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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/949 

av 2. juni 2017 

om fastsettelse av regler for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1760/2000 med hensyn til 

oppbyggingen av identifikasjonskoden for storfe og om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 911/2004(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1760/2000 av 17. juli 2000 om opprettelse av et system for 

identifikasjon og registrering av storfe og om merking av storfekjøtt og storfekjøttprodukter og om oppheving av 

rådsforordning (EF) nr. 820/97(1), særlig artikkel 4 nr. 3 bokstav c), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 1760/2000 er det fastsatt et system for identifikasjon og registrering av storfe. For at forflytning 

av storfe skal kunne spores, skal alle dyr i henhold til nevnte forordning identifiseres med minst to identifikasjonsmerker 

oppført i vedlegg I til nevnte forordning, og som er påført samme entydige identifikasjonskode. Identifikasjonsmerkene 

oppført i nevnte vedlegg omfatter et konvensjonelt øremerke og en elektronisk identifikator i form av et elektronisk 

øremerke, en vombolus eller en injiserbar signalgiver. 

2) I henhold til forordning (EF) nr. 1760/2000, endret ved forordning (EU) nr. 653/2014(2), skal reglene for oppbyggingen 

av identifikasjonskoden fastsettes ved gjennomføringsrettsakter. 

3) For å være i samsvar med standardene fastsatt av Den internasjonale standardiseringsorganisasjon (ISO) for 

identifikasjon av dyr er den mest hensiktsmessige oppbyggingen av identifikasjonskoden for storfe enten en landkode på 

to bokstaver eller en tresifret landkode og en kode for hvert enkelt dyr som består av høyst tolv sifre. 

4) I tillegg bør oppbyggingen av identifikasjonskoden som fastsettes i denne forordning, sikre et velfungerende indre 

marked, ikke bare for storfe, men også for sauer og geiter, dersom slik oppbygging av identifikasjonskoden kreves i 

samsvar med rådsforordning (EF) nr. 21/2004(3), uavhengig av hvilke identifikasjonsmerker som innføres i de ulike 

medlemsstatene.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 143 av 3.6.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 103/2018 av 31. mai 2018 

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

(1) EFT L 204 av 11.8.2000, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 653/2014 av 15. mai 2014 om endring av forordning (EF) nr. 1760/2000 med hensyn til 

elektronisk identifikasjon av storfe og merking av storfekjøtt (EUT L 189 av 27.6.2014, s. 33). 

(3) Rådsforordning (EF) nr. 21/2004 av 17. desember 2003 om opprettelse av et system for identifikasjon og registrering av sauer og geiter og 

om endring av forordning (EF) nr. 1782/2003 og direktiv 92/102/EØF og 64/432/EØF (EUT L 5 av 9.1.2004, s. 8). 

2018/EØS/60/01 
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5) I henhold til kommisjonsforordning (EF) nr. 911/2004(1) skal kodeformen som brukes til å identifisere opprinnel-

sesmedlemsstaten samt opplysninger om det enkelte dyret, framgå av synlige øremerker. Kodeformen for disse 

opplysningene er landkoden på to bokstaver sammen med en kode for hvert enkelt dyr som består av høyst tolv sifre. 

6) Oppbyggingen av identifikasjonskoden for storfe bør gjelde for både konvensjonelle øremerker og elektroniske 

identifikatorer, og disse kodene bør være samvirkende, elektronisk utskiftbare og lesbare i alle medlemsstater. 

Forordning (EF) nr. 911/2004 bør derfor endres for å vise til identifikasjonskoden som fastsettes i denne forordning. 

7) I henhold til artikkel 1 nr. 2 i forordning (EF) nr. 911/2004 kan Spania, Irland, Italia, Portugal og Det forente kongerike 

beholde sine systemer med alfanumerisk kode i stedet for de tolv sifrene etter landkoden for dyr som er født senest 

31. desember 1999 når det gjelder Spania, Irland, Italia og Portugal, og når det gjelder Det forente kongerike, for dyr 

født senest 30. juni 2000. Ettersom reglene for oppbyggingen av identifikasjonskoden for storfe fastsatt i denne 

forordning er ment å erstatte bestemmelsene fastsatt i artikkel 1 nr. 2 i forordning (EF) nr. 911/2004, bør denne 

forordning også omfatte dette unntaket. 

8) I artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1760/2000 er det fastsatt at medlemsstatene skal opprette en elektronisk database for 

storfe der vedkommende myndighet i medlemsstaten kan registrere identifikasjonskoden for storfe. I henhold til 

artikkel 4 nr. 4 i nevnte forordning fastsettes videre datoen da medlemsstatene må sikre full funksjonsdyktighet for den 

infrastrukturen som er nødvendig for å bruke en elektronisk identifikator som offisielt identifikasjonsmerke for storfe. 

Denne infrastrukturen omfatter den elektroniske databasen. 

9) For å sikre en smidig overgang fra konvensjonelle øremerker til elektroniske identifikatorer er det hensiktsmessig å 

fastsette midlertidige tiltak for omkoding av identifikasjonskoden for storfe i den elektroniske databasen inntil 

medlemsstatene har sikret full funksjonsdyktighet for den infrastrukturen som er nødvendig for å bruke en elektronisk 

identifikator. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

Denne forordning fastsetter regler for oppbyggingen av identifikasjonskoden for storfe som fastsatt i artikkel 4 nr. 3 bokstav c) i 

forordning (EF) nr. 1760/2000. 

Artikkel 2 

Oppbygging av identifikasjonskoden for storfe 

Identifikasjonskoden for storfe skal angis på identifikasjonsmerkene på følgende måter: 

a) Den første delen av identifikasjonskoden skal være landkoden til medlemsstaten der identifikasjonsmerkene først ble 

anvendt, i form av enten koden på to bokstaver eller den tresifrede numeriske koden som oppført i vedlegget. 

  

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 911/2004 av 29. april 2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1760/2000 

med hensyn til øremerker, pass og registre på driftsenheten (EUT L 163 av 30.4.2004, s. 65). 
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b) Den andre delen av identifikasjonskoden skal være en numerisk kode på høyst tolv sifre for hvert enkelt dyr. Irland, Spania, 

Italia, Portugal og Det forente kongerike kan imidlertid beholde sine systemer med en alfanumerisk kode i stedet for de tolv 

sifrene etter landkoden for dyr som er født senest 31. desember 1999 når det gjelder Irland, Spania, Italia og Portugal, og 

når det gjelder Det forente kongerike, for dyr født senest 30. juni 2000. 

Artikkel 3 

Elektronisk database 

Vedkommende myndighet i medlemsstaten kan registrere i den elektroniske databasen for storfe, som fastsatt i artikkel 5 i 

forordning (EF) nr. 1760/2000, en identifikasjonskode enten i form av koden på to bokstaver eller den tresifrede koden nevnt i 

artikkel 2 bokstav a) i denne forordning, uavhengig av landkoden som vises på identifikasjonsmerkene, forutsatt at full 

sporbarhet av et storfe er sikret. 

Artikkel 4 

Endringer av forordning (EF) nr. 911/2004 

I forordning (EF) nr. 911/2004 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 1 skal nr. 2 lyde: 

«2. Tegnene som utgjør identifikasjonskoden på øremerkene, skal være de som er fastsatt i artikkel 2 i Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/949(*). 

 ______________  

(*) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/949 av 2. juni 2017 om fastsettelse av regler for anvendelse av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1760/2000 med hensyn til oppbyggingen av identifikasjonskoden for 

storfe og om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 911/2004 (EUT L 143 av 3.6.2017, s. 1).» 

2) Vedlegg I utgår. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 2. juni 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Landkoder, som nevnt i artikkel 2: 

Medlemsstat Kode på to bokstaver Tresifret numerisk kode 

Belgia BE 056 

Bulgaria BG 100 

Den tsjekkiske republikk CZ 203 

Danmark DK 208 

Tyskland DE 276 

Estland EE 233 

Irland IE 372 

Hellas EL 300 

Spania ES 724 

Frankrike FR 250 

Kroatia HR 191 

Italia IT 380 

Kypros CY 196 

Latvia LV 428 

Litauen LT 440 

Luxembourg LU 442 

Ungarn HU 348 

Malta MT 470 

Nederland NL 528 

Østerrike AT 040 

Polen PL 616 

Portugal PT 620 

Romania RO 642 

Slovenia SI 705 

Slovakia SK 703 

Finland FI 246 

Sverige SE 752 

Det forente kongerike UK 826 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2017/2173 

av 20. november 2017 

om endring av vedlegg II til vedtak 2008/185/EF med hensyn til godkjenning av programmet for bekjempelse og 

utryddelse av pseudorabies i regionen Lombardia i Italia 

[meddelt under nummer K(2017) 7587](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 64/432/EØF er det fastsatt regler for handel med svin innenfor Unionen. Artikkel 9 i nevnte direktiv 

fastsetter at en medlemsstat som har et obligatorisk nasjonalt program for bekjempelse av pseudorabies for hele eller 

deler av sitt territorium, kan framlegge sitt program for Kommisjonen for godkjenning. Det fastsettes også at det kan 

kreves tilleggsgarantier i forbindelse med handel med svin innenfor Unionen. 

2) I kommisjonsvedtak 2008/185/EF(2) er det fastsatt tilleggsgarantier i forbindelse med forflytning av svin mellom 

medlemsstater. Disse garantiene er knyttet til klassifiseringen av medlemsstatene etter deres status med hensyn til 

pseudorabies. I vedlegg II til vedtak 2008/185/EF angis de medlemsstatene eller de regionene i disse der det er iverksatt 

godkjente nasjonale programmer for bekjempelse og utryddelse av pseudorabies. 

3) Italia har framlagt dokumentasjon for Kommisjonen med henblikk på godkjenning av sitt program for bekjempelse og 

utryddelse av pseudorabies i regionen Lombardia, og med henblikk på behørig oppføring av denne regionen i vedlegg II 

til vedtak 2008/185/EF. Vurderingen av dokumentasjonen tilsier at regionen Lombardia bør oppføres på listen i vedlegg 

II til vedtak 2008/185/EF. Vedlegg II til vedtak 2008/185/EF bør derfor endres. 

4) Vedtak 2008/185/EF bør derfor endres. 

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

fôr. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til direktiv 2008/185/EF erstattes med teksten i vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 20. november 2017. 

 For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

 _____   

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 306 av 22.11.2017, s. 26, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 104/2018 av  

31. mai 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Kommisjonsvedtak 2008/185/EF av 21. februar 2008 om tilleggsgarantier med hensyn til pseudorabies ved handel med svin innenfor 

Fellesskapet og om kriterier for hvilke opplysninger som skal gis om denne sykdommen (EUT L 59 av 4.3.2008, s. 19). 

2018/EØS/60/02 
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VEDLEGG 

«VEDLEGG II 

Medlemsstater eller regioner i disse der det er iverksatt godkjente nasjonale programmer for bekjempelse og utryddelse 

av pseudorabies 

ISO-kode Medlemsstat Regioner 

ES Spania Alle regioner 

IT Italia Regionen Friuli-Venezia Giulia 

Regionen Veneto 

Regionen Lombardia 

LT Litauen Alle regioner 

PL Polen Voivodskapet dolnośląskie: alle regioner 

Voivodskapet kujawsko-pomorskie: alle regioner 

Voivodskapet lubelskie: alle regioner 

Voivodskapet lubuskie: alle regioner 

Voivodskapet łódzkie: alle regioner 

Voivodskapet małopolskie: alle regioner 

Voivodskapet mazowieckie: alle regioner 

Voivodskapet opolskie: alle regioner 

Voivodskapet podkarpackie: alle regioner 

Følgende regioner i voivodskapet podlaskie: grajewski, kolneński, łomżyński, 

Łomża, wysokomazowiecki, zambrowski 

Voivodskapet pomorskie: alle regioner 

Voivodskapet śląskie: alle regioner 

Voivodskapet świętokrzyskie: alle regioner 

Voivodskapet warmińsko-mazurskie: alle regioner 

Voivodskapet wielkopolskie: alle regioner 

Voivodskapet zachodniopomorskie: alle regioner» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1972 

av 30. oktober 2017 

om endring av vedlegg I og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til et program for 

overvåking av skrantesyke hos hjortedyr i Estland, Finland, Latvia, Litauen, Polen og Sverige og om oppheving av 

kommisjonsvedtak 2007/182/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati(1), særlig artikkel 23 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

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

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

opprinnelse og i visse særlige tilfeller på eksport av disse. 

2) Skrantesyke (CWD) er en type TSE som rammer hjortedyr, og som er utbredt i Nord-Amerika. På det nåværende 

tidspunkt er CWD ikke rapportert på Unionens territorium, men ble imidlertid konstatert hos et reinsdyr for første gang i 

Norge i april 2016. Norge intensiverte deretter sitt overvåkingsprogram for CWD hos hjortedyr og konstaterte en rekke 

andre tilfeller av CWD hos reinsdyr og elg. 

3) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) vedtok 2. desember 2016 en vitenskapelig uttalelse om 

forekomst av skrantesyke hos hjortedyr (heretter kalt «EFSAs uttalelse»)(2). EFSAs uttalelse inneholder anbefalinger 

om gjennomføringen av et treårig program for overvåking for CWD hos hjortedyr i Estland, Finland, Island, Latvia, 

Litauen, Norge, Polen og Sverige, som er de EU- og EØS-statene som har en reinsdyr- og/eller en elgpopulasjon. 

EFSAs uttalelse understreker at målene for et slikt treårig program for overvåking for CWD er å bekrefte eller utelukke 

forekomst av CWD i stater der sykdommen aldri er blitt påvist og i stater der CWD er påvist (bare Norge så langt), for å 

anslå forekomsten og den geografiske spredningen av CWD. 

4) I henhold til artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) nr. 999/2001 skal hver medlemsstat gjennomføre et årlig program for 

overvåking av TSE på grunnlag av aktiv og passiv overvåking, i samsvar med vedlegg III til nevnte forordning. 

5) Kravene til et treårig program for overvåking for CWD i Estland, Finland, Latvia, Litauen, Polen og Sverige bør derfor 

tilføyes i kapittel A i vedlegg III til forordning (EF) nr. 999/2001, på grunnlag av anbefalingene i EFSAs uttalelse. Disse 

kravene bør betraktes som minstekrav som skal oppfylles av de berørte medlemsstatene. Disse medlemsstatene kan 

imidlertid ytterligere justere sine programmer for overvåking for CWD for å tilpasse dem til sin særlige situasjon. 

6) I tillegg bør laboratorieprotokollene og prøvingsmetodene som skal brukes til programmet for overvåking for CWD 

samt tiltak som skal treffes etter testing for CWD, angis i kapittel A del III i vedlegg III. 

7) Som anbefalt i EFSAs uttalelse bør det treårige programmet for overvåking for CWD ta sikte på, på den ene siden, 

oppdrettshjortedyr og hjortedyr i fangenskap, og på den andre siden, viltlevende og halvtamme hjortedyr. For å sikre 

rettssikkerheten bør definisjonen av «oppdrettshjortedyr og hjortedyr i fangenskap», «viltlevende hjortedyr» og 

«halvtamme hjortedyr» innføres i vedlegg I til forordning (EF) nr. 999/2001. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 281 av 31.10.2017, s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 105/2018 av  

31. mai 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort 

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

(2) «Scientific Opinion on Chronic wasting disease (CWD) in cervids», The EFSA Journal (2017);15(1):46. 

2018/EØS/60/03 
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8) I artikkel 6 nr. 4 i forordning (EF) nr. 999/2001 fastsettes det at medlemsstatene skal framlegge for Kommisjonen en 

årlig rapport om sin overvåkingsvirksomhet i forbindelse med TSE. I kapittel B del I avsnitt A i vedlegg III til nevnte 

forordning fastsettes hvilke opplysninger medlemsstatene skal inkludere i sin årlige rapport gjennom regelmessig 

innsending av opplysninger til EUs TSE-database og/eller angivelse i den årlige rapporten. I del II i nevnte kapittel 

fastsattes at EFSA skal analysere de opplysningene som medlemsstatene angir i sin årlige rapport og hvert år 

offentliggjøre en rapport om utviklingstendensene og kildene til TSE i Unionen. Det bør innføres rapporteringskrav for 

det treårige overvåkingsprogrammet for CWD i kapittel B del I avsnitt A i vedlegg III for å sikre at de berørte 

medlemsstatene oversender dataene som innhentes fra dette programmet, til EUs TSE-database, og derved muliggjør 

oppføring og analyse av dem i EUs årlige sammendragsrapport om overvåking av TSE, som EFSA skal utarbeide i 

samsvar med del II i nevnte kapittel. 

9) Kommisjonsvedtak 2007/182/EF(1) inneholder krav om en undersøkelse av CWD hos hjortedyr som ble foretatt i 

tidsrommet 2007–2010. Ettersom denne undersøkelsen er fullført, og for å unngå at definisjonene som er relevante for 

overvåking av CWD og fastsatt i vedlegg I til nevnte vedtak, avviker fra dem som fastsettes ved denne forordning, bør 

vedtak 2007/182/EF oppheves. Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for 

planter, dyr, næringsmidler og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I og III til forordning (EF) nr. 999/2001 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Vedtak 2007/182/EF oppheves. 

Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel 30. oktober 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(1) Kommisjonsvedtak 2007/182/EF av 19. mars 2007 om en undersøkelse av chronic wasting disease hos hjortedyr (EUT L 84 av 24.3.2007, 

s. 37). 
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VEDLEGG 

I vedlegg I og III til forordning (EF) nr. 999/2001 gjøres følgende endringer: 

1. I vedlegg I nr. 2 skal nye bokstaver lyde: 

«o) «oppdrettshjortedyr og hjortedyr i fangenskap» dyr av familien Cervidae som holdes av mennesker, på et lukket 

område, 

p) «viltlevende hjortedyr» dyr av familien Cervidae som ikke holdes av mennesker, 

q) «halvtamme hjortedyr» dyr av familien Cervidae som holdes av mennesker, men ikke på et lukket område.» 

2. I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a) Kapittel A del III skal lyde: 

«III. OVERVÅKING AV HJORTEDYR 

A. Treårig program for overvåking av skrantesyke (CWD) 

1. Generelt 

1.1. De medlemsstatene som har en viltlevende og/eller oppdrettet og/eller halvtam populasjon av elg og/eller 

reinsdyr (Estland, Finland, Latvia, Litauen, Polen og Sverige), skal gjennomføre et treårig program for 

overvåking for CWD hos hjortedyr fra 1. januar 2018 til 31. desember 2020. TSE-tester som gjennomføres 

med henblikk på dette overvåkingsprogrammet, skal finne sted mellom 1. januar 2018 og 31. desember 

2020; innsamling av prøver med henblikk på overvåkingsprogrammet kan imidlertid starte i 2017. 

1.2. Det treårige overvåkingsprogrammet for CWD skal omfatte følgende arter av hjortedyr: 

— Eurasisk fjellrein (Rangifer tarandus tarandus). 

— Finsk skogsrein (Rangifer tarandus fennicus). 

— Elg (Alces alces). 

— Rådyr (Capreolus capreolus). 

— Hvithalehjort (Odocoileus virginianus). 

— Hjort (Cervus elaphus). 

1.3. Som unntak fra nr. 1.2 kan en medlemsstat på grunnlag av en dokumentert risikovurdering framlagt for 

Europakommisjonen velge ut en undergruppe av artene oppført i nevnte nummer for det treårige 

programmet for overvåking for CWD. 

2. Prøvetakingsplan 

2.1. Medlemsstatene nevnt i nr. 1.1 skal identifisere primære utvalgsenheter (PSU-er) som skal omfatte alle 

områder med populasjoner av hjortedyr ved hjelp av minst følgende elementer: 

a) For oppdrettshjortedyr og hjortedyr i fangenskap skal hver driftsenhet og hvert anlegg der hjortedyr 

holdes på et lukket område, anses som en PSU. 

b) For viltlevende eller halvtamme hjortedyr skal PSU defineres geografisk på grunnlag av følgende 

kriterier: 

i) Områdene der viltlevende eller halvtamme dyr av en art som omfattes av overvåkingsprogrammet, 

samles i minst en viss periode av året.  
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ii) Dersom dyr av en art ikke samles, de områdene som er avgrenset av naturlige eller kunstige 

hindringer der dyr av artene som omfattes av overvåkingsprogrammet, forekommer. 

iii) Områdene der det drives jakt på dyr av arter som omfattes av overvåkingsprogrammet, og områder 

knyttet til andre relevante former for virksomhet som gjelder artene som omfattes av 

overvåkingsprogrammet. 

2.2. Medlemsstatene nevnt i nr. 1.1 skal velge ut oppdrettshjortedyr, hjortedyr i fangenskap, viltlevende og 

halvtamme hjortedyr til testing for TSE ved hjelp av følgende prøvetakingsmetode i to trinn: 

a) I første trinn skal disse medlemsstatene gjøre følgende utvalg: 

i) For oppdrettshjortedyr og hjortedyr i fangenskap: 

— Stikkprøvebasis, idet geografisk representativitet sikres og, dersom det er relevant, der det tas 

hensyn til relevante risikofaktorer som er identifisert i en dokumentert risikovurdering utført av 

medlemsstaten, 100 PSU-er som skal undersøkes i den treårsperioden overvåkingsprogrammet 

varer, eller, 

— dersom medlemsstaten ikke har kunnet identifisere 100 PSU-er for oppdrettshjortedyr og 

hjortedyr i fangenskap, alle identifiserte PSU-er. 

ii) For viltlevende og halvtamme hjortedyr: 

— Stikkprøvebasis, idet geografisk representativitet sikres og, dersom det er relevant, der det tas 

hensyn til relevante risikofaktorer som er identifisert i en dokumentert risikovurdering utført av 

medlemsstaten, 100 PSU-er som skal undersøkes i den treårsperioden overvåkingsprogrammet 

varer, eller, 

— dersom medlemsstaten ikke har kunnet identifisere 100 PSU-er for viltlevende hjortedyr og 

halvtamme hjortedyr, alle identifiserte PSU-er. 

b) I annet trinn: 

i) For oppdrettshjortedyr og hjortedyr i fangenskap: 

— En medlemsstat som har valgt ut 100 PSU-er, skal i hver utvalgt PSU ta prøver av alle dyr som 

tilhører målgruppene oppført i nr. 2.4 bokstav a) i løpet av treårsperioden, inntil målet på  

30 testede dyr per PSU er nådd. Dersom det imidlertid for visse PSU-er ikke er mulig å nå 

målet på 30 testede dyr i løpet av treårsperioden på grunn av hjortedyrpopulasjonens 

begrensede størrelse, kan prøvetakingen av dyr som tilhører målgruppene oppført i nr. 2.4. 

bokstav a), fortsette i større PSU-er selv etter at målet på 30 testede dyr er nådd, med sikte på å 

oppnå at et samlet antall på opptil 3 000 oppdrettshjortedyr og hjortedyr i fangenskap om mulig 

er blitt testet på nasjonalt plan i løpet av treårsperioden som overvåkingsprogrammet varer. 

— En medlemsstat som har identifisert færre enn 100 PSU-er, skal innenfor hver PSU ta prøver av 

alle dyr som tilhører målgruppene oppført i nr. 2.4. bokstav a) i løpet av treårsperioden, med 

sikte på å nærme seg at et samlet antall på opptil 3 000 oppdrettshjortedyr og hjortedyr i 

fangenskap om mulig er blitt testet på nasjonalt plan i løpet av treårsperioden som overvå-

kingsprogrammet varer. 

ii) For viltlevende og halvtamme hjortedyr: 

— En medlemsstat som har valgt ut 100 PSU-er, skal i hver utvalgt PSU ta prøver av alle dyr som 

tilhører målgruppene oppført i nr. 2.4 bokstav b) i løpet av treårsperioden, inntil et mål på  

30 testede dyr per PSU er nådd, med sikte på å oppnå at opptil 3 000 viltlevende og halvtamme 

hjortedyr er blitt testet på nasjonalt plan i løpet av treårsperioden. 

— En medlemsstat som har identifisert færre enn 100 PSU-er, skal i hver PSU ta prøver av alle dyr 

som tilhører målgruppene oppført i nr. 2.4. bokstav b) i løpet av treårsperioden, med sikte på å 

nærme seg at et samlet antall på 3 000 viltlevende og halvtamme hjortedyr er blitt testet på 

nasjonalt plan i løpet av treårsperioden som overvåkingsprogrammet varer.  
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2.3. Alle hjortedyr i målgruppen skal være eldre enn tolv måneder. Alderen skal beregnes på grunnlag av 

tannstilling, synlige tegn på modenhet eller andre pålitelige opplysninger. 

2.4. Hjortedyrene skal velges ut fra følgende målgrupper: 

a) For oppdrettshjortedyr og hjortedyr i fangenskap: 

i) Selvdøde/avlivede oppdrettshjortedyr eller hjortedyr i fangenskap, definert som oppdrettshjortedyr 

eller hjortedyr i fangenskap som er funnet døde på et lukket område der dyrene holdes, under 

transport eller på slakteriet samt andre oppdrettshjortedyr eller hjortedyr i fangenskap som er avlivet 

på grunn av helsetilstand eller alder. 

ii) Oppdrettshjortedyr eller hjortedyr i fangenskap som er syke / viser kliniske tegn på sykdom, 

definert som oppdrettshjortedyr eller hjortedyr i fangenskap som viser tegn på unormal atferd 

og/eller bevegelsesforstyrrelser og/eller generelt svekket tilstand. 

iii) Slaktede oppdrettshjortedyr som er erklært uegnede til konsum. 

iv) Slaktede oppdrettshjortedyr som er erklært som egnede til konsum, dersom en medlemsstat påviser 

færre enn 3 000 oppdrettshjortedyr og hjortedyr i fangenskap fra gruppe i)–iii). 

b) For viltlevende og halvtamme hjortedyr: 

i) Selvdøde/avlivede viltlevende eller halvtamme hjortedyr, definert som hjortedyr funnet døde i 

naturen samt halvtamme hjortedyr som er funnet døde eller er avlivet på grunn av helsetilstand eller 

alder. 

ii) Hjortedyr som er blitt drept eller skadet i trafikken eller av rovdyr, definert som viltlevende eller 

halvtamme hjortedyr som er truffet av veigående kjøretøyer, tog eller er angrepet av rovdyr. 

iii) Viltlevende hjortedyr og halvtamme hjortedyr som er syke / viser kliniske tegn på sykdom, definert 

som viltlevende hjortedyr og halvtamme hjortedyr som viser tegn på unormal atferd og/eller 

bevegelsesforstyrrelser og/eller generelt svekket tilstand. 

iv) Viltlevende hjortedyr som er felt og slaktede halvtamme hjortedyr som er erklært uegnede til 

konsum. 

v) Viltlevende vilt som er felt og slaktede halvtamme hjortedyr som er funnet egnede til konsum, 

dersom en medlemsstat har påvist færre enn 3 000 viltlevende og halvtamme hjortedyr fra gruppe 

i)–iv). 

2.5. Ved et positivt resultat for TSE hos et hjortedyr må antallet prøver av hjortedyr som er innsamlet i området 

der det positive TSE-tilfellet ble påvist, økes på grunnlag av en vurdering foretatt av den berørte 

medlemsstaten. 

3. Prøvetaking og laboratorieundersøkelser 

3.1. For hvert hjortedyr som er valgt ut i samsvar med nr. 2, skal det tas en prøve av obex som skal undersøkes 

for TSE. 

Dessuten skal det, dersom det er mulig, tas en prøve av ett av følgende vev i følgende prioriterte rekkefølge: 

a) Retrofaryngeale lymfeknuter. 

b) Mandlene. 

c) Andre lymfeknuter i hodet. 

For hurtigtesting skal det sendes inn en hemiseksjon av obex i fersk eller fryst tilstand. Den gjenværende 

hemiseksjonen bør fikseres. Lymfeknuter og mandler bør fikseres når de samles inn.  
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En stykke ferskt vev fra hver prøve skal oppbevares nedfryst til det foreligger et negativt resultat, i tilfelle en 

biologisk undersøkelse er påkrevd. 

3.2. Fram til EUs referanselaboratorium for TSE har offentliggjort retningslinjer for testing for TSE hos 

hjortedyr, skal følgende laboratoriemetode brukes i forbindelse med programmet for overvåking for CWD: 

a) Hurtigtester: 

Hurtigtester som nevnt i kapittel C nr. 4 i vedlegg X og som brukes for påvisning av TSE i obex hos 

storfe eller små drøvtyggere, skal anses som egnede for påvisning av TSE i obex hos hjortedyr. 

Hurtigtester som nevnt i kapittel C nr. 4 i vedlegg X og som brukes for påvisning av TSE i lymfeknuter 

hos storfe eller små drøvtyggere, skal anses som egnede for påvisning av TSE i lymfeknuter hos 

hjortedyr. Medlemsstatene kan også bruke immunhistokjemi for screeningformål, og i den forbindelse 

skal de oppnå et tilfredsstillende resultat i en egnethetstest ved EUs referanselaboratorium for TSE. 

b) Bekreftende tester: 

Dersom resultatet av hurtigtesten er usikkert eller positivt, skal prøven umiddelbart gjennomgå 

bekreftende undersøkelser ved hjelp av minst én av følgende metoder eller protokoller som fastsatt i 

siste utgave av OIEs landdyrhåndbok: 

— Immunhistokjemisk metode (IHC). 

— Western blot. 

Dersom en medlemsstat ikke kan bekrefte et positivt resultat på en hurtigtest, skal egnet vev sendes til 

EUs referanselaboratorium for bekreftelse. 

c) Karakterisering av isolater: 

Når det gjelder positive resultater for TSE, bør ytterligere karakterisering av isolater foretas i samråd 

med EUs referanselaboratorium for TSE. 

3.3. Prionproteinets genotype skal bestemmes for hvert enkelt positivt funn av TSE hos hjortedyr. 

Dessuten skal for hvert hjortedyr som er testet og funnet negativt for TSE, enten 

— prionproteinets genotype bestemmes for dyret som er testet og funnet negativt for TSE, eller 

— en vevsprøve, som kan være av obex, oppbevares nedfryst til minst 31. desember 2021, slik at genotype 

kan bestemmes dersom det treffes beslutning om det. 

B. Annen overvåking av hjortedyr 

Medlemsstatene skal gjennomføre ytterligere overvåking av TSE hos hjortedyr basert på en risikovurdering 

som kan ta hensyn til påvisning av TSE hos hjortedyr i det samme området eller i tilstøtende områder. 

Andre medlemsstater enn dem nevnt i del A nr. 1.1 kan på frivillig grunnlag overvåke TSE hos hjortedyr. 

Etter utløpet av det treårige overvåkingsprogrammet nevnt i del A kan medlemsstatene nevnt i nr. 1.1 på 

frivillig grunnlag overvåke TSE hos hjortedyr.» 

b) I kapittel A skal ny del IV lyde: 

«IV. OVERVÅKING AV ANDRE DYREARTER 

Medlemsstatene kan på frivillig grunnlag overvåke TSE hos andre dyrearter enn storfe, sauer og geiter og 

hjortedyr.» 
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c) I kapittel B del I avsnitt A skal nr. 7 lyde: 

«7. Hos andre dyr enn storfe, sauer og geiter samt hos andre hjortedyr enn dem som omfattes av det treårige 

programmet for overvåking for CWD nevnt i kapittel A del III avsnitt A i dette vedlegg, antall prøver og 

bekreftede tilfeller av TSE per art.» 

d) I kapittel B del I avsnitt A skal nytt nummer 9 lyde: 

«9. For medlemsstater som omfattes av det treårige overvåkingsprogrammet for CWD nevnt i kapittel A del III avsnitt 

A i dette vedlegg, skal årsrapporten for årene 2018, 2019 og 2020 omfatte følgende: 

a) Antall prøver av hjortedyr som er oversendt for testing, fordelt på målgruppe i henhold til følgende kriterier: 

— Identifikator for den primære utvalgsenheten (PSU). 

— Art. 

— Driftssystem: oppdrettet, i fangenskap, viltlevende eller halvtamme. 

— Målgruppe. 

— Kjønn. 

b) Resultatene av hurtigtester og bekreftende tester (antallet positive og negative) og, dersom det er relevant, av 

ytterligere undersøkelser for karakterisering av isolater, vevet som det er tatt prøver av samt hurtigtesten og 

den bekreftende teknikken som er brukt. 

c) Det geografiske området, herunder opprinnelsesstaten dersom den ikke er den samme som den innberettende 

medlemsstaten, der det forekommer positive tilfeller av TSE. 

d) Genotype og art for hvert hjortedyr som er TSE-positivt. 

e) Dersom det er testet, genotypen for hjortedyr som er blitt testet og funnet negative for TSE.» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/128 

av 25. januar 2018 

om retting av visse språkversjoner av gjennomføringsforordning (EU) 2015/504 om gjennomføring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 med hensyn til administrative krav til godkjenning av og 

markedstilsyn for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

markedstilsyn for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer(1), særlig artikkel 34 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det forekommer en feil i den kroatiske, estiske, finske, greske, italienske, latviske, litauiske, maltesiske, portugisiske, 

rumenske, slovenske, spanske og svenske språkversjonen av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2015/504(2), hvor termen «STAGE 3» i punkt 4.2.1.3 i vedlegg IV bør stå på engelsk. 

2) I tillegg forekommer det en feil i den kroatiske, estiske, greske, latviske, litauiske, portugisiske og rumenske 

språkversjonen av gjennomføringsforordning (EU) 2015/504, hvor termen «C2a STAGE 1» i modellene i nr. 3 og 4 i 

tillegg 1 til vedlegg IV bør stå på engelsk. 

3) Ytterligere feil forekommer i den estiske språkversjonen av gjennomføringsforordning (EU) 2015/504, nærmere bestemt 

i punkt 2.1.1.6–2.1.1.9 og punkt 4.2.1.6–4.2.1.9 i vedlegg IV samt i punkt 1–6 i tillegg 1 til nevnte vedlegg når det 

gjelder visse bokstaver knyttet til modellen for det lovfestede produsentmerket. 

4) Ytterligere feil forekommer i den spanske språkversjonen av gjennomføringsforordning (EU) 2015/504, nærmere 

bestemt i punkt 2.1.1.6, 2.1.1.7, 2.1.1.9, 4.2.1.6, 4.2.1.7 og 4.2.1.9 i vedlegg IV når det gjelder visse bokstaver knyttet til 

modellen for det lovfestede produsentmerket. 

5) Den kroatiske, estiske, finske, greske, italienske, latviske, litauiske, maltesiske, portugisiske, rumenske, slovenske, 

spanske og svenske språkversjonen av gjennomføringsforordning (EU) 2015/504 bør derfor rettes. De øvrige 

språkversjonene berøres ikke av disse rettelsene. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 69 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 167/2013. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

(Gjelder ikke den norske teksten.) 

Artikkel 2 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 22 av 26.1.2018, s. 16, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 106/2018 av 31. mai 2018 

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

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/504 av 11. mars 2015 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 167/2013 med hensyn til administrative krav til godkjenning av og markedstilsyn for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer (EUT 

L 85 av 28.3.2015, s. 1). 

2018/EØS/60/04 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 25. januar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD (EU) 2018/133 

av 24. januar 2018 

om endring av vedtak 2008/911/EF om fastsetjing av ei liste over plantestoff, plantepreparat og kombinasjonar av desse 

til bruk i tradisjonelle plantelækjemiddel 

[meld under nummeret K(2018) 213](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk 

for legemidler for mennesker(1), særleg artikkel 16f, 

med tilvising til fråsegna frå Det europeiske lækjemiddelkontoret, som vart utarbeidd 2. februar 2016 av Utvalet for 

plantelækjemiddel, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Valeriana officinalis L. kan reknast som plantestoff, plantepreparat eller ein kombinasjon av desse slik det er definert i 

direktiv 2001/83/EF, og oppfyller dei krava som er fastsette i det nemnde direktivet. 

2) Valeriana officinalis L. bør difor førast opp i lista over plantestoff, plantepreparat og kombinasjonar av desse til bruk i 

tradisjonelle plantelækjemiddel, som vart fastsett i kommisjonsvedtak 2008/911/EF(2). 

3) Vedtak 2008/911/EF bør difor endrast. 

4) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for lækjemiddel for 

menneske. 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

Vedlegg I og II til vedtak 2008/911/EF vert endra i samsvar med vedlegget til denne avgjerda. 

Artikkel 2 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel 24. januar 2018. 

 For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 22 av 26.1.2018, s. 36, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 107/2018 av 31. mai 2018 

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

(1) TEU L 311 av 28.11.2001, s. 67. 

(2) Kommisjonsvedtak 2008/911/EF av 21. november 2008 om fastsetjing av ei liste over plantestoff, plantepreparat og kombinasjonar av 

desse til bruk i tradisjonelle plantelækjemiddel (TEU L 328 av 6.12.2008, s. 42). 

2018/EØS/60/05 
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VEDLEGG 

I vedtak 2008/911/EF vert det gjort følgjande endringar: 

1) I vedlegg I vert følgjande stoff sett inn etter Thymus vulgaris L., Thymus zygis Loefl. ex L., aetheroleum: 

«Valeriana officinalis L.». 

2) I vedlegg II vert følgjande tekst sett inn etter OPPFØRINGA I FELLESSKAPSLISTA av Thymus vulgaris L., Thymus 

zygis Loefl. ex L, aetheroleum: 

«OPPFØRING I UNIONSLISTA AV VALERIANA OFFICINALIS L. 

Det vitskaplege namnet til planta 

Valeriana officinalis L. 

Plantefamilie 

Valerianaceae 

Fellesnamnet til plantepreparatet på alle offisielle EU-språk 

BG (bălgarski): Валериана, корен 

CS (čeština): kozlíkový kořen 

DA (dansk): Baldrianrod 

DE (Deutsch): Baldrianwurzel 

EL (elliniká): Ρίζα βαλεριανής 

EN (English): Valerian root 

ES (español): Valeriana, raíz de 

ET (eesti keel): palderjanijuur 

FI (suomi): rohtovirmajuuri, juuri 

FR (français): Valériane (racine de) 

HR (hrvatska): odoljenov korijen 

HU (magyar): Macskagyökér 

IT (italiano): Valeriana radice 

LT (lietuvių kalba): Valerijonų šaknys 

LV (latviešu valoda): Baldriāna saknes 

MT (Malti): Għerq tal-Valerjana 

NL (Nederlands): Valeriaanwortel 

PL (polski): Korzeń kozłka 

PT (português): Valeriana, raiz 

RO (română): rădăcină de valeriană 

SK (slovenčina): Koreň valeriány 

SL (slovenščina): korenina zdravilne špajke 

SV (svenska): Vänderot, rot 

IS (íslenska): 

NO (norsk): Valerianarot 

Plantepreparat 

a) Findelt plantestoff 

b) Plantestoff i pulverform 

c) Pressa saft frå fersk rot (1:0,60–0,85) 

d) Tørr ekstrakt (DER 4–6:1), ekstraksjonsmiddel: vatn 

e) Flytande ekstrakt (DER 1:4–6), ekstraksjonsmiddel: vatn 

f) Tørr ekstrakt (DER 4–7:1), ekstraksjonsmiddel: metanol 45 % (v/v) 

g) Tørr ekstrakt (DER 5,3–6,6:1), ekstraksjonsmiddel: metanol 45 % (m/m) 

h) Flytande ekstrakt (DER 1:7–9), ekstraksjonsmiddel: søt vin 

i) Flytande ekstrakt (DER 1:1), ekstraksjonsmiddel: etanol 60 % (v/v) 

j) Tinktur (høvet mellom plantestoff og ekstraksjonsmiddel: 1:8), ekstraksjonsmiddel: etanol: 60 % (v/v) 

k) Tinktur (høvet mellom plantestoff og ekstraksjonsmiddel: 1:10), ekstraksjonsmiddel: etanol 56 % 

l) Tinktur (høvet mellom plantestoff og ekstraksjonsmiddel: 1:5), ekstraksjonsmiddel: etanol: 70 % (v/v) 

m) Tinktur (høvet mellom plantestoff og ekstraksjonsmiddel: 1:5), ekstraksjonsmiddel: etanol: 60–80 % (v/v) 

n) Tørr ekstrakt (DER 5,5–7,4:1), ekstraksjonsmiddel: etanol 85 % (m/m) 
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Tilvising til monografien til Den europeiske farmakopeen 

04:2017:0453 

Indikasjonar 

Tradisjonelt plantelækjemiddel til behandling av lette symptom på psykisk stress og søvnvanskar. 

Middelet er eit tradisjonelt plantelækjemiddel til bruk ved visse indikasjonar som utelukkande byggjer på langvarig bruk. 

Tradisjon 

Europeisk. 

Tilrådd styrke 

Sjå «Tilrådd dosering». 

Tilrådd dosering 

Ungdom, vaksne og eldre 

Gjennom munnen. 

a) Enkeltdose: 0,3–3 g 

Til behandling av lette symptom på psykisk stress opptil tre gonger dagleg. 

Ved søvnvanskar: Ein enkeltdose ein halv til éin time før sengetid. Om naudsynt kan det òg takast ein dose tidlegare 

om kvelden. 

Urtete: 0,3–3 gram findelt plantestoff i 150 ml kokande vatn som urtete. 

b) Enkeltdose: 0,3–2,0 g 

Til behandling av lette symptom på psykisk stress opptil tre gonger dagleg. 

Ved søvnvanskar: Ein enkeltdose ein halv til éin time før sengetid. Om naudsynt kan det òg takast ein dose tidlegare 

om kvelden. 

c) Enkeltdose: 10 ml 

Til behandling av lette symptom på psykisk stress opptil tre gonger dagleg. 

Ved søvnvanskar: Ein enkeltdose ein halv til éin time før sengetid. Om naudsynt kan det òg takast ein dose tidlegare 

om kvelden. 

d) Enkeltdose: 420 mg 

Til behandling av lette symptom på psykisk stress opptil tre gonger dagleg. 

Ved søvnvanskar: Ein enkeltdose ein halv til éin time før sengetid. Om naudsynt kan det òg takast ein dose tidlegare 

om kvelden. 

e) Enkeltdose: 20 ml 

Til behandling av lette symptom på psykisk stress opptil tre gonger dagleg. 

Ved søvnvanskar: Ein enkeltdose ein halv til éin time før sengetid. 

f) Enkeltdose: 144–288 mg 

Til behandling av lette symptom på psykisk stress opptil fire gonger dagleg. 

Ved søvnvanskar: Ein enkeltdose ein halv til éin time før sengetid. Om naudsynt kan det òg takast ein dose tidlegare 

om kvelden. 

g) Enkeltdose: 450 mg 

Til behandling av lette symptom på psykisk stress opptil tre gonger dagleg. 

Ved søvnvanskar: Ein enkeltdose ein halv til éin time før sengetid. Om naudsynt kan det òg takast ein dose tidlegare 

om kvelden. 

h) Enkeltdose: 10 ml opptil tre gonger dagleg. 

i) Enkeltdose: 0,3–1,0 ml opptil tre gonger dagleg. 

j) Enkeltdose: 4–8 ml opptil tre gonger dagleg. 
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k) Enkeltdose: 0,84 ml 

Til behandling av lette symptom på psykisk stress opptil 3–5 gonger dagleg. 

Ved søvnvanskar: Ein enkeltdose ein halv time før sengetid. 

l) Enkeltdose: 1,5 ml (psykisk stress), 3 ml (ved søvnvanskar) 

Til behandling av lette symptom på psykisk stress opptil tre gonger dagleg. 

Ved søvnvanskar: Ein enkeltdose ein halv time før sengetid. 

m) Enkeltdose: 10 ml opptil tre gonger dagleg. 

n) Enkeltdose: 322 mg opptil tre gonger dagleg. 

Ved bruk som tilsetning i badevatn 

Enkeltdose: 100 g for heile kroppsbad, opptil eitt bad dagleg 

Tilførselsveg 

Gjennom munnen. 

Ved bruk som tilsetning i badevatn. Temperatur: 34–37 °C, badetid 10–20 minuttar. 

Brukstid eller eventuelle restriksjonar på brukstida 

Dersom symptoma ikkje forsvinn ved bruk av lækjemiddelet, bør ein lækjar eller anna kvalifisert helsepersonell 

rådspørjast. 

Andre opplysningar som er naudsynte for trygg bruk 

Kontraindikasjonar 

Overfølsemdsreaksjon mot det verksame stoffet. 

Ved bruk som tilsetning i badevatn 

Kontraindikasjonar ved heile kroppsbad dersom det finst opne sår, store hudskadar, akutte hudsjukdommar, høg feber, 

alvorlege infeksjonar, alvorlege sirkulasjonsforstyrringar og hjartesvikt. 

Særlege åtvaringar og førebyggjande tiltak ved bruk 

Bør ikkje nyttast til barn under tolv år på grunn av manglande relevante data. 

Dersom symptoma forverrar seg ved bruk av lækjemiddelet, bør ein lækjar eller anna kvalifisert helsepersonell rådspørjast. 

For tinkturar og ekstraktar som inneheld etanol, skal det nyttast korrekt merking for etanol slik det er oppført i «Guideline 

on excipients in the label and package leaflet of medicinal products for human use». 

Interaksjon med andre lækjemiddel og andre former for interaksjon 

Ingen er melde. 

Fertilitet, graviditet og amming 

Det ligg ikkje føre data om tryggleik under graviditet og amming. Ettersom det ikkje ligg føre tilstrekkelege data, bør 

middelet ikkje nyttast under graviditet og amming. 

Ingen tilgjengelege data om fertilitet. 

Verknader på evna til å føre motorvogn og nytte maskiner 

Kan svekke evna til å føre motorvogn og nytte maskiner. Pasientar under behandling bør ikkje føre motorvogn eller nytte 

maskiner. 

Biverknader 

Gjennom munnen. 

Mage- og tarmsymptom (til dømes kvalme, magekrampar) kan inntreffe etter svelging av preparat med valerianarot. 

Frekvensen av denne typen reaksjonar er ikkje kjend. 

Dersom andre biverknader som ikkje er nemnde ovanfor, skulle inntreffe, bør ein lækjar eller anna kvalifisert 

helsepersonell rådspørjast. 
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Ved bruk som tilsetning i badevatn 

Ingen er kjende. 

Dersom biverknader skulle inntreffe, bør ein lækjar eller anna kvalifisert helsepersonell rådspørjast. 

Overdosering 

Gjennom munnen. 

Valerianarot i ein dose på om lag 20 g gav symptom som til dømes trøyttleik, magekrampar, trykk for brystet, svimring, 

skjelving på hendene og utviding av pupillane, som forsvann innan 24 timar. Dersom symptom skulle inntreffe, bør det 

gjevast støttande behandling. 

Ved bruk som tilsetning i badevatn 

Ingen tilfelle av overdosering er melde. 

Farmasøytiske opplysningar (dersom det er naudsynt) 

Ikkje relevant. 

Farmakologiske verknader eller verknader som er rimelege på grunnlag av langvarig bruk og røynsle (dersom dette er 

naudsynt for trygg bruk av produktet) 

Ikkje relevant.» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/2324 

av 12. desember 2017 

om fornyet godkjenning av det aktive stoffet glyfosat i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning  

(EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 20 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Glyfosat ble oppført som aktivt stoff i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved kommisjonsdirektiv 2001/99/EF(3). 

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009 og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(4). 

3) Godkjenningen av det aktive stoffet glyfosat, som fastsatt i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011, utløper 15. desember 2017. 

4) Det ble inngitt en søknad om fornyet oppføring av det aktive stoffet glyfosat i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF i 

samsvar med artikkel 4 i kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2010(5) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

5) Søkeren framla den utfyllende dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 9 i forordning (EU) nr. 1141/2010. 

Rapporterende medlemsstat fant at søknaden var fullstendig. 

6) Rapporterende medlemsstat utarbeidet en vurderingsrapport om fornyelse i samråd med medrapporterende medlemsstat 

og framla den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») og Kommisjonen  

20. desember 2013. 

7) Myndigheten oversendte vurderingsrapporten om fornyelse til søkeren og medlemsstatene for kommentarer og 

videresendte mottatte kommentarer til Kommisjonen. Myndigheten gjorde også den utfyllende dokumentasjonen 

tilgjengelig for offentligheten. 

8) Som følge av funnene til Det internasjonale senter for kreftforskning med hensyn til glyfosats kreftframkallende 

potensial, som ble offentliggjort 20. mars 2015, ga Kommisjonen 29. april 2015 Myndigheten mandat til å gjennomgå 

opplysningene som ligger til grunn for funnene, og innen 13. august 2015 inkludere disse funnene i dens konklusjon. 

9) For å muliggjøre en hensiktsmessig vurdering av opplysningene(6) fra Det internasjonale senter for kreftforskning og av 

det uvanlig høye antallet kommentarer mottatt fra medlemsstatene og offentligheten, forlenget Kommisjonen fristen for 

innsending av Myndighetens konklusjon til 30. oktober 2015. 

10) Myndigheten meddelte 30. oktober 2015(7) Kommisjonen sin konklusjon om hvorvidt glyfosat kan forventes å oppfylle 

godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Kommisjonen framla utkastet til 

sammenfattende rapport om glyfosat for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 28. januar 2016. 

11) Søkeren fikk anledning til å framlegge sine merknader til utkastet til sammenfattende rapport.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 333 av 15.12.2017, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 108/2018 av  

31. mai 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort 

2018/EØS/60/06 
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12) Diskusjonene i Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 18. og 19. mai 2016 viste, på grunn av glyfosats 

særlige situasjon, at flere medlemsstater i egenskap av ansvarlige for risikohåndteringen, fant det hensiktsmessig å 

anmode Det europeiske kjemikaliebyrås (heretter kalt «Byrået») Komité for risikovurdering om en uttalelse om den 

harmoniserte klassifiseringen av glyfosats som kreftframkallende før det treffes en beslutning om fornyelse av 

godkjenningen, ettersom en slik uttalelse kan være relevant for godkjenningen på grunnlag av kriteriene fastsatt i 

forordning (EF) nr. 1107/2009. 

13) En eventuell fornyelse av godkjenningen av glyfosat ble også drøftet i utstrakt grad utenfor Den faste komité for planter, 

dyr, næringsmidler og fôr. Europaparlamentet vedtok 13. april 2016(8) og 24. oktober 2017(9) resolusjoner om de 

forskjellige utkastene til Kommisjonens gjennomføringsforordninger om fornyet godkjenning av det aktive stoffet 

glyfosat, og 6. oktober 2017 mottok Europakommisjonen offisielt et vellykket europeisk borgerinitiativ(10) som særlig 

viste til glyfosat i ett av sine tre mål, med gyldige signaturer fra minst én million europeiske borgere i minst sju 

medlemsstater, . 

14) Ettersom det ble ansett som nødvendig med en uttalelse om harmonisert klassifisering av glyfosat som 

kreftframkallende fra Byråets Komité for risikovurdering, framla den rapporterende medlemsstaten 17. mars 2016 

dokumentasjon i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(11), herunder om 

klassifisering i fareklassen kreftframkallende. Med tanke på den tiden som kreves for å vurdere slik dokumentasjon, ble 

godkjenningsperioden for det aktive stoffet forlenget til seks måneder fra datoen for Kommisjonens mottak av uttalelsen 

fra Byråets Komité for risikovurdering, men senest fram til 31. desember 2017, ved Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2016/1056(12). I mellomtiden ble vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet endret 

ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1313(13) på bakgrunn av ny vitenskapelig og teknisk 

kunnskap. 

15) Byråets komité for risikovurdering vedtok sin uttalelse(14) 15. mars 2017 og oversendte den til Kommisjonen  

15. juni 2017. Kommisjonen offentliggjorde 28. juni 2017 en meddelelse(15) i Den europeiske unions tidende der den 

bekreftet datoen for mottak. I sin uttalelse konkluderte Byråets komité for risikovurdering, i enighet, med at det på 

grunnlag av opplysningene som nå foreligger, ikke er berettiget å klassifisere glyfosat i fareklassen kreftframkallende. 

16) I sin konklusjon av oktober 2015 fastslo Myndigheten at det manglet data for å kunne utelukke en potensiell 

hormonforstyrrende virkning, som var observert i én undersøkelse. De relevante dataene ble tilgjengelige for sent til å 

kunne inngå i fagfellevurderingen. Kommisjonen anmodet 27. september 2016 Myndigheten om å vurdere disse 

tilleggsopplysningene. Myndigheten meddelte 7. september 2017(16) Kommisjonen sin konklusjon om glyfosats 

potensielle hormonforstyrrende egenskaper. I sin konklusjon bekreftet Myndigheten at datamangelen var blitt 

tilstrekkelig rettet opp ettersom dataenes beviskraft indikerer at glyfosat i henhold til en omfattende database på 

toksikologiområdet ikke har hormonforstyrrende egenskaper ved sin virkemåte som østrogen, androgen, 

skjoldbruskkjertel eller steroidogenese. Tilgjengelige økotoksikologiske undersøkelser inneholdt ingen motstridende 

konklusjoner. 

17) Det er fastslått at godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt på ett eller flere 

representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet glyfosat. Disse 

godkjenningskriteriene anses derfor å være oppfylt. 

18) Godkjenningen av glyfosat bør derfor fornyes. 

19) Selv om det allerede finnes en stor mengde opplysninger om det aktive stoffet glyfosat, som er blitt vurdert og har ført 

til den konklusjonen at godkjenningen av det aktive stoffet glyfosat bør fornyes, offentliggjøres det tilleggsopplysninger 

om glyfosat med en uvanlig høy frekvens sammenlignet med andre aktive stoffer. Mulighetene for en rask framtidig 

utvikling innenfor vitenskap og teknologi bør derfor tas i betraktning når det treffes beslutning om lengden på 

godkjenningsperioden for glyfosat, idet det også tas hensyn til at glyfosat er et av de mest benyttede ugressmidlene i 

Unionen. 

20) På bakgrunn av disse særtrekkene og andre relevante faktorer nevnt i betraktningene ovenfor, samtidig som det tas 

hensyn til behovet for å sikre et sikkerhets- og vernenivå i samsvar med det høye vernenivået som tilstrebes i Unionen, 

er det fra et risikohåndteringsperspektiv hensiktsmessig å fastsette en fornyet godkjenning av glyfosat for et tidsrom på 

fem år og sikre at en revurdering av glyfosat prioriteres framfor andre aktive stoffer. 

21) I samsvar med artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med forordningens artikkel 6 og på 

bakgrunn av den aktuelle tekniske og vitenskapelige kunnskap, må det fastsettes visse vilkår og begrensninger.  
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22) I samsvar med artikkel 20 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med forordningens artikkel 13 nr. 4, bør 

vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres. 

23) Ettersom den nåværende godkjenningen av glyfosat utløper 15. desember 2017, bør denne forordning tre i kraft så snart 

som mulig. 

24) Denne forordning bør få anvendelse fra dagen etter utløpet av godkjenningen for det aktive stoffet glyfosat, som angitt i 

betraktning 3). 

25) Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr har ikke avgitt uttalelse innen fristen fastsatt av dens leder. En 

gjennomføringsrettsakt ble ansett som nødvendig, og lederen har framlagt utkast til gjennomføringsrettsakt for 

klageinstansen for videre drøfting. Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra klageinstansen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Fornyelse av godkjenning av aktivt stoff 

Godkjenningen av det aktive stoffet glyfosat, som oppført i vedlegg I, fornyes på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

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

Den får anvendelse fra 16. desember 2017. 

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

Utferdiget i Strasbourg 12. desember 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 

                                                                 
(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2001/99/EF av 20. november 2001 om endring av vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av 

plantefarmasøytiske produkter med henblikk på oppføring av glyfosat og tifensulfuron-metyl som aktive stoffer (EFT L 304 av 21.11.2001, 

s. 14). 
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(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(5) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2010 av 7. desember 2010 om fastsettelse av framgangsmåten for fornyet oppføring av annen gruppe 

aktive stoffer i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF og om utarbeiding av listen over disse stoffene (EUT L 322 av 8.12.2010, s. 10). 

(6) IARCs monografier om vurderingen av risikoer for framkalling av kreft hos mennesker, bind 112 (2015). Finnes på www.iarc.fr 

(7) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2015. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the 

active substance glyfosat. EFSA Journal 2015;13(11):4302, 107 s. doi:10.2903/j.efsa.2015.4302. Tilgjengelig på internett: 

www.efsa.europa.eu 

(8) Europaparlamentets resolusjon av 13. april 2016 om utkast til Kommisjonens gjennomføringsforordning om fornyet godkjenning av det 

aktive stoffet glyfosat i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om 

endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 (D044281/01 — 2016/2624(RSP)). Tilgjengelig på 

internett: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0119&language=EN&ring=B8-2016-0439 

(9) Europaparlamentets resolusjon av 24. oktober 2017 om utkast til Kommisjonens gjennomføringsforordning om fornyet godkjenning av det 

aktive stoffet glyfosat i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om 

endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 (D053565/-01 — 2017/2904(RSP)). Tilgjengelig på internett: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0395&language=EN&ring=B8-2017-0567 

(10) Kommisjonens registreringsnummer: ECI(2017)000002. Tilgjengelig på internett: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ 

successful/details/2017/000002?lg=en. 

(11) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT 

L 353 av 31.12.2008, s. 1). 

(12) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2016/1056 av 29. juni 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet glyfosat (EUT L 173 av 30.6.2016, s. 52). 

(13) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1313 av 1. august 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

med hensyn til vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet glyfosat (EUT L 208 av 2.8.2016, s. 1). 

(14) Det europeiske kjemikaliebyrå (ECHA) (2017). «Opinion of the Committee for Risk Assessment proposing harmonised classification and 

labelling of glyphosate (ISO); N-(phosphonomethyl)glycine (EF-nr: 213-997-4; CAS-nr.: 1071-83-6)». 

(15) Kommisjonskunngjøring om datoen for mottak av uttalelse med forslag til harmonisert klassifisering og merking på EU-plan av glyfosat 

fra Det europeiske kjemikaliebyrås komité for risikovurdering (EUT C 204 av 28.6.2017, s. 5). 

(16) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2017. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the potential endocrine disrupting properties of glyphosate». EFSA Journal 2017;15(9):4979, 20 s. https://doi.org/10.2903/ 

j.efsa.2017.4979. 
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

Glyfosat 

CAS-nr. 1071-83-6 

CIPAC-nr. 284 

N-(fosfonometyl)-glysin ≥ 950 g/kg 

Urenheter: 

Formaldehyd: mindre 

enn 1 g/kg 

N-nitrosoglyfosat: 

mindre enn 1 mg/kg 

16. desember 

2017 

15. desember 

2022 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om glyfosat, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerk-

somhet mot 

— vern av grunnvannet i sårbare områder, særlig med hensyn til andre 

bruksområder enn landbruk, 

— vern av yrkesbrukere og ikke-yrkesbrukere, 

— risikoen for landvirveldyr og landplanter utenfor målgruppen, 

— risikoen for at trofiske vekselvirkninger fører til mindre mangfold og 

redusert utbredelse av landleddyr og virveldyr utenfor målgruppen, 

— at bruk før innhøsting skjer i samsvar med god landbrukspraksis. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Medlemsstatene skal sikre at bruken av plantevernmidler som inneholder 

glyfosat, reduseres til et minimum i områdene nevnt i artikkel 12 bokstav a) i 

direktiv 2009/128/EF. 

Medlemsstatene skal sørge for likeverdighet mellom spesifikasjonene til det 

tekniske materialet som produseres kommersielt, og spesifikasjonene til 

testmaterialet som brukes i toksisitetsundersøkelsene. 

Medlemsstatene skal sikre at plantevernmidler som inneholder glyfosat, ikke 

inneholder formuleringsstoffet POE-tallowamine (CAS-nr. 61791-26-2). 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 
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VEDLEGG II 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I del A utgår post 25 om glyfosat. 

2) I del B tilføyes følgende post: 

 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«118 Glyfosat 

CAS-nr. 1071-83-6 

CIPAC-nr. 284 

N-(fosfonometyl)-

glysin 

≥ 950 g/kg 

Urenheter: 

Formaldehyd: mindre 

enn 1 g/kg 

N-nitrosoglyfosat: 

mindre enn 1 mg/kg 

16. desember 

2017 

15. desember 

2022 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om glyfosat, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot 

— vern av grunnvannet i sårbare områder, særlig med hensyn til andre 

bruksområder enn landbruk, 

— vern av yrkesbrukere og ikke-yrkesbrukere, 

— risikoen for landvirveldyr og landplanter utenfor målgruppen, 

— risikoen for at trofiske vekselvirkninger fører til mindre mangfold og 

redusert utbredelse av landleddyr og virveldyr utenfor målgruppen, 

— at bruk før innhøsting skjer i samsvar med god landbrukspraksis. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Medlemsstatene skal sikre at bruken av plantevernmidler som inneholder 

glyfosat, reduseres til et minimum i områdene nevnt i artikkel 12 bokstav a) i 

direktiv 2009/128/EF. 

Medlemsstatene skal sørge for likeverdighet mellom spesifikasjonene til det 

tekniske materialet som produseres kommersielt, og spesifikasjonene til 

testmaterialet som brukes i toksisitetsundersøkelsene. 
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Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      Medlemsstatene skal sikre at plantevernmidler som inneholder glyfosat, ikke 

inneholder formuleringsstoffet POE-tallowamine (CAS-nr. 61791-26-2). 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon.» 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/214 

av 30. november 2016 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 98/2013 når det gjelder tilføyelse av aluminiumspulver til 

listen over utgangsstoffer for eksplosiver i vedlegg II(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 98/2013 av 15. januar 2013 om markedsføring og bruk av 

utgangsstoffer for eksplosiver(1), særlig artikkel 12, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg II til forordning (EU) nr. 98/2013 inneholder en liste over utgangsstoffer for eksplosiver som omfattes av 

harmoniserte regler for allmennhetens tilgang til dem, og som sikrer hensiktsmessig melding om mistenkelige 

transaksjoner, svinn og tyveri gjennom hele forsyningskjeden. 

2) Stoffer som er oppført i vedlegg II, er tilgjengelige for allmennheten, men omfattes av meldingsplikten, som omfatter 

både yrkesbrukere i hele forsyningskjeden og privatpersoner. 

3) Medlemsstatene har dokumentert at aluminiumspulver både er brukt i og ervervet til produksjon av hjemmelagede 

eksplosiver i Europa. 

4) Markedsføring og bruk av aluminiumspulver er på nåværende tidspunkt ikke harmonisert på unionsplan. Minst én 

medlemsstat begrenser imidlertid allerede allmennhetens tilgang til dette stoffet, og Verdens tollorganisasjon overvåker 

forsendelser over hele verden for å identifisere tilfeller av ulovlig handel med henblikk på produksjon av utgangsstoffer 

for improviserte eksplosiver. 

5) På bakgrunn av trusselnivået eller omfanget av handelen med dette stoffet kan utviklingen med hensyn til misbruk av 

aluminiumspulver ikke på nåværende tidspunkt rettferdiggjøre en begrensning av allmennhetens tilgang til stoffet. 

6) Det er nødvendig med økt kontroll for å gi nasjonale myndigheter mulighet til å hindre og avsløre mulig ulovlig bruk av 

disse stoffene som utgangsstoffer for eksplosiver, og dette kan oppnås gjennom meldingssystemet opprettet i henhold til 

forordning (EU) nr. 98/2013. 

7) På bakgrunn av risikoen knyttet til tilgjengeligheten av aluminiumspulver, og ettersom meldingsplikten ikke vil ha noen 

vesentlig innvirkning på markedsdeltakerne eller forbrukerne, er det berettiget og forholdsmessig å tilføye dette stoffet 

til vedlegg II til forordning (EU) nr. 98/2013 — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 34 av 9.2.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 109/2018 av 31. mai 2018 

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

(1) EUT L 39 av 9.2.2013, s. 1. 

2018/EØS/60/07 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I tabellen i vedlegg II til forordning (EU) nr. 98/2013 gjøres følgende endringer: 

a) Overskriften i annen kolonne skal lyde: 

«Kode i den kombinerte nomenklatur (KN)(1)». 

b) Følgende stoff tilføyes: 

«Aluminium, pulver 

(CAS-nr. 7429-90-5) (2) (3) 

unntatt 7603 10 00 

unntatt 7603 20 00 

 

(2) Med en partikkelstørrelse på mindre enn 200 μm. 

(3) Som et stoff eller i blandinger som inneholder minst 70 vektprosent aluminium og/eller magnesium.» 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 30. november 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/215 

av 30. november 2016 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 98/2013 når det gjelder tilføyelse av 

magnesiumnitratheksahydrat til listen over utgangsstoffer for eksplosiver i vedlegg II(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 98/2013 av 15. januar 2013 om markedsføring og bruk av 

utgangsstoffer for eksplosiver(1), særlig artikkel 12, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg II til forordning (EU) nr. 98/2013 inneholder en liste over utgangsstoffer for eksplosiver som omfattes av 

harmoniserte regler for allmennhetens tilgang til dem, og som sikrer hensiktsmessig melding om mistenkelige 

transaksjoner, svinn og tyveri gjennom hele forsyningskjeden. 

2) Stoffer som er oppført i vedlegg II, er tilgjengelige for allmennheten, men omfattes av meldingsplikten, som omfatter 

både yrkesbrukere i hele forsyningskjeden og privatpersoner. 

3) Vedlegg II omfatter allerede en rekke nitratsalter, ettersom de kan misbrukes som utgangsstoffer for eksplosiver. 

Magnesiumnitrat, som leveres i sin heksahydratform, er et stoff med mange av de samme egenskapene, men det er ennå 

ikke oppført på listen. 

4) Magnesiumnitratheksahydrat fungerer på nåværende tidspunkt som et ikke-kontrollert alternativ til nitratsaltene som er 

oppført i vedlegg II. I tillegg er det i de senere årene meldt om misbruk av stoffet som utgangsstoff for eksplosiver 

utenfor Unionen. 

5) På bakgrunn av trusselnivået eller omfanget av handelen med dette stoffet kan utviklingen med hensyn til misbruk av 

magnesiumnitratheksahydrat ikke på nåværende tidspunkt rettferdiggjøre en begrensning av allmennhetens tilgang til 

stoffet. 

6) Økt kontroll er nødvendig for å gi nasjonale myndigheter mulighet til å hindre og avsløre mulig ulovlig bruk av dette 

stoffet som utgangsstoff for eksplosiver, og dette kan oppnås gjennom meldingssystemet opprettet i henhold til 

forordning (EU) nr. 98/2013. 

7) På bakgrunn av risikoen knyttet til tilgjengeligheten av magnesiumnitratheksahydrat og ettersom meldingsplikten ikke 

vil ha noen vesentlig innvirkning på markedsdeltakerne eller forbrukerne, er det berettiget og forholdsmessig å tilføye 

dette stoffet i vedlegg II til forordning (EU) nr. 98/2013 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I tabellen i vedlegg II til forordning (EU) nr. 98/2013 tilføyes følgende stoff: 

«Magnesiumnitratheksahydrat (CAS-nr. 13446-18-9) 2834 29 80 3824 90 96» 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 34 av 9.2.2017, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 109/2018 av 31. mai 2018 

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

(1) EUT L 39 av 9.2.2013, s. 1. 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 30. november 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/216 

av 30. november 2016 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 98/2013 når det gjelder tilføyelse av magnesiumpulver til 

listen over utgangsstoffer for eksplosiver i vedlegg II(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 98/2013 av 15. januar 2013 om markedsføring og bruk av 

utgangsstoffer for eksplosiver(1), særlig artikkel 12, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg II til forordning (EU) nr. 98/2013 inneholder en liste over utgangsstoffer for eksplosiver som omfattes av 

harmoniserte regler for allmennhetens tilgang til dem, og som sikrer hensiktsmessig melding om mistenkelige 

transaksjoner, svinn og tyveri gjennom hele forsyningskjeden. 

2) Stoffer som er oppført i vedlegg II, er tilgjengelige for allmennheten, men omfattes av meldingsplikten, som omfatter 

både yrkesbrukere i hele forsyningskjeden og privatpersoner. 

3) Medlemsstatene har dokumentert at aluminiumspulver både er brukt i og ervervet til produksjon av hjemmelagede 

eksplosiver i Europa. Magnesiumpulver er et stoff med egenskaper som er svært like egenskapene til aluminium. 

4) Markedsføring og bruk av aluminiums- og magnesiumpulver er ikke på nåværende tidspunkt harmonisert på unionsplan. 

Minst én medlemsstat begrenser allerede tilgangen til allmennheten, og Verdens tollorganisasjon overvåker forsendelser 

av aluminiumspulver over hele verden for å identifisere tilfeller av ulovlig handel med henblikk på produksjon av 

utgangsstoffer for eksplosiver. 

5) På bakgrunn av trusselnivået eller omfanget av handelen med disse stoffene kan utviklingen med hensyn til misbruk av 

aluminiums- og magnesiumpulver ikke på nåværende tidspunkt rettferdiggjøre en begrensning av allmennhetens tilgang 

til stoffene. 

6) Det er nødvendig med økt kontroll for å gi nasjonale myndigheter mulighet til å hindre og avsløre mulig ulovlig bruk av 

disse stoffene som utgangsstoffer for eksplosiver, og dette kan oppnås gjennom meldingssystemet opprettet i henhold til 

forordning (EU) nr. 98/2013. 

7) Aluminiumspulver er omfattet av en særskilt delegert rettsakt som tilføyer stoffet til vedlegg II. Dette gjør magne-

siumpulver til et realistisk ikke-kontrollert alternativ. 

8) På bakgrunn av risikoen knyttet til tilgjengeligheten av magnesiumpulver, og ettersom meldingsplikten ikke vil ha noen 

vesentlig innvirkning på markedsdeltakerne eller forbrukerne, er det berettiget og forholdsmessig å tilføye dette stoffet 

til vedlegg II til forordning (EU) nr. 98/2013 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I tabellen i vedlegg II til forordning (EU) nr. 98/2013 tilføyes følgende stoff: 

«Magnesium, pulver 

(CAS-nr. 7439-95-4) (2) (3) 

unntatt 8104 30 00»  

 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 34 av 9.2.2017, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 109/2018 av 31. mai 2018 

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

(1) EUT L 39 av 9.2.2013, s. 1. 

2018/EØS/60/09 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 30. november 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/773 

av 15. mai 2018 

om krav til utforming, konstruksjon og yteevne samt prøvingsstandarder for skipsutstyr og om oppheving av 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/306(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/90/EU av 23. juli 2014 om skipsutstyr og om oppheving av 

rådsdirektiv 96/98/EF(1), særlig artikkel 35 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonen har myndighet til å ved hjelp av gjennomføringsrettsakter angi krav til utforming, konstruksjon og 

yteevne og prøvingsstandarder for skipsutstyr som omfattes av direktiv 2014/90/EU, samt hvilke datoer 

prøvingsstandardene skal gjelde fra. Nevnte krav og standarder er fastsatt i de internasjonale dokumentene som 

direktivet viser til. 

2) For å ta hensyn til de seneste endringene bør listen over gjeldende internasjonale dokumenter ajourføres regelmessig. 

For å sørge for en fullstendig liste over alle produkter som omfattes av direktiv 2014/90/EU, bør denne forordning 

oppheve Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/306(2). 

3) Skipsutstyr som nylig er blitt underlagt harmoniserte krav i henhold til direktiv 2014/90/EU, bør uttrykkelig oppføres 

som nytt utstyr i kolonne 1 i vedlegget til denne forordning. 

4) Det er rimelig og forholdsmessig at nytt utstyr som er i samsvar med de nasjonale kravene til typegodkjenning som 

gjaldt i en medlemsstat før ikrafttredelsen av denne forordning, fortsatt kan bringes i omsetning og plasseres om bord på 

et EU-skip i en overgangsperiode. 

5) For å sikre en harmonisert, rask og enkel gjennomføring av direktiv 2014/90/EU bør gjennomføringsrettsaktene som 

vedtas i henhold til nevnte direktiv, være gjennomføringsforordninger. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for sjøsikkerhet og hindring av 

forurensning fra skip. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

De kravene til utforming, konstruksjon og yteevne og de prøvingsstandardene som er fastsatt i de internasjonale dokumentene 

omhandlet i direktiv 2014/90/EU, får anvendelse på hver type skipsutstyr som er angitt i vedlegget. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 133 av 30.5.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 110/2018 av 31. mai 2018 

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

(1) EUT L 257 av 28.8.2014, s. 146. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/306 av 6. februar 2017 om angivelse av krav til utforming, konstruksjon og yteevne 

samt prøvingsstandarder for skipsutstyr (EUT L 48 av 24.2.2017, s. 1). 

2018/EØS/60/10 
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Artikkel 2 

1. Skipsutstyr som er oppført som «nytt utstyr tilføyd ved gjennomføringsforordning (EU) 2017/36» i kolonne 1 i vedlegget 

til denne forordning, og som oppfylte de nasjonale kravene til typegodkjenning som gjaldt før 16. mars 2017 i en medlemsstat,  

kan fortsatt bringes i omsetning og plasseres om bord på et EU-skip fram til 16. mars 2020. 

2. Skipsutstyr som er oppført som «nytt utstyr tilføyd ved gjennomføringsforordning (EU) 2018/773» i kolonne 1 i 

vedlegget, og som oppfyller de nasjonale kravene til typegodkjenning som gjaldt før 19. juni 2018 i en medlemsstat, kan fortsatt 

bringes i omsetning og plasseres om bord på et EU-skip fram til 19. juni 2021. 

Artikkel 3 

Gjennomføringsforordning (EU) 2017/306 oppheves. 

Artikkel 4 

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

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

Utferdiget i Brussel 15. mai 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Generell merknad: Med SOLAS-regler menes bestemmelsene i Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til 

sjøs, med endringer. 

Forkortelser og bokstavord 

A.1: endring 1 med hensyn til standarddokumenter som ikke er utarbeidet av IMO. 

A.2: endring 2 med hensyn til standarddokumenter som ikke er utarbeidet av IMO. 

AC: rettelse med hensyn til standarddokumenter som ikke er utarbeidet av IMO. 

CAT: kategori av radarutstyr som definert i nr. 1.3 i IEC 62388 (2007). 

Rundskr.: rundskriv. 

COLREG: internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen. 

COMSAR: IMOs underkomité for radiokommunikasjon og leting og redning. 

EN: europeisk standard. 

ETSI: Det europeiske standardiseringsinstitutt for telekommunikasjon. 

FSS: internasjonalt regelverk for brannvernsystemer. 

FTP: internasjonalt regelverk for brannprøvingsmetoder. 

HSC: regelverk for hurtiggående fartøyer. 

IBC: internasjonalt regelverk for bygging og utrusting av skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk. 

ICAO: Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart. 

IEC: Den internasjonale elektrotekniske standardiseringsorganisasjon. 

IGC: internasjonalt regelverk for bygging og utrusting av skip som transporterer flytende gass i bulk. 

IMO: Den internasjonale sjøfartsorganisasjon. 

ISO: Den internasjonale standardiseringsorganisasjon. 

ITU: Den internasjonale teleunion. 

LSA: redningsutstyr. 

MARPOL: Den internasjonale konvensjon om hindring av forurensning fra skip. 

MED: skipsutstyrsdirektivet. 

MEPC: Komiteen for vern av havmiljøet. 

MSC: IMOs sjøsikkerhetskomité. 

NOx: nitrogenoksider. 

O2/HC-systemer: oksygen-hydrokarbon-systemer. 

SOLAS: Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs. 

SOx: svoveloksider. 

Reg.: regel. 

Res.: resolusjon. 
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Merknader som gjelder hele dette vedlegg: 

a) Generelt: I tillegg til de prøvingsstandardene som er særskilt nevnt i dette vedlegg, krever typeprøving (typegodkjenning) 

samsvar med gjeldende krav i de internasjonale konvensjoner og de relevante resolusjoner og rundskriv fra IMO. Slikt 

samsvar er nevnt i modulene for samsvarsvurdering i direktiv 2014/90/EU. 

b) Kolonne 3: Når to sett med prøvingsstandarder er atskilt med «eller», tilfredsstiller begge sett alle de krav som ved 

prøvingen skal oppfylles med hensyn til IMOs ytelsesstandarder. Prøving av utstyr etter det ene av de to settene er derfor 

tilstrekkelig til å påvise samsvar med kravene i de relevante internasjonale dokumentene. Når det er brukt skilletegn (f.eks. 

komma), gjelder derimot alle standardene som er nevnt. 

c) Kolonne 6: For å ta hensyn til tidsrammene for skipsbygging, avhengig av egenskapene til det aktuelle skipsutstyret, gjelder 

følgende betydninger av «plassering om bord» (angitt i parentes bak datoene): 

I: Første installasjon av utstyret i dets funksjonsposisjon om bord på et EU-skip. 

II: Første installasjon av utstyret i dets funksjonsposisjon eller stuing i dets funksjonsposisjon om bord på et EU-skip. 

III: Levering av utstyret til skipsverftet dersom dette skjer innen 30 måneder før første installasjon av utstyret i dets 

funksjonsposisjon. 

d) Der det finnes to rader for én oppføring av skipsutstyr (f.eks. MED/3.12), inneholder den andre (nedre) raden de oppdaterte 

kravene i de internasjonale dokumentene sammenlignet med dem som er angitt i den første (øvre) raden. 

e) I situasjonene nevnt i bokstav d), der det ikke er angitt en dato i kolonne 5 og 6, betyr dette at det ikke har vært noen 

endring i prøvingsstandardene, og at det aktuelle skipsutstyret skal være i samsvar med kravene angitt i den (andre) nedre 

raden. 

f) Der det finnes tre rader for én oppføring av skipsutstyr (f.eks. MED/3.51a), inneholder den tredje (nedre) raden de 

oppdaterte kravene i de internasjonale dokumentene sammenlignet med dem som er angitt i de første to (øvre) radene. 
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1. Redningsredskaper 

Kolonne 2: IMO MSC/rundskr. 980 får anvendelse unntatt i tilfeller der det er erstattet med de særlige dokumentene nevnt i kolonne 2. 

Nummer og betegnelse 
SOLAS 74-regler, med endringer, samt eventuelt relevante IMO-

resolusjoner og -rundskriv 
Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvarsvur-

dering 

Førstegangs-

omsetning 

Siste plassering 

om bord 

1 2 3 4 5 6 

MED/1.1 

— Livbøyer 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/7, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) II, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8. 

MED/1.2a 

— Markeringslys for rednings-

redskaper: 

a) for redningsfarkoster og 

mann-over-bord-båter, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) II, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) IV, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8. 
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1 2 3 4 5 6 

MED/1.2a 

— Markeringslys for rednings-

redskaper: 

a) for redningsfarkoster og 

mann-over-bord-båter, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) IV, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8. 

MED/1.2b 

— Markeringslys for rednings-

redskaper: 

b) for livbøyer, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/7, 

— SOLAS 74-reg. III/22, 

— SOLAS 74-reg. III/32, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) II, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8. 

MED/1.2c 

— Markeringslys for rednings-

redskaper: 

c) for redningsvester. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  



   

 

N
r. 6

0
/4

0
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

6
.9

.2
0
1

8
 

 

1 2 3 4 5 6 

 Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/7, 

— SOLAS 74-reg. III/22, 

— SOLAS 74-reg. III/26, 

— SOLAS 74-reg. III/32, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) II, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8. 

    

MED/1.3 

— Selvvirkende røyksignaler for 

livbøyer 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/7, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) II, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8. 

MED/1.4 

— Redningsvester 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 
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1 2 3 4 5 6 

 Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/7, 

— SOLAS 74-reg. III/22, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) II, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 922, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1304, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1470. 

    

MED/1.5a 

— Redningsdrakter og 

beskyttelsesdrakter utformet 

for å brukes SAMMEN MED 

redningsvest: 

a) redningsdrakt uten 

isolering, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/7, 

— SOLAS 74-reg. III/22, 

— SOLAS 74-reg. III/32, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) II, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 1046. 
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MED/1.5b 

— Redningsdrakter og beskyttel-

sesdrakter utformet for å 

brukes SAMMEN MED red-

ningsvest: 

b) redningsdrakt med isole-

ring, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/7, 

— SOLAS 74-reg. III/22, 

— SOLAS 74-reg. III/32, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) II, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 1046. 

MED/1.5c 

— Redningsdrakter og beskyttel-

sesdrakter utformet for å 

brukes SAMMEN MED 

redningsvest: 

c) beskyttelsesdrakter. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/7, 

— SOLAS 74-reg. III/22, 

— SOLAS 74-reg. III/32, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) II, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 1046. 
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MED/1.6a 

— Redningsdrakter og beskyttel-

sesdrakter utformet for å 

brukes UTEN redningsvest: 

a) redningsdrakt uten isole-

ring, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/7, 

— SOLAS 74-reg. III/22, 

— SOLAS 74-reg. III/32, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) II, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 1046. 

MED/1.6b 

— Redningsdrakter og beskyttel-

sesdrakter utformet for å 

brukes UTEN redningsvest: 

b) redningsdrakt med isole-

ring, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/7, 

— SOLAS 74-reg. III/22, 

— SOLAS 74-reg. III/32, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) II, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 1046. 
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MED/1.6c 

— Redningsdrakter og beskyttel-

sesdrakter utformet for å 

brukes UTEN redningsvest: 

c) beskyttelsesdrakter. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/7, 

— SOLAS 74-reg. III/22, 

— SOLAS 74-reg. III/32, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) II, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 1046. 

MED/1.7 

— Termisk beskyttelsesutstyr 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/22, 

— SOLAS 74-reg. III/32, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) II, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 1046. 



   

 

6
.9

.2
0
1

8
 

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
0
/4

5
 

 

1 2 3 4 5 6 

MED/1.8 

— Fallskjermlys (pyrotekniske) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/6, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) III, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8. 

MED/1.9 

— Håndbluss (pyrotekniske) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) III, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8. 

MED/1.10 

— Flytende røyksignaler 

(pyrotekniske) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) III. 
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MED/1.11 

— Linekastingsapparater 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/18, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) VII, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8. 

MED/1.12 

— Oppblåsbare redningsflåter 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. 

Og ved forlengede serviceintervaller: 

— IMO MSC.1/rundskr. 1328. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/13, 

— SOLAS 74-reg. III/21, 

— SOLAS 74-reg. III/26, 

— SOLAS 74-reg. III/31, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) IV, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 811, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1328. 
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MED/1.13 

— Stive redningsflåter 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer, 

— IMO MSC/rundskr. 1006. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/21, 

— SOLAS 74-reg. III/26, 

— SOLAS 74-reg. III/31, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) IV, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 811. 

MED/1.13 

— Stive redningsflåter 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer, B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/21, 

— SOLAS 74-reg. III/26, 

— SOLAS 74-reg. III/31, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) IV, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8. 
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MED/1.14 

— Redningsflåter som retter seg 

opp automatisk 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. 

Og ved forlengede serviceintervaller: 

— IMO MSC.1/rundskr. 1328. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/26, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) IV, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 809, 

— IMO MSC/rundskr. 811, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1328. 

MED/1.15 

— Overdekkede vendbare rednings-

flåter 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. 

Og ved forlengede serviceintervaller: 

— IMO MSC.1/rundskr. 1328. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/26, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) IV, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 809, 

— IMO MSC/rundskr. 811, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1328. 
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MED/1.16 

— Friflyt-innretninger for red-

ningsflåter (hydrostatiske utlø-

serenheter) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/13, 

— SOLAS 74-reg. III/26, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) IV, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 811. 

MED/1.17a 

— Livbåter: 

a) Livbåter som settes ut med 

daviter: 

— delvis overbygde, 

— helt overbygde. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer, 

— IMO MSC/rundskr. 1006. 

B+D 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/21, 

— SOLAS 74-reg. III/31, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) IV, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8, 

— IMO MSC.1/rundskr.1423. 
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MED/1.17b 

— Livbåter: 

b) Frittfall-livbåter. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer, 

— IMO MSC/rundskr. 1006. 

B+D 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/21, 

— SOLAS 74-reg. III/31, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) IV, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8, 

— IMO MSC.1/rundskr.1423. 

MED/1.17b 

— Livbåter: 

b) Frittfall-livbåter. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer, 

— IMO MSC/rundskr. 1006. 

B+D 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/31, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) IV, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8, 

— IMO MSC.1/rundskr.1423. 
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MED/1.18 

— Stive mann-over-bord-båter 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer, 

— IMO MSC/rundskr. 1006. 

B+D 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/21, 

— SOLAS 74-reg. III/31, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) V, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8. 

MED/1.19 

— Oppblåste mann-over-bord-

båter 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer, 

— ISO 15372:2000. 

B+D 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/21, 

— SOLAS 74-reg. III/31, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) V, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8. 

MED/1.20a 

— Hurtiggående mann-over-bord-

båter: 

a) oppblåste, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer, 

— IMO MSC/rundskr. 1006, 

— ISO 15372:2000. 

B+D 

B+F 

G 
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 Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/26, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) V, 

— IMO MSC/rundskr. 1016, 

— IMO MSC/rundskr. 1094. 

    

MED/1.20a 

— Hurtiggående mann-over-bord-

båter: 

a) oppblåste, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer, 

— ISO 15372:2000. 

B+D 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/26, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) V, 

— IMO MSC/rundskr. 1016, 

— IMO MSC/rundskr. 1094. 

MED/1.20b 

— Hurtiggående mann-over-bord-

båter: 

b) stive, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer, 

— IMO MSC/rundskr. 1006, 

— ISO 15372:2000. 

B+D 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/26, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) V, 

— IMO MSC/rundskr. 1016, 

— IMO MSC/rundskr. 1094. 
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MED/1.20b 

— Hurtiggående mann-over-bord-

båter: 

b) stive, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer, 

— IMO MSC/rundskr. 1006. 

B+D 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/26, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) V, 

— IMO MSC/rundskr. 1016, 

— IMO MSC/rundskr. 1094. 

MED/1.20c 

— Hurtiggående mann-over-bord-

båter: 

c) stive oppblåste. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer, 

— IMO MSC/rundskr. 1006, 

— ISO 15372:2000. 

B+D 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/26, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) V, 

— IMO MSC/rundskr. 1016, 

— IMO MSC/rundskr. 1094. 

MED/1.21 

— Utsettingsinnretninger med 

taljeløpere (daviter) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/23, 

— SOLAS 74-reg. III/33, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 
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 — IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) VI, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8. 

    

MED/1.23 

— Frittfall-utsettingsinnretninger 

for livbåter 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/16, 

— SOLAS 74-reg. III/23, 

— SOLAS 74-reg. III/33, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) VI, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8. 

MED/1.24 

— Utsettingsinnretninger for 

redningsflåter 

(daviter) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/12, 

— SOLAS 74-reg. III/16, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) VI, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8. 
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MED/1.25 

— Utsettingsinnretninger for 

hurtiggående mann-over-bord-

båter 

(daviter) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/26, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) VI. 

MED/1.26a 

— Utløserenheter for 

a) livbåter og mann-over-

bord-båter (som settes ut 

med en eller flere talje-

løpere), 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/16, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) IV, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) VI, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1419. 

MED/1.26a 

— Utløserenheter for 

a) livbåter og mann-over-

bord-båter (som settes ut 

med en eller flere talje-

løpere), 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/16, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 
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 — IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) IV, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1419. 

    

MED/1.26b 

— Utløserenheter for 

b) redningsflåter (som settes 

ut med en eller flere 

taljeløpere), 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/16, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) IV, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) VI, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1419. 

MED/1.26b 

— Utløserenheter for 

b) redningsflåter (som settes 

ut med en eller flere 

taljeløpere), 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/16, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) IV, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8, 
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MED/1.26c 

— Utløserenheter for 

c) frittfall-livbåter. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/16, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) IV, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) VI, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1419. 

MED/1.26c 

— Utløserenheter for 

c) frittfall-livbåter. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

 Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/16, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) IV, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8. 
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MED/1.27 

— Marine evakueringssystemer 

(MES) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/15, 

— SOLAS 74-reg. III/26, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) VI, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8. 

MED/1.28 

— Midler til ombordtaking 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer, 

— IMO MSC/rundskr. 810. 

B+D 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/26, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) VI. 

MED/1.29 

— Innskipningsleidere 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. III/11, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer, 

— ISO 5489:2008. 

B+D 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/11, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994), 
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 — IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000), 

— IMO MSC.1/rundskr. 1285. 

    

MED/1.29 

— Innskipningsleidere 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. III/11, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer, 

— ISO 5489:2008. 

B+D 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/11, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994), 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) VI, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000), 

— IMO MSC.1/rundskr. 1285. 

MED/1.30 

— Lysreflekterende materialer 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. A.658(16). B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8. 
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MED/1.31, Toveis VHF-radiotelefonapparater for redningsfarkoster – flyttet til MED/5.17 og MED/5.18. 

MED/1.32, 9 GHz radartransponder (SART) – flyttet til MED/4.18. 

MED/1.33 

— Radarreflektor for livbåter og 

mann-over-bord-båter 

(passiv) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— EN ISO 8729:1998, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

eller 

— EN ISO 8729:1998, 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

eller 

— ISO 8729-1:2010, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

eller 

— ISO 8729-1:2010, 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008). 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. A.384(X), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) IV, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) V, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8, 

— IMO-res. MSC.164(78). 

MED/1.36 

— Framdriftsmaskineri for 

livbåter/mann-over-bord-båter 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) IV, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) V. 

MED/1.37 

— Framdriftsmaskineri for mann-

over-bord-båter – 

utenbordsmotor 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 
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 Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) V. 

    

MED/1.38 

— Lyskastere til bruk i livbåter og 

mann-over-bord-båter 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) IV, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) V, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8. 

MED/1.39 

— Åpne vendbare redningsflåter 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

vedlegg 10, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

vedlegg 11, 

Og ved forlengede serviceintervaller: 

— IMO MSC.1/rundskr. 1328. 

B+D 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) vedlegg 10, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) vedlegg 11, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1328. 
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MED/1.40, Mekanisk losheis – flyttet til MED/4.48. 

MED/1.41a 

— Vinsjer for redningsfarkoster 

og mann-over-bord-båter: 

a) livbåter som settes ut med 

daviter, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/16, 

— SOLAS 74-reg. III/17, 

— SOLAS 74-reg. III/23, 

— SOLAS 74-reg. III/24, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) VI, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8. 

MED/1.41a 

— Vinsjer for redningsfarkoster 

og mann-over-bord-båter: 

a) livbåter som settes ut med 

daviter, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/16, 

— SOLAS 74-reg. III/23, 

— SOLAS 74-reg. III/24, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) VI, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8. 
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MED/1.41b 

— Vinsjer for redningsfarkoster 

og mann-over-bord-båter: 

b) frittfall-livbåter, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. 

Henvisning til HSC-regelverket: fordi hurtiggående 

fartøyer ikke har frittfall-livbåter om bord 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/16, 

— SOLAS 74-reg. III/17, 

— SOLAS 74-reg. III/23, 

— SOLAS 74-reg. III/24, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) VI, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8. 

MED/1.41b 

— Vinsjer for redningsfarkoster 

og mann-over-bord-båter: 

b) frittfall-livbåter, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/16, 

— SOLAS 74-reg. III/23, 

— SOLAS 74-reg. III/24, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) VI. 
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MED/1.41c 

— Vinsjer for redningsfarkoster 

og mann-over-bord-båter: 

c) redningsflåter, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/16, 

— SOLAS 74-reg. III/17, 

— SOLAS 74-reg. III/23, 

— SOLAS 74-reg. III/24, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) VI, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8. 

MED/1.41d 

— Vinsjer for redningsfarkoster 

og mann-over-bord-båter: 

d) mann-over-bord-båter, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/16, 

— SOLAS 74-reg. III/17, 

— SOLAS 74-reg. III/23, 

— SOLAS 74-reg. III/24, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) VI, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8. 
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1 2 3 4 5 6 

MED/1.41d 

— Vinsjer for redningsfarkoster 

og mann-over-bord-båter: 

d) mann-over-bord-båter, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/16, 

— SOLAS 74-reg. III/17, 

— SOLAS 74-reg. III/23, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) VI, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8. 

MED/1.41e 

— Vinsjer for redningsfarkoster 

og mann-over-bord-båter: 

e) hurtiggående mann-over-

bord-båter. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/16, 

— SOLAS 74-reg. III/17, 

— SOLAS 74-reg. III/23, 

— SOLAS 74-reg. III/24, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) VI, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8. 
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MED/1.41e 

— Vinsjer for redningsfarkoster 

og mann-over-bord-båter: 

e) hurtiggående mann-over-

bord-båter. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/16, 

— SOLAS 74-reg. III/17, 

— SOLAS 74-reg. III/23, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) VI, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8. 

MED/1.42, Losleider – flyttet til MED/4.49. 

MED/1.43 

— Stive/oppblåste mann-over-

bord-båter 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.81(70), med endringer, 

— IMO MSC/rundskr. 1006, 

— ISO 15372:2000. 

B+D 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/21, 

— SOLAS 74-reg. III/31, 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) V, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8. 
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2. Hindring av havforurensning 

Nummer og betegnelse 
MARPOL 73/78-regler, med endringer, samt eventuelt 

relevante IMO-resolusjoner og -rundskriv 
Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvarsvur-

dering 

Førstegangs-

omsetning 

Siste plassering 

om bord 

1 2 3 4 5 6 

MED/2.1 

Oljefiltreringsutstyr (for et olje-

innhold i spillvannet på høyst  

15 ppm) 

Typegodkjenningskrav 

— MARPOL 73/78 vedlegg I reg. 14. 

— IMO-res. MEPC.107(49), 

— IMO MEPC.1/rundskr. 643. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— MARPOL 73/78 vedlegg I reg. 14. 

— IMO MEPC.1/rundskr. 643. 

MED/2.1 

Oljefiltreringsutstyr (for et olje-

innhold i spillvannet på høyst  

15 ppm) 

Typegodkjenningskrav 

— MARPOL 73/78 vedlegg I reg. 14. 

— IMO-res. MEPC.107(49), med endringer, 

— IMO MEPC.1/rundskr. 643. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— MARPOL 73/78 vedlegg I reg. 14. 

— IMO MEPC.1/rundskr. 643. 

MED/2.2 

Detektorer for grensen mellom olje 

og vann 

Typegodkjenningskrav 

— MARPOL 73/78 vedlegg I reg. 32. 

— IMO-res. MEPC.5(XIII). B+D 

B+E 

B+F 

  

MED/2.3 

Oljemålere 

Typegodkjenningskrav 

— MARPOL 73/78 vedlegg I reg. 14. 

— IMO-res. MEPC.107(49), 

— IMO MEPC.1/rundskr. 643. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— MARPOL 73/78 vedlegg I reg. 14. 

— IMO MEPC.1/rundskr. 643. 
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1 2 3 4 5 6 

MED/2.3 

Oljemålere 

Typegodkjenningskrav 

— MARPOL 73/78 vedlegg I reg. 14. 

— IMO-res. MEPC.107(49), med endringer, 

— IMO MEPC.1/rundskr. 643. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— MARPOL 73/78 vedlegg I reg. 14. 

— IMO MEPC.1/rundskr. 643. 

MED/2.5 

Overvåkings- og kontrollsystem for 

oljeutslipp fra oljetankskip 

Typegodkjenningskrav 

— MARPOL 73/78 vedlegg I reg. 31, 

— IMO MEPC.1/rundskr. 761 rev. 1, 

— IMO MEPC.1/rundskr. 858. 

— IMO-res. MEPC.108(49), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— MARPOL 73/78 vedlegg I reg. 31. 

MED/2.5 

Overvåkings- og kontrollsystem for 

oljeutslipp fra oljetankskip 

Typegodkjenningskrav 

— MARPOL 73/78 vedlegg I reg. 31, 

— IMO MEPC.1/rundskr. 858. 

— IMO-res. MEPC.108(49), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— MARPOL 73/78 vedlegg I reg. 31. 

MED/2.6 

Kloakkanlegg 

Typegodkjenningskrav 

— MARPOL 73/78 vedlegg IV reg. 9. 

— IMO-res. MEPC.227(64). B+D 

B+E 

B+F 

 1.1.2018 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— MARPOL 73/78 vedlegg IV reg. 9. 
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1 2 3 4 5 6 

MED/2.6 

Kloakkanlegg 

Typegodkjenningskrav 

— MARPOL 73/78 vedlegg IV reg. 9. 

— IMO-res. MEPC.227(64), med endringer. 

a) inkludert avsnitt 4.2 (for bruk av passasjerskip 

i alle områder, inkludert et spesielt område 

definert i MARPOL vedlegg IV), 

b) ikke inkludert avsnitt 4.2 (for bruk av andre 

skip enn passasjerskip i alle områder, og av 

passasjerskip utenfor spesielle områder 

definert i MARPOL vedlegg IV). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

16.3.2017  

Førings- og ytelseskrav 

— MARPOL 73/78 vedlegg IV reg. 9. 

MED/2.7 

Forbrenningsanlegg om bord 

Typegodkjenningskrav 

— MARPOL 73/78 vedlegg VI reg. 16. 

— IMO-res. MEPC.76(40). B+D 

B+E 

B+F 

G 

 1.1.2018 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— MARPOL 73/78 vedlegg VI reg. 16. 

— IMO MEPC.1/rundskr. 793. 

MED/2.7 

Forbrenningsanlegg om bord 

(forbrenningsanlegg med kapasitet 

på over 1 500 kW og høyst 

4 000 kW) 

Typegodkjenningskrav 

— MARPOL 73/78 vedlegg VI reg. 16. 

— IMO-res. MEPC.244(66). B+D 

B+E 

B+F 

G 

16.3.2017  

Førings- og ytelseskrav 

— MARPOL 73/78 vedlegg VI reg. 16. 

MED/2.8 

NOx-analysator til bruk om bord i 

henhold til teknisk NOx-regelverk 

av 2008 

Typegodkjenningskrav 

— IMO-res. MEPC.176(58) – (revidert vedlegg VI 

til MARPOL, reg. 13). 

— IMO-res. MEPC.177(58) – (teknisk NOx-

regelverk av 2008), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res. MEPC.176(58) – (revidert vedlegg VI 

til MARPOL, reg. 13). 
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1 2 3 4 5 6 

 — IMO-res. MEPC.177(58) – (teknisk NOx-

regelverk av 2008), 

— IMO-res. MEPC.198(62), 

— IMO MEPC.1/rundskr. 638. 

    

MED/2.8 

NOx-analysator til bruk om bord i 

henhold til teknisk NOx-regelverk 

av 2008 

Typegodkjenningskrav 

— IMO-res. MEPC.176(58) – (revidert vedlegg VI 

til MARPOL, reg. 13). 

— IMO-res. MEPC.177(58) – (teknisk NOx-

regelverk av 2008), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res. MEPC.176(58) – (revidert vedlegg VI 

til MARPOL, reg. 13). 

— IMO-res. MEPC.177(58) – (teknisk NOx-

regelverk av 2008), 

— IMO-res. MEPC.198(62), 

— IMO MEPC.1/rundskr. 638. 

MED/2.10 

Eksosrensesystemer om bord 

Typegodkjenningskrav 

— IMO-res. MEPC.176(58) – (revidert vedlegg VI 

til MARPOL, reg. 4), 

— IMO-res. MEPC.184(59). 

— IMO-res. MEPC.184(59). B+D 

B+E 

B+F 

G 

 15.5.2018 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res. MEPC.176(58) – (revidert vedlegg VI 

til MARPOL, reg. 4), 

MED/2.10 

Eksosrensesystemer om bord 

Typegodkjenningskrav 

— IMO-res. MEPC.176(58) – (revidert vedlegg VI 

til MARPOL, reg. 4), 

— IMO-res. MEPC.259(68). 

— IMO-res. MEPC.259(68). Ordning A 

B+F 

G 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res. MEPC.176(58) – (revidert vedlegg VI 

til MARPOL, reg. 4). 

Ordning B 

G 
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3. Brannvernutstyr 

Nummer og betegnelse 
SOLAS 74-regler, med endringer, samt eventuelt relevante 

IMO-resolusjoner og -rundskriv 
Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvarsvurderin

g 

Førstegangs-

omsetning 

Siste plassering 

om bord 

1 2 3 4 5 6 

MED/3.1 

Underste dekkskledning 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. II-2/6, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. II-2/6, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7. 

MED/3.2 

Bærbare brannslokkingsapparater 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 4. 

— EN 3-7:2004 inkl. A1:2007, 

— EN 3-8:2006 inkl. AC:2007, 

— EN 3-9:2006 inkl. AC:2007, 

— EN 3-10:2009. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. II-2/18, 

— SOLAS 74-reg. II-2/19, 

— SOLAS 74-reg. II-2/20, 

— IMO-res. A.951(23), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 
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 — IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 4. 

— IMO MSC/rundskr. 1239, 

— IMO MSC/rundskr. 1275. 

    

MED/3.2 

Bærbare brannslokkingsapparater 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 4. 

— EN 3-7:2004 inkl. A1:2007, 

— EN 3-8:2006 inkl. AC:2007, 

— EN 3-9:2006 inkl. AC:2007, 

— EN 3-10:2009. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. II-2/18, 

— SOLAS 74-reg. II-2/19, 

— SOLAS 74-reg. II-2/20, 

— IMO-res. A.951(23), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 4. 

— IMO-res. MSC.391(95)-(IGF-regelverket) 11, 

— IMO MSC/rundskr. 1239, 

— IMO MSC/rundskr. 1275. 

MED/3.3 

Brannmannsutstyr: vernetøy (tøy 

for nærkontakt med ild) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3. 

— Vernetøy for brannmannskap: 

— EN 469:2005 inkl. A1:2006 og AC:2006. 

eller 

— Vernetøy for brannmannskap – Reflekterende 

klær for spesialisert brannbekjempelse: 

— EN 1486:2007, 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 
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 — IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3. 

eller 

— Vernetøy for brannmannskap – Vernetøy med 

reflekterende ytterside: 

— ISO 15538:2001. 

Merk: Nivå 2 

   

MED/3.4 

Brannmannsutstyr: støvler 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3. 

— EN 15090:2012. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3. 

MED/3.5 

Brannmannsutstyr: hansker 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3. 

— EN 659:2003 inkl. A1:2008 og AC:2009. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3. 
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MED/3.6 

Brannmannsutstyr: hjelm 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3. 

— EN 443:2008. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3. 

MED/3.7 

Bærbart og selvforsynt pressluft-

apparat 

Merk: Ved ulykker med farlig gods 

kreves en maske med overtrykk. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3. 

— EN 136:1998 inkl. AC:2003, 

— EN 137:2006, 

Og når apparatet er beregnet på å brukes ved ulykker 

med last: 

— ISO 23269-3:2011. 

B+D 

B+E 

B+F 

 19.6.2018 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3. 

Og når apparatet er beregnet på å brukes ved ulykker 

med last: 

— IMO-res. MSC.4(48)-(IBC-regelverket) 14, 

— IMO-res. MSC.5(48)-(IGC-regelverket) 14, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1499. 
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MED/3.7 

Bærbart og selvforsynt pressluft-

apparat 

Merk: Ved ulykker med farlig gods 

kreves en maske med overtrykk. 

(Se 7.1) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3. 

ISO 23269-2:2011 (brannslokking – bare til maritim 

bruk) 

Maske av type 1 skal ikke brukes sammen med verken 

MED/3.7 eller MED/7.1 

B+D 

B+E 

B+F 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. II-2/15, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3. 

MED/3.8 

Pusteapparat med pressluftslange 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— Merk: Dette utstyret er beregnet bare på 

hurtiggående fartøyer bygd i samsvar med 

bestemmelsene i HSC-regelverket av 1994. 

— EN 14593-1:2005, 

— EN 14594:2005 inkl. AC:2005. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

MED/3.8 

Pusteapparat med pressluftslange 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— Merk: Dette utstyret er beregnet bare på 

hurtiggående fartøyer bygd i samsvar med 

bestemmelsene i HSC-regelverket av 1994. 

— EN 14593-1:2005, 

eller 

— EN 14594:2005 inkl. AC:2005. 

B+D 

B+E 

B+F 
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 Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

    

MED/3.9 

Systemkomponenter til sprinkler-

anlegg for rom i innredningen, 

arbeidsrom og kontrollstasjoner 

tilsvarende dem som er nevnt i 

SOLAS 74 regel II-2/12 (begrenset 

til dyser og deres ytelse). 

(Dette utstyret omfatter dyser til 

fastmonterte sprinkleranlegg for 

hurtiggående fartøyer.) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 8. 

— IMO-res. A.800(19), med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.44(65), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 8. 

— IMO MSC/rundskr. 912, 

— IMO MSC/rundskr. 1556. 

MED/3.10 

— Dyser til fastmonterte vannfor-

støvingssystemer til brannslok-

king i maskinrom og laste-

pumperom 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 7. 

— IMO MSC/rundskr. 1165 tillegg A, med endringer B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 



   

 

6
.9

.2
0
1

8
 

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
0
/7

7
 

 

1 2 3 4 5 6 

 — IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 7. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1313. 

    

MED/3.10 

— Dyser til fastmonterte vannfor-

støvingssystemer til brannslok-

king i maskinrom og laste-

pumperom 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 7. 

— IMO MSC/rundskr. 1165, med endringer.  B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 7, 

— IMO-res. MSC.391(95)-(IGF-regelverket) 11. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1313. 

MED/3.11a 

Skiller i klasse «A» og «B», brann-

motstand: 

a) skiller i klasse «A», 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3,2. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1435. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3,2. 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— IMO MSC/rundskr. 1120, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1434. 

3.11b 

Skiller i klasse «A» og «B», brann-

motstand: 

b) skiller i klasse «B». 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3,4. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 
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 Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3,4. 

— SOLAS 74-reg. II-2/9. 

    

MED/3.12 

Innretninger som skal hindre flam-

mer i å spre seg til lastetankene i 

tankskip 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. II-2/16. 

a) Trykkvakuumventiler: 

— IMO MSC/rundskr. 677, med endringer, 

— EN ISO 16852:2010, 

— ISO 15364:2016. 

b) Flammefeller: 

— IMO MSC/rundskr. 677, med endringer, 

— EN ISO 16852:2010. 

c) Detonasjonsflammefeller: 

— IMO MSC/rundskr. 677, med endringer. 

— EN ISO 16852:2010. 

d) Høyhastighetslufteventiler: 

— IMO MSC/rundskr. 677, med endringer, 

— EN ISO 16852:2010, 

— ISO 15364:2016. 

For annet utstyr 

enn ventiler: 

B+D 

B+E 

B+F 

For ventiler: 

B+F 

 23.5.2019 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. II-2/16. 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 15. 

MED/3.12 

Innretninger som skal hindre flam-

mer i å spre seg til lastetankene i 

tankskip 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. II-2/16. 

a) Trykkvakuumventiler: 

— IMO MSC/rundskr. 677, med endringer, 

— EN ISO 16852:2016, 

— ISO 15364: 2016. 

b) Flammefeller: 

— IMO MSC/rundskr. 677, med endringer, 

— EN ISO 16852:2016, 

For annet utstyr 

enn ventiler: 

B+D 

B+E 

B+F 

For ventiler: 

B+F 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. II-2/16. 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 15. 
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 c) Detonasjonsflammefeller: 

— IMO MSC/rundskr. 677, med endringer, 

— EN ISO 16852:2016, 

d) Høyhastighetslufteventiler: 

— IMO MSC/rundskr. 677, med endringer, 

— EN ISO 16852:2016, 

— ISO 15364:2016. 

MED/3.13 

Ikke-brennbare materialer 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/5, 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7. 

MED/3.15a 

Andre materialer enn stål til rør 

som transporterer olje eller 

brennolje: 

a) rør og tilbehør i plast, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

Rør og tilbehør: 

— IMO-res. A.753(18), med endringer, 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 10, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 
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 — IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 10, 

— IMO MSC/rundskr. 1120. 

    

MED/3.15a 

Andre materialer enn stål til rør 

som transporterer olje eller 

brennolje: 

— rør og tilbehør i plast, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. A.753(18), med endringer, 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 10, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 10, 

— IMO MSC/rundskr. 1120. 

MED/3.15b 

Andre materialer enn stål til rør 

som transporterer olje eller 

brennolje: 

b) ventiler, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

Ventiler: 

— EN ISO 10497:2010. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 10, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 10, 

— IMO MSC/rundskr. 1120. 
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MED/3.15b 

Andre materialer enn stål til rør 

som transporterer olje eller 

brennolje: 

— ventiler, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— EN ISO 10497:2010. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 10, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 10, 

— IMO MSC/rundskr. 1120. 

MED/3.15c 

Andre materialer enn stål til rør 

som transporterer olje eller 

brennolje: 

c) bøyelige rørsammensetninger 

og utjevnere, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

Bøyelige rørsammensetninger: 

— EN ISO 15540:2001, 

— EN ISO 15541:2001. 

B+D 

B+E 

B+F 

 1.7.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 10, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 10, 

— IMO MSC/rundskr. 1120. 
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MED/3.15c 

Andre materialer enn stål til rør 

som transporterer olje eller 

brennolje: 

— bøyelige rørsammensetninger 

og utjevnere, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— ISO 15540:2016, 

— ISO 15541:2016, 

B+D 

B+E 

B+F 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 10, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 10, 

— IMO MSC/rundskr. 1120. 

MED/3.15d 

Andre materialer enn stål til rør 

som transporterer olje eller 

brennolje: 

d) rørdeler i metall med mot-

standsdyktige og elastiske 

pakninger. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

Rørdeler i metall med motstandsdyktige og elastiske 

pakninger: 

— ISO 19921:2005, 

— ISO 19922:2005. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 10, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 10, 

— IMO MSC/rundskr. 1120. 
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MED/3.15d 

Andre materialer enn stål til rør 

som transporterer olje eller 

brennolje: 

— rørdeler i metall med mot-

standsdyktige og elastiske 

pakninger. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— ISO 19921:2005, 

— ISO 19922:2005. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 10, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 10, 

— IMO MSC/rundskr. 1120, 

— IMO MSC/rundskr. 1527. 

MED/3.16 

Branndører 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1319. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1511. 

MED/3.17 

Systemkomponenter til betjenings-

systemer for branndører 

Merk: Når uttrykket «system-

komponenter» er brukt i kolonne 2, 

kan det bety at en enkelt 

komponent, en gruppe kompo-

nenter eller hele systemet må 

prøves for å kontrollere at de 

internasjonale kravene er oppfylt. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7. 
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MED/3.18a 

Overflate- og gulvdeknings-

materialer med lav flamme-

spredningsevne: 

— finér til pynt, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/5, 

— SOLAS 74-reg. II-2/6, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/5, 

— SOLAS 74-reg. II-2/6, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO MSC/rundskr. 1120. 

MED/3.18b 

Overflate- og gulvdeknings-

materialer med lav flamme-

spredningsevne: 

— malingssystemer, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/5, 

— SOLAS 74-reg. II-2/6, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/5, 

— SOLAS 74-reg. II-2/6, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO MSC/rundskr. 1120. 



   

 

6
.9

.2
0
1

8
 

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
0
/8

5
 

 

1 2 3 4 5 6 

MED/3.18c 

Overflate- og gulvdeknings-

materialer med lav flamme-

spredningsevne: 

— gulvbelegg. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/5, 

— SOLAS 74-reg. II-2/6, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/5, 

— SOLAS 74-reg. II-2/6, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO MSC/rundskr. 1120. 

MED/3.18d 

Overflate- og gulvdeknings-

materialer med lav flamme-

spredningsevne: 

— rørisolasjon, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/5, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/5, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO MSC/rundskr. 1120. 
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MED/3.18e 

Overflate- og gulvdeknings-

materialer med lav flamme-

spredningsevne: 

e) klebemidler brukt ved bygging 

av skiller i klasse «A», «B» og 

«C», 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/5, 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/5, 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

MED/3.18e 

Overflate- og gulvdeknings-

materialer med lav flamme-

spredningsevne: 

— klebemidler brukt ved bygging 

av skiller i klasse «A», «B» og 

«C», 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/5, 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/5, 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO MSC/rundskr. 1120. 
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MED/3.18f 

Overflate- og gulvdeknings-

materialer med lav flamme-

spredningsevne: 

— membran ved brennbare 

kanaler. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/5, 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/5, 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO MSC/rundskr. 1120. 

MED/3.19 

Forheng, gardiner og andre 

opphengte tekstiler 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1456, med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7. 

MED/3.20 

— Polstrede møbler 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/5, 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 
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 — SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

    

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/5, 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7. 

MED/3.21 

Sengeutstyr 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3, 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7. 

MED/3.22 

— Brannspjeld 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9. 

MED/3.23, Ikke-brennbare gjennomføringer i skiller i klasse «A» – bevisst ikke utfylt. 

MED/3.24, Gjennomføringer for elektriske kabler i skiller i klasse «A» – bevisst ikke utfylt. 
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MED/3.25 

Brannsikrede vinduer og lysventiler 

i klasse «A» og «B» 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9. 

— IMO MSC/rundskr. 1120. 

MED/3.26a 

Gjennomføringer i skiller i klasse 

«A»: 

— gjennomføringer for elektriske 

kabler, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer, 

— MSC.1/rundskr. 1488. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9. 

MED/3.26b 

Gjennomføringer i skiller i klasse 

«A»: 

— gjennomføringer for rør, 

kanaler, sjakter osv. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1488. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1276. 

MED/3.27a 

Gjennomføringer i skiller i klasse 

«B»: 

— gjennomføringer for elektriske 

kabler, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9. 

MED/3.27b 

Gjennomføringer i skiller i klasse 

«B»: 

— gjennomføringer for rør, 

kanaler, sjakter osv. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9. 
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MED/3.28 

Sprinkleranlegg (begrenset til 

sprinklerdyser). 

(Dette utstyret omfatter dyser til 

fastmonterte sprinkleranlegg for 

hurtiggående fartøyer.) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— ISO 6182-1:2014. 

eller 

— EN 12259-1:1999 inkl. A1:2001, A2:2004 og 

A3:2006. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.44(65), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 912, 

MED/3.28 

Sprinkleranlegg (begrenset til 

sprinklerdyser). 

(Dette utstyret omfatter dyser til 

fastmonterte sprinkleranlegg for 

hurtiggående fartøyer.) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— ISO 6182-1:2014. 

eller 

— EN 12259-1:1999 inkl. A1:2001, A2:2004 og 

A3:2006. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.44(65), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 912, 

— MSC.1/rundskr. 1556. 
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MED/3.29 

Brannslanger 

a) Ikke-svettende flatslanger til 

brannslokking (innvendige 

diameter fra 25 mm til 52 mm) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— EN 14540:2014. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7. 

MED/3.30 

Bærbart oksygenanalyse- og gass-

deteksjonsutstyr 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. VI/3, 

— SOLAS 74-reg. XI-1/7. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 1:2008 

eller IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— IEC 60092-504:2001 inkl. IEC 60092-504 rettelse 

1: 2011 

— IEC 60533:1999, 

og for: 

a) Kategori 1 (sikkert område): 

— EN 50104:2010, 

— EN 60079-29-1:2007, 

b) Kategori 2 (omgivelser med eksplosjonsfarlig 

gass): 

— EN 50104:2010, 

— EN 60079-29-1:2007, 

— EN 60079-0:2012 inkl. A11:2013, 

— EN 60079-1:2014, 

— EN 60079-10-1:2015, 

— EN 60079-11:2012, 

— EN 60079-15:2010, 

— EN 60079-26:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

 1.6.2019 

(II) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. VI/3, 

— SOLAS 74-reg. XI-1/7. 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 15, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1477. 
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MED /3.30 

Bærbart oksygenanalyse- og gass-

deteksjonsutstyr 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. VI/3, 

— SOLAS 74-reg. XI-1/7. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 1:2008 

eller IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015, 

og for: 

a) Kategori 1 (sikkert område): 

— EN 50104:2010, 

— EN 60079-29-1:2016, 

b) Kategori 2 (omgivelser med eksplosjonsfarlig 

gass): 

— EN 50104:2010, 

— EN 60079-29-1:2007, 

— EN 60079-0:2012 inkl. A11:2013, 

— EN 60079-1:2014, 

— EN 60079-10-1:2015, 

— EN 60079-11:2012, 

— EN 60079-15:2010, 

— EN 60079-26:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017 28.2.2020 

(II) 

MED/3.30 

Bærbart oksygenanalyse- og gass-

deteksjonsutstyr 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. VI/3, 

— SOLAS 74-reg. XI-1/7. 

— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 rettelse 1:2008 

eller IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015, 

og for: 

a) Kategori 1 (sikkert område): 

— EN 50104:2010, 

— EN 60079-29-1:2016, 

B+D 

B+E 

B+F 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. VI/3, 

— SOLAS 74-reg. XI-1/7. 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 15, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1477. 
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b) Kategori 2 (omgivelser med eksplosjonsfarlig 

gass): 

— EN 50104:2010, 

— EN 60079-29-1:2016, 

— EN 60079-0:2012 inkl. A11:2013, 

— EN 60079-1:2014, 

— EN 60079-10-1:2015, 

— EN 60079-11:2012, 

— EN 60079-15:2010, 

— EN 60079-26:2015. 

MED/3.31, Dyser til fastmonterte sprinkleranlegg for hurtiggående fartøyer – strøket, ettersom utstyret er omfattet av MED/3.9 og MED/3.28. 

MED/3.32 

Brannhemmende materialer (unntatt 

møbler) til hurtiggående fartøyer 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO MSC.1/rundskr.1457. 

MED/3.33 

Brannhemmende materialer til 

møbler for hurtiggående fartøyer 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7. 
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MED/3.34 

Brannskiller for hurtiggående 

fartøyer 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO MSC.1/rundskr.1457. 

MED/3.35 

Branndører på hurtiggående 

fartøyer 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7. 

MED/3.36 

Brannspjeld på hurtiggående 

fartøyer 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7. 

MED/3.37a 

Gjennomføringer i brannskiller på 

hurtiggående fartøyer: 

— gjennomføringer for elektriske 

kabler, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 
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 Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7. 

    

MED/3.37b 

Gjennomføringer i brannskiller på 

hurtiggående fartøyer: 

— gjennomføringer for rør, 

kanaler, sjakter osv. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7. 

MED/3.38 

— Bærbare 

brannslokkingsapparater for 

livbåter og mann-over-bord-

båter 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— EN 3-7:2004 inkl. A1:2007, 

— EN 3-8:2006 inkl. AC:2007, 

— EN 3-9:2006 inkl. AC:2007, 

— EN 3-10:2009. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. A.951(23), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) IV, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) V, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8. 
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MED/3.39 

Dyser til likeverdige vanntåke-

anlegg i maskinrom og laste-

pumperom 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 7. 

— IMO MSC/rundskr. 1165, med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 7. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1313, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1458. 

MED/3.40 

Lavt plasserte belysningssystemer 

(bare komponenter) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/13, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 11. 

— IMO-res. A.752(18), 

— ISO 15370:2010. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/13, 

— IMO-res. A.752(18), 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 11. 

MED/3.41 

Pusteutstyr til nødevakuering 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/13. 

— ISO 23269-1:2008, 

og alternativt: 

— For bærbart og selvforsynt pressluftapparat med 

åpent system, med helmaske eller munnbitt-

innretning, til bruk ved evakuering: 

— EN 402:2003, 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/13. 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3, 

— IMO MSC/rundskr. 849. 
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  — For bærbart og selvforsynt pressluftapparat med 

åpent system, med hette, til bruk ved evakuering: 

— EN 1146:2005, 

— For bærbart og selvforsynt pressluftapparat med 

lukket kretsløp: 

— EN 13794:2002. 

   

MED/3.42 

Systemkomponenter til nøytral-

gassystemer 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4. 

— IMO MSC/rundskr. 353, med endringer. B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4. 

— IMO-res. A.567(14), 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 15, 

— IMO MSC/rundskr. 353, 

— IMO MSC/rundskr. 485, 

— IMO MSC/rundskr. 731, 

— IMO MSC/rundskr. 1120. 

MED/3.43 

Dyser til brannslokkingsanlegg 

(manuelle eller automatiske) for 

frityrstekeapparater 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/1, 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— ISO 15371:2009. B+D 

B+E 

B+F 

 15.11.2018 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/1, 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1433. 
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MED/3.43 

Dyser til brannslokkingsanlegg 

(manuelle eller automatiske) for 

frityrstekeapparater 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/1, 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— ISO 15371:2015. B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/1, 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1433. 

MED/3.44 

Brannmannsutstyr – redningsline 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3. 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3, med 

endringer, 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3. 

MED/3.45 

Systemkomponenter (slokkemiddel, 

ventiler og dyser) til likeverdige 

fastmonterte brannslokkingsanlegg 

med gass for maskinrom og 

lastepumperom 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 5. 

— IMO MSC/rundskr. 848, med endringer, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1316. 

B+D 

B+E 

B+F 
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 Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 5. 

— IMO MSC/rundskr. 848, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1313, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1316. 

    

MED/3.46 

Likeverdige fastmonterte brannslok-

kingsanlegg med gass for maskin-

rom (aerosolsystemer) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 5. 

— IMO MSC/rundskr. 1270 inkl. rettelse 1, med 

endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 5. 

— IMO MSC/rundskr. 1270 inkl. rettelse 1, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1313. 

MED/3.47 

Konsentrat til fastmonterte 

brannslokkingsanlegg med høy-

ekspansjonsskum for maskinrom og 

lastepumperom 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10. 

— IMO MSC/rundskr. 670. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10. 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 6. 
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Merk: Det fastmonterte brannslok-

kingsanlegget med høyekspan-

sjonsskum for maskinrom og 

lastepumperom (herunder anlegg 

som bruker inneluften i rommet for 

å oppfylle sin funksjon) må prøves 

med det godkjente konsentratet og 

vurderes som tilfredsstillende av 

administrasjonen. 

 

MED/3.48 

Fastmonterte vannbaserte brannslok-

kingsanlegg til bruk i maskinrom i 

kategori «A» 

(dyser og ytelsesprøvinger). 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1387. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7. 

MED/3.49a 

Fastmonterte vannbaserte brannslok-

kingsanlegg til roro-rom, kjøretøy-

rom og spesiallasterom 

— preskriptivt baserte systemer 

tilsvarende rundskr. 1430 

klausul 4. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/19, 

— SOLAS 74-reg. II-2/20, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 7. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1430. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/19, 

— SOLAS 74-reg. II-2/20, 
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 — IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 7. 

    

MED/3.49b 

Fastmonterte vannbaserte brannslok-

kingsanlegg til roro-rom, kjøretøy-

rom og spesiallasterom 

— ytelsesbaserte systemer i 

henhold til rundskr. 1430 

klausul 5. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/19, 

— SOLAS 74-reg. II-2/20, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 7. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1430. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/19, 

— SOLAS 74-reg. II-2/20, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 7. 

MED/3.51a 

Systemkomponenter til fastmon-

terte branndeteksjons- og alarm-

anlegg for kontrollstasjoner, 

arbeidsrom, rom i innredningen, 

lugarbalkonger, maskinrom og 

ubemannede maskinrom: 

— kontroll- og signalutstyr 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

Elektriske installasjoner om bord i skip: 

— EN 54-2:1997 inkl. AC:1999 og A1:2006. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2001 inkl. IEC 60092-504 rettelse 

1: 2011, 

— IEC 60533:1999. 

B+D 

B+E 

B+F 

 1.6.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 
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MED/3.51a 

Systemkomponenter til fastmon-

terte branndeteksjons- og alarm-

anlegg for kontrollstasjoner, 

arbeidsrom, rom i innredningen, 

lugarbalkonger, maskinrom og 

ubemannede maskinrom: 

— kontroll- og signalutstyr 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

Elektriske installasjoner om bord i skip: 

— EN 54-2:1997 inkl. AC:1999 og A1:2006. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017 1.1.2020 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1487, 

MED/3.51a 

Systemkomponenter til fastmon-

terte branndeteksjons- og alarm-

anlegg for kontrollstasjoner, 

arbeidsrom, rom i innredningen, 

lugarbalkonger, maskinrom og 

ubemannede maskinrom: 

— kontroll- og signalutstyr 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

Elektriske installasjoner om bord i skip: 

— EN 54-2:1997 inkl. AC:1999 og A1:2006. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9, 

— IMO-res. MSC.391(95)-(IGF-regelverket) 11, 
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 — IMO MSC.1/rundskr. 1242. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1487, 

— MSC.1/rundskr. 1528. 

    

MED/3.51b 

Systemkomponenter til fastmon-

terte branndeteksjons- og alarm-

anlegg for kontrollstasjoner, 

arbeidsrom, rom i innredningen, 

lugarbalkonger, maskinrom og 

ubemannede maskinrom: 

— strømforsyningsutstyr, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— EN 54-4:1997 inkl. AC:1999, A1:2002 og 

A2:2006. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2001 inkl. IEC 60092-504 rettelse 

1: 2011, 

— IEC 60533:1999. 

B+D 

B+E 

B+F 

 1.6.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 

MED/3.51b 

Systemkomponenter til fastmon-

terte branndeteksjons- og alarm-

anlegg for kontrollstasjoner, 

arbeidsrom, rom i innredningen, 

lugarbalkonger, maskinrom og 

ubemannede maskinrom: 

— strømforsyningsutstyr, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— EN 54-4:1997 inkl. AC:1999, A1:2002 og 

A2:2006. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017 1.1.2020 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 
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MED/3.51b 

Systemkomponenter til fastmon-

terte branndeteksjons- og alarm-

anlegg for kontrollstasjoner, 

arbeidsrom, rom i innredningen, 

lugarbalkonger, maskinrom og 

ubemannede maskinrom: 

— strømforsyningsutstyr, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— EN 54-4:1997 inkl. AC:1999, A1:2002 og 

A2:2006. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— IMO-res. MSC.391(95)-(IGF-regelverket) 11, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 

— MSC.1/rundskr. 1554. 

MED/3.51c 

Systemkomponenter til fastmon-

terte branndeteksjons- og alarm-

anlegg for kontrollstasjoner, 

arbeidsrom, rom i innredningen, 

lugarbalkonger, maskinrom og 

ubemannede maskinrom: 

— varmedetektorer – punkt-

detektorer, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— EN 54-5:2000 inkl. A1:2002. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2001 inkl. IEC 60092-504 rettelse 

1: 2011, 

— IEC 60533:1999. 

B+D 

B+E 

B+F 

 1.6.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 
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MED/3.51c 

Systemkomponenter til fastmon-

terte branndeteksjons- og alarm-

anlegg for kontrollstasjoner, 

arbeidsrom, rom i innredningen, 

lugarbalkonger, maskinrom og 

ubemannede maskinrom: 

— varmedetektorer – punkt-

detektorer, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— EN 54-5:2000 inkl. A1:2002. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017 28.2.2020 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 

MED/3.51c 

Systemkomponenter til fastmon-

terte branndeteksjons- og alarm-

anlegg for kontrollstasjoner, 

arbeidsrom, rom i innredningen, 

lugarbalkonger, maskinrom og 

ubemannede maskinrom: 

— varmedetektorer – punkt-

detektorer, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— EN 54-5:2000 inkl. A1:2002. 

— EN 54-5:2017, 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 
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MED/3.51d 

Systemkomponenter til fastmon-

terte branndeteksjons- og alarm-

anlegg for kontrollstasjoner, 

arbeidsrom, rom i innredningen, 

lugarbalkonger, maskinrom og 

ubemannede maskinrom: 

— røykdetektorer: punktdetek-

torer basert på lysspredning, 

lystransmisjon eller ionisering, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— EN 54-7:2000 inkl. A1:2002 og A2:2006. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2001 inkl. IEC 60092-504 rettelse 

1: 2011, 

— IEC 60533:1999. 

B+D 

B+E 

B+F 

 1.6.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 

MED/3.51d 

Systemkomponenter til fastmon-

terte branndeteksjons- og alarm-

anlegg for kontrollstasjoner, 

arbeidsrom, rom i innredningen, 

lugarbalkonger, maskinrom og 

ubemannede maskinrom: 

— røykdetektorer: punktdetek-

torer basert på lysspredning, 

lystransmisjon eller ionisering, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— EN 54-7:2015. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017 1.1.2020 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 
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MED/3.51d 

Systemkomponenter til fastmon-

terte branndeteksjons- og alarm-

anlegg for kontrollstasjoner, 

arbeidsrom, rom i innredningen, 

lugarbalkonger, maskinrom og 

ubemannede maskinrom: 

— røykdetektorer: punktdetek-

torer basert på lysspredning, 

lystransmisjon eller ionisering, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— EN 54-7:2015. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9, 

— IMO-res. MSC.391(95)-(IGF-regelverket) 11, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 

MED/3.51e 

Systemkomponenter til fastmon-

terte branndeteksjons- og alarm-

anlegg for kontrollstasjoner, 

arbeidsrom, rom i innredningen, 

lugarbalkonger, maskinrom og 

ubemannede maskinrom: 

— flammedetektorer: punkt-

detektorer, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— EN 54-10:2002 inkl. A1:2005. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2001 inkl. IEC 60092-504 rettelse 

1: 2011, 

— IEC 60533:1999. 

B+D 

B+E 

B+F 

 1.6.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 
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MED/3.51e 

Systemkomponenter til fastmon-

terte branndeteksjons- og alarm-

anlegg for kontrollstasjoner, 

arbeidsrom, rom i innredningen, 

lugarbalkonger, maskinrom og 

ubemannede maskinrom: 

— flammedetektorer: punkt-

detektorer, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— EN 54-10:2002 inkl. A1:2005, 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017 1.1.2020 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 

MED/3.51e 

Systemkomponenter til fastmon-

terte branndeteksjons- og alarm-

anlegg for kontrollstasjoner, 

arbeidsrom, rom i innredningen, 

lugarbalkonger, maskinrom og 

ubemannede maskinrom: 

— flammedetektorer: punkt-

detektorer, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— EN 54-10:2002 inkl. A1:2005, 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9, 

— IMO-res. MSC.391(95)-(IGF-regelverket) 11, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 
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MED/3.51f 

Systemkomponenter til fastmon-

terte branndeteksjons- og alarm-

anlegg for kontrollstasjoner, 

arbeidsrom, rom i innredningen, 

lugarbalkonger, maskinrom og 

ubemannede maskinrom: 

— manuelle alarmknapper, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— EN 54-11:2001 inkl. A1:2005. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2001 inkl. IEC 60092-504 rettelse 

1: 2011, 

— IEC 60533:1999. 

B+D 

B+E 

B+F 

 1.6.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 

MED/3.51f 

Systemkomponenter til fastmon-

terte branndeteksjons- og alarm-

anlegg for kontrollstasjoner, 

arbeidsrom, rom i innredningen, 

lugarbalkonger, maskinrom og 

ubemannede maskinrom: 

— manuelle alarmknapper, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— EN 54-11:2001 inkl. A1:2005. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017 1.1.2020 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 
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MED/3.51f 

Systemkomponenter til fastmon-

terte branndeteksjons- og alarm-

anlegg for kontrollstasjoner, 

arbeidsrom, rom i innredningen, 

lugarbalkonger, maskinrom og 

ubemannede maskinrom: 

— manuelle alarmknapper, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— EN 54-11:2001 inkl. A1:2005. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9, 

— IMO-res. MSC.391(95)-(IGF-regelverket) 11, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 

MED/3.51g 

Systemkomponenter til fastmon-

terte branndeteksjons- og alarm-

anlegg for kontrollstasjoner, 

arbeidsrom, rom i innredningen, 

lugarbalkonger, maskinrom og 

ubemannede maskinrom: 

— kortslutningsisolatorer 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— EN 54-17:2005 inkl. AC:2007. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2001 inkl. IEC 60092-504 rettelse 

1: 2011, 

— IEC 60533:1999. 

B+D 

B+E 

B+F 

 1.6.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 
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MED/3.51g 

Systemkomponenter til fastmon-

terte branndeteksjons- og alarm-

anlegg for kontrollstasjoner, 

arbeidsrom, rom i innredningen, 

lugarbalkonger, maskinrom og 

ubemannede maskinrom: 

— kortslutningsisolatorer 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— EN 54-17:2005 inkl. AC:2007. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017 1.1.2020 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 

MED/3.51g 

Systemkomponenter til fastmon-

terte branndeteksjons- og alarm-

anlegg for kontrollstasjoner, 

arbeidsrom, rom i innredningen, 

lugarbalkonger, maskinrom og 

ubemannede maskinrom: 

— kortslutningsisolatorer, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— EN 54-17:2005 inkl. AC:2007. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9, 

— IMO-res. MSC.391(95)-(IGF-regelverket) 11, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 
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MED/3.51h 

Systemkomponenter til fastmon-

terte branndeteksjons- og alarm-

anlegg for kontrollstasjoner, 

arbeidsrom, rom i innredningen, 

lugarbalkonger, maskinrom og 

ubemannede maskinrom: 

— inngangs-/utgangsutstyr, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— EN 54-18 (2005) inkl. AC (2007). 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2001 inkl. IEC 60092-504 rettelse 

1: 2011, 

— IEC 60533:1999. 

B+D 

B+E 

B+F 

 1.6.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 

MED/3.51h 

Systemkomponenter til fastmon-

terte branndeteksjons- og alarm-

anlegg for kontrollstasjoner, 

arbeidsrom, rom i innredningen, 

lugarbalkonger, maskinrom og 

ubemannede maskinrom: 

— inngangs-/utgangsutstyr, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— EN 54-18:2005 inkl. AC:2007. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017 1.1.2020 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 
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MED/3.51h 

Systemkomponenter til fastmon-

terte branndeteksjons- og alarm-

anlegg for kontrollstasjoner, 

arbeidsrom, rom i innredningen, 

lugarbalkonger, maskinrom og 

ubemannede maskinrom: 

— inngangs-/utgangsutstyr, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— EN 54-18:2005 inkl. AC:2007. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9, 

— IMO-res. MSC.391(95)-(IGF-regelverket) 11, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 

MED/3.51i 

Systemkomponenter til fastmon-

terte branndeteksjons- og alarm-

anlegg for kontrollstasjoner, 

arbeidsrom, rom i innredningen, 

lugarbalkonger, maskinrom og 

ubemannede maskinrom: 

— kabler. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— EN 60332-1-2:2004, 

— IEC 60092-376:2003, 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2001 inkl. IEC 60092-504 rettelse 

1: 2011, 

— IEC 60533:1999. 

B+D 

B+E 

B+F 

 1.6.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 
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MED/3.51i 

Systemkomponenter til fastmon-

terte branndeteksjons- og alarm-

anlegg for kontrollstasjoner, 

arbeidsrom, rom i innredningen, 

lugarbalkonger, maskinrom og 

ubemannede maskinrom: 

— kabler. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— EN 60332-1-2:2004, 

— IEC 60092-376:2003. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015, 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017 22.5.2020 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 

MED/3.51i 

Systemkomponenter til fastmon-

terte branndeteksjons- og alarm-

anlegg for kontrollstasjoner, 

arbeidsrom, rom i innredningen, 

lugarbalkonger, maskinrom og 

ubemannede maskinrom: 

— kabler. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— EN 60332-1-2:2004+A1:2015, 

— IEC 60092-376:2017. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

— IEC 60332-1-2:2004 + A1:2015. 

og/eller: 

Brannsikre kabler: 

— IEC 60092-376:2017, 

— IEC 60331-1:2009 eller IEC 60331-2:2009. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015, 

— IEC 60332-1-2:2004 + A1:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9, 

— IMO-res. MSC.391(95)-(IGF-regelverket) 11, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 
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MED/3.52 

Ikke-bærbare og transportable 

brannslokkingsapparater 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— EN 1866-1:2007, 

— EN 1866-2:2014. 

eller 

— EN 1866-1:2007, 

— EN 1866-3:2013. 

eller 

— ISO 11601:2008. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7. 

MED/3.53 

Brannalarmutstyr – akustiske 

alarmgivere 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— EN 54-3:2001 inkl. A1:2002 og A2:2006, 

— IEC 60092-504:2001 inkl. IEC 60092-504 rettelse 

1: 2011, 

— IEC 60533:1999. 

B+D 

B+E 

B+F 

 1.6.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 

MED/3.53 

Brannalarmutstyr – akustiske 

alarmgivere 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— EN 54-3:2014, 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017  
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 Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1487. 

    

MED/3.54 

Fastmontert oksygenanalyse- og 

gassdeteksjonsutstyr 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. VI/3. 

— IEC 60092-504:2001 inkl. IEC 60092-504 rettelse 

1: 2011, 

— IEC 60533:1999. 

og for: 

a) Kategori 4 (sikkert område): 

— EN 50104:2010, 

b) Kategori 3 (omgivelser med eksplosjonsfarlig 

gass): 

— EN 50104:2010, 

— EN 60079-0:2012 inkl. A11:2013, 

— EN 60079-29-1:2007. 

For kombinerte O2/HC-systemer også: 

— IMO MSC.1/rundskr. 1370. 

B+D 

B+E 

B+F 

 1.6.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. VI/3. 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 15, 

— for kombinerte O2/HC-systemer også: 

— IMO MSC.1/rundskr. 1370. 

MED/3.54 

Fastmontert oksygenanalyse- og 

gassdeteksjonsutstyr 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4. 

— SOLAS 74-reg. VI/3. 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

og for: 

a) Kategori 4 (sikkert område): 

— EN 50104:2010, 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017 3.6.2020 

(III) 

 Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. VI/3. 
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 — IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 15, 

— for kombinerte O2/HC-systemer også: 

— IMO MSC.1/rundskr. 1370. 

b) Kategori 3 (omgivelser med eksplosjonsfarlig 

gass): 

— EN 50104:2010, 

— EN 60079-0:2012 inkl. A11:2013, 

— EN 60079-29-1:2007. 

For kombinerte O2/HC-systemer også: 

— IMO MSC.1/rundskr. 1370. 

MED/3.54 

Fastmontert oksygenanalyse- og 

gassdeteksjonsutstyr 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. VI/3. 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

og for: 

a) Kategori 4 (sikkert område): 

— EN 50104:2010, 

b) Kategori 3 (omgivelser med eksplosjonsfarlig 

gass): 

— EN 50104:2010, 

— EN 60079-0:2012 inkl. A11:2013, 

— EN 60079-29-1:2016. 

For kombinerte O2/HC-systemer også: 

— IMO MSC.1/rundskr. 1370. 

B+D 

B+E 

B+F 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4, 

— SOLAS 74-reg. VI/3. 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 15, 

— for kombinerte O2/HC-systemer også: 

— IMO MSC.1/rundskr. 1370. 

MED/3.55 

Kombinerte strålerør 

(tåkespreder/stråle) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— Håndholdte grenrør til bruk av brannvesenet – 

kombinerte grenrør PN 16: 

— EN 15182-1:2007 inkl. A1:2009, 

— EN 15182-2:2007 inkl. A1:2009, 

— Håndholdte grenrør til bruk av brannvesenet – 

grenrør PN 16 med en samlet stråle og/eller en 

stråle med fast spredningsvinkel: 

— EN 15182-1:2007 inkl. A1:2009, 

— EN 15182-3:2007 inkl. A1:2009. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7. 
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MED/3.56 

Fastmonterte brannslangesystemer 

Slangetromler med formstabil 

slange 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— EN 671-1:2012 B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7. 

MED/3.57 

Systemkomponenter til brannslok-

kingsanlegg med mediumekspan-

sjonsskum – fastmonterte skum-

slokkingsanlegg på dekk for 

tankskip 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10. 

— IMO MSC/rundskr. 798. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10.8.1, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 14, 

— IMO MSC/rundskr. 1239, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1276. 

MED/3.58 

Systemkomponenter til fastmon-

terte brannslokkingsanlegg med 

lavekspansjonsskum for maskinrom 

og beskyttelse av tankskipsdekk 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1312, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1312, rettelse 1. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10. 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 6, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 14, 

— IMO MSC/rundskr. 1239, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1276. 

MED/3.59 

Ekspansjonsskum til fastmonterte 

brannslokkingsanlegg for kjemi-

kalietankskip 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/1, 

— IMO-res. MSC.4(48)-(IBC-regelverket) 11. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1312, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1312, rettelse 1. 

B+D 

B+E 

B+F 
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 Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res. MSC.4(48)-(IBC-regelverket) 11. 

— IMO MSC/rundskr. 553. 

    

MED/3.60 

— Dyser til fastmonterte vannfor-

støvingssystemer til brannslok-

king på lugarbalkonger 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 7. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1268. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 7. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1313. 

MED/3.61a 

— Brannslokkingsanlegg som 

bruker inneluft for å produsere 

høyekspansjonsskum til 

beskyttelse av maskinrom, 

lastepumperom, kjøretøy- og 

roro-rom, spesiallasterom og 

lasterom. 

Merk: Brannslokkingsanlegg som 

bruker inneluft/uteluft for å 

produsere høyekspansjonsskum til 

beskyttelse av maskinrom, laste-

pumperom, kjøretøy- og roro-rom, 

spesiallasterom og lasterom, skal 

prøves med det godkjente 

konsentratet og vurderes som 

tilfredsstillende av administra-

sjonen. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1384. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10. 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 6. 
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MED/3.61a 

— Brannslokkingsanlegg som 

bruker inneluft for å produsere 

høyekspansjonsskum til 

beskyttelse av maskinrom, 

lastepumperom, kjøretøy- og 

roro-rom, spesiallasterom og 

lasterom. 

Merk: Brannslokkingsanlegg som 

bruker inneluft/uteluft for å 

produsere høyekspansjonsskum til 

beskyttelse av maskinrom, laste-

pumperom, kjøretøy- og roro-rom, 

spesiallasterom og lasterom, skal 

prøves med det godkjente kon-

sentratet og vurderes som tilfreds-

stillende av administrasjonen. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1384. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10. 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 6, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1528. 

MED/3.61b 

— Brannslokkingsanlegg som 

bruker uteluft for å produsere 

høyekspansjonsskum til 

beskyttelse av maskinrom, 

lastepumperom, kjøretøy- og 

roro-rom, spesiallasterom og 

lasterom. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1384. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10. 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 6, 
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Merk: Brannslokkingsanlegg som 

bruker inneluft/uteluft for å 

produsere høyekspansjonsskum til 

beskyttelse av maskinrom, laste-

pumperom, kjøretøy- og roro-rom, 

spesiallasterom og lasterom, skal 

prøves med det godkjente kon-

sentratet og vurderes som tilfreds-

stillende av administrasjonen. 

     

MED/3.61b 

— Brannslokkingsanlegg som 

bruker uteluft for å produsere 

høyekspansjonsskum til 

beskyttelse av maskinrom, 

lastepumperom, kjøretøy- og 

roro-rom, spesiallasterom og 

lasterom. 

Merk: Brannslokkingsanlegg som 

bruker inneluft/uteluft for å 

produsere høyekspansjonsskum til 

beskyttelse av maskinrom, laste-

pumperom, kjøretøy- og roro-rom, 

spesiallasterom og lasterom, skal 

prøves med det godkjente kon-

sentratet og vurderes som tilfreds-

stillende av administrasjonen. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1384. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10. 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 6, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1528. 

MED/3.62 

Brannslokkingsanlegg med tørt 

kjemisk pulver 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/1. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1315. B+D 

B+E 

B+F 
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 Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/1. 

— IMO-res. MSC.5(48)-(IGC-regelverket) 11, 

    

MED/3.62 

Brannslokkingsanlegg med tørt 

kjemisk pulver 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/1. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1315. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/1. 

— IMO-res. MSC.5(48)-(IGC-regelverket) 11, 

— IMO-res. MSC.391(95)-(IGF-regelverket) 11. 

MED/3.63 

Systemkomponenter til røykdetek-

sjonsanlegg med prøvetaking 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. II-2/19, 

— SOLAS 74-reg. II-2/20. 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 10. 

Og for: 

— Kontroll- og signalutstyr. Elektriske installasjoner 

om bord i skip: 

— EN 54-2:1997 inkl. AC:1999 og A1:2006. 

— Strømforsyningsutstyr: 

— EN 54-4:1997 inkl. AC:1999, A1:2002 og 

A2:2006: 

— Aspirerende røykdetektorer: 

— EN 54-20:2006 inkl. AC:2008. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2001 inkl. IEC 60092-504 rettelse 

1: 2011, 

— IEC 60533:1999. 

Samt, dersom det er relevant, for eksplosive 

atmosfærer: 

— EN 60079-0:2012 inkl. A11:2013. 

B+D 

B+E 

B+F 

 1.6.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. II-2/19, 

— SOLAS 74-reg. II-2/20. 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 10. 
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MED/3.63 

Systemkomponenter til røykdetek-

sjonsanlegg med prøvetaking 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. II-2/19, 

— SOLAS 74-reg. II-2/20. 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 10. 

Og for: 

— Kontroll- og signalutstyr. Elektriske installasjoner 

om bord i skip: 

— EN 54-2:1997 inkl. AC:1999 og A1:2006. 

— Strømforsyningsutstyr: 

— EN 54-4:1997 inkl. AC:1999, A1:2002 og 

A2:2006: 

— Aspirerende røykdetektorer: 

— EN 54-20:2006 inkl. AC:2008. 

Samt, dersom det er relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner om bord i skip: 

— IEC 60092-504:2016 

— IEC 60533:2015 

Samt, dersom det er relevant, for eksplosive 

atmosfærer: 

— EN 60079-0:2012 inkl. A11:2013. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/7, 

— SOLAS 74-reg. II-2/19, 

— SOLAS 74-reg. II-2/20. 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 10. 

MED/3.64 

Skiller i klasse «C» 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3,10. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3,10, 

— SOLAS 74-reg. II-2/9. 

MED/3.64 

Skiller i klasse «C» 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3,10. 

— IMO-res. MSC.307(88)-(FTP-regelverket av 

2010), med endringer. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/3,10, 

— SOLAS 74-reg. II-2/3,33. 

— SOLAS 74-reg. II-2/9, 

— IMO-res. MSC/rundskr. 1120 
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MED/3.65 

Fastmontert anlegg for deteksjon av 

hydrokarbongasser 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1370, 

— EN 60079-0:2012 inkl. A11:2013, 

— EN 60079-29-1:2007, 

— IEC 60092-504:2001 inkl. IEC 60092-504 rettelse 

1: 2011, 

— IEC 60533:1999. 

B+D 

B+E 

B+F 

 1.6.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4. 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 16, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1370. 

MED/3.65 

Fastmontert anlegg for deteksjon av 

hydrokarbongasser 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1370, 

— EN 60079-0:2012 inkl. A11:2013, 

— EN 60079-29-1:2007, 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017 21.7.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4. 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 16, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1370. 

MED/3.65 

Fastmontert anlegg for deteksjon av 

hydrokarbongasser 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1370, 

— EN 60079-0:2012 inkl. A11:2013, 

— EN 60079-29-1:2016, 

— IEC 60092-504:2016, 

— IEC 60533:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/4. 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 16, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1370, 

— Rundskriv MSC.1/rundskr. 1527. 

MED/3.66 

Evakueringsledesystemer brukt 

som alternativ til lavt plasserte 

belysningssystemer 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/13. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1168. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/13. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1168. 
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MED/3.67 

Brannslokkingsredskaper med 

skum for helikopteranlegg 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/18. 

— EN 13565-1:2003 inkl. A1:2007. B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/18. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1431. 

MED/3.68 

Systemkomponenter til fastmon-

terte brannslokkingsanlegg i 

avtrekkskanaler fra bysse 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9. 

— ISO 15371:2009. B+D 

B+E 

B+F 

 30.4.2018 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9. 

MED/3.68 

Systemkomponenter til fastmon-

terte brannslokkingsanlegg i 

avtrekkskanaler fra bysse 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9. 

— ISO 15371:2015. B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/9. 

MED/3.69 

Flyttbare vannkanoner for skip som 

er bygget 1. januar 2016 eller 

senere og er utformet for å føre fem 

eller flere lag med containere på 

eller over værdekket 

(nytt utstyr tilføyd ved gjennom-

føringsforordning (EU) 2017/306) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1472. B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1472. 

MED/3.69 

Flyttbare vannkanoner for skip som 

er bygget 1. januar 2016 eller 

senere og er utformet for å føre fem 

eller flere lag med containere på 

eller over værdekket 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1472. B+D 

B+E 

B+F 
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 Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. II-2/19. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1472, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1550. 

    

MED/3.70 

Brannslanger 

(Formstabile slanger for fastmon-

terte systemer) 

(nytt utstyr tilføyd ved gjennom-

føringsforordning (EU) 2017/306) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7. 

— EN 694 (2014). B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7. 

MED/3.70 

Brannslanger 

(Formstabile slanger for fastmon-

terte systemer) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— EN 694 (2014). B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7. 
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MED/3.71 

Fastmonterte brannslangesystemer 

— Slangesystemer med flatslange 

(nytt utstyr tilføyd ved gjennom-

føringsforordning (EU) 2017/306) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— EN 671-2:2012. B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7. 

MED/3.71 

Fastmonterte brannslangesystemer 

— Slangesystemer med flatslange 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— EN 671-2:2012. B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 7. 

4. Navigasjonsutstyr 

Merknader som gjelder avsnitt 4: Navigasjonsutstyr. 

Kolonne 2: Resolusjon A.1021(26) og resolusjon MSC.302(87) skal tas hensyn til, etter hva som er relevant, for alt navigasjonsutstyr – de henviser til henholdsvis «Regelverk om alarmer og 

indikatorer, 2009» og «Fastsettelse av prøvingsstandarder for alarmstyring på bro». 

Nummer og betegnelse 
SOLAS 74-regler, med endringer, samt eventuelt relevante 

IMO-resolusjoner og -rundskriv 
Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvarsvur-

dering 

Førstegangs-

omsetning 

Siste plassering 

om bord 

1 2 3 4 5 6 

MED/4.1 

Magnetkompass 

Klasse A for skip 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— ISO 1069:1973, 

— ISO 25862:2009, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 
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 — IMO-res. A.382(X), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13, 

— IMO-res. MSC.302(87). 

eller 

— ISO 1069:1973, 

— ISO 25862:2009, 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008). 

   

MED/4.2 

Magnetisk kursindikator (THD) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— ISO 22090-2:2014, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2011) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) 

EN 61162-450 (2011), 

— EN 62288:2014. 

eller 

— ISO 22090-2:2014, 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

 31.8.2019 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— IMO-res. MSC.116(73), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 
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MED/4.2 

Magnetisk kursindikator (THD) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— ISO 22090-2:2014, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2016) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) 

EN 61162-450 (2011)+A1(2016), 

— EN 62288:2014. 

eller 

— ISO 22090-2:2014, 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 (2016) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06) med endr. 1 

(2016), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— IMO-res. MSC.116(73), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 

MED/4.3 

Gyrokompass 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18. 

— ISO 8728:2014, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2011) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) 

EN 61162-450 (2011) 

— EN 62288:2014. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

16.3.2017 31.8.2019 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.424 (XI), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 
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 eller 

— ISO 8728:2014, 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

MED/4.3 

Gyrokompass 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18. 

— ISO 8728:2014, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2016) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) 

EN 61162-450 (2011)+A1(2016), 

— EN 62288:2014. 

eller 

— ISO 8728:2014, 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 (2016) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06) med endr. 1 

(2016), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.424 (XI), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 
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MED/4.6 

Ekkolodd 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN ISO 9875:2001 inkl. ISOs tekniske rettelse 

1:2006, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2011) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) 

EN 61162-450 (2011), 

— EN 62288:2014. 

eller 

— EN ISO 9875:2000 inkl. ISOs tekniske 

rettelse 1:2006, 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

 31.8.2019 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.224(VII), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.74(69) vedlegg 4, 

— IMO-res. MSC.302(87). 

MED/4.6 

Ekkolodd 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN ISO 9875:2001 inkl. ISOs tekniske rettelse 

1:2006, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2016) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) 

EN 61162-450 (2011)+A1(2016), 

— EN 62288:2014. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.224(VII), 
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— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.74(69) vedlegg 4, 

— IMO-res. MSC.302(87). 

eller 

— EN ISO 9875:2000 inkl. ISOs tekniske 

rettelse 1:2006, 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 (2016) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06) med endr. 1 

(2016), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

MED/4.7 

Måleutstyr for hastighet og distanse 

(SDME) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61023:2007, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2011) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) 

EN 61162-450 (2011), 

— EN 62288:2014, 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61023 (2007), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

 31.8.2019 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.824(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 
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MED/4.7 

Måleutstyr for hastighet og distanse 

(SDME) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61023:2007, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2016) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) 

EN 61162-450 (2011)+A1(2016), 

— EN 62288:2014. 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61023 (2007), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 (2016) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06) med endr. 1 

(2016), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.824(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 

MED/4.9 

Indikator for svinghastighet 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2011) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) 

EN 61162-450 (2011), 

— ISO 20672:2007 inkl. rettelse 1 (2008), 

— EN 62288:2014, 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

 31.8.2019 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.526(13), 
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 — IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— ISO 20672:2007 inkl. rettelse 1 (2008), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

   

MED/4.9 

Indikator for svinghastighet 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2016) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) 

EN 61162-450 (2011)+A1(2016), 

— ISO 20672:2007 inkl. rettelse 1 (2008), 

— EN 62288:2014. 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 (2016) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06) med endr. 1 

(2016), 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.526(13), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 
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  — ISO 20672:2007 inkl. rettelse 1 (2008), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

   

MED/4.10, Radiopeileapparat – bevisst ikke utfylt. 

MED/4.11, Loran-utstyr – bevisst ikke utfylt. 

MED/4.12, Chayka-utstyr – bevisst ikke utfylt. 

MED/4.13, Decca navigasjonsutstyr – bevisst ikke utfylt. 

MED/4.14 

GPS-utstyr 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61108-1:2003, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2011) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) 

EN 61162-450 (2011), 

— EN 62288:2014. 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61108-1 utg. 2.0 (2003), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

 31.8.2019 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— IMO-res. MSC.112(73), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 
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MED/4.14 

GPS-utstyr 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61108-1:2003, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2016) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) 

EN 61162-450 (2011)+A1(2016), 

— EN 62288:2014. 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61108-1 utg. 2.0 (2003), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 (2016) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06) med endr. 1 

(2016), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— IMO-res. MSC.112(73), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 

MED/4.15 

GLONASS-utstyr 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61108-2:1998, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2011) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) 

EN 61162-450 (2011), 

— EN 62288:2014, 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

 31.8.2019 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 
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 — IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13, 

— IMO-res. MSC.113(73), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61108-2 utg. 1.0 (1998), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

   

MED/4.15 

GLONASS-utstyr 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61108-2:1998, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2016) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) 

EN 61162-450 (2011)+A1(2016), 

— EN 62288:2014. 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61108-2 utg. 1.0 (1998), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 (2016) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06) med endr. 1 

(2016), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13, 

— IMO-res. MSC.113(73), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 



   

 

N
r. 6

0
/1

3
8
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

6
.9

.2
0
1

8
 

 

1 2 3 4 5 6 

MED/4.16 

Kurskontrollsystem (HCS) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18. 

— ISO 11674:2006, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2011) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) 

EN 61162-450 (2011), 

— EN 62288:2014. 

eller 

— ISO 11674:2006, 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

 31.8.2019 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18. 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.342(IX), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.64(67) vedlegg 3, 

— IMO-res. MSC.302(87). 

MED/4.16 

Kurskontrollsystem (HCS) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18. 

— ISO 11674:2006, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2016) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) 

EN 61162-450 (2011)+A1(2016), 

— EN 62288:2014. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18. 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.342(IX), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.191(79), 
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— IMO-res. MSC.64(67) vedlegg 3, 

— IMO-res. MSC.302(87). 

eller 

— ISO 11674:2006, 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 (2016) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06) med endr. 1 

(2016), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

MED/4.17, Mekanisk losheis – flyttet til MED/1.40. 

MED/4.18 

Lokaliseringsinnretninger til søk og 

redning (SRLD): 

9 GHz radartransponder (SART) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61097-1:2007. 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-1 (2007). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/6, 

— SOLAS 74-reg. IV/7, 

— SOLAS 74-reg. III/26, 

— IMO-res. A.530(13), 

— IMO-res. A.802(19), 

— IMO-res. A.694(17), 
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 — IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— ITU-R M.628-5 (03/2012), 

— IMO-res. MSC.302(87). 

    

MED/4.19, Radarutstyr for hurtiggående fartøyer – flyttet til MED/4.37. 

MED/4.20 

Indikator for rorvinkel 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2011) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) 

EN 61162-450 (2011), 

— EN 62288:2014, 

— ISO 20673:2007. 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07), 

— ISO 20673:2007. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

 31.8.2019 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 
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MED/4.20 

Indikator for rorvinkel 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2016) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) 

EN 61162-450 (2011)+A1(2016), 

— EN 62288:2014, 

— ISO 20673:2007. 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 (2016) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06) med endr. 1 

(2016), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07), 

— ISO 20673:2007. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 

MED/4.21 

Indikator for omdreiningshastighet 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07), 

— ISO 22554:2007. 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

 15.3.2018 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 
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 — IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— IMO-res. MSC.191(79). 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07), 

— ISO 22554:2007. 

   

MED/4.21 

Indikator for omdreiningshastighet 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2011) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) 

EN 61162-450 (2011), 

— EN 62288:2014, 

— ISO 22554:2015. 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07), 

— ISO 22554:2015. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

16.3.2017 31.8.2019 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 

MED/4.21 

Indikator for omdreiningshastighet 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2016) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) 

EN 61162-450 (2011)+A1(2016), 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018  
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 — IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 62288:2014, 

— ISO 22554:2015. 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 (2016) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06) med endr. 1 

(2016), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07), 

— ISO 22554:2015. 

   

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 

MED/4.22 

Stigningsindikator 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2011) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) 

EN 61162-450 (2011), 

— EN 62288:2014, 

— ISO 22555:2007. 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

 31.8.2019 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 
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  — ISO 22555:2007, 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

   

MED/4.22 

Stigningsindikator 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2016) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) 

EN 61162-450 (2011)+A1(2016), 

— EN 62288:2014, 

— ISO 22555:2007. 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 (2016) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06) med endr. 1 

(2016), 

— ISO 22555:2007, 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 

MED/4.23 

Magnetkompass Klasse B for 

livbåter og mann-over-bord-båter 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— ISO 1069:1973, 

— ISO 25862:2009, 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 
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 Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) IV, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) V, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

    

MED/4.24, Automatisk radarplotteanlegg (ARPA) til hurtiggående fartøyer – flyttet til MED/4.37. 

MED/4.25, Automatisk sporingsanlegg (ATA) – flyttet til MED/4.35. 

MED/4.26, Automatisk sporingsanlegg (ATA) for hurtiggående fartøyer – flyttet til MED/4.38. 

MED/4.27, Elektronisk plotteanlegg (EPA) – flyttet til MED/4.36. 

MED/4.28, Integrert brosystem – flyttet til MED/4.30. 

MED/4.29 

Ferdsskriver (VDR) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. V/20, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2011) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) 

EN 61162-450 (2011), 

— EN 61996-1:2013 inkl. IEC 61996-1 

rettelse 1 (2014), 

— EN 62288:2014. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

 31.8.2019 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/20, 

— IMO-res. A.694(17), 
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 — IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— IMO-res. MSC.333(90). 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 61996-1 utg. 2.0 (2013-05) inkl. IEC 61996-1 

rettelse 1 (2014), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

   

MED/4.29 

Ferdsskriver (VDR) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2016) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) 

EN 61162-450 (2011)+A1(2016), 

— EN 61996-1:2013 inkl. IEC 61996-1 rettelse 1 

(2014), 

— EN 62288:2014. 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 (2016) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/20, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— IMO-res. MSC.333(90). 
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  IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06) med endr. 1 

(2016), 

— IEC 61996-1 utg. 2.0 (2013-05) inkl. IEC 61996-1 

rettelse 1 (2014), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

   

MED/4.30 

Elektronisk visnings- og informa-

sjonssystem for sjøkart (ECDIS) 

med backup, og visningssystem for 

rastersjøkart (RCDS) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2011) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) 

EN 61162-450 (2011), 

— EN 61174:2015, 

— EN 62288:2014. 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 61174 utg. 4.0 (2015), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

16.3.2017 31.8.2019 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.232(82), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— IMO SN.1/rundskr. 266. 

(ECDIS-backup og RCDS er relevante bare når 

denne funksjonaliteten inngår i ECDIS. Det skal 

angis i sertifikatet for modul B om prøvingen har 

omfattet disse funksjonene.) 
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MED/4.30 

Elektronisk visnings- og informa-

sjonssystem for sjøkart (ECDIS) 

med backup, og visningssystem for 

rastersjøkart (RCDS) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. V/27, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2016) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) 

EN 61162-450 (2011)+A1(2016), 

— EN 61174:2015, 

— EN 62288:2014. 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 (2016) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06) med endr. 1 

(2016), 

— IEC 61174 utg. 4.0 (2015), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.232(82), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— IMO MSC.1/rundskr. 1503. rev.1 

(ECDIS-backup og RCDS er relevante bare når 

denne funksjonaliteten inngår i ECDIS. Det skal 

angis i sertifikatet for modul B om prøvingen har 

omfattet disse funksjonene.) 

MED/4.31 

Gyrokompass for hurtiggående 

fartøyer 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— ISO 16328:2014, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2011) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) 

EN 61162-450 (2011), 

— EN 62288:2014. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

3 

 31.8.2019 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.821(19), 
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— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— IMO MSC.1/rundskr. 1349. 

eller 

— ISO 16328:2014, 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

MED/4.31 

Gyrokompass for hurtiggående 

fartøyer 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— ISO 16328:2014, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2016) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) 

EN 61162-450 (2011)+A1(2016), 

— EN 62288:2014. 

eller 

— ISO 16328:2014, 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 (2016) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06) med endr. 1 

(2016), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.821(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— IMO MSC.1/rundskr. 1349. 



   

 

N
r. 6

0
/1

5
0
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

6
.9

.2
0
1

8
 

 

1 2 3 4 5 6 

MED/4.32 

Universelt automatisk identifika-

sjonssystem (AIS) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2011) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) 

EN 61162-450 (2011), 

— EN 61993-2:2013, 

— EN 62288:2014. 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 61993-2 (2012), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

 31.8.2019 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13.- IMO-res. MSC.74(69), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— ITU-RM-1371-5 (02-2014) Merknad: ITU-RM-

1371-5 (02-2014) får anvendelse bare i samsvar 

med kravene i IMO-res. MSC.74(69). 

MED/4.32 

Universelt automatisk identifika-

sjonssystem (AIS) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2016) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) 

EN 61162-450 (2011)+A1(2016), 

— EN 61993-2:2013, 

— EN 62288:2014. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 
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 — IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— IMO-res. MSC.74(69), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— ITU-RM-1371-5 (02-2014) Merknad: ITU-RM-

1371-5 (02-2014) får anvendelse bare i samsvar 

med kravene i IMO-res. MSC.74(69). 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 (2016) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06) med endr. 1 

(2016), 

— IEC 61993-2 (2012), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

   

MED/4.33 

Rutekontrollsystem (fungerer når 

fartøyets hastighet ligger mellom 

minste styrefart og 30 knop) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18. 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2011) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) 

EN 61162-450 (2011), 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 62065 (2014), 

— EN 62288:2014. 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 62065 utg. 2.0 (2014-02), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

 31.8.2019 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.74(69), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 
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MED/4.33 

Rutekontrollsystem (fungerer når 

fartøyets hastighet ligger mellom 

minste styrefart og 30 knop) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18. 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2016) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) 

EN 61162-450 (2011)+A1(2016), 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 62065 (2014), 

— EN 62288:2014. 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 (2016) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06) med endr. 1 

(2016), 

— IEC 62065 utg. 2.0 (2014-02), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.74(69), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 

MED/4.34 

Radarutstyr CAT 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2011) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) 

EN 61162-450 (2011), 

— EN 62288:2014, 

— EN 62388:2013. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

 31.8.2019 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res A.278 (VIII), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.191(79), 
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 — IMO-res. MSC.192(79), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— ITU-R M.1177-4 (04/11). 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07), 

— IEC 62388 utg. 2.0 (2013-06). 

   

MED/4.34 

Radarutstyr CAT 1 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2016) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) 

EN 61162-450 (2011)+A1(2016), 

— EN 62288:2014, 

— EN 62388:2013. 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 (2016) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09), 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06) med endr. 1 

(2016), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07), 

— IEC 62388 utg. 2.0 (2013-06). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res A.278 (VIII), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.192(79), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— ITU-R M.1177-4 (04/11). 
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MED/4.35 

Radarutstyr CAT 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2011) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) 

EN 61162-450 (2011), 

— EN 62388:2013, 

— EN 62288:2014. 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 62388 utg. 2.0 (2013-06), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

 31.8.2019 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res A.278 (VIII), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.192(79), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— ITU-R M.1177-4 (04/11). 

MED/4.35 

Radarutstyr CAT 2 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2016) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) 

EN 61162-450 (2011)+A1(2016), 

— EN 62388:2013, 

— EN 62288:2014. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res A.278 (VIII), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.192(79), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— ITU-R M.1177-4 (04/11). 
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  eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 (2016) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06) med endr. 1 

(2016), 

— IEC 62388 utg. 2.0 (2013-06), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

   

MED/4.36 

Radarutstyr CAT 3 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2011) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) 

EN 61162-450 (2011), 

— EN 62288:2014, 

— EN 62388:2013, 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07), 

— IEC 62388 utg. 2.0 (2013-06). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

 31.8.2019 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res A.278 (VIII), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.192(79), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— ITU-R M.1177-4 (04/11). 
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MED/4.36 

Radarutstyr CAT 3 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2016) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) 

EN 61162-450 (2011)+A1(2016), 

— EN 62288:2014, 

— EN 62388:2013. 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 (2016) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06) med endr. 1 

(2016), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07), 

— IEC 62388 utg. 2.0 (2013-06). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res A.278 (VIII), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.192(79), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— ITU-R M.1177-4 (04/11). 

MED/4.37 

Radarutstyr for hurtiggående 

fartøyer (CAT 1H og CAT 2H) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2011) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) 

EN 61162-450 (2011), 

— EN 62288:2014, 

— EN 62388:2013, 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

 31.8.2019 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res A.278 (VIII), 

— IMO-res. A.694(17), 
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 — IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.192(79), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— MSC.1/rundskr. 1349, 

— ITU-R M.1177-4 (04/11). 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07), 

— IEC 62388 utg. 2.0 (2013-06). 

   

MED/4.37 

Radarutstyr for hurtiggående 

fartøyer (CAT 1H og CAT 2H) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2016) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) 

EN 61162-450 (2011)+A1(2016), 

— EN 62288:2014, 

— EN 62388:2013, 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 (2016) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06) med endr. 1 

(2016), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07), 

— IEC 62388 utg. 2.0 (2013-06). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res A.278 (VIII), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.192(79), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— MSC.1/rundskr. 1349, 

— ITU-R M.1177-4 (04/11). 
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MED/4.38a 

Radarutstyr godkjent for bruk med 

sjøkart, dvs.: 

CAT 1C, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2011) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) 

EN 61162-450 (2011), 

— EN 62288:2014, 

— EN 62388:2013. 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07), 

— IEC 62388 utg. 2.0 (2013-06). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

 31.8.2019 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res A.278 (VIII), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.192(79), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— ITU-R M.1177-4 (04/11). 

MED/4.38a 

Radarutstyr godkjent for bruk med 

sjøkart, dvs.: 

CAT 1C, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2016) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) 

EN 61162-450 (2011)+A1(2016), 

— EN 62288:2014, 

— EN 62388:2013. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res A.278 (VIII), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 
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 — IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.192(79), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— ITU-R M.1177-4 (04/11). 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 (2016) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06) med endr. 1 

(2016), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07), 

— IEC 62388 utg. 2.0 (2013-06). 

   

MED/4.38b 

Radarutstyr godkjent for bruk med 

sjøkart, dvs.: 

CAT 2C, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2011) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) 

EN 61162-450 (2011), 

— EN 62288:2014, 

— EN 62388:2013. 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07), 

— IEC 62388 utg. 2.0 (2013-06). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

 31.8.2019 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res A.278 (VIII), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.192(79), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— ITU-R M.1177-4 (04/11). 
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MED/4.38b 

Radarutstyr godkjent for bruk med 

sjøkart, dvs.: 

CAT 2C, 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2016) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) 

EN 61162-450 (2011)+A1(2016), 

— EN 62288:2014, 

— EN 62388:2013. 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 (2016) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06) med endr. 1 

(2016), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07), 

— IEC 62388 utg. 2.0 (2013-06). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res A.278 (VIII), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.192(79), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— ITU-R M.1177-4 (04/11). 

MED/4.38c 

Radarutstyr for hurtiggående 

fartøyer godkjent for bruk med 

sjøkart, dvs.: 

CAT 1HC 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2011) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) 

EN 61162-450 (2011), 

— EN 62288:2014, 

— EN 62388:2013. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

 31.8.2019 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res A.278 (VIII), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 
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 — IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.192(79), 

— ITU-R M.1177-4 (04/11), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— IMO MSC.1/rundskr. 1349. 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07), 

— IEC 62388 utg. 2.0 (2013-06). 

   

MED/4.38c 

Radarutstyr for hurtiggående 

fartøyer godkjent for bruk med 

sjøkart, dvs.: 

CAT 1HC 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2016) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) 

EN 61162-450 (2011)+A1(2016), 

— EN 62288:2014, 

— EN 62388:2013. 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 (2016) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06) med endr. 1 

(2016), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07), 

— IEC 62388 utg. 2.0 (2013-06). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res A.278 (VIII), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.192(79), 

— ITU-R M.1177-4 (04/11), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— IMO MSC.1/rundskr. 1349. 
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MED/4.38d 

Radarutstyr for hurtiggående 

fartøyer godkjent for bruk med 

sjøkart, dvs.: 

CAT 2HC 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2011) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) 

EN 61162-450 (2011), 

— EN 62288:2014, 

— IEC 62388 utg. 2.0 (2013-06). 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07), 

— EN 62388:2013. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

 31.8.2019 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res A.278 (VIII), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.192(79), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— IMO MSC.1/rundskr. 1349, 

— ITU-R M.1177-4 (04/11). 

MED/4.38d 

Radarutstyr for hurtiggående 

fartøyer godkjent for bruk med 

sjøkart, dvs.: 

CAT 2HC 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2016) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) 

EN 61162-450 (2011)+A1(2016), 

— EN 62288:2014, 

— IEC 62388 utg. 2.0 (2013-06). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res A.278 (VIII), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 
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 — IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.192(79), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— IMO MSC.1/rundskr. 1349, 

— ITU-R M.1177-4 (04/11). 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 (2016) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06) med endr. 1 

(2016), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07), 

— EN 62388:2013. 

   

MED/4.39 

Radarreflektor – passiv type 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— ISO 8729-1:2010, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008). 

eller 

— ISO 8729-1:2010, 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— IMO-res. MSC.164(78). 

MED/4.40 

Kurskontrollsystem for hurtig-

gående fartøyer 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— ISO 16329:2003, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2011) 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

 31.8.2019 

(I) 
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 — IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) 

EN 61162-450 (2011), 

— EN 62288:2014. 

eller 

— ISO 16329:2003, 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

   

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.822(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— IMO MSC.1/rundskr. 1349. 

MED/4.40 

Kurskontrollsystem for hurtig-

gående fartøyer 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— ISO 16329:2003, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2016) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) 

EN 61162-450 (2011)+A1(2016), 

— EN 62288:2014. 

eller 

— ISO 16329:2003, 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 (2016) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.822(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— IMO MSC.1/rundskr. 1349. 
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  IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06) med endr. 1 

(2016), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

   

MED/4.41 

GNSS-kursindikator (THD) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— ISO 22090-3:2014, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2011) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) 

EN 61162-450 (2011), 

— EN 62288:2014. 

eller 

— ISO 22090-3:2014, 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

 31.8.2019 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— IMO-res. MSC.116(73), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 

MED/4.41 

GNSS-kursindikator (THD) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— ISO 22090-3:2014, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018  



   

 

N
r. 6

0
/1

6
6
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

6
.9

.2
0
1

8
 

 

1 2 3 4 5 6 

 — IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2016) 

EN 61162-2 (1998) 

— EN 62288:2014. 

eller 

— ISO 22090-3:2014, 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 (2016) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

Og, dersom det er relevant: 

EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) 

EN 61162-450 (2011)+A1(2016), 

eller 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06) med endr. 1 (2016). 

   

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— IMO-res. MSC.116(73), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 

MED/4.42 

Lyskaster for hurtiggående fartøyer 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— ISO 17884:2004, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008). 

eller 

— ISO 17884:2004, 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 
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MED/4.43 

Nattsynutstyr for hurtiggående 

fartøyer 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— ISO 16273:2003, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 62288:2014. 

eller 

— ISO 16273:2003, 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.94(72), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— IMO-res. MSC.191(79). 

MED/4.44 

Mottaker for differensielle korrek-

sjonssignaler for DGPS- og 

DGLONASS-utstyr 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— IEC 61108-4 (2004), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2011) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) 

EN 61162-450 (2011). 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61108-4 (2004), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

 31.8.2019 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— IMO-res. MSC.114(73). 
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MED/4.44 

Mottaker for differensielle korrek-

sjonssignaler for DGPS- og 

DGLONASS-utstyr 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— IEC 61108-4 (2004), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2016) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) 

EN 61162-450 (2011)+A1(2016). 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61108-4 (2004), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 (2016) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06) med endr. 1 

(2016). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— IMO-res. MSC.114(73). 

MED/4.45, Kartmateriell for skipsradar – bevisst ikke utfylt, ettersom utstyret er omfattet av MED/4.38. 

MED/4.46 

Gyroskopisk kursindikator (THD) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— ISO 22090-1:2014, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2011) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) 

EN 61162-450 (2011), 

— EN 62288:2014, 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

 31.8.2019 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 
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 — IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— IMO-res. MSC.116(73), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 

eller 

— ISO 22090-1:2014, 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

   

MED/4.46 

Gyroskopisk kursindikator (THD) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— ISO 22090-1:2014, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2016) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) 

EN 61162-450 (2011)+A1(2016), 

— EN 62288:2014, 

eller 

— ISO 22090-1:2014, 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 (2016) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06) med endr. 1 

(2016), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— IMO-res. MSC.116(73), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 
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MED/4.47 

Forenklet ferdsskriver (S-VDR) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/20. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2011) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) 

EN 61162-450 (2011), 

— EN 61996-2:2008, 

— EN 62288:2014. 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 61996-2 (2007), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

 31.8.2019 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/20. 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.163(78), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 

MED/4.47 

Forenklet ferdsskriver (S-VDR) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/20. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2016) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) 

EN 61162-450 (2011)+A1(2016), 

— EN 61996-2:2008, 

— EN 62288:2014. 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/20. 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.163(78), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 
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  — IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 (2016) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06) med endr. 1 

(2016), 

— IEC 61996-2 (2007), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

   

MED/4.48, Mekanisk losheis – bevisst ikke utfylt (ettersom IMO-res. MSC.308(88), som trådte i kraft 1. juli 2012, fastsetter at det ikke skal brukes mekanisk losheis). 

MED/4.49 

Losleider 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/23, 

— SOLAS 74-reg. X/3. 

— IMO-res. A.1045(27), med endringer, 

— ISO 799:2004. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/23, 

— IMO-res. A.1045(27), 

— IMO MSC/rundskr. 1428. 

MED/4.50 

DGPS-utstyr 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61108-1:2003, 

— EN 61108-4:2004, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2011) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) 

EN 61162-450 (2011), 

— EN 62288:2014. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

 31.8.2019 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 
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 — IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— IMO-res. MSC.112(73), 

— IMO-res. MSC.114(73), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61108-1 (2003), 

— IEC 61108-4 (2004), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

   

MED/4.50 

DGPS-utstyr 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61108-1:2003, 

— EN 61108-4:2004, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2016) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) 

EN 61162-450 (2011)+A1(2016), 

— EN 62288:2014. 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61108-1 (2003), 

— IEC 61108-4 (2004), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 (2016) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— IMO-res. MSC.112(73), 

— IMO-res. MSC.114(73), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 
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  IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06) med endr. 1 

(2016), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

   

MED/4.51 

DGLONASS-utstyr 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61108-2:1998, 

— EN 61108-4:2004, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2011) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) 

EN 61162-450 (2011), 

— EN 62288:2014. 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61108-2 utg. 1.0 (1998), 

— IEC 61108-4 (2004), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

 31.8.2019 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— IMO-res. MSC.113(73), 

— IMO-res. MSC.114(73), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 

MED/4.51 

DGLONASS-utstyr 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61108-2:1998, 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018  
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 — IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 61108-4:2004, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2016) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) 

EN 61162-450 (2011)+A1(2016), 

— EN 62288:2014. 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61108-2 utg. 1.0 (1998), 

— IEC 61108-4 (2004), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 (2016) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06) med endr. 1 

(2016), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

   

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— IMO-res. MSC.113(73), 

— IMO-res. MSC.114(73), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 

MED/4.52 

Dagslyssignallampe 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000). 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— ISO 25861:2007. 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— ISO 25861:2007. 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 
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 — IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994), 

— IMO-res. MSC.95(72), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000). 

    

MED/4.53 

Radarmålforsterker 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— ISO 8729-2:2009, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008). 

eller 

— ISO 8729-2:2009, 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— IMO-res. MSC.164(78), 

— ITU-R M.1176-1 (02/13). 

MED/4.54 

Peileinnretning til kompass 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18. 

— ISO 25862:2009, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008). 

eller 

— ISO 25862:2009, 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19. 
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MED/4.55 

Lokaliseringsinnretninger til søk og 

redning (SRLD): 

AIS SART-utstyr 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. IV/14. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61097-14:2010. 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-14 (2010). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/6, 

— SOLAS 74-reg. III/26, 

— SOLAS 74-reg. IV/7, 

— IMO-res. MSC.246(83), 

— ITU-R M.1371-5 (2014), 

— IMO-res. MSC.302(87). 

MED/4.55 

Lokaliseringsinnretninger til søk og 

redning (SRLD): 

AIS SART-utstyr 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. III/4, 

— SOLAS 74-reg. IV/14. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61097-14:2010. 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-14 (2010). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/6, 

— SOLAS 74-reg. III/26, 

— SOLAS 74-reg. IV/7, 

— IMO-res. MSC.246(83), 

— ITU-R M.1371-5 (2014), 

MED/4.56 

Galileo-utstyr 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61108-3:2010, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2011) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) 

EN 61162-450 (2011), 

— EN 62288:2014. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

 31.8.2019 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 
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 — IMO-res. A.813(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.233(82), 

— IMO-res. MSC.302(87). 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61108-3 (2010), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

   

MED/4.56 

Galileo-utstyr 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61108-3:2010, 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2016) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) 

EN 61162-450 (2011)+A1(2016), 

— EN 62288:2014. 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61108-3 (2010), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 (2016) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06) med endr. 1 

(2016), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.813(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.233(82), 

— IMO-res. MSC.302(87). 
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MED/4.57 

Brovaktalarm (BNWAS) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2011) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) 

EN 61162-450 (2011), 

— EN 62288:2014, 

— EN 62616 (2010) inkl. IEC 62616 rettelse 1 

(2012). 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07), 

— EN 62616 (2010) inkl. IEC 62616 rettelse 1 

(2012). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

 31.8.2019 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.128(75), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— MSC.1/rundskr. 1474. 

MED/4.57 

Brovaktalarm (BNWAS) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2016) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) 

EN 61162-450 (2011)+A1(2016), 

— EN 62288:2014, 

— EN 62616 (2010) inkl. IEC 62616 rettelse 1 

(2012). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.128(75), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87), 

— MSC.1/rundskr. 1474. 
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1 2 3 4 5 6 

  eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien: 

— IEC 61162-1 (2016) 

— IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

— IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 

1.0 (2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

— IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06) med endr. 

1 (2016), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07), 

— EN 62616 (2010) inkl. IEC 62616 rettelse 1 

(2012). 

   

MED/4.58 

Lydmottaksanlegg 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000). 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2011) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) 

EN 61162-450 (2011), 

— EN 62288:2014, 

— ISO 14859:2012. 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07), 

— ISO 14859:2012. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

 31.8.2019 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994), 

— IMO-res. MSC.86(70), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000). 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 
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1 2 3 4 5 6 

MED/4.58 

Lydmottaksanlegg 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000). 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2016) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) 

EN 61162-450 (2011)+A1(2016), 

— EN 62288:2014, 

— ISO 14859:2012. 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 (2016) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06) med endr. 1 

(2016), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07), 

— ISO 14859:2012. 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994), 

— IMO-res. MSC.86(70), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000). 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.302(87). 

MED/4.59 

Integrert navigasjonssystem 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/15, 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2011) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) 

EN 61162-450 (2011), 

— EN 62288:2014, 

— IEC 61924-2 utg. 1.0 (2012-12). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

 31.8.2019 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 
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 — IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.252(83), 

— IMO-res. MSC.302(87). 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07), 

— IEC 61924-2 utg. 1.0 (2012-12). 

   

MED/4.59 

Integrert navigasjonssystem 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. V/15, 

— SOLAS 74-reg. V/18, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2016) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) 

EN 61162-450 (2011)+A1(2016), 

— EN 62288:2014, 

— IEC 61924-2 utg. 1.0 (2012-12). 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 (2016) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06) med endr. 1 

(2016), 

— IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07), 

— IEC 61924-2 utg. 1.0 (2012-12). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 13. 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.252(83), 

— IMO-res. MSC.302(87). 
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5. Radiokommunikasjonsutstyr 

Merknader som gjelder avsnitt 5: Radiokommunikasjonsutstyr. 

Kolonne 3: I tilfelle av motstridende krav mellom IMO MSC/rundskr. 862 og standardene for produktprøving har kravene i IMO MSC/rundskr. 862 forrang. 

Nummer og betegnelse 
SOLAS 74-regler, med endringer, samt eventuelt 

relevante IMO-resolusjoner og -rundskriv 
Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvarsvurdering 
Førstegangsomsetning 

Siste plassering 

om bord 

1 2 3 4 5 6 

MED/5.1 

VHF-radioanlegg som kan sende 

og motta DSC og radiotelefoni 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06), 

— ETSI EN 301 925 V1.4.1 (2013-05). 

B+D 

B+E 

B+F 

 21.3.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.385(X), 

— IMO-res. A.524(13), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.803(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1460, 

— IMO COMSAR-rundskr. 32, 

— ITU-R M.489-2 (10/95), 

— ITU-R M.493-13 (10/09), 

— ITU-R M.541-9 (05/04), 

— ITU-R M.689-3 (03/12). 
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1 2 3 4 5 6 

MED/5.1 

VHF-radioanlegg som kan sende og 

motta DSC og radiotelefoni 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2011) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) 

EN 61162-450 (2011), 

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 301 843-2 V2.1. 1 (2016-03), 

— ETSI EN 301 925 V1.4.1 (2013-05). 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017 1.2.2020 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.385(X), 

— IMO-res. A.524(13), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.803(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1460, 

— IMO COMSAR-rundskr. 32, 

— ITU-R M.489-2 (10/95), 

— ITU-R M.493-14 (09/15), 

— ITU-R M.541-10 (10/15). 

MED/5.1 

VHF-radioanlegg som kan sende og 

motta DSC og radiotelefoni 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2016) 

EN 61162-2 (1998) 

B+D 

B+E 

B+F 

19.6.2018  
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1 2 3 4 5 6 

 — IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) 

EN 61162-450 (2011) +A1(2016), 

— ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02), 

— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), 

— ETSI EN 301 843-2 V2.1. 1 (2016-03), 

— ETSI EN 301 925 V1.5.1. 

   

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.385(X), 

— IMO-res. A.524(13), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.803(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1460, 

— IMO COMSAR-rundskr. 32, 

— ITU-R M.489-2 (10/95), 

— ITU-R M.493-14 (09/15), 

— ITU-R M.541-10 (10/15). 

MED/5.2 

VHF-DSC-vaktmottaker 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), 

— ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06). 

B+D 

B+E 

B+F 

 21.3.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/7, 
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1 2 3 4 5 6 

 — SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.803(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO COMSAR-rundskr. 32, 

— ITU-R M.489-2 (10/95), 

— ITU-R M.493-13 (10/09), 

— ITU-R M.541-9 (05/04) 

    

MED/5.2 

VHF-DSC-vaktmottaker 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2011) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) 

EN 61162-450 (2011), 

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), 

— ETSI EN 301 843-2 V2.1.1 (2016-03). 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017 1.2.2020 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.803(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO COMSAR-rundskr. 32, 

— ITU-R M.489-2 (10/95), 

— ITU-R M.493-14 (09/15), 

— ITU-R M.541-10 (10/15). 
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1 2 3 4 5 6 

MED/5.2 

VHF-DSC-vaktmottaker 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2016) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) 

EN 61162-450 (2011)+A1(2016), 

— ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02), 

— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), 

— ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), 

— ETSI EN 301 843-2 V2.1.1 (2016-03). 

B+D 

B+E 

B+F 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.803(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO COMSAR-rundskr. 32, 

— ITU-R M.489-2 (10/95), 

— ITU-R M.493-14 (09/15), 

— ITU-R M.541-10 (10/15). 

MED/5.3 

NAVTEX-mottaker 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01), 

— ETSI EN 301 843-4 V1.2.1 (2004-06), 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-6 (2012-01). 

B+D 

B+E 

B+F 

 21.3.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 
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1 2 3 4 5 6 

 — IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO-res. MSC.148(77), 

— IMO COMSAR-rundskr. 32, 

— ITU-R M.540-2 (06/90), 

— ITU-R M.625-4 (03/12). 

    

MED/5.3 

NAVTEX-mottaker 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01), 

— ETSI EN 301 843-4 V2.1.1 (2016-03). 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-6 (2012-01). 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017 1.9.2020 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO-res. MSC.148(77), 

— IMO COMSAR-rundskr. 32, 

— ITU-R M.540-2 (06/90), 

— ITU-R M.625-4 (03/12). 

MED/5.3 

NAVTEX-mottaker 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2016) 

B+D 

B+E 

B+F 

19.6.2018  
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 — IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) 

EN 61162-450 (2011)+A1(2016), 

— ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2016-06), 

— ETSI EN 301 843-4 V2.1.1 (2016-03). 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 (2016) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06) med endr. 1 

(2016), 

— IEC 61097-6 (2012-01). 

   

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO-res. MSC.148(77), 

— IMO COMSAR-rundskr. 32, 

— ITU-R M.540-2 (06/90), 

— ITU-R M.625-4 (03/12). 

MED/5.4 

EGC-mottaker 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— ETSI ETS 300 460 utg. 1 (1996-05), 

— ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), 

— ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), 

— ETSI EN 301 843-1 V1.3.1 (2012-08), 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-4 (2012). 

B+D 

B+E 

B+F 

 21.3.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.570(14), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 
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 — IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO-res. MSC.306(87), 

— IMO COMSAR-rundskr. 32. 

    

MED/5.4 

EGC-mottaker 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— ETSI ETS 300 460 utg. 1 (1996-05), 

— ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), 

— ETSI EN 301 843-1 V2.1.1 (2016-03). 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-4 (2012). 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017 1.9.2020 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.570(14), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO-res. MSC.306(87), 

— IMO COMSAR-rundskr. 32. 

MED/5.4 

EGC-mottaker 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2016) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) 

EN 61162-450 (2011)+A1(2016), 

— ETSI ETS 300 460 utg. 1 (1996-05), 

B+D 

B+E 

B+F 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 
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 — IMO-res. A.570(14), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO-res. MSC.306(87), 

— IMO COMSAR-rundskr. 32. 

— ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), 

— ETSI EN 301 843-1 V2.1.1 (2016-03). 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-4 (2016), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 (2016) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06) med endr. 1 

(2016). 

   

MED/5.5 

HF-radioutstyr for mottak av 

sikkerhetsinformasjon til sjøs (MSI) 

(HF-NBDP-mottaker) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2011) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) 

EN 61162-450 (2011), 

— ETSI ETS 300 067 utg. 1 (1990-11), 

— ETSI ETS 300 067/A1 utg. 1 (1993-10), 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06), 

B+D 

B+E 

B+F 

 1.9.2020 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.699(17), 

— IMO-res. A.700(17), 

— IMO-res. A.806(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 
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 — IMO MSC.1/rundskr. 1460, 

— IMO COMSAR-rundskr. 32, 

— ITU-R M.492-6 (10/95), 

— ITU-R M.540-2 (06/90), 

— ITU-R M.625-4 (03/12), 

— ITU-R M.688 (06/90). 

— ETSI ETS 300 067 utg. 1 (1990-11), 

— ETSI ETS 300 067/A1 utg. 1 (1993-10). 

   

MED/5.5 

HF-radioutstyr for mottak av 

sikkerhetsinformasjon til sjøs (MSI) 

(HF-NBDP-mottaker) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2016) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) 

EN 61162-450 (2011)+A1(2016), 

— ETSI ETS 300 067 utg. 1 (1990-11), 

— ETSI ETS 300 067/A1 utg. 1 (1993-10), 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 (2016) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06) med endr. 1 

(2016), 

— ETSI ETS 300 067 utg. 1 (1990-11), 

— ETSI ETS 300 067/A1 utg. 1 (1993-10). 

B+D 

B+E 

B+F 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/7, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.699(17), 

— IMO-res. A.700(17), 

— IMO-res. A.806(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1460, 

— IMO COMSAR-rundskr. 32, 

— ITU-R M.492-6 (10/95), 

— ITU-R M.540-2 (06/90), 

— ITU-R M.625-4 (03/12), 

— ITU-R M.688 (06/90). 
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MED/5.6 

406 MHz nødradiopeilesender 

(COSPAS-SARSAT) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

Merk: IMO MSC/rundskr.862 gjelder bare for den 

valgfrie fjernaktiveringsinnretningen, ikke for 

selve nødradiopeilesenderen. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— ETSI EN 300 066 V1.3.1 (2001-01). 

eller 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

Merk: IMO MSC/rundskr.862 gjelder bare for den 

valgfrie fjernaktiveringsinnretningen, ikke for 

selve nødradiopeilesenderen. 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-2 utg. 3.0 (2008). 

B+D 

B+E 

B+F 

  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/7, 

— IMO-res. A.662(16), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.696(17), 

— IMO-res. A.806(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IMO COMSAR-rundskr. 32, 

— ITU-R M.633-4 (12/10), 

— ITU-R M.690-3 (03/15). 

MED/5.7, L-bånd-nødradiopeilesender (Inmarsat) – bevisst ikke utfylt. 

MED/5.8, MF-DSC-mottaker – bevisst ikke utfylt. 

MED/5.9, Alarmsignalgenerator for radiotelefon – bevisst ikke utfylt. 

MED/5.10 

MF-radioanlegg som kan sende og 

motta DSC og radiotelefoni. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

B+D 

B+E 

B+F 

 21.3.2019 

(III) 
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Merk: I henhold til vedtak i IMO og 

ITU får kravene til alarmsignal-

generator for radiotelefon og 

sending på H3E ikke lenger 

anvendelse i prøvingsstandardene. 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— EN 61162-serien, 

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), 

— ETSI EN 301 843-5 V1.1.1(2004-06). 

   

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/9, 

— SOLAS 74-reg. IV/10, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.804(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1460, 

— IMO COMSAR-rundskr. 32, 

— ITU-R M.493-13 (10/09), 

— ITU-R M.541-9 (05/04). 

MED/5.10 

MF-radioanlegg som kan sende og 

motta DSC og radiotelefoni. 

Merk: I henhold til vedtak i IMO og 

ITU får kravene til alarmsignal-

generator for radiotelefon og 

sending på H3E ikke lenger 

anvendelse i prøvingsstandardene. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2011) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) 

EN 61162-450 (2011), 

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), 

— ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03). 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017 1.9.2020 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/9, 

— SOLAS 74-reg. IV/10, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.804(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 
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 — IMO MSC.1/rundskr. 1460, 

— IMO COMSAR-rundskr. 32, 

— ITU-R M.493-14 (09/15), 

— ITU-R M.541-10 (10/15), 

— ITU-R M.1173-1 (03/12). 

    

MED/5.10 

MF-radioanlegg som kan sende og 

motta DSC og radiotelefoni. 

Merk: I henhold til vedtak i IMO og 

ITU får kravene til alarmsignal-

generator for radiotelefon og 

sending på H3E ikke lenger 

anvendelse i prøvingsstandardene. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2016) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) 

EN 61162-450 (2011)+A1(2016), 

— ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02), 

— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), 

— ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), 

— ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03). 

B+D 

B+E 

B+F 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/9, 

— SOLAS 74-reg. IV/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.804(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1460, 

— IMO COMSAR-rundskr. 32, 

— ITU-R M.493-14 (09/15), 

— ITU-R M.541-10 (10/15), 

— ITU-R M.1173-1 (03/12). 

MED/5.11 

MF-DSC-vaktmottaker 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

B+D 

B+E 

B+F 

 21.3.2019 

(III) 
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 — IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), 

— ETSI EN 301 843-5 V1.1.1(2004-06). 

   

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/9, 

— SOLAS 74-reg. IV/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.804(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO COMSAR-rundskr. 32, 

— ITU-R M.493-13 (10/09), 

— ITU-R M.541-9 (05/04), 

— ITU-R M.1173-1 (03/12). 

MED/5.11 

MF-DSC-vaktmottaker 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2011) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) 

EN 61162-450 (2011), 

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), 

— ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03). 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017 1.9.2020 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/9, 

— SOLAS 74-reg. IV/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 
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 — IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.804(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO COMSAR-rundskr. 32, 

— ITU-R M.493-14 (09/15), 

— ITU-R M.541-10 (10/15), 

— ITU-R M.1173-1 (03/12). 

    

MED/5.11 

MF-DSC-vaktmottaker 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 2016, 

EN 61162-2 (1998), 

EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014), 

EN 61162-450 (2011)+A1(2016), 

— ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02), 

— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), 

— ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), 

— ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03). 

B+D 

B+E 

B+F 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/9, 

— SOLAS 74-reg. IV/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.804(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO COMSAR-rundskr. 32, 

— ITU-R M.493-14 (09/15), 

— ITU-R M.541-10 (10/15), 

— ITU-R M.1173-1 (03/12). 
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MED/5.12 Inmarsat-B-skipsjordstasjon utgår, ettersom tjenesten ble innstilt 31. desember 2016. 

MED/5.13 

Inmarsat-C-skipsjordstasjon 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— ETSI ETS 300 460 utg. 1 (1996-05), 

— ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), 

— ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), 

— ETSI EN 301 843-1 V1.3.1 (2012-08). 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-4 (2012), 

— IEC 61162-serien. 

B+D 

B+E 

B+F 

 21.3.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.570(14), 

— IMO-res. A.664(16), 

Merknad til res. A.644(16): Gjelder bare dersom 

Inmarsat-C-skipsjordstasjonen støtter EGC-

funksjoner. 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.807(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO-res. MSC.306(87), 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IMO COMSAR-rundskr. 32. 

MED/5.13 

Inmarsat-C-skipsjordstasjon 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017 1.9.2020 

(I) 
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 — IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2011) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) 

EN 61162-450 (2011), 

— ETSI ETS 300 460 utg. 1 (1996-05), 

— ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), 

— ETSI EN 301 843-1 V2.1.1 (2016-03). 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-4 (2012), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06). 

   

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.570(14), 

— IMO-res. A.664(16), 

Merknad til res. A.664(16): Gjelder bare dersom 

Inmarsat-C-skipsjordstasjonen støtter EGC-

funksjoner. 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.807(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO-res. MSC.306(87), 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IMO COMSAR-rundskr. 32. 

MED/5.13 

Inmarsat-C-skipsjordstasjon 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2016) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) 

EN 61162-450 (2011) +A1(2016), 

B+D 

B+E 

B+F 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 



   

 

6
.9

.2
0
1

8
 

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
0
/1

9
9
 

 

1 2 3 4 5 6 

 — IMO-res. A.570(14), 

— IMO-res. A.664(16), 

Merknad til res. A.664(16): Gjelder bare dersom 

Inmarsat-C-skipsjordstasjonen støtter EGC-

funksjoner. 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.807(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO-res. MSC.306(87), 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IMO COMSAR-rundskr. 32. 

— ETSI ETS 300 460 utg. 1 (1996-05), 

— ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), 

— ETSI EN 301 843-1 V2.1.1 (2016-03). 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-4 (2012), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 (2016) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06) med endr. 1 

(2016). 

   

MED/5.14 

MF/HF-radioanlegg som kan sende 

og motta DSC, NBDP og 

radiotelefoni. 

Merk: I henhold til vedtak i IMO og 

ITU får kravene til alarmsignal-

generator for radiotelefon og 

sending på A3H ikke lenger 

anvendelse i prøvingsstandardene. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— ETSI ETS 300 067 utg. 1 (1990-11), 

— ETSI ETS 300 067/A1 utg. 1 (1993-10), 

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), 

— ETSI EN 301 843-5 V1.1.1(2004-06). 

B+D 

B+E 

B+F 

 21.3.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.806(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 
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 — IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1460, 

— IMO COMSAR-rundskr. 32, 

— ITU-R M.476-5 (10/95), 

— ITU-R M.492-6 (10/95), 

— ITU-R M.493-13 (10/09), 

— ITU-R M.541-9 (05/04), 

— ITU-R M.625-4 (03/12), 

— ITU-R M.1173-1 (03/12). 

    

MED/5.14 

MF/HF-radioanlegg som kan sende 

og motta DSC, NBDP og 

radiotelefoni. 

Merk: I henhold til vedtak i IMO og 

ITU får kravene til alarmsignal-

generator for radiotelefon og 

sending på A3H ikke lenger 

anvendelse i prøvingsstandardene. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2011) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) 

EN 61162-450 (2011), 

— ETSI ETS 300 067 utg. 1 (1990-11), 

— ETSI ETS 300 067/A1 utg. 1 (1993-10), 

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), 

— ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03). 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017 1.9.2020 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.806(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1460, 

— IMO COMSAR-rundskr. 32, 

— ITU-R M.476-5 (10/95), 
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 — ITU-R M.492-6 (10/95), 

— ITU-R M.493-14 (09/15), 

— ITU-R M.541-10 (10/15) 

— ITU-R M.625-4 (03/12), 

— ITU-R M.1173-1 (03/12). 

    

MED/5.14 

MF/HF-radioanlegg som kan sende 

og motta DSC, NBDP og 

radiotelefoni. 

Merk: I henhold til vedtak i IMO og 

ITU får kravene til alarmsignal-

generator for radiotelefon og 

sending på A3H ikke lenger 

anvendelse i prøvingsstandardene. 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2016) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) 

EN 61162-450 (2011)+A1(2016), 

— ETSI ETS 300 067 utg. 1 (1990-11), 

— ETSI ETS 300 067/A1 utg. 1 (1993-10), 

— ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02), 

— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), 

— ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), 

— ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03). 

B+D 

B+E 

B+F 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.806(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1460, 

— IMO COMSAR-rundskr. 32, 

— ITU-R M.476-5 (10/95), 

— ITU-R M.492-6 (10/95), 

— ITU-R M.493-14 (09/15), 

— ITU-R M.541-10 (10/15) 

— ITU-R M.625-4 (03/12), 

— ITU-R M.1173-1 (03/12). 
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MED/5.15 

MF/HF-DSC-vaktmottaker med 

skannefunksjon 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), 

— ETSI EN 301 843-5 V1.1.1(2004-06), 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-3 (1994), 

— IEC 61097-8 (1998), 

— IEC 61162-serien. 

B+D 

B+E 

B+F 

 21.3.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.806(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO COMSAR-rundskr. 32, 

— ITU-R M.493-13 (10/09), 

— ITU-R M.541-9 (05/04) 

MED/5.15 

MF/HF-DSC-vaktmottaker med 

skannefunksjon 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2011) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) 

EN 61162-450 (2011), 

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), 

— ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03). 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017 1.9.2020 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 
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 — IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.806(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO COMSAR-rundskr. 32, 

— ITU-R M.493-14 (09/15), 

— ITU-R M.541-10 (10/15), 

— ITU-R M.1173-1 (03/12). 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-3 (1994), 

— IEC 61097-8 (1998), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06). 

   

MED/5.15 

MF/HF-DSC-vaktmottaker med 

skannefunksjon 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2016) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) 

EN 61162-450 (2011)+A1(2016), 

— ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02), 

— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), 

— ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), 

— ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03). 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-3 (1994), 

— IEC 61097-8 (1998), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 (2016) 

B+D 

B+E 

B+F 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/10, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.806(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO COMSAR-rundskr. 32, 
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 — ITU-R M.493-14 (09/15), 

— ITU-R M.541-10 (10/15), 

— ITU-R M.1173-1 (03/12). 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06) med endr. 1 (2016). 

   

MED/5.16 Toveis VHF-radiotelefonapparat for kommunikasjon med luftfartøyer er ikke lenger oppført i gjennomføringsforordningen til direktiv 2014/90/EU. 

MED/5.17 

Bærbart toveis VHF-radiotelefon-

apparat for redningsfarkoster 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— ETSI EN 300 225 V1.4.1 (2004-12), 

— ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06), 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-12 (1996). 

B+D 

B+E 

B+F 

 7.12.2018 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/6, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.809(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO-res. MSC.149(77), 

— ITU-R M.489-2 (10/95). 

MED/5.17 

Bærbart toveis VHF-radiotelefon-

apparat for redningsfarkoster 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— ETSI EN 300 225 V1.5.1 (2015-12), 

— ETSI EN 301 843-2 V2.1.0 (2015-12). 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017 1.3.2019 

(II) 
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 — IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-12 (1996). 

   

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/6, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.809(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO-res. MSC.149(77), 

— ITU-R M.489-2 (10/95). 

MED/5.17 

Bærbart toveis VHF-radiotelefon-

apparat for redningsfarkoster 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— ETSI EN 300 225 V1.5.1 (2015-12), 

— ETSI EN 301 843-2 V2.1.1 (2016-03). 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-12 (1996) + endring 1:2017. 

B+D 

B+E 

B+F 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/6, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.809(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 
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 — IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14, 

— IMO-res. MSC.149(77), 

— ITU-R M.489-2 (10/95). 

    

MED/5.18 

Fastmontert toveis VHF-radio-

telefonapparat for redningsfarkoster 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— ETSI EN 301 466 V1.1.1 (2000-10), 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-12 (1996). 

B+D 

B+E 

B+F 

 7.12.2018 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/6, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.809(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— ITU-R M.489-2 (10/95). 

MED/5.18 

Fastmontert toveis VHF-radio-

telefonapparat for redningsfarkoster 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— ETSI EN 301 466 V1.2.1 (2015-12). 

B+D 

B+E 

B+F 

19.6.2018  
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 — IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

eller 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-12 (1996) + endring 1:2017. 

   

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. III/6, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.809(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 8, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 8, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— ITU-R M.489-2 (10/95). 

MED/5.19 

Inmarsat-F77 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— IEC 61097-13 (2003). 

eller 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-13 (2003). 

B+D 

B+E 

B+F 

 31.8.2019 

(I) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/10, 

— IMO-res. A.570(14), 

— IMO-res. A.694(17), 
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1 2 3 4 5 6 

 — IMO-res. A.808(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IMO COMSAR-rundskr. 32. 

    

MED/5.19 

Inmarsat-F77 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/14, 

— SOLAS 74-reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 

1 (2008), 

— IEC 61097-13 (2003), 

— EN 61162-serien: 

EN 61162-1 (2016) 

EN 61162-2 (1998) 

EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) 

EN 61162-450 (2011)+A1(2016), 

eller 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-13 (2003), 

— IEC 61162-serien: 

IEC 61162-1 (2016) 

IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) 

IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 

(2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) 

IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06) med endr. 1 

(2016). 

B+D 

B+E 

B+F 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. IV/10, 

— IMO-res. A.570(14), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.808(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IMO COMSAR-rundskr. 32. 
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6. Utstyr som kreves etter COLREG 72 

Nummer og betegnelse 
SOLAS 74-regler, med endringer, samt eventuelt relevante 

IMO-resolusjoner og -rundskriv 
Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvarsvur-

dering 

Førstegangs-

omsetning 

Siste plassering 

om bord 

1 2 3 4 5 6 

MED/6.1 

Navigasjonslys 

Typegodkjenningskrav 

— COLREG 72 vedlegg I/14. 

— EN 14744:2005 inkl. AC:2006, 

— EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008). 

eller 

— EN 14744:2005 inkl. AC:2006, 

— IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 rettelse 1 

(2008). 

B+D 

B+E 

B+F 

G 

  

Førings- og ytelseskrav 

— COLREG 72 vedlegg I/14, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.253(83). 

7. Annet sikkerhetsutstyr 

Nummer og betegnelse 
SOLAS 74-regler, med endringer, samt eventuelt relevante 

IMO-resolusjoner og -rundskriv 
Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvarsvur-

dering 

Førstegangs-

omsetning 

Siste plassering 

om bord 

1 2 3 4 5 6 

MED/7.1 

Bærbart og selvforsynt pressluft-

apparat for inntreden og arbeid i 

gassfylte rom  

(nytt utstyr tilføyd ved gjennom-

føringsforordning (EU) 2018/773,  

se 3.7) 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3. 

— ISO 23269-3:2011, B+D 

B+E 

B+F 

G 

19.6.2018  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-2/10, 

— SOLAS 74-reg. II-2/15, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3, 

— IMO-res. MSC.4(48)-(IBC-regelverket) 14, 

— IMO-res. MSC.5(48)-(IGC-regelverket) 14, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1499. 
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8. Utstyr i henhold til SOLAS kapittel II-1 

Nummer og betegnelse 
SOLAS 74-regler, med endringer, samt eventuelt relevante 

IMO-resolusjoner og -rundskriv 
Prøvingsstandarder 

Moduler for sam-

svarsvurdering 

Førstegangs-

omsetning 

Siste plassering 

om bord 

1 2 3 4 5 6 

MED/8.1 

— Vannstandsalarmer 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-1/22-1, 

— SOLAS 74-reg. II-1/25, 

— SOLAS 74-reg. XII/12. 

— IEC 60092-504:2001 inkl. IEC 60092-504 rettelse 

1: 2011, 

— IEC 60529 utg. 2.2 (2013), 

— IMO-res. MSC.188(79), 

— IMO MSC.1/rundskr. 1291. 

B+D 

B+E 

B+F 

 22.11.2019 

(III) 

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-1/25, 

— SOLAS 74-reg. XII/12. 

— IMO-res. A.1021(26), 

— IMO-res. MSC.188(79), 

— IMO MSC.1/rundskr. 1464 rev. 1. 

MED/8.1 

— Vannstandsalarmer 

Typegodkjenningskrav 

— SOLAS 74-reg. II-1/22-1, 

— SOLAS 74-reg. II-1/25, 

— SOLAS 74-reg. XII/12. 

— IEC-60092-504:2016, 

— IEC 60529 utg. 2.2 (2013), 

— IMO-res. MSC.188(79), 

— IMO MSC.1/rundskr. 1291. 

B+D 

B+E 

B+F 

16.3.2017  

Førings- og ytelseskrav 

— SOLAS 74-reg. II-1/25, 

— SOLAS 74-reg. XII/12. 

— IMO-res. A.1021(26), 

— IMO-res. MSC.188(79), 

— IMO MSC.1/rundskr. 1464 rev. 1. 
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9. Utstyr som standardsettet for MED-sertifisering ikke er komplett for 

Merknad som gjelder avsnitt 9: 

Et standardsett for MED-sertifiseringen anses å være komplett når 

— IMO-bestemmelser for: 

— typegodkjenning, 

— føringskrav og 

— prøvingsstandarder 

er tilgjengelige og egnede. 

1. Redningsredskaper 

Nr. Betegnelse 

MED/9/1.1 Radarreflektor for redningsflåter 

MED/9/1.2 Materialer for redningsdrakter 

MED/9/1.3 Friflyt-utsettingsinnretninger for redningsfarkoster 

MED/9/1.5 Høyttaler- og hovednødalarmanlegg (når det brukes som brannalarminnretning, får A.1/3.53 

anvendelse) 

2. Hindring av havforurensning 

Nr. Betegnelse 

MED/9/2.3 Utstyr som benytter andre likeverdige metoder til å redusere NOx-utslipp om bord 

MED/9/2.4 Utstyr som benytter andre teknologiske metoder til å begrense SOx-utslipp 

MED/9/2.5 NOx-analysatorer om bord som benytter en annen målemetode enn metoden for direkte måling og 

overvåking fastsatt i det tekniske NOx-regelverket av 2008 

3. Brannvernutstyr 

Nr. Betegnelse 

MED/9/3.8 Elektrisk sikkerhetslampe 

MED/9/3.9 Vernetøy som er motstandsdyktig mot kjemisk angrep 

MED/9/3.13 Pusteapparat med pressluftslange (hurtiggående fartøyer) 

MED/9/3.21 Systemkomponenter til brannslokkingsanlegg i lagerrom for maling og brennbare væsker 

MED/9/3.24 Bærbare skumposter 

MED/9/3.26 Systemer for gassformig brensel til husholdningsformål (komponenter) 

MED/9/3.27 Systemkomponenter til fastmonterte brannslokkingsanlegg med gass (CO2) 

MED/9/3.31 Håndbetjent vannforstøvingssystem 

MED/9/3.33 Brannslanger med diameter > 52 mm 
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4. Navigasjonsutstyr 

Nr. Betegnelse 

MED/9/4.11 Kombinert GPS/GLONASS-utstyr 

MED/9/4.16 Broutstyr 

MED/9/4.19 Magnetkompass for hurtiggående fartøyer 

MED/9/4.20 Rutekontrollsystem for hurtiggående fartøyer 

MED/9/4.24 Indikator for skyvkraft 

MED/9/4.25 Indikatorer for skyvkraft, stigning og tilstand for sidepropell 

MED/9/4.30 Broutstyr 

MED/9/4.33 Rutekontrollsystem (fungerer når fartøyets hastighet er 30 knop eller høyere) 

MED/9/4.34 Utstyr med mulighet for satellittbasert identifikasjon og sporing (LRIT) 

MED/9/4.37 Elektronisk krengningsmåler 

MED/9/4.38 Loran C-utstyr 

MED/9/4.39 Chayka-utstyr 

5. Radiokommunikasjonsutstyr 

Nr. Betegnelse 

MED/9/5.1 VHF-nødradiopeilesender 

MED/9/5.2 Reservekraftkilde for radio 

MED/9/5.4 Nødpanel 

MED/9/5.5 Nødalarmpanel 

MED/9/5.6 L-bånd-nødradiopeilesender (Inmarsat) 

MED/9/5.7 Terroralarmsystem for skip 

MED/9/5.8 Toveis VHF-radiotelefonapparat for kommunikasjon med luftfartøyer 

6. Utstyr som kreves etter COLREG 72 

Nr. Betegnelse 

MED/9/6.2 Lydsignalredskaper 

MED/9/6.4 Toveis tale- og datakommunikasjon med en telemedisinsk tjeneste (TMAS) 

MED/9/6.5 Lydsignalsystem montert akterut for å angi eskorte- og nødmanøvrer  
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7. Annet sikkerhetsutstyr 

Nr. Betegnelse 

MED/9/7.1 Lasteinstrument 

MED/9/7.2 Vannstandsalarmer på bulkskip 

8. Utstyr i henhold til SOLAS kapittel II-1 

Nr. Betegnelse 

MED/9/8.1 Kaldstart av aggregater (startinnretninger) 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING  

(EU) 2018/165 

av 31. januar 2018 

om fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for 

rapportering med referansedatoer fra 31. desember 2017 til 30. mars 2018 i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve 

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)(1), særlig artikkel 77e nr. 2 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å sikre ensartede vilkår for forsikrings- og gjenforsikringsforetaks beregning av forsikringstekniske avsetninger og 

basiskapital i henhold til direktiv 2009/138/EF bør det for hver referansedato fastsettes tekniske opplysninger om 

relevante risikofrie rentekurver, om grunnleggende kjøpskurs-salgskurs-differanser for beregning av matching-

justeringen og om volatilitetsjusteringer. 

2) Forsikrings- og gjenforsikringsforetak bør benytte de tekniske opplysningene, som er basert på markedsdata som gjelder 

ved utgangen av den siste måneden før den første referansedatoen for rapportering som denne forordning får anvendelse 

på. Den 9. januar 2018 framla Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner for Kommisjonen 

tekniske opplysninger som gjaldt markedsdata for utgangen av desember 2017. Disse opplysningene ble offentliggjort  

9. januar 2018 i samsvar med artikkel 77e nr. 1 i direktiv 2009/138/EF. 

3) Ettersom det er behov for umiddelbar tilgang til de tekniske opplysningene, er det viktig at denne forordning trer i kraft 

snarest mulig. 

4) Av hensyn til tilsynet er det nødvendig at forsikrings- og gjenforsikringsforetak benytter de samme tekniske 

opplysningene ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital, uansett når de rapporterer til sine 

vedkommende myndigheter. Denne forordning bør derfor få anvendelse fra den første referansedatoen for rapportering 

som denne forordning får anvendelse på. 

5) For snarest mulig å skape rettssikkerhet er det, når det foreligger tvingende hasteårsaker knyttet til tilgjengeligheten av 

den relevante risikofrie rentekurven, behørig begrunnet å vedta tiltakene fastsatt i denne forordning i samsvar med 

artikkel 8, sammenholdt med artikkel 4, i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(2). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1. Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal benytte de tekniske opplysningene nevnt i nr. 2 ved beregning av 

forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 31. desember 2017 til 30. mars 2018. 

2. For hver relevant valuta skal de tekniske opplysningene som benyttes til å beregne det beste estimatet i samsvar med 

artikkel 77 i direktiv 2009/138/EF, matching-justeringen i samsvar med artikkel 77c i nevnte direktiv og volatilitetsjusteringen i 

samsvar med artikkel 77d i nevnte direktiv, være følgende: 

a) Den relevante risikofrie rentekurven fastsatt i vedlegg I. 

b) De grunnleggende kjøpskurs-salgskurs-differansene for beregning av matching-justeringen fastsatt i vedlegg II. 

c) For hvert relevant nasjonalt forsikringsmarked, volatilitetsjusteringene fastsatt i vedlegg III. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 31 av 3.2.2018, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 111/2018 av 31. mai 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for 

medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 

2018/EØS/60/11 
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Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 31. desember 2017. 

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

Utferdiget i Brussel 31. januar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 31 av 3.2.2018, s. 5–81.] 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 148/2013 

av 19. desember 2012 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, 

sentrale motparter og transaksjonsregistre med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for 

minstekrav til de opplysningene som skal rapporteres til transaksjonsregistre(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank(1), 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre(2), særlig artikkel 9 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Av fleksibilitetshensyn bør en motpart kunne delegere 

rapportering av en kontrakt til den andre motparten eller 

til en tredjemann. Motparter bør også kunne avtale å 

delegere rapportering til en felles tredje enhet, herunder 

en sentral motpart, slik at sistnevnte sender inn én 

rapport som inneholder relevante felter i tabellen, til 

transaksjonsregisteret. I slike tilfeller, og for å sikre 

kvaliteten på opplysningene bør det i rapporten angis at 

den er utarbeidet på vegne av begge motparter og 

inneholder alle de opplysningene som ville blitt 

rapportert dersom kontrakten hadde blitt rapportert av 

motpartene hver for seg. 

2)  For å unngå inkonsekvens i tabellene over felles 

opplysninger bør hver motpart i en derivatkontrakt sikre 

at det er enighet mellom begge partene i transaksjonen 

om de felles opplysningene som rapporteres. En entydig 

identifikasjon av transaksjonen vil bidra til at opplys-

ningene avstemmes i de tilfellene der motpartene 

rapporterer til forskjellige transaksjonsregistre. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 52 av 23.2.2013, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 112/2018 av  

31. mai 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) Ennå ikke offentliggjort i EUT. 

(2) EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1. 

3)  For å unngå dobbeltrapportering og lette rapporte-

ringsbyrden bør en motpart eller en sentral motpart i de 

tilfellene der én motpart eller sentral motpart rapporterer 

på vegne av begge motparter, kunne sende én rapport til 

transaksjonsregisteret som inneholder alle relevante 

opplysninger. 

4)  Verdsetting av derivatkontrakter er avgjørende for at 

reguleringsmyndighetene skal kunne utføre sine 

oppdrag, særlig med hensyn til økonomisk stabilitet. En 

kontrakts markedsverdi eller verdi beregnet i henhold til 

en modell viser størrelsen på og fortegnet til ekspo-

neringer knyttet til denne kontrakten og supplerer 

opplysningene om den opprinnelige verdien som er 

fastsatt i kontrakten. 

5)  For å sikre hensiktsmessig overvåking av eksponeringer 

er det viktig å samle inn opplysninger om sikkerhet som 

stilles for en bestemt kontrakt. For å muliggjøre dette 

bør motparter som stiller sikkerhet for sine 

transaksjoner, rapportere slike sikkerhetsopplysninger 

på transaksjonsnivå. Dersom sikkerheten beregnes på 

grunnlag av nettoposisjoner fra et antall kontrakter og 

derfor ikke stilles på transaksjonsnivå, men på 

porteføljenivå, bør motpartene kunne rapportere 

porteføljen ved bruk av en entydig kode eller et 

nummereringssystem som motparten har fastsatt. 

Dersom motparten har mer enn én portefølje, bør den 

entydige koden identifisere hvilken portefølje 

sikkerheten utveksles for, og sikre at en derivatkontrakt 

kan knyttes til en bestemt portefølje som det er stilt 

sikkerhet for. 

6)  Denne forordning bygger på utkastet til tekniske 

reguleringsstandarder som Den europeiske verdipapir- 

og markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt  

for Kommisjonen, og den gjenspeiler den viktige  

rollen transaksjonsregistrene spiller for å forbedre 

allmennhetens og reguleringsmyndighetenes innsyn i 

markedene, de opplysningene som skal rapporteres til, 

samles inn og gjøres tilgjengelige av transaksjons-

registrene, avhengig av derivatklasse, og handelens art.  

2018/EØS/60/12 
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7)  ESMA har rådført seg med de relevante myndighetene 

og medlemmene av Det europeiske system av 

sentralbanker (ESCB) før utkastet til tekniske regule-

ringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordning, ble framlagt. I samsvar med artikkel 10  

i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av 

en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske 

verdipapir- og markedstilsynsmyndighet)(1) har ESMA 

også holdt åpne offentlige høringer om utkastet til 

tekniske reguleringsstandarder, analysert de mulige 

tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet 

uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer og 

markeder opprettet i samsvar med artikkel 37 i nevnte 

forordning — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Opplysninger som skal gis i rapporter i henhold til artikkel 

9 nr. 1 og 3 i forordning (EU) nr. 648/2012 

1.  Rapporter til et transaksjonsregister skal inneholde 

a)  opplysningene fastsatt i tabell 1 i vedlegget, om en 

kontrakts motparter, 

b)  opplysningene fastsatt i tabell 2 i vedlegget, om derivat-

kontrakten som er inngått mellom de to motpartene. 

2.  I nr. 1 menes med «inngåelse av en kontrakt» «gjennom-

føring av en transaksjon» som nevnt i artikkel 25 nr. 3 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF(2). 

3.  Dersom en rapport er utarbeidet på vegne av begge 

motparter, skal den inneholde de opplysningene som er oppført 

i tabell 1 i vedlegget for hver av motpartene. Opplysningene 

angitt i tabell 2 i vedlegget skal sendes inn bare én gang. 

4.  Dersom en rapport er utarbeidet på vegne av begge 

motparter, skal det opplyses om dette som angitt i felt 9 i tabell 

1 i vedlegget. 

5.  Dersom en motpart rapporterer opplysninger om en 

kontrakt til et transaksjonsregister på vegne av den andre 

motparten, eller en tredje enhet rapporterer en kontrakt til et 

transaksjonsregister på vegne av den ene eller begge motparter, 

skal rapporten inneholde alle de opplysningene som ville blitt 

rapportert dersom kontrakten hadde blitt rapportert til transak-

sjonsregisteret av motpartene hver for seg. 

  

(1) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84. 

(2) EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1. 

6.  Dersom en derivatkontrakt har kjennetegn som er typiske 

for mer enn én underliggende eiendel som angitt i tabell 2 i 

vedlegget, skal det angis i rapporten hvilken eiendelsklasse 

motpartene mener kontrakten ligner mest på, før den sendes til 

transaksjonsregisteret. 

Artikkel 2 

Clearede transaksjoner 

1.  Dersom en løpende kontrakt i ettertid cleares av en sentral 

motpart, skal clearingen rapporteres som en endring av den 

løpende kontrakten. 

2.  Dersom en kontrakt inngås på en handelsplass og cleares 

av en sentral motpart på en slik måte at en motpart ikke kjenner 

den andre motpartens identitet, skal den rapporterende 

motparten oppgi den sentrale motparten som sin motpart. 

Artikkel 3 

Rapportering av eksponeringer 

1.  Opplysningene om sikkerhet som kreves i henhold til 

tabell 1 i vedlegget, skal omfatte all sikkerhet som stilles. 

2.  Dersom en motpart ikke stiller sikkerhet på transak-

sjonsnivå, skal motpartene rapportere sikkerhet som stilles på 

porteføljenivå. 

3.  Dersom sikkerheten som stilles for en kontrakt rapporteres 

på porteføljenivå, skal den rapporterende motparten til transak-

sjonsregisteret oppgi en kode som identifiserer porteføljen av 

sikkerhet som er stilt til den andre motparten i forbindelse med 

den kontrakten det rapporteres om. 

4.  Andre ikke-finansielle motparter enn dem som er nevnt i 

artikkel 10 i forordning (EU) nr. 648/2012, skal ikke være 

pålagt å rapportere sikkerhets-, markedsverdi- eller modell-

verdivurderinger for kontrakter nevnt i tabell 1 i vedlegget. 

5.  For kontrakter som cleares av en sentral motpart, skal 

verdsetting til markedsverdi bare oppgis av den sentrale 

motparten. 

Artikkel 4 

Rapporteringsjournal 

Endringer i de opplysningene som registreres i transak-

sjonsregistrene, skal føres i en journal med opplysning om den 

eller de personene som anmoder om endringen, herunder 

eventuelt transaksjonsregisteret selv, årsakene til endringen, 

dato og klokkeslett og en entydig beskrivelse av endringen, 

herunder gammelt og nytt innhold i de relevante opplysningene 

som angitt i felt 58 og 59 i tabell 2 i vedlegget. 
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Artikkel 5 

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, 19. desember 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Opplysninger som skal rapporteres til transaksjonsregistre 

Tabell 1 

Opplysninger om motpartene 

 Felt Opplysninger som skal rapporteres 

 Kontraktsparter  

1 Rapporteringens tidsstempel Dato og klokkeslett for rapportering til transaksjonsregisteret 

2 Motpartens ID Entydig kode som identifiserer rapporterende motpart. 

Dersom det dreier seg om en fysisk person, skal kundekode benyttes. 

3 Den andre motpartens ID Entydig kode som identifiserer den andre motparten i kontrakten. 

Dette feltet skal fylles ut sett fra den rapporterende motpartens 

synsvinkel. Dersom det dreier seg om en fysisk person, skal 

kundekode benyttes. 

4 Motpartens navn Den rapporterende motpartens foretaksnavn 

Dersom motpartens ID allerede inneholder disse opplysningene, er 

det ikke nødvendig å fylle ut dette feltet. 

5 Motpartens hjemsted Opplysninger om den rapporterende motpartens forretningskontor, 

herunder fullstendig adresse, by og stat 

Dersom motpartens ID allerede inneholder disse opplysningene, er 

det ikke nødvendig å fylle ut dette feltet. 

6 Motpartens virksomhetssektor Den rapporterende motpartens type virksomhet (bank, forsikring 

osv.) 

Dersom motpartens ID allerede inneholder disse opplysningene, er 

det ikke nødvendig å fylle ut dette feltet. 

7 Finansiell eller ikke-finansiell 

motpart 

Angi om den rapporterende motparten er en finansiell eller ikke-

finansiell motpart i henhold til artikkel 2 nr. 8 og 9 i forordning (EU) 

nr. 648/2012. 

8 Meglers ID Dersom en megler opptrer som mellommann for den rapporterende 

motparten, men uten å bli motpart, skal den rapporterende motparten 

identifisere megleren med en entydig kode. Dersom det dreier seg om 

en fysisk person, skal kundekode benyttes. 

9 Den rapporterende enhetens ID Dersom den rapporterende motparten har delegert innsendingen av 

rapporten til en tredjemann eller til den andre motparten, skal denne 

enheten identifiseres med en entydig kode i dette feltet. Ellers skal 

dette feltet ikke fylles ut. 

Dersom det dreier seg om en fysisk person, benyttes den kundekoden 

som er tildelt av den juridiske personen som gjennomfører 

transaksjonen for hver av motpartene. 

10 Clearingmedlemmets ID Dersom den rapporterende motparten ikke er et clearingmedlem, skal 

vedkommende clearingmedlem identifiseres med en entydig kode i 

dette feltet. Dersom det dreier seg om en fysisk person, benyttes den 

kundekoden som er tildelt av den sentrale motparten. 

11 Begunstigedes ID Den parten som omfattes av de rettighetene og pliktene som følger av 

kontrakten. Dersom transaksjonen gjennomføres via en struktur, for 

eksempel en trust eller et fond, som representerer en rekke 

begunstigede, skal strukturen angis som begunstiget. Dersom den 

begunstigede i kontrakten ikke er motpart i kontrakten, skal den 

rapporterende motparten identifisere den begunstigede med en 

entydig kode eller, dersom det dreier seg om fysiske personer, med 

den kundekoden som er tildelt av den juridiske personen som den 

fysiske personen benytter. 



6.9.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 60/221 

 

 Felt Opplysninger som skal rapporteres 

12 Handel i egenskap av Angi om den rapporterende motparten har inngått kontrakten for 

egen regning (på egne vegne eller på vegne av en kunde) eller som 

representant, for en kundes regning og på dennes vegne. 

13 Motpartens side Angi om kontrakten gjelder kjøp eller salg. Dersom det dreier seg om 

en rentederivatkontrakt, vil kjøpersiden være den som betaler 

element 1, og selgersiden være den som betaler element 2. 

14 Kontrakt med motpart hjemme-

hørende utenfor EØS 

Angi om den andre motparten er hjemmehørende utenfor EØS. 

15 Direkte knyttet til forretningsvirk-

somhet eller likviditetsfinansiering 

Opplysninger om hvorvidt kontrakten på en objektivt målbar måte er 

direkte knyttet til den rapporterende partens forretningsvirksomhet 

eller likviditetsfinansiering, som nevnt i artikkel 10 nr. 3 i forordning 

(EU) nr. 648/2012. 

Dette feltet skal ikke utfylles dersom den rapporterende motparten er 

en finansiell motpart, som nevnt i artikkel 2 nr. 8 i forordning (EU) 

nr. 648/2012. 

16 Clearinggrenseverdi Opplysninger om hvorvidt den rapporterende motparten ligger over 

clearinggrenseverdien som omhandlet i artikkel 10 nr. 2 i forordning 

(EU) nr. 648/2012. Dette feltet skal ikke utfylles dersom den 

rapporterende motparten er en finansiell motpart, som nevnt i artikkel 

2 nr. 8 i forordning (EU) nr. 648/2012. 

17 Kontraktens markedsverdi  Kontraktens verdsetting til markedsverdi, eller dersom det er relevant 

i henhold til artikkel 11 nr. 2 i forordning (EU) nr. 648/2012, 

verdsetting til modellverdi. 

18 Valuta for kontraktens markedsverdi Den valutaen som benyttes ved verdsetting til markedsverdi av 

kontrakten, eller dersom det er relevant i henhold til artikkel 11 nr. 2 

i forordning (EU) nr. 648/2012, verdsetting til modellverdi. 

19 Dato for verdsetting Dato for siste verdsetting til markedsverdi eller modellverdi. 

20 Klokkeslett for verdsetting Klokkeslett for siste verdsetting til markedsverdi eller modellverdi. 

21 Type verdsetting Angi om kontrakten er verdsatt til markedsverdi eller modellverdi. 

22 Sikkerhetsstillelse Angi om det er stilt sikkerhet. 

23 Sikkerhetsportefølje  Angi om sikkerhet er stilt på porteføljenivå. Med portefølje menes at 

sikkerheten er beregnet på grunnlag av nettoposisjoner fra et antall 

kontrakter snarere enn per transaksjon. 

24 Sikkerhetsporteføljens kode  Dersom sikkerheten rapporteres på porteføljenivå, skal porteføljen 

identifiseres med en entydig kode fastsatt av den rapporterende 

motparten. 

25 Sikkerhetens verdi Verdien av den sikkerheten som den rapporterende motparten stiller 

til den andre motparten. Dersom sikkerheten stilles på porteføljenivå, 

skal dette feltet inneholde verdien av all sikkerhet som stilles for 

porteføljen. 

26 Valuta for sikkerheten Angi hvilken valuta som benyttes for sikkerheten omhandlet i felt 25. 
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Tabell 2 

Felles opplysninger 

 Felt Opplysninger som skal rapporteres 
Berørte typer 

derivatkontrakter 

 Avdeling 2a — Kontraktstype  Alle kontrakter 

1 Anvendt taksonomi Kontrakten skal identifiseres med en 

produktbetegnelse. 

 

2 Produkt-ID 1 Kontrakten skal identifiseres med en 

produktbetegnelse. 

 

3 Produkt-ID 2 Kontrakten skal identifiseres med en 

produktbetegnelse. 

 

4 Underliggende  Det underliggende skal identifiseres med en 

entydig betegnelse for det berørte underliggende. 

Dersom det dreier seg om kurver eller indekser som 

mangler en entydig betegnelse, skal en angivelse av 

kurven eller indeksen benyttes. 

 

5 Nominell valuta 1 Valuta for det nominelle beløpet. For 

rentederivatkontrakter vil dette være nominell 

valuta for element 1. 

 

6 Nominell valuta 2 Valuta for det nominelle beløpet. For rentederivat-

kontrakter vil dette være nominell valuta for 

element 2. 

 

7 Leveringsvaluta  Den valutaen det skal leveres i.  

 Avdeling 2b — Opplysninger 

om transaksjonen 

 Alle kontrakter 

8 Handels-ID  En entydig handels-ID som er avtalt på europeisk 

plan, og som tildeles av den rapporterende 

motparten. Dersom det ikke foreligger en entydig 

handels-ID, bør en entydig kode genereres og 

avtales med den andre motparten. 

 

9 Transaksjonens 

referansenummer 

Et entydig identifikasjonsnummer for transaksjonen 

som tildeles av den rapporterende enhet eller en 

tredjemann som rapporterer på dennes vegne. 

 

10 Handelsplass Handelsplassen skal identifiseres med en entydig 

kode for denne handelsplassen. Dersom en kontrakt 

ikke omsettes på et regulert marked, skal det 

opplyses om det berørte instrumentet er opptatt til 

notering, men omsettes utenfor det regulerte 

markedet, eller ikke er opptatt til notering og 

omsettes utenfor det regulerte markedet. 

 

11 Komprimering  Angi om kontrakten er et resultat av komprimering  

12 Pris/sats Prisen per derivat, eksklusive eventuell provisjon 

og påløpt rente. 

 

13 Prisenhet Måten prisen er uttrykt på.  

14 Nominelt beløp Kontraktens opprinnelige verdi.  
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 Felt Opplysninger som skal rapporteres 
Berørte typer 

derivatkontrakter 

15 Prismultiplikator Antallet enheter av det finansielle instrumentet som 

inngår i en handelspost, for eksempel antallet 

derivater som inngår i én kontrakt. 

 

16 Mengde Antall kontrakter som rapporten omfatter, dersom 

rapporten gjelder mer enn en derivatkontrakt. 

 

17 Forskuddsbetaling Oppgi størrelsen på eventuell forskuddsbetaling 

som den rapporterende motparten har foretatt eller 

mottatt. 

 

18 Leveringstype Angir om kontrakten gjøres opp fysisk eller 

kontant. 

 

19 Tidsstempel for gjennomføring 

av transaksjon 

Som definert i artikkel 1 nr. 2.  

20 Ikrafttredelse Den dato kontraktens forpliktelser trer i kraft.  

21 Forfallsdato  Opprinnelig forfallsdato for den rapporterte 

kontrakten. Tidlig utløp skal ikke rapporteres i 

dette feltet. 

 

22 Utløpsdato Utløpsdato for den rapporterte kontrakten. Dette 

feltet fylles ut bare dersom utløpsdatoen er 

forskjellig fra forfallsdatoen. 

 

23 Oppgjørsdato  Oppgjørsdato for det underliggende. Dersom det er 

flere enn én dato, kan flere felter benyttes (f.eks. 

23A, 23B, 23C osv.). 

 

24 Type rammeavtale Opplysninger om navnet på den relevante 

rammeavtalen dersom en slik er benyttet for den 

rapporterte kontrakten (f.eks. ISDA-rammeavtale, 

rammeavtale for kjøp og salg av kraft (Master 

Power Purchase and Sale Agreement), internasjonal 

ForEx-rammeavtale, europeisk rammeavtale eller 

eventuelle lokale rammeavtaler). 

 

25 Rammeavtaleversjon Opplysninger om året for den versjonen av 

rammeavtalen som er benyttet for den rapporterte 

transaksjonen (f.eks. 1992, 2002 osv.). 

 

 Avdeling 2c — Risikoreduk-

sjon/rapportering 

 Alle kontrakter 

26 Tidsstempel for bekreftelse Dato og klokkeslett for bekreftelsen som fastsatt i 

henhold til delegert kommisjonsforordning (EU)  

nr. 149/2013(1), med opplysninger om i hvilken 

tidssone bekreftelsen er gitt. 

 

27 Bekreftelsesmåte Angi om kontrakten er bekreftet elektronisk, ikke-

elektronisk eller er ubekreftet. 

 

 Avdeling 2d — Clearing  Alle kontrakter 

28 Clearingplikt Angi om den rapporterte kontrakten omfattes av 

clearingplikt i henhold til forordning (EU) 

nr. 648/2012. 
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 Felt Opplysninger som skal rapporteres 
Berørte typer 

derivatkontrakter 

29 Clearet Angi om clearing har funnet sted.  

30 Tidsstempel for clearing Klokkeslett og dato for clearing.  

31 Sentral motpart Gjelder det en kontrakt som er blitt clearet, angis 

den entydige koden for den sentrale motparten som 

har clearet den. 

 

32 Innenfor konsernet  Angir om kontrakten er inngått som en transaksjon 

innenfor konsernet som definert i artikkel 3 i 

forordning (EU) nr. 648/2012. 

 

 Avsnitt 2e Rentesatser Dersom det rapporteres en entydig produkt-

betegnelse som inneholder alle opplysninger som 

nevnes under, kreves det ikke rapportering av 

følgende:  

Rentederivater 

33 Fast rente på element 1 Angivelse av eventuell fast rente på element 1.  

34 Fast rente på element 2 Angivelse av eventuell fast rente på element 2.  

35 Antall dager med fast rente Faktisk antall dager med fast rente i 

beregningsperioden, om relevant. 

 

36 Betalingshyppighet for det faste 

elementet 

Betalingshyppighet for fastrenteelementet, om 

relevant. 

 

37 Betalingshyppighet for flytende 

rente 

Betalingshyppighet for elementet med flytende 

rente, om relevant. 

 

38 Rentejusteringsfrekvens Justeringsfrekvens for elementet med flytende 

rente, om relevant. 

 

39 Flytende rente på element 1 Eventuell angivelse av om de rentesatsene som 

benyttes, justeres med forutbestemte intervaller, 

med henvisning til en markedsreferanserente. 

 

40 Flytende rente på element 2 Eventuell angivelse av om de rentesatsene som 

benyttes, justeres med forutbestemte intervaller, 

med henvisning til en markedsreferanserente. 

 

 Avdeling 2f — Utenlandsk 

valuta 

Dersom det rapporteres en entydig produkt-

betegnelse som inneholder alle opplysninger som 

nevnes under, kreves det ikke rapportering av 

følgende: 

Valutaderivater 

41 Valuta 2 Den andre valutaen, dersom den er forskjellig fra 

leveringsvalutaen. 

 

42 Valutakurs 1 Kontraktfestet valutakurs.  

43 Terminvalutakurs Terminvalutakurs på valuteringsdagen.  

44 Valutakursgrunnlag  Oppgi grunnlag for valutakurs  



6.9.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 60/225 

 

 Felt Opplysninger som skal rapporteres 
Berørte typer 

derivatkontrakter 

 Avdeling 2g — Råvarer Dersom det rapporteres en entydig produkt-

betegnelse som inneholder alle opplysninger som 

nevnes under, kreves det ikke rapportering av 

dette med mindre det skal rapporteres i henhold 

til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1227/2011(2). 

Råvarederivater 

 Generelt   

45 Råvarekategori Angir typen råvare som ligger til grunn for 

kontrakten. 

 

46 Opplysninger om råvaren Nærmere opplysninger om råvaren ut over dem 

som gis i felt 45. 

 

 Energi Opplysninger som skal rapporteres i henhold til 

forordning (EU) nr. 1227/2011, om relevant. 

 

47 Leveringssted eller -område Leveringssted(er) i markedsområde(r)  

48 Forbindelsespunkt  Angivelse av grense(r) eller grensepunkt(er) i en 

transportavtale. 

 

49 Type last Avsnitt som kan gjentas i felt 50-54 for å angi den 

leveringsprofilen for produktet som tilsvarer de 

ulike leveringsperiodene i løpet av en dag. 

 

50 Dato og klokkeslett for 

leveringsstart 

Dato og klokkeslett for leveringsstart.  

51 Dato og klokkeslett 

leveringsstans 

Dato og klokkeslett for leveringsstans.  

52 Avtalt kapasitet Mengde levert per tidsintervall  

53 Mengdeenhet Mengde, uttrykt i MWh eller kWh/d, per dag eller 

time som tilsvarer den underliggende råvaren. 

 

54 Pris på mengde per tidsintervall Pris på mengde per tidsintervall, om relevant.  

 Avdeling 2h — Opsjoner Dersom det rapporteres en entydig produkt-

betegnelse som inneholder alle opplysninger som 

nevnes under, kreves det ikke rapportering av 

følgende: 

Kontrakter som 

inneholder en opsjon 

55 Opsjonsform Angir om kontrakten er en kjøps- eller salgsopsjon.  

56 Opsjonstype (utøvelse) Angir om opsjonen kan utøves bare på en fastsatt 

dato (europeiske og asiatiske opsjoner), på en rekke 

datoer som er fastsatt på forhånd (bermudaopsjon) 

eller når som helst i kontraktens løpetid 

(amerikansk opsjon) 

 

57 Innløsningskurs 

(høyeste/laveste) 

Opsjonens innløsningskurs  
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 Felt Opplysninger som skal rapporteres 
Berørte typer 

derivatkontrakter 

 Avdeling 2i — Endring av 

rapporten 

 Alle kontrakter 

58 Type handling Dersom rapporten inneholder 

— en derivatkontrakt eller hendelse etter handel 

for første gang (betegnes i så fall som «ny»), 

— en endring av opplysninger i en derivatkontrakt 

som er rapportert tidligere (betegnes i så fall 

som «endring»), 

— annullering av en tidligere feilaktig innsendt 

rapport (betegnes i så fall som «feil»), 

— heving av en løpende kontrakt (betegnes i så 

fall som «annullering»), 

— en komprimering av den rapporterte kontrakten 

(betegnes i så fall som («komprimering»), 

— en ajourføring av en verdsetting av en kontrakt 

(betegnes i så fall som «ajourføring av 

verdsetting»), 

— eventuelle andre endringer av rapporten 

(betegnes i så fall som «annet»). 

 

59 Nærmere opplysninger om type 

handling 

Dersom det i felt 58 rapporteres «annet», skal 

nærmere opplysninger om endringen gis her. 

 

(1) EUT L 52 av 23.2.2013, s. 11. 

(2) EUT L 326 av 8.12.2011, s. 1. 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 149/2013 

av 19. desember 2012 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for indirekte clearingordninger, clearingplikten, det offentlige registeret, 

tilgang til en handelsplass, ikke-finansielle motparter og risikoreduksjonsteknikker for  

OTC-derivatkontrakter som ikke cleares gjennom en sentral motpart(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank(1), 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre(2), særlig artikkel 4 nr. 4, 

artikkel 5 nr. 1, artikkel 6 nr. 4, artikkel 8 nr. 5, artikkel 10 nr. 4 

og artikkel 11 nr. 14, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Det bør fastsettes rammer for reglene som gjelder 

clearingplikten, dens anvendelse og mulige unntak samt 

risikoreduksjonsteknikker som skal benyttes når 

clearing med en sentral motpart ikke kan finne sted. For 

å sikre sammenheng mellom disse bestemmelsene, som 

bør tre i kraft samtidig, og for å gjøre det lettere for 

berørte parter, og særlig slike som omfattes av pliktene, 

å få oversikt over og effektiv tilgang til dem, er det 

ønskelig at de fleste av de tekniske regulerings-

standardene som kreves i henhold til avdeling II i 

forordning (EU) nr. 648/2012, samles i én enkelt 

forordning. 

2)  Ettersom OTC-derivatmarkedet er verdensomspen-

nende, bør denne forordning ta hensyn til internasjonalt 

anerkjente retningslinjer og anbefalinger som gjelder 

reformer av OTC-derivatmarkedet og obligatorisk 

clearing, samt relevante regler utarbeidet i andre juris-

diksjoner. Rammen for fastsettelsen av en clearingplikt 

tar særlig hensyn til de kravene til obligatorisk clearing 

som er offentliggjort av Den internasjonale organisasjon 

for tilsynsmyndigheter på verdipapirområdet (IOSCO). 

Dette vil, så langt det er mulig, fremme harmonisering 

med tilnærmingen i andre jurisdiksjoner. 

3)  For å presisere et begrenset antall begreper som 

forekommer i forordning (EU) nr. 648/2012, og for å 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 52 av 23.2.2013, s. 11, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 112/2018 av  

31. mai 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) Ennå ikke offentliggjort i EUT. 

(2) EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1. 

fastsette tekniske termer som er nødvendig for å 

utarbeide denne tekniske standarden, bør flere termer 

defineres. 

4)  En indirekte clearingordning bør ikke utsette en sentral 

motpart, et clearingmedlem, en kunde eller en indirekte 

kunde for ytterligere motpartsrisiko, og den indirekte 

kundens eiendeler og posisjoner bør ha et tilstrekkelig 

vernenivå. Det er derfor viktig at alle typer indirekte 

clearingordninger oppfyller minstekrav som garanterer 

at de er sikre. Partene som deltar i indirekte clearingord-

ninger, skal derfor være omfattet av særlige forpliktel-

ser. Slike ordninger omfatter mer enn avtaleforholdet 

mellom indirekte kunder og kunden til et clearing-

medlem som yter indirekte clearingtjenester. 

5)  I henhold til forordning (EU) nr. 648/2012 skal en 

sentral motpart være meldt som et system i henhold  

til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/26/EF av  

19. mai 1998 om endeleg oppgjer i betalingssystem og i 

oppgjerssystem for verdipapir(3). Dette innebærer at 

sentrale motparters clearingmedlemmer bør anses som 

deltakere i henhold til nevnte direktiv. For å sikre at 

indirekte kunder får et vernenivå som er likeverdig med 

det kunder har i henhold til forordning (EU)  

nr. 648/2012, er det derfor nødvendig å sikre at kunder 

som yter indirekte clearingtjenester, er kredittinstitu-

sjoner, verdipapirforetak eller tilsvarende kredittinstitu-

sjoner eller verdipapirforetak i tredjestater. 

6)  Det bør opprettes indirekte clearingordninger for å sikre 

at indirekte kunder kan få et vernenivå som er likeverdig 

med det som direkte kunder har i en misligholds-

situasjon. Etter mislighold hos et clearingmedlem  

som tilrettelegger for en indirekte clearingordning,  

bør indirekte kunder omfattes av overføringen av 

kundeposisjoner til et alternativt clearingmedlem i 

samsvar med kravene om overførbarhet som er fastsatt 

ved artikkel 39 og 48 i forordning (EU) nr. 648/2012. 

Indirekte clearingordninger bør også omfatte egnede 

beskyttelsestiltak mot kunders mislighold, og disse 

tiltakene bør støtte overføring av indirekte kundeposi-

sjoner til en alternativ leverandør av clearingtjenester.  

  

(3) EFT L 166 av 11.6.1998, s. 45. 

2018/EØS/60/13 
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7)  Ettersom indirekte clearingordninger kan medføre 

særlige risikoer, bør alle parter i en indirekte clearing-

ordning, herunder clearingmedlemmer og sentrale 

motparter, rutinemessig identifisere, overvåke og styre 

vesentlige risikoer som følger av ordningen. I denne 

sammenheng er det særlig viktig med en hensiktsmessig 

utveksling av opplysninger mellom kunder som yter 

indirekte clearingtjenester, og clearingmedlemmer som 

tilrettelegger for slike tjenester. Clearingmedlemmer bør 

kun bruke opplysninger fra kunder til risikostyrings-

formål, og de bør hindre misbruk av kommersielt 

følsomme opplysninger, herunder gjennom effektive 

skiller mellom forskjellige avdelinger i en finansinsti-

tusjon for å unngå interessekonflikter. 

8)  Når vedkommende myndighet gir en sentral motpart 

tillatelse til å cleare en klasse av OTC-derivater, skal 

myndigheten underrette Den europeiske verdipapir-  

og markedstilsynsmyndighet (ESMA) om dette. 

Underretningen skal inneholde nærmere opplysninger 

som er nødvendige for at ESMA skal kunne utføre sin 

vurdering, herunder opplysninger om likviditet og 

volum for den relevante klassen av OTC-derivater. 

Opplysningene blir overført fra vedkommende 

myndighet til ESMA, men før dette skal den sentrale 

motparten som har søkt om tillatelsen, framlegge de 

nødvendige opplysningene for vedkommende 

myndighet, som deretter kan utfylle dem. 

9)  Selv om alle opplysninger som skal inngå i 

underretningen fra vedkommende myndighet til ESMA 

med hensyn til clearingplikten, ikke alltid foreligger, 

særlig i forbindelse med nye produkter, bør tilgjengelige 

estimater framlegges, herunder en klar angivelse av 

forutsetningene som er lagt til grunn. Underretningen 

bør også inneholde opplysninger om motpartene, for 

eksempel typen og antallet av motparter, tiltakene som 

kreves for å innlede clearing gjennom en sentral 

motpart, deres rettslige og operasjonelle kapasitet eller 

deres risikostyringssystem, slik at ESMA kan vurdere 

de aktive motpartenes evne til å oppfylle clearingplikten 

uten at dette medfører forstyrrelser på markedet. 

10)  Underretningen fra vedkommende myndighet til ESMA 

bør inneholde opplysninger om graden av standardise-

ring, likviditeten og tilgangen til prisopplysninger, slik 

at ESMA kan vurdere om en klasse av OTC-derivater 

bør være omfattet av clearingplikten. Kriteriene for 

standardisering av kontraktsvilkår og operative 

prosesser for den relevante OTC-klassen er en indikator 

på standardisering av de økonomiske vilkårene for en 

klasse av OTC-derivater, ettersom kontraktsvilkårene og 

de operative prosessene bare kan standardiseres når 

slike økonomiske vilkår er standardiserte. ESMA 

vurderer kriteriene for likviditet og tilgang til pris-

opplysninger ut fra andre hensyn enn ved vedkommende 

myndighets vurdering i forbindelse med tillatelsen til 

den sentrale motparten. I denne sammenheng vurderes 

likviditeten i et bredere perspektiv, og den er forskjellig 

fra den likviditeten som foreligger etter at clearing-

plikten får anvendelse. At en kontrakt er tilstrekkelig 

likvid til å bli clearet gjennom en sentral motpart, 

innebærer ikke nødvendigvis at den bør være omfattet 

av clearingplikten. ESMAs vurdering bør ikke gjenta 

eller overlappe den gjennomgåelsen som vedkommende 

myndighet allerede har foretatt. 

11)  De opplysningene som vedkommende myndighet skal 

framlegge med hensyn til clearingplikten, bør gjøre det 

mulig for ESMA å vurdere tilgangen til prisopplys-

ninger. At en sentral motpart har tilgang til prisopplys-

ninger på et visst tidspunkt, innebærer i denne forbin-

delse ikke nødvendigvis at markedsdeltakerne kan få 

tilgang til prisopplysninger i framtiden. At en sentral 

motpart har tilgang til de prisopplysningene som er 

nødvendige for å kunne styre risikoen ved å cleare 

derivatkontrakter i en bestemt klasse av OTC-derivater, 

innebærer derfor ikke automatisk at denne OTC-

derivatklassen bør være omfattet av clearingplikten. 

12)  Detaljnivået for opplysningene i registeret over klasser 

av OTC-derivatkontrakter som omfattes av clearing-

plikten, er avhengig av hvor relevante disse opplysnin-

gene er for å identifisere hver klasse av OTC-derivat-

kontrakter. Detaljnivået for opplysningene i registeret 

kan derfor variere for forskjellige klasser av OTC-

derivatkontrakter. 

13)  Det at flere sentrale motparter gis tilgang til en 

handelsplass, kan øke deltakertilgangen til denne 

handelsplassen og dermed forbedre den samlede likvidi-

teten. Under slike omstendigheter er det imidlertid 

nødvendig å spesifisere begrepet likviditetsfragmen-

tering på en handelsplass, dersom en slik fragmentering 

kan hindre markedene i å virke på en smidig og ordnet 

måte for den klassen av finansielle instrumenter som 

anmodningen gjelder. 

14)  Vurderingen som foretas av vedkommende myndighet 

for den handelsplassen som den sentrale motparten har 

anmodet om tilgang til, og av vedkommende myndighet 

for den sentrale motparten, bør bygge på de tilgjengelige 

ordningene for å hindre likviditetsfragmentering på en 

handelsplass. 

15)  For å hindre likviditetsfragmentering bør alle deltakere 

på en handelsplass kunne cleare alle transaksjoner de 

gjennomfører seg imellom. Det vil imidlertid ikke være 

rimelig å kreve at alle clearingmedlemmer av en 

eksisterende sentral motpart også skal være clearing-

medlemmer av en ny sentral motpart som betjener en 

slik handelsplass. Dersom det finnes enheter som er 

clearingmedlemmer av begge sentrale motparter, kan 

de, for å begrense risikoen for likviditetsfragmentering, 

lette overføringen og clearingen av transaksjoner som 

gjennomføres av markedsdeltakere som betjenes separat 

av de to sentrale motpartene. Det er imidlertid viktig at 
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en sentral motparts anmodning om tilgang til en hande-

lsplass ikke fragmenterer likviditeten på en slik måte at 

dette øker risikoene som den eksisterende sentrale 

motparten utsettes for. 

16)  I henhold til artikkel 8 nr. 4 i forordning (EU)  

nr. 648/2012 bør en sentral motparts anmodning om 

tilgang til en handelsplass ikke kreve samvirking, og 

denne forordning bør derfor ikke foreskrive samvirking 

som eneste metode for å håndtere likviditetsfragmen-

tering. Denne forordning bør imidlertid ikke hindre at 

sentrale motparter oppretter en slik ordning på frivillig 

grunnlag dersom de nødvendige vilkårene for dette er 

oppfylt. 

17)  For å fastsette hvilke OTC-derivatkontrakter som på en 

objektivt målbar måte reduserer de risikoene som er 

direkte knyttet til forretningsvirksomhet eller likviditets-

finansiering, bør ikke-finansielle motparter anvende et 

av kriteriene som er fastsatt i denne forordning, 

herunder regnskapsdefinisjonen som bygger på reglene i 

internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS). 

Regnskapsdefinisjonen kan anvendes av motparter selv 

om de ikke anvender IFRS-reglene. For de ikke-

finansielle motpartene som eventuelt anvender lokale 

regnskapsregler, er det forventet at de fleste av 

kontraktene som klassifiseres som risikosikring i 

henhold til slike lokale regnskapsregler, vil være 

omfattet av den generelle definisjonen av kontrakter 

som reduserer risikoene som er direkte knyttet til 

forretningsvirksomhet eller likviditetsfinansiering i 

henhold til denne forordning. 

18)  Under visse omstendigheter er det kanskje ikke mulig å 

sikre en risiko ved å anvende en direkte tilknyttet 

derivatkontrakt, det vil si en kontrakt med nøyaktig 

samme underliggende eiendel og oppgjørsdato som den 

risikoen som dekkes. I slike tilfeller kan den ikke-

finansielle motparten anvende substitusjonssikring 

(«proxy hedging») gjennom et nært forbundet 

instrument for å dekke sin eksponering, for eksempel et 

instrument med en annen, men økonomisk sett svært lik 

underliggende eiendel. Videre kan visse grupper av 

ikke-finansielle motparter som inngår OTC-derivat-

kontrakter gjennom en enkelt enhet for å sikre sin risiko 

i forhold til gruppens samlede risikoer, anvende makro- 

eller porteføljesikring. Disse OTC-derivatkontraktene 

for makro-, portefølje- eller substitusjonssikring kan 

utgjøre risikosikring i henhold til denne forordning, og 

de bør vurderes ut fra kriteriene for fastsettelse av hvilke 

OTC-derivatkontrakter som objektivt sett reduserer 

risikoene. 

19) En risiko kan utvikle seg over tid, og for å sikre 

tilpasning til risikoens utvikling kan det være nødvendig 

å utfylle OTC-derivatkontrakter som innledningsvis ble 

iverksatt for å begrense risiko knyttet til forretnings-

virksomhet eller likviditetsfinansiering, med ytterligere 

OTC-derivatkontrakter. Sikring av en risiko kan derfor 

oppnås gjennom en kombinasjon av OTC-derivat-

kontrakter, herunder utfyllende OTC-derivatkontrakter, 

som erstatter de OTC-derivatkontraktene som ikke 

lenger er forbundet med risikoene knyttet til forretnings-

virksomhet eller likviditetsfinansiering. 

20)  En lang rekke risikoer er direkte knyttet til forretnings-

virksomhet og likviditetsfinansiering, og de varierer 

mellom de ulike økonomiske sektorene. Risikoer knyttet 

til forretningsvirksomhet oppstår vanligvis i forbindelse 

med innsatsvarer i et foretaks produksjonsfunksjon samt 

produkter og tjenester som det selger eller yter. 

Likviditetsfinansiering gjelder vanligvis forvaltningen 

av en enhets kort- og langsiktige finansiering, herunder 

dens gjeld, og hvordan den investerer de finansielle 

midlene den skaper eller har, herunder likviditetsstyring. 

Likviditetsfinansiering og forretningsvirksomhet kan bli 

påvirket av de samme risikokildene, for eksempel 

valutakurser, råvarepriser, inflasjon eller kredittrisiko. 

Ettersom OTC-derivatkontrakter inngås for å sikre en 

bestemt risiko, bør det i forbindelse med analysen av de 

risikoene som er direkte knyttet til forretnings-

virksomhet eller likviditetsfinansiering, sikres at disse 

risikoene defineres på en ensartet måte som dekker 

begge typer virksomhet. Et skille mellom de to 

begrepene ville dessuten kunne få utilsiktede følger 

ettersom en bestemt risiko ville bli sikret enten for 

likviditetsfinansiering eller for forretningsvirksomhet, 

avhengig av hvilken sektor de ikke-finansielle mot-

partene utøver sin virksomhet i. 

21)  Det bør tas hensyn til de tilknyttede risikoenes system-

viktighet når clearinggrenseverdiene fastsettes, men det 

er viktig å ta i betraktning at de OTC-derivatene som 

reduserer risikoer, ikke inngår i beregningen av 

clearinggrenseverdiene, og at clearinggrenseverdiene gir 

mulighet for unntak fra prinsippet om clearingplikt for 

de OTC-derivatkontraktene som kan anses ikke å være 

inngått for risikosikringsformål. Nærmere bestemt bør 

clearinggrenseverdiene regelmessig gjennomgås, og de 

bør fastsettes for hver klasse av OTC-derivatkontrakter. 

De klassene av OTC-derivater som fastsettes i forbin-

delse med clearinggrenseverdiene, er ikke nødvendigvis 

de samme som de klassene av OTC-derivater som 

fastsettes i forbindelse med clearingplikten. Ved 

fastsettelsen av clearinggrenseverdiene bør det tas 

behørig hensyn til behovet for å definere en enkelt 
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indikator som gjenspeiler hvilken systemviktighet 

summen av nettoposisjoner og nettoeksponeringer har 

per motpart og per eiendelsklasse av OTC-derivater. 

Videre bør clearinggrenseverdiene som brukes av ikke-

finansielle motparter, være enkle å anvende. 

22)  Ved fastsettelse av clearinggrenseverdiene bør det tas 

hensyn til hvilken systemviktighet summen av netto-

posisjoner og nettoeksponeringer har per motpart og per 

klasse av OTC-derivater i henhold til forordning (EU) 

nr. 648/2012. Det bør imidlertid også tas i betraktning at 

disse nettoposisjonene og nettoeksponeringene er  

noe annet enn en nettoeksponering for forskjellige 

motparter og forskjellige eiendelsklasser. Videre bør 

disse nettoposisjonene i henhold til forordning (EU)  

nr. 648/2012 legges sammen for å fastslå hvilke 

opplysninger det skal tas hensyn til ved fastsettelsen av 

clearinggrenseverdiene. Det er den samlede bruttosum-

men av disse nettoposisjonene som bør tas i betraktning 

ved fastsettelsen av clearinggrenseverdiene. Den 

nominelle bruttoverdien som følger av denne sammen-

leggingen, bør anvendes som referanseverdi ved 

fastsettelsen av clearinggrenseverdiene. 

23)  Ikke-finansielle motparters virksomhet med OTC-

derivater har dessuten vanligvis en struktur som fører til 

et lavt motregningsnivå, ettersom OTC-derivatkontrak-

ter inngås i samme retning. Differansen mellom 

summen av nettoposisjoner og nettoeksponeringer per 

motpart og per klasse av OTC-derivater ville derfor 

være svært nær bruttoverdien av kontraktene. Av den 

grunn og for å nå målet om enkelhet bør bruttoverdien 

av OTC-derivatkontrakter anvendes som en gyldig 

tilnærmet verdi for den faktoren som skal tas i 

betraktning ved fastsettelsen av clearinggrenseverdien. 

24)  Ettersom ikke-finansielle motparter som ikke over-

skrider clearinggrenseverdien, ikke er pålagt å verdsette 

sine OTC-derivatkontrakter til markedsverdi, ville det 

ikke være hensiktsmessig å anvende denne faktoren for 

å fastsette clearinggrenseverdiene, siden dette ville 

medføre en byrde for ikke-finansielle motparter som 

ikke ville stå i forhold til den berørte risikoen. Dersom 

den nominelle verdien av OTC-derivatkontraktene 

brukes i stedet, kan ikke-finansielle motparter anvende 

en enkel framgangsmåte som ikke er eksponert for 

eksterne hendelser. 

25)  Ved overskridelse for en av verdiene som er fastsatt for 

en klasse av OTC-derivater, bør clearinggrenseverdien 

for alle klasser anses som overskredet, ettersom OTC-

derivatkontrakter som reduserer risikoer, ikke inngår i 

beregningen av clearinggrenseverdien, ettersom følgene 

av å overskride clearinggrenseverdien ikke bare er 

knyttet til clearingplikten, men også til risikoreduk-

sjonsteknikkene, og ettersom framgangsmåten som 

ikke-finansielle motparter skal anvende for de relevante 

forpliktelsene i henhold til forordning (EU)  

nr. 648/2012, bør være enkel, tatt i betraktning at de 

fleste av disse motpartene er ukompliserte. 

26)  For OTC-derivatkontrakter som ikke cleares, bør det 

anvendes risikoreduksjonsteknikker, for eksempel 

rettidig bekreftelse. Bekreftelsen av OTC-derivat-

kontrakter kan gjelde en eller flere rammeavtaler, 

rammebekreftelsesavtaler eller andre standardvilkår. 

Den kan ha form av en elektronisk gjennomført kontrakt 

eller et dokument undertegnet av begge motparter. 

27)  Det er viktig at motpartene bekrefter vilkårene for sine 

transaksjoner så snart som mulig etter at de er gjennom-

ført, særlig når transaksjonen gjennomføres eller 

behandles elektronisk, for å sikre felles forståelse av og 

rettssikkerhet for vilkårene for transaksjonen. Særlig 

kan det være nødvendig for motparter som inngår ikke-

standardiserte eller komplekse OTC-derivatkontrakter, å 

innføre verktøyer for å oppfylle kravet om at OTC-

derivatkontrakter skal bekreftes til rett tid. Rettidig 

bekreftelse innebærer dessuten at relevant markeds-

praksis utvikles på dette området. 

28)  For ytterligere å redusere risikoer gir porteføljeav-

stemming hver motpart mulighet til å foreta en 

omfattende gjennomgåelse av en transaksjonsportefølje 

slik den framstår for motparten, for raskt å kunne 

identifisere eventuelle misforståelser av viktige transak-

sjonsvilkår. Slike vilkår bør omfatte verdien av hver 

transaksjon og kan også omfatte andre relevante 

opplysninger, for eksempel om ikrafttredelsesdato, 

fastsatt forfallsdato, eventuelle betalings- eller oppgjørs-

datoer, kontraktens nominelle verdi og transaksjons-

valuta, underliggende instrument, motpartenes posisjon, 

bankdagskonvensjonen og eventuelle relevante faste 

eller flytende renter for OTC-derivatkontrakten.  
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29)  Med tanke på at risikoprofilene er forskjellige, og for at 

porteføljeavstemmingen skal kunne være en forholds-

messig avpasset risikoreduksjonsteknikk, bør den 

avstemmingshyppigheten og porteføljestørrelsen som 

skal tas i betraktning, variere avhengig av motpartenes 

karakter. Det bør anvendes strengere krav for både 

finansielle motparter og ikke-finansielle motparter som 

overskrider clearinggrenseverdien, mens avstemmings-

hyppigheten bør være lavere for ikke-finansielle 

motparter som ikke overskrider clearinggrenseverdien, 

uavhengig av kategorien til deres motpart, som også vil 

dra nytte av den mindre hyppige avstemmingen for 

denne delen av porteføljen. 

30)  Porteføljekomprimering kan også være et effektivt 

risikoreduserende verktøy, avhengig av om-

stendighetene, for eksempel størrelsen på motpartspor-

teføljen og OTC-derivatkontraktenes løpetid, formål og 

standardiseringsgrad. Finansielle motparter og ikke-

finansielle motparter som har en portefølje av OTC-

derivatkontrakter som ikke cleares gjennom en sentral 

motpart, over det nivået som er fastsatt i denne forord-

ning, bør ha framgangsmåter for å analysere muligheten 

for å anvende porteføljekomprimering, noe som vil 

gjøre det mulig for dem å redusere motpartskreditt-

risikoen. 

31)  Formålet med tvisteløsning er å redusere risikoer i 

forbindelse med kontrakter som ikke cleares sentralt. 

Når motparter inngår OTC-derivatkontrakter med 

hverandre, bør de ha avtalt en ramme for å løse 

eventuelle tvister som oppstår i den forbindelse. Denne 

rammen bør omfatte tvisteløsningsordninger, for 

eksempel tredjemannsmekling og markedsundersøkel-

sesordninger. Formålet med rammen er å unngå at 

uløste tvister eskalerer og utsetter motparter for 

ytterligere risikoer. Tvister bør identifiseres, håndteres 

og offentliggjøres på en hensiktsmessig måte. 

32)  For å kunne fastslå hvilke markedsvilkår som hindrer 

verdsetting til markedsverdi, er det nødvendig å fastslå 

hvilke markeder som er inaktive. Et marked kan være 

inaktivt av flere grunner, herunder når det ikke 

regelmessig gjennomføres markedstransaksjoner på 

armlengdes avstand, der begrepet «armlengdes avstand» 

bør ha samme betydning som ved regnskapsføring. 

33)  Denne forordning får anvendelse på finansielle 

motparter og ikke-finansielle motparter som ligger  

over clearinggrenseverdien, og tar hensyn til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/49/EF av  

14. juni 2006 om verdipapirforetaks og kredittinstitu-

sjoners kapitaldekningsgrad(1), som også fastsetter krav 

som skal oppfylles ved verdsetting til modellverdi. 

  

(1) EUT L 177 av 30.6.2006, s. 201. 

34)  Modellen som anvendes ved verdsetting til modellverdi, 

kan utformes internt eller eksternt, men for å sikre 

tilstrekkelig ansvarlighet skal styret eller et utvalg 

nedsatt av styret ha ansvaret for å godkjenne modellen. 

35)  Dersom motparter kan anvende unntaket for trans-

aksjoner innenfor konsernet etter å ha underrettet 

vedkommende myndigheter, men uten å vente til utløpet 

av vedkommende myndigheters frist for å reise 

innvendinger, er det viktig å sikre at vedkommende 

myndigheter får rettidige, hensiktsmessige og tilstrek-

kelige opplysninger, slik at de kan vurdere om de skal 

reise innvendinger mot at unntaket anvendes. 

36)  Forventet størrelse, volum og hyppighet for OTC-

derivatkontrakter innenfor konsernet kan fastslås på 

grunnlag av motpartenes tidligere transaksjoner innenfor 

konsernet samt den forventede modellen og den 

forventede, framtidige virksomheten. 

37)  Når motparter anvender et unntak for transaksjoner 

innenfor konsernet, bør de offentliggjøre opplysninger 

for å sikre gjennomsiktighet overfor markedsdeltakere 

og mulige kreditorer. Dette er særlig viktig for at 

motpartenes mulige kreditorer skal kunne vurdere 

risiko. Offentliggjøringen har som formål å hindre at 

OTC-derivatkontrakter oppfattes som sentralt clearet 

eller som omfattet av risikoreduksjonsteknikker, når 

dette ikke er tilfelle. 

38)  Tidsrammen for å få rettidig bekreftelse krever 

tilpasningstiltak, herunder endringer av markedspraksis 

og forbedring av IT-systemer. Ettersom det vil variere 

hvor lang tid tilpasningen til reglene tar, avhengig av 

motpartskategori og OTC-derivatenes eiendelsklasse, vil 

en fastsettelse av fortløpende anvendelsesdatoer som tar 

hensyn til disse forskjellene, gjøre det mulig å forbedre 

tidsrammen for bekreftelsen for de motpartene og 

produktene som kan være klare tidligere. 

39) Standardene for porteføljeavstemming, portefølje-

komprimering og tvisteløsning vil innebære at 

motpartene må opprette framgangsmåter, retningslinjer 

og prosesser samt endre dokumentasjon, noe som er 

tidkrevende. Ikrafttredelsen av de tilknyttede kravene 

bør utsettes for å gi motpartene tid til å treffe de 

nødvendige tiltakene for å overholde bestemmelsene. 

40)  Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske 

reguleringsstandarder som Den europeiske verdipapir- 

og markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for 

Kommisjonen.  



Nr. 60/232 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.9.2018 

 

41) I samsvar med artikkel 10 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(1) har ESMA holdt 

åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske 

reguleringsstandarder, analysert de mulige tilknyttede 

kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra 

interessentgruppen for verdipapirer og markeder 

opprettet i samsvar med artikkel 37 i forordning (EU) 

nr. 1095/2010 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

GENERELT 

Artikkel 1 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

a) «indirekte kunde» en kunde av et clearingmedlems kunde, 

b) «indirekte clearingordning» det settet av avtaleforhold 

mellom den sentrale motparten, clearingmedlemmet, et 

clearingmedlems kunde og den indirekte kunden som gir et 

clearingmedlems kunde mulighet til å yte clearingtjenester 

til en indirekte kunde, 

c) «bekreftelse» dokumentasjonen på at motpartene samtykker 

i alle vilkårene i en OTC-derivatkontrakt. 

KAPITTEL II 

INDIREKTE CLEARINGORDNINGER 

(Artikkel 4 nr. 4 i forordning (EU) nr. 648/2012) 

Artikkel 2 

Indirekte clearingordningers struktur 

1.  Når et clearingmedlem er villig til å tilrettelegge for 

indirekte clearing, skal en kunde av dette clearingmedlemmet 

kunne yte indirekte clearingtjenester til en eller flere av sine 

egne kunder, forutsatt at clearingmedlemmets kunde er en 

godkjent kredittinstitusjon eller et godkjent verdipapirforetak 

eller en likeverdig kredittinstitusjon eller et likeverdig 

verdipapirforetak i en tredjestat. 

2.  Kontraktsvilkårene for en indirekte clearingordning skal 

avtales mellom et clearingmedlems kunde og den indirekte 

kunden etter samråd med clearingmedlemmet om de aspektene 

som kan påvirke clearingmedlemmets virksomhet. De skal 

omfatte kontraktfestede krav om at kunden skal oppfylle alle 

forpliktelser som den indirekte kunden har overfor clearing-

medlemmet. Disse kravene skal bare gjelde transaksjoner som 

  

(1) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84. 

oppstår som del av den indirekte clearingordningen, og dennes 

anvendelsesområde skal klart angis i de inngåtte kontraktene. 

Artikkel 3 

Sentrale motparters forpliktelser 

1.  Indirekte clearingordninger skal ikke omfattes av sentrale 

motparters forretningspraksis som hindrer at de opprettes på 

rimelige forretningsvilkår. På et clearingmedlems anmodning 

skal den sentrale motparten ha atskilte registre og atskilt 

regnskapsføring slik at hver kunde på den sentrale motpartens 

konto kan skille egne eiendeler og posisjoner fra dem som 

innehas for kundens indirekte kunders regning. 

2.  En sentral motpart skal identifisere, overvåke og styre 

vesentlige risikoer som følger av indirekte clearingordninger, 

og som kan påvirke den sentrale motpartens motstands-

dyktighet. 

Artikkel 4 

Clearingmedlemmers forpliktelser 

1.  Et clearingmedlem som tilbyr å tilrettelegge for indirekte 

clearingtjenester, skal gjøre dette på rimelige forretningsvilkår. 

Uten at dette berører den fortrolige behandlingen av 

avtalefestede ordninger som er inngått med de enkelte kundene, 

skal clearingmedlemmet offentliggjøre sine alminnelige vilkår 

for tilrettelegging for indirekte clearingtjenester. Disse 

vilkårene kan omfatte minstekrav til drift for kunder som yter 

indirekte clearingtjenester. 

2.  Når et clearingmedlem tilrettelegger for indirekte clea-

ringordninger, skal det innføre en av følgende atskillel-

sesordninger etter kundens anvisninger: 

a) atskilte registre og atskilt regnskapsføring slik at hver 

kunde på clearingmedlemmets konto kan skille egne 

eiendeler og posisjoner fra dem som innehas for indirekte 

kunders regning, 

b) atskilte registre og atskilt regnskapsføring slik at hver 

kunde på clearingmedlemmets konto kan skille eiendeler og 

posisjoner som innehas for en indirekte kundes regning, fra 

dem som innehas for andre indirekte kunders regning. 

3.  Kravet om å atskille eiendeler og posisjoner hos 

clearingmedlemmet skal anses som oppfylt dersom vilkårene i 

artikkel 39 nr. 9 i forordning (EU) nr. 648/2012 er oppfylt. 

4.  Et clearingmedlem skal innføre robuste framgangsmåter 

for å håndtere mislighold hos en kunde som yter indirekte 

clearingtjenester. Disse framgangsmåtene skal omfatte en 

pålitelig ordning for overføring av posisjonene og eiendelene til 

en alternativ kunde eller et alternativt clearingmedlem, forutsatt 

at de berørte indirekte kundene har gitt sitt samtykke. En kunde 

eller et clearingmedlem skal ikke være forpliktet til å godta 

disse posisjonene, med mindre den eller det på forhånd har 

inngått en avtale om dette.  



6.9.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 60/233 

 

5.  Clearingmedlemmet skal også sikre at det har fram-

gangsmåter som muliggjør en rask avvikling av indirekte 

kunders eiendeler og posisjoner, samt at clearingmedlemmet 

kan betale alle skyldige beløp til de indirekte kundene etter 

kundens mislighold. 

6.  Et clearingmedlem skal identifisere, overvåke og styre 

risikoer som følger av tilretteleggingen for indirekte clearing-

ordninger, herunder ved å anvende opplysninger framlagt av 

kunder i henhold til artikkel 4 nr. 3. Clearingmedlemmet skal 

innføre robuste interne framgangsmåter for å sikre at disse 

opplysningene ikke kan anvendes for kommersielle formål. 

Artikkel 5 

Kunders forpliktelser 

1.  En kunde som yter indirekte clearingtjenester, skal ha 

atskilte registre og atskilt regnskapsføring slik at den kan skille 

egne eiendeler og posisjoner fra dem som innehas for dens 

indirekte kunders regning. Den skal tilby indirekte kunder et 

valg mellom kontoatskillelsesalternativene som er omhandlet i 

artikkel 4 nr. 2, og skal sikre at indirekte kunder får fullstendige 

opplysninger om de risikoene som er knyttet til hvert alternativ. 

De opplysningene som kunden gir indirekte kunder, skal 

omfatte opplysninger om ordninger for overføring av posisjoner 

og kontoer til en annen kunde. 

2.  En kunde som yter indirekte clearingtjenester, skal 

anmode om at clearingmedlemmet åpner en separat konto hos 

den sentrale motparten. Kontoen skal utelukkende anvendes for 

å inneha de indirekte kundenes eiendeler og posisjoner hos 

clearingmedlemmet. 

3.  En kunde skal gi clearingmedlemmet tilstrekkelige 

opplysninger til at det kan identifisere, overvåke og styre 

risikoer som følger av tilretteleggingen av indirekte clearing-

ordninger. I tilfelle av mislighold hos kunden skal alle 

opplysninger som kunden har om sine indirekte kunder, 

umiddelbart gjøres tilgjengelige for clearingmedlemmet. 

KAPITTEL III 

UNDERRETNING TIL ESMA MED HENSYN TIL 

CLEARINGPLIKTEN 

(Artikkel 5 nr. 1 i forordning (EU) nr. 648/2012) 

Artikkel 6 

Opplysninger som skal inngå i underretningen 

1.  Underretningen med hensyn til clearingplikten skal 

inneholde følgende opplysninger: 

a) angivelse av klassen av OTC-derivatkontrakter, 

b) angivelse av OTC-derivatkontraktene i klassen av OTC-

derivatkontrakter, 

c) andre opplysninger som skal inngå i det offentlige registeret 

i samsvar med artikkel 8, 

d) eventuelle andre kjennetegn som er nødvendige for å skille 

OTC-derivatkontrakter i klassen av OTC-derivatkontrakter 

fra OTC-derivatkontrakter utenfor denne klassen, 

e) dokumentasjon for graden av standardisering av kontrakts-

vilkår og operative prosesser for den relevante klassen av 

OTC-derivatkontrakter, 

f) opplysninger om volum for klassen av OTC-derivat-

kontrakter, 

g) opplysninger om likviditet for klassen av OTC-

derivatkontrakter, 

h) dokumentasjon for at markedsdeltakerne har tilgang til 

rimelige, pålitelige og allment aksepterte prisopplysninger 

for kontrakter i klassen av OTC-derivatkontrakter, 

i) dokumentasjon for hvordan clearingplikten påvirker mar-

kedsdeltakernes tilgang til prisopplysninger. 

2.  Med sikte på vurderingen av den eller de datoene da 

clearingplikten får virkning, herunder en eventuell innfa-

singsperiode og de kategoriene av motparter som omfattes av 

clearingplikten, skal underretningen med hensyn til clearing-

plikten inneholde 

a) opplysninger som er relevante for vurderingen av det 

forventede volumet for klassen av OTC-derivatkontrakter 

dersom den blir omfattet av clearingplikten, 

b) dokumentasjon for den sentrale motpartens evne til å 

håndtere det forventede volumet for klassen av OTC-

derivatkontrakter dersom den blir omfattet av clearing-

plikten, og til å styre den risikoen som følger av clearing av 

den relevante klassen av OTC-derivatkontrakter, herunder 

gjennom clearingordninger med direkte og indirekte 

kunder, 

c) typen og antall motparter som er aktive og forventes å være 

aktive på markedet for den relevante klassen av OTC-

derivatkontrakter dersom den blir omfattet av clearing-

plikten,  
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d) en oversikt over de ulike oppgavene som skal utføres før 

clearing med den sentrale motparten kan innledes, med 

angivelse av hvor lang tid det vil ta å utføre hver oppgave, 

e) opplysninger om risikostyringskapasitet og rettslig og 

operasjonell kapasitet for motpartene som er aktive på 

markedet for den relevante klassen av OTC-derivat-

kontrakter dersom den blir omfattet av clearingplikten. 

3.  Opplysningene om volum og likviditet skal for klassen av 

OTC-derivatkontrakter og for hver derivatkontrakt i klassen 

omfatte relevante markedsopplysninger, som historiske data og 

aktuelle data samt enhver endring som forventes dersom 

klassen av OTC-derivatkontrakter blir omfattet av clearing-

plikten, herunder 

a) antall transaksjoner, 

b) samlet volum, 

c) samlet antall åpne posisjoner, 

d) ordredybden, herunder gjennomsnittlig antall ordrer og 

anmodninger om pristilbud, 

e) kjøpskurs-salgskurs-differansen, 

f) likviditetstiltak under stressede markedsforhold, 

g) likviditetstiltak for gjennomføring av framgangsmåter ved 

mislighold. 

4.  Opplysningene om graden av standardisering av 

kontraktsvilkår og operative prosesser for den relevante klassen 

av OTC-derivatkontrakter i henhold til nr. 1 bokstav e) skal for 

klassen av OTC-derivatkontrakter og for hver derivatkontrakt i 

klassen omfatte opplysninger om den daglige referanseprisen 

samt antall dager per år der referanseprisen anses som pålitelig, 

for minst de siste tolv månedene. 

KAPITTEL IV 

KRITERIER FOR Å FASTSLÅ HVILKE KLASSER AV OTC-

DERIVATKONTRAKTER SOM OMFATTES AV 

CLEARINGPLIKTEN 

(Artikkel 5 nr. 4 i forordning (EU) nr. 648/2012) 

Artikkel 7 

Kriterier som skal vurderes av ESMA 

1.  I forbindelse med graden av standardisering av kontrakts-

vilkår og operative prosesser for den relevante klassen 

av OTC-derivatkontrakter skal Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) ta hensyn til følgende: 

a) om kontraktsvilkårene for den relevante klassen av OTC-

derivatkontrakter omfatter felles juridisk dokumentasjon, 

herunder rammeavtaler om motregning, definisjoner, 

standardvilkår og standardbekreftelser som fastsetter 

kontraktspesifikasjoner som vanligvis anvendes av 

motparter, 

b) om de operative prosessene for den relevante klassen av 

OTC-derivatkontrakter behandles automatisk etter handel, 

og om livssyklushendelser håndteres på en felles måte etter 

en tidsplan som det er bred enighet om blant motpartene. 

2.  I forbindelse med volum og likviditet for den relevante 

klassen av OTC-derivatkontrakter skal ESMA ta hensyn til 

følgende: 

a) om den sentrale motpartens marginer eller finansielle krav 

vil stå i forhold til den risikoen som skal reduseres gjennom 

clearingplikten, 

b) hvor stabil markedets størrelse og dybde er over tid for 

produktet, 

c) sannsynligheten for at markedsspredningen vil være 

tilstrekkelig i tilfelle av mislighold hos et clearingmedlem, 

d) transaksjonenes antall og verdi. 

3.  I forbindelse med tilgangen til rimelige, pålitelige og 

allment aksepterte prisopplysninger i den relevante klassen av 

OTC-derivatkontrakter skal ESMA vurdere om markeds-

deltakerne på rimelige forretningsvilkår lett får tilgang til de 

opplysningene som er nødvendige for å sette en nøyaktig pris 

på kontraktene i den relevante klassen av OTC-derivat-

kontrakter, og om opplysningene fortsatt vil være lett tilgjen-

gelige dersom den relevante klassen av OTC-derivatkontrakter 

blir omfattet av clearingplikten. 

KAPITTEL V 

OFFENTLIG REGISTER 

(Artikkel 6 nr. 4 i forordning (EU) nr. 648/2012) 

Artikkel 8 

Opplysninger som skal inngå i ESMAs register 

1.  ESMAs offentlige register skal for hver klasse av OTC-

derivatkontrakter som omfattes av clearingplikten, inneholde 

opplysninger om 

a) OTC-derivatkontraktenes eiendelsklasse,  
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b) typen OTC-derivatkontrakter i klassen, 

c) underliggende eiendel for OTC-derivatkontraktene i 

klassen, 

d) for underliggende eiendeler som er finansielle instrumenter, 

en angivelse av om den underliggende eiendelen er et enkelt 

finansielt instrument, en utsteder, en indeks eller en 

portefølje, 

e) for andre typer underliggende eiendeler, en angivelse av 

den underliggende eiendelens kategori, 

f) nominelle valutaer og oppgjørsvalutaer for OTC-derivat-

kontraktene i klassen, 

g) løpetidene for OTC-derivatkontraktene i klassen, 

h) oppgjørsvilkårene for OTC-derivatkontraktene i klassen, 

i) betalingshyppigheten for OTC-derivatkontraktene i klassen, 

j) produktidentifikatoren for den relevante klassen av OTC-

derivatkontrakter, 

k)  eventuelle andre kjennetegn som er nødvendige for å skille 

kontraktene i den relevante klassen av OTC-derivat-

kontrakter fra hverandre. 

2.  I forbindelse med sentrale motparter som har tillatelse 

eller er anerkjent med hensyn til clearingplikten, skal ESMAs 

offentlige register for hver sentral motpart inneholde følgende 

opplysninger: 

a) identifikasjonskoden i samsvar med artikkel 3 i Kommi-

sjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1247/2012(1), 

b) fullt navn, 

c) etableringsstat, 

d) vedkommende myndighet som er utpekt i samsvar med 

artikkel 22 i forordning (EU) nr. 648/2012. 

3.  I forbindelse med datoene da clearingplikten får virkning, 

herunder en eventuell innfasingsperiode, skal ESMAs offentlige 

register inneholde opplysninger om 

a) hvilke kategorier av motparter som hver innfasingsperiode 

gjelder for, 

  

(1) EUT L 352 av 21.12.2012, s. 20. 

b) alle andre vilkår som kreves i henhold til de tekniske 

reguleringsstandardene som er vedtatt i henhold til artikkel 

5 nr. 2 i forordning (EU) nr. 648/2012, for at innfasings-

perioden skal få anvendelse. 

4.  ESMAs offentlige register skal inneholde henvisninger til 

de tekniske reguleringsstandardene som er vedtatt i henhold til 

artikkel 5 nr. 2 i forordning (EU) nr. 648/2012, og som hver 

enkelt clearingplikt ble innført på grunnlag av. 

5.  I forbindelse med den sentrale motparten som vedkom-

mende myndighet har underrettet ESMA om, skal ESMAs 

offentlige register inneholde minst følgende opplysninger: 

a) identifikasjon av den sentrale motparten, 

b) eiendelsklassen for OTC-derivatkontrakter som det 

underrettes om, 

c) typen OTC-derivatkontrakter, 

d) datoen for underretningen, 

e) identiteten til underrettende vedkommende myndighet. 

KAPITTEL VI 

LIKVIDITETSFRAGMENTERING 

(Artikkel 8 nr. 5 i forordning (EU) nr. 648/2012) 

Artikkel 9 

Spesifisering av begrepet likviditetsfragmentering 

1.  Likviditetsfragmentering skal anses å oppstå når delta-

kerne på en handelsplass ikke er i stand til å gjennomføre en 

transaksjon med en eller flere andre deltakere på handelsplassen 

fordi det ikke finnes clearingordninger som alle deltakerne har 

tilgang til. 

2.  En sentral motparts tilgang til en handelsplass som 

allerede betjenes av en annen sentral motpart, skal ikke anses å 

medføre likviditetsfragmentering på handelsplassen dersom alle 

deltakerne på handelsplassen, uten at det er behov for å pålegge 

clearingmedlemmene hos den sentrale motparten som allerede 

betjener handelsplassen, å bli clearingmedlemmer hos den 

anmodende sentrale motparten, kan cleare direkte eller 

indirekte på en av følgende måter: 

a) gjennom minst én felles sentral motpart, 

b) gjennom clearingordninger opprettet av de sentrale mot-

partene. 

3.  Ordningene for å oppfylle vilkårene i henhold til nr. 2 

bokstav a) eller b) skal opprettes før den anmodende sentrale 

motparten begynner å yte clearingtjenester til den relevante 

handelsplassen. 

4.  Tilgang til en felles sentral motpart i henhold til nr. 2 

bokstav a) kan opprettes gjennom to eller flere clearing-

medlemmer, gjennom to eller flere kunder eller gjennom 

indirekte clearingordninger.  
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5.  Clearingordninger i henhold til nr. 2 bokstav b) kan 

omfatte overføring av transaksjoner som gjennomføres av slike 

markedsdeltakere, til andre sentrale motparters clearing-

medlemmer. Selv om samvirking ikke bør være en forutsetning 

for en sentral motparts tilgang til en handelsplass, kan en 

samvirkingsavtale som er inngått av de relevante sentrale 

motpartene og godkjent av berørte vedkommende myndigheter, 

anvendes for å oppfylle kravet om tilgang til felles clearing-

ordninger. 

KAPITTEL VII 

IKKE-FINANSIELLE MOTPARTER 

Artikkel 10 

(Artikkel 10 nr. 4 bokstav a) i forordning (EU) nr. 648/2012) 

Kriterier for å fastsette hvilke OTC-derivatkontrakter som 

på en objektivt målbar måte reduserer risiko 

1.  En OTC-derivatkontrakt skal på en objektivt målbar måte 

anses å redusere de risikoene som er direkte knyttet til den ikke-

finansielle motpartens eller det aktuelle konsernets forretnings-

virksomhet eller likviditetsfinansiering, dersom kontrakten 

alene eller kombinert med andre derivatkontrakter, direkte eller 

gjennom nært tilknyttede instrumenter, oppfyller et av følgende 

kriterier: 

a) den dekker risikoer som følge av mulige endringer i verdien 

av eiendeler, tjenester, innsatsvarer, produkter, råvarer eller 

forpliktelser som den ikke-finansielle motparten eller 

dennes konsern eier, produserer, framstiller, behandler, 

yter, kjøper, markedsfører, leier, selger eller påtar seg eller 

med rimelighet kan forventes å eie, produsere, framstille, 

behandle, yte, kjøpe, markedsføre, leie, selge eller påta seg 

innenfor rammen av sin vanlige forretningsvirksomhet, 

b) den dekker risikoer som følger av den mulige indirekte 

virkningen av svingninger i renter, inflasjonstakt, valuta-

kurser eller kredittrisiko på verdien av de eiendeler, 

tjenester, innsatsvarer, produkter, råvarer eller forpliktelser 

som er omhandlet i bokstav a), 

c) den anses som en sikringskontrakt i henhold til de 

internasjonale standardene for finansiell rapportering 

(IFRS) som er vedtatt i samsvar med artikkel 3 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002(1). 

Artikkel 11 

(Artikkel 10 nr. 4 bokstav b) i forordning (EU) nr. 648/2012) 

Clearinggrenseverdier 

I forbindelse med clearingplikten skal følgende clearing-

grenseverdier anvendes: 

a) 1 milliard euro i nominell bruttoverdi for OTC-kreditt-

derivatkontrakter, 

  

(1) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1. 

b) 1 milliard euro i nominell bruttoverdi for OTC-aksjederivat-

kontrakter, 

c) 3 milliarder euro i nominell bruttoverdi for OTC-

rentederivatkontrakter, 

d) 3 milliarder euro i nominell bruttoverdi for OTC-

valutaderivatkontrakter, 

e) 3 milliarder euro i nominell bruttoverdi for OTC-

råvarederivatkontrakter og andre OTC-derivatkontrakter 

som ikke er omhandlet i bokstav a)–d). 

KAPITTEL VIII 

RISIKOREDUKSJONSTEKNIKKER FOR OTC-

DERIVATKONTRAKTER SOM IKKE CLEARES GJENNOM 

EN SENTRAL MOTPART 

Artikkel 12 

(Artikkel 11 nr. 14 bokstav a) i forordning (EU) nr. 648/2012) 

Rettidig bekreftelse 

1.  En OTC-derivatkontrakt som inngås mellom finansielle 

motparter eller ikke-finansielle motparter omhandlet i  

artikkel 10 i forordning (EU) nr. 648/2012, og som ikke cleares 

gjennom en sentral motpart, skal bekreftes, om mulig 

elektronisk, snarest mulig og senest 

a) for kredittbytteavtaler og rentebytteavtaler som inngås 

senest 28. februar 2014: før slutten av den andre bankdagen 

etter den datoen da OTC-derivatkontrakten iverksettes, 

b) for kredittbytteavtaler og rentebytteavtaler som inngås etter 

28. februar 2014: før slutten av bankdagen etter den datoen 

da OTC-derivatkontrakten iverksettes, 

c) for aksjebytteavtaler, valutabytteavtaler, råvarebytteavtaler 

og alle andre derivater som ikke er omfattet av bokstav a), 

og som inngås senest 31. august 2013: før slutten av den 

tredje bankdagen etter den datoen da derivatkontrakten 

iverksettes, 

d) for aksjebytteavtaler, valutabytteavtaler, råvarebytteavtaler 

og alle andre derivater som ikke er omfattet av bokstav  

a), og som inngås etter 31. august 2013 og senest  

31. august 2014: før slutten av den andre bankdagen etter 

den datoen da derivatkontrakten iverksettes,  
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e) for aksjebytteavtaler, valutabytteavtaler, råvarebytteavtaler 

og alle andre derivater som ikke er omfattet av bokstav  

a), og som inngås etter 31. august 2014: før slutten av 

bankdagen etter den datoen da derivatkontrakten 

iverksettes. 

2.  En OTC-derivatkontrakt som inngås med en ikke-

finansiell motpart som ikke er omhandlet i artikkel 10 i 

forordning (EU) nr. 648/2012, skal bekreftes, om mulig 

elektronisk, snarest mulig og senest 

a) for kredittbytteavtaler og rentebytteavtaler som inngås 

senest 31. august 2013: før slutten av den femte bankdagen 

etter den datoen da OTC-derivatkontrakten iverksettes, 

b) for kredittbytteavtaler og rentebytteavtaler som inngås etter 

31. august 2013 og senest 31. august 2014: før slutten av 

den tredje bankdagen etter den datoen da OTC-derivat-

kontrakten iverksettes, 

c) for kredittbytteavtaler og rentebytteavtaler som inngås etter 

31. august 2014: før slutten av den andre bankdagen etter 

den datoen da OTC-derivatkontrakten iverksettes, 

d) for aksjebytteavtaler, valutabytteavtaler, råvarebytteavtaler 

og alle andre derivater som ikke er omfattet av bokstav a), 

og som inngås senest 31. august 2013: før slutten av den 

sjuende bankdagen etter den datoen da derivatkontrakten 

iverksettes, 

e) for aksjebytteavtaler, valutabytteavtaler, råvarebytteavtaler 

og alle andre derivater som ikke er omfattet av bokstav  

a), og som inngås etter 31. august 2013 og senest  

31. august 2014: før slutten av den fjerde bankdagen etter 

den datoen da derivatkontrakten iverksettes, 

f) for aksjebytteavtaler, valutabytteavtaler, råvarebytteavtaler 

og alle andre derivater som ikke er omfattet av bokstav a), 

og som inngås etter 31. august 2014: før slutten av den 

andre bankdagen etter iverksettingsdatoen. 

3.  Dersom en transaksjon omhandlet i nr. 1 eller 2 inngås 

etter kl. 16.00 lokal tid, eller med en motpart i en annen 

tidssone slik at bekreftelsen ikke kan gis innen den fastsatte 

fristen, skal bekreftelsen gis snarest mulig og senest en bankdag 

etter fristen fastsatt i nr. 1 eller 2, alt etter hva som er relevant. 

4.  Finansielle motparter skal ha nødvendige framgangsmåter 

for å rapportere månedlig til vedkommende myndighet som er 

utpekt i henhold til artikkel 48 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2004/39/EF(1), om hvor mange ubekreftede OTC-

derivattransaksjoner i henhold til nr. 1 og 2 som har vært 

utestående i mer enn fem bankdager. 

Artikkel 13 

(Artikkel 11 nr. 14 bokstav a) i forordning (EU) nr. 648/2012) 

Porteføljeavstemming 

1.  Finansielle og ikke-finansielle motparter i en OTC-

derivatkontrakt skal med hver av sine motparter inngå avtale, 

skriftlig eller på tilsvarende elektronisk måte, om ordningene 

for porteføljeavstemming. En slik avtale skal inngås før OTC-

derivatkontrakten inngås. 

2.  Porteføljeavstemming skal foretas innbyrdes av motpar-

tene i OTC-derivatkontraktene eller av en kvalifisert tredje-

mann som på behørig måte har fått dette oppdraget av en 

motpart. Porteføljeavstemmingen skal omfatte de viktigste 

handelsvilkårene for hver enkelt OTC-derivatkontrakt og minst 

den verdien som hver kontrakt er tildelt i samsvar med artikkel 

11 nr. 2 i forordning (EU) nr. 648/2012. 

3.  For at eventuelle avvik i forbindelse med et vesentlig 

vilkår i OTC-derivatkontrakten, herunder dens verdi, skal 

kunne påvises på et tidlig tidspunkt, skal det foretas portefølje-

avstemming 

a) for en finansiell motpart eller ikke-finansiell motpart 

omhandlet i artikkel 10 i forordning (EU) nr. 648/2012: 

i) hver bankdag dersom det er minst 500 utestående OTC-

derivatkontrakter mellom motpartene, 

ii) en gang i uken dersom det er mellom 51 og 499 

utestående OTC-derivatkontrakter mellom motpartene 

på et hvilket som helst tidspunkt i løpet av uken, 

iii) en gang i kvartalet dersom det er høyst 50 utestående 

OTC-derivatkontrakter mellom motpartene på et hvilket 

som helst tidspunkt i løpet av kvartalet,  

  

(1) EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1. 
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b) for en ikke-finansiell motpart som ikke er omhandlet i 

artikkel 10 i forordning (EU) nr. 648/2012: 

i) en gang i kvartalet dersom det er mer enn 100 

utestående OTC-derivatkontrakter mellom motpartene 

på et hvilket som helst tidspunkt i løpet av kvartalet, 

ii) en gang i året dersom det er høyst 100 utestående OTC-

derivatkontrakter mellom motpartene. 

Artikkel 14 

(Artikkel 11 nr. 14 bokstav a) i forordning (EU) nr. 648/2012) 

Porteføljekomprimering 

Finansielle motparter og ikke-finansielle motparter som med en 

motpart har minst 500 utestående OTC-derivatkontrakter som 

ikke cleares sentralt, skal ha framgangsmåter for regelmessig og 

minst halvårlig å analysere muligheten for å foreta en 

porteføljekomprimering for å redusere sin motpartskredittrisiko, 

og for å foreta en slik porteføljekomprimering. 

Finansielle motparter og ikke-finansielle motparter skal sikre at 

de kan gi den berørte vedkommende myndighet en rimelig og 

gyldig forklaring dersom de fastslår at en porteføljekompri-

mering ikke er hensiktsmessig. 

Artikkel 15 

(Artikkel 11 nr. 14 bokstav a) i forordning (EU) nr. 648/2012) 

Tvisteløsning 

1.  Når finansielle motparter og ikke-finansielle motparter 

inngår OTC-derivatkontrakter med hverandre, skal de ha avtalt 

nærmere framgangsmåter og prosesser for 

a) identifisering, registrering og overvåking av tvister i 

forbindelse med anerkjennelsen eller verdsettingen av 

kontrakten og utvekslingen av sikkerhet mellom 

motpartene. Disse framgangsmåtene skal minst registrere 

hvor lenge tvisten har vært uløst, hvem motparten er og 

hvilket beløp tvisten gjelder, 

b) tvisteløsning innen rimelig tid, med en særlig fram-

gangsmåte for tvister som ikke er løst innen fem bankdager. 

2.  Finansielle motparter skal rapportere til vedkommende 

myndighet som er utpekt i samsvar med artikkel 48 i direktiv 

2004/39/EF, om alle tvister mellom motparter i forbindelse med 

en OTC-derivatkontrakt, verdsettingen av den eller utveks-

lingen av sikkerhet, når beløpet eller verdien overstiger  

15 millioner euro og har vært utestående i minst 15 bankdager. 

Artikkel 16 

(Artikkel 11 nr. 14 bokstav b) i forordning (EU) nr. 648/2012) 

Markedsvilkår som hindrer verdsetting til markedsverdi 

1.  Markedsvilkår som hindrer at en OTC-derivatkontrakt 

verdsettes til markedsverdi, skal anses å forekomme i følgende 

situasjoner: 

a) når markedet er inaktivt, 

b) når det er store avvik mellom de rimelige og rettferdige 

estimatene for virkelig verdi og det ikke kan foretas en 

rimelig vurdering av sannsynligheten for de forskjellige 

estimatene. 

2.  Et marked for en OTC-derivatkontrakt skal anses som 

inaktivt når noterte priser ikke er lett og regelmessig 

tilgjengelige og de tilgjengelige prisene ikke representerer 

faktiske markedstransaksjoner som regelmessig gjennomføres 

på armlengdes avstand. 

Artikkel 17 

(Artikkel 11 nr. 14 bokstav b) i forordning (EU) nr. 648/2012) 

Kriterier for å anvende verdsetting til modellverdi 

For at finansielle og ikke-finansielle motparter skal kunne 

anvende verdsetting til modellverdi, skal de ha en modell som 

a) omfatter alle faktorer som motparter vil ta hensyn til når de 

fastsetter en pris, herunder størst mulig bruk av opplys-

ninger om verdsetting til markedsverdi, 

b) er i samsvar med anerkjente økonomiske metoder for 

verdsetting av finansielle instrumenter, 

c) kalibreres og validitetstestes ved hjelp av priser fra 

observerbare aktuelle markedstransaksjoner i samme 

finansielle instrument eller på grunnlag av tilgjengelige 

observerbare markedsdata, 

d) valideres og overvåkes på en uavhengig måte av en annen 

avdeling enn den som påtar seg risikoen, 

e) dokumenteres og godkjennes behørig av styret så hyppig 

som nødvendig, etter enhver vesentlig endring og minst en 

gang i året. Denne godkjenningen kan delegeres til en 

komité.  
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Artikkel 18 

(Artikkel 11 nr. 14 bokstav c) i forordning (EU) nr. 648/2012) 

Opplysninger i underretningen til vedkommende 

myndighet om transaksjoner innenfor konsernet 

1.  Søknaden eller underretningen til vedkommende 

myndighet om transaksjoner innenfor konsernet skal være 

skriftlig og inneholde opplysninger om 

a) de juridiske motpartene i transaksjonene, herunder deres 

identifikatorer i henhold til artikkel 3 i gjennomførings-

forordning (EU) nr. 1247/2012, 

b) motpartenes forretningsforbindelse, 

c) de underliggende avtaleforholdene mellom partene, 

d) kategorien av transaksjon innenfor konsernet i henhold til 

artikkel 3 nr. 1 og artikkel 3 nr. 2 bokstav a)–d) i forordning 

(EU) nr. 648/2012, 

e) transaksjonene som motparten søker om unntak for, 

herunder 

i) OTC-derivatkontraktenes eiendelsklasse, 

ii) typen OTC-derivatkontrakter, 

iii) iii)typen underliggende eiendel, 

iv) de nominelle valutaene og oppgjørsvalutaene, 

v) løpetidene som gjelder for kontrakten, 

vi) oppgjørstypen, 

vii) forventet størrelse, volum og hyppighet for OTC-

derivatkontrakter per år. 

2.  Som del av sin søknad eller underretning til den berørte 

vedkommende myndighet skal en motpart også framlegge 

opplysninger som underbygger at vilkårene i artikkel 11  

nr. 6–10 i forordning (EU) nr. 648/2012 er oppfylt. Underlags-

dokumentene skal omfatte kopier av dokumenterte fram-

gangsmåter for risikostyring, historisk transaksjonsinformasjon 

og kopier av de relevante kontraktene mellom partene, og de 

kan omfatte en juridisk uttalelse dersom vedkommende 

myndighet anmoder om det. 

Artikkel 19 

(Artikkel 11 nr. 14 bokstav d) i forordning (EU) nr. 648/2012) 

Opplysninger om underretningen til ESMA om 

transaksjoner innenfor konsernet 

1.  Vedkommende myndighets underretning til ESMA om 

transaksjoner innenfor konsernet skal være skriftlig og gis 

a) innen en måned etter at underretningen mottas, for en 

underretning i henhold til artikkel 11 nr. 7 eller 9 i forord-

ning (EU) nr. 648/2012, 

b) innen en måned etter at beslutningen sendes til motparten, 

for en beslutning fra vedkommende myndighet i henhold til 

artikkel 11 nr. 6, 8 eller 10 i forordning (EU) nr. 648/2012. 

2.  Underretningen til ESMA skal inneholde 

a) opplysningene som er angitt i artikkel 18, 

b) angivelse av om beslutningen er positiv eller negativ, 

c) dersom beslutningen er positiv: 

i) et sammendrag av begrunnelsen for at vilkårene fastsatt 

i artikkel 11 nr. 6, 7, 8, 9 eller 10 i forordning (EU)  

nr. 648/2012, alt etter hva som er relevant, anses å være 

oppfylt, 

ii) angivelse av om unntaket gis helt eller delvis, for en 

underretning i henhold til artikkel 11 nr. 6, 8 eller 10 i 

forordning (EU) nr. 648/2012, 

d) dersom beslutningen er negativ: 

i) angivelse av hvilke av vilkårene fastsatt i artikkel 11  

nr. 6, 7, 8, 9 eller 10 i forordning (EU) nr. 648/2012, alt 

etter hva som er relevant, som ikke er oppfylt, 

ii) et sammendrag av begrunnelsen for at disse vilkårene 

ikke anses å være oppfylt. 

Artikkel 20 

(Artikkel 11 nr. 14 bokstav d) i forordning (EU) nr. 648/2012) 

Offentliggjøring av opplysninger om unntak for 

transaksjoner innenfor konsernet 

Opplysningene som skal offentliggjøres om unntak for trans-

aksjoner innenfor konsernet, skal omfatte  

a) de juridiske motpartene i transaksjonene, herunder deres 

identifikatorer i henhold til artikkel 3 i gjennomførings-

forordning (EU) nr. 1247/2012, 

b) motpartenes forbindelse, 

c) hvorvidt unntaket gis helt eller delvis, 

d) det nominelle samlede beløpet for de OTC-derivat-

kontraktene som unntaket for transaksjoner innenfor 

konsernet omfatter. 
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Artikkel 21 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Artikkel 13, 14 og 15 får anvendelse seks måneder etter ikrafttredelsesdatoen for denne forordning. 

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

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 19. desember 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 150/2013 

av 19. desember 2012 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, 

sentrale motparter og transaksjonsregistre med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som 

angir hvilke opplysninger som skal inngå i søknaden om registrering som transaksjonsregister(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank(1), 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre(2), særlig artikkel 56 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Det bør fastsettes regler for hvilke opplysninger som 

skal gis til Den europeiske verdipapir- og markedstil-

synsmyndighet (ESMA) i en søknad om registrering 

som transaksjonsregister. 

2)  Enhver person som søker om registrering som transak-

sjonsregister, bør gi opplysninger om internkontrollenes 

struktur og de styrende organenes uavhengighet, slik at 

ESMA kan vurdere om foretaksstyringsstrukturen sikrer 

transaksjonsregisterets uavhengighet, og om denne 

strukturen og rapporteringsrutinene er tilfredsstillende. 

3) ESMA, som ble opprettet ved europaparlaments-  

og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av  

24. november 2010 om opprettelse av en europeisk 

tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet)(3), er ansvarlig for registre-

ringen av og tilsynet med transaksjonsregistre i henhold 

til avdeling VI i forordning (EU) nr. 648/2012. For å 

gjøre det mulig for ESMA å vurdere om den øverste 

ledelsen i det framtidige transaksjonsregisteret har god 

vandel og tilstrekkelig erfaring og kompetanse, bør 

transaksjonsregisteret som inngir søknad, gi opplys-

ninger som er relevante for en slik vurdering. 

4) Transaksjonsregisteret som inngir søknad, bør gi ESMA 

opplysninger som viser at det har til rådighet de øko-

nomiske midlene som er nødvendige for at det løpende 

skal kunne utføre sine oppgaver, og egnede ordninger 

for kontinuerlig virksomhet. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 52 av 23.2.2013, s. 25, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 112/2018 av  

31. mai 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) Ennå ikke offentliggjort i EUT. 

(2) EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1. 

(3) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84. 

5)  Når et transaksjonsregister driver virksomhet gjennom 

filialer, er disse ikke separate juridiske personer, men 

det bør likevel framlegges særskilte opplysninger om 

filialene, slik at ESMA lett kan plassere filialene i 

transaksjonsregisterets organisasjonsstruktur, vurdere 

deres øverste ledelses egnethet og kompetanse og 

vurdere om kontrollordningene, etterlevelsesfunksjonen 

og andre funksjoner som er innført, er tilstrekkelig 

stabile til å identifisere, vurdere og styre filialenes 

risikoer på en egnet måte. 

6)  Det er viktig at en søker gir ESMA opplysninger om 

tilleggstjenester eller andre forretningsområder som 

transaksjonsregisteret har ved siden av kjernevirk-

somheten derivatrapportering, særlig med hensyn til den 

sentrale kjernevirksomheten, som er lovfestet rapporte-

ring. 

7)  For at ESMA skal kunne vurdere om et transaksjons-

register som inngir søknad, har teknologiske systemer 

som sikrer kontinuerlig virksomhet og forskriftsmessig 

drift, bør søkeren gi ESMA beskrivelser av disse 

relevante teknologiske systemene og hvordan de 

håndteres. Søkeren skal også beskrive eventuelle 

utkontrakteringsordninger som er relevante for dens 

tjenester. 

8)  Opplysninger om avgifter for tjenestene som ytes av 

transaksjonsregistre, er viktige for å gi markedsdeltakere 

mulighet til å foreta et velbegrunnet valg, og de bør 

derfor inngå i søknaden om registrering som transak-

sjonsregister. 

9)  Ettersom markedsdeltakere og reguleringsmyndigheter 

er avhengige av transaksjonsregistrenes opplysninger, 

bør strenge operasjonelle krav og registreringskrav være 

klart angitt i et transaksjonsregisters søknad om 

registrering. 

10)  Risikostyringsmodellene for de tjenestene som et 

transaksjonsregister yter, skal inngå i dets søknad om 

registrering, slik at markedsdeltakerne kan foreta et 

velbegrunnet valg. 

11)  For å sikre full tilgang til transaksjonsregisteret gis 

tredjemannstjenesteytere ikke-diskriminerende tilgang 

til transaksjonsregisterets opplysninger, forutsatt at 

enheten som leverer opplysningene, og de berørte 

motpartene har gitt sitt samtykke. Et transaksjons-

register som inngir søknad, bør derfor gi ESMA 

opplysninger om sine retningslinjer og framgangsmåter 

for tilgang.  

2018/EØS/60/14 
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12)  For at ESMA skal kunne utføre sine godkjennings-

oppgaver på en effektiv måte, bør den få fullstendige 

opplysninger fra transaksjonsregistre, tilknyttede 

tredjemenn og tredjemenn som transaksjonsregistrene 

har utkontraktert driftsfunksjoner og -virksomhet til. 

Slike opplysninger er nødvendige for å vurdere eller 

fullføre vurderingen av søknaden om registrering og 

dokumentasjonen i den. 

13)  Denne forordning bygger på utkastet til tekniske 

reguleringsstandarder som ESMA har oversendt til 

Kommisjonen. 

14)  I samsvar med artikkel 10 i forordning (EU)  

nr. 1095/2010 har ESMA holdt åpne offentlige høringer 

om utkastet til tekniske reguleringsstandarder, analysert 

de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt 

innhentet uttalelse fra ESMAs interessentgruppe for 

verdipapirer og markeder, som er opprettet i samsvar 

med artikkel 37 i nevnte forordning — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL 1 

REGISTRERING 

AVSNITT 1 

Generelt 

Artikkel 1 

Identifikasjon, rettslig status og derivatklasse 

1.  En søknad om registrering som transaksjonsregister skal 

identifisere søkeren og den virksomheten som denne har til 

hensikt å utøve, og som krever registrering som transaksjons-

register. 

2.  Søknaden om registrering som transaksjonsregister skal 

særlig inneholde følgende opplysninger: 

a)  søkerens foretaksnavn og juridiske adresse i Unionen, 

b)  et utdrag av det berørte handels- eller domstolsregisteret 

eller annen bekreftet dokumentasjon på søkerens 

stiftelsessted og omfanget av forretningsvirksomheten som 

er gyldig på søknadsdatoen, 

c)  opplysninger om hvilke derivatklasser søkeren ønsker å bli 

registrert for, 

d)  selskapets vedtekter og, dersom det er relevant, annen 

lovfestet dokumentasjon der det fastslås at søkeren skal yte 

transaksjonsregistertjenester, 

e)  protokollen fra møtet der styret godkjente søknaden, 

f)  navn på og kontaktopplysninger for personen(e) som har 

ansvar for overholdelse, eller annet personale som deltar i 

vurderingen av søkerens overholdelse, 

g)  virksomhetsplanen, herunder opplysninger om hvor 

hovedforretningsvirksomheten finner sted, 

h)  identifikasjon av eventuelle datterforetak og, dersom det er 

relevant, konsernstrukturen, 

i)  alle tjenester søkeren har til hensikt å yte i tillegg til 

funksjonen som transaksjonsregister, 

j)  opplysninger om eventuelle pågående retts-, forvaltnings- 

og voldgiftssaker eller enhver annen type rettslig prosess 

som søkeren kan være part i, særlig skatte- og insolvens-

saker, og som kan medføre betydelige økonomiske 

kostnader eller omdømmetap, eller eventuelle avsluttede 

rettssaker som fortsatt kan få vesentlig innvirkning på 

transaksjonsregisterets kostnader. 

3.  På anmodning skal søkerne også sende ESMA tilleggs-

opplysninger under behandlingen av søknaden om registrering 

når slike opplysninger er nødvendige for å vurdere søkernes 

evne til å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 56–59 i forordning 

(EU) nr. 648/2012 og for at ESMA på behørig måte skal kunne 

tolke og analysere dokumentasjonen som skal framlegges eller 

allerede er framlagt. 

4.  Dersom en søker anser at den ikke skal omfattes av et 

bestemt krav i denne forordning, skal den tydelig angi dette 

kravet i søknaden og forklare hvorfor det ikke bør få 

anvendelse. 

Artikkel 2 

Retningslinjer og framgangsmåter 

Dersom det skal gis opplysninger om retningslinjer og fram-

gangsmåter, skal en søker sikre at følgende opplysninger inngår 

eller vedlegges: 

a)  en angivelse av hvem som har ansvar for godkjenning og 

vedlikehold av retningslinjer og framgangsmåter, 

b)  en beskrivelse av hvordan overholdelse av retningslinjene 

og framgangsmåtene sikres og overvåkes, og hvem som har 

ansvar for overholdelse i den forbindelse, 

c)  en beskrivelse av tiltakene som skal treffes ved brudd på 

retningslinjer og framgangsmåter, 

d)  opplysninger om framgangsmåten for rapportering til 

ESMA om vesentlige overtredelser av retningslinjer eller 

framgangsmåter som kan føre til at vilkårene for 

førstegangsregistrering ikke lenger er oppfylt.  
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AVSNITT 2 

Eierskap 

Artikkel 3 

Transaksjonsregisterets eiere 

1.  En søknad om registrering som transaksjonsregister skal 

inneholde 

a)  en oversikt over navnene på alle personer eller enheter som 

direkte eller indirekte eier fem prosent eller mer av søkerens 

kapital eller stemmeretter, eller som har en eierandel som 

gir mulighet til å utøve betydelig innflytelse på søkerens 

ledelse, 

b)  en oversikt over alle foretak der en person som er nevnt i 

bokstav a), eier fem prosent eller mer av kapitalen eller 

stemmerettene eller utøver betydelig innflytelse på 

foretakets ledelse. 

2.  Dersom søkeren har et morforetak, skal den 

a)  angi dets juridiske adresse, 

b)  angi om morforetaket har tillatelse eller er registrert og 

underlagt tilsyn, og når dette er tilfellet, skal den angi et 

referansenummer og navnet på den ansvarlige til-

synsmyndighet. 

Artikkel 4 

Oversikt over eierforhold 

1.  En søknad om registrering som transaksjonsregister skal 

inneholde en oversikt som viser eierforholdene mellom 

morforetaket, datterforetak og eventuelle andre tilknyttede 

enheter eller filialer. 

2.  Foretakene i oversikten nevnt i nr. 1 skal identifiseres med 

fullt navn, rettslig status og juridisk adresse. 

AVSNITT 3 

Organisasjonsstruktur, styring og overholdelse 

Artikkel 5 

Organisasjonsplan 

1.  En søknad om registrering som transaksjonsregister skal 

inneholde organisasjonsplanen som viser søkerens organisa-

sjonsstruktur, herunder for eventuelle tilleggstjenester. 

2.  Planen skal omfatte opplysninger om de personene som 

har ansvar for hver sentral funksjon, herunder den øverste 

ledelsen og personer som leder eventuelle filialers virksomhet. 

Artikkel 6 

Foretaksstyring 

1.  En søknad om registrering som transaksjonsregister skal 

inneholde opplysninger om søkerens interne retningslinjer for 

foretaksstyring og de framgangsmåtene og mandatene som 

gjelder for dens øverste ledelse, herunder styret, styremedlem-

mer uten ledelsesansvar og eventuelle nedsatte komiteer. 

2.  Disse opplysningene skal omfatte en beskrivelse av 

utvelgingen, utpekingen, resultatvurderingen og avsettingen av 

personer i den øverste ledelsen og styremedlemmer. 

3.  Dersom søkeren følger anerkjente atferdsregler for 

foretaksstyringen, skal søknaden om registrering som transak-

sjonsregister angi hvilke regler som følges, og det skal i 

søknaden redegjøres for i hvilke situasjoner søkeren eventuelt 

fraviker disse reglene. 

Artikkel 7 

Internkontroll 

1.  En søknad om registrering som transaksjonsregister skal 

inneholde en oversikt over søkerens internkontroller. Denne 

skal omfatte opplysninger om dens etterlevelsesfunksjon, 

kontrollfunksjon, risikovurdering, internkontrollordninger og 

ordninger for internrevisjonsfunksjonen. 

2.  Oversikten skal omfatte opplysninger om 

a)  søkernes retningslinjer og framgangsmåter for intern-

kontroll, 

b)  overvåkingen og vurderingen av søkerens systemers til-

strekkelighet og effektivitet, 

c)  kontroll- og sikkerhetsordningene for søkerens informa-

sjonsbehandlingssystemer, 

d)  de interne organene som har ansvar for å vurdere 

resultatene. 

3.  En søknad om registrering som transaksjonsregister skal 

inneholde følgende opplysninger om søkerens internrevisjons-

funksjon: 

a)  en redegjørelse for hvordan dens internrevisjonsmetoder er 

utformet og anvendes, idet det tas hensyn til søkerens 

virksomhet, kompleksitet og risikoer, 

b)  en arbeidsplan for et tidsrom på tre år fra søknadsdatoen.  
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Artikkel 8 

Overholdelse av regelverk 

En søknad om registrering som transaksjonsregister skal 

inneholde følgende opplysninger om søkerens retningslinjer og 

framgangsmåter for å sikre overholdelse av forordning (EU)  

nr. 648/2012: 

a)  en beskrivelse av rollene til personer som har ansvar for 

overholdelse, og til annet personale som deltar i vurderinger 

av overholdelsen, herunder hvordan det sikres at etterlevel-

sesfunksjonen er uavhengig av den øvrige virksomheten, 

b)  de interne retningslinjene og framgangsmåtene som skal 

sikre at søkeren, herunder dens ledere og ansatte, over-

holder alle bestemmelsene i forordning (EU) nr. 648/2012, 

herunder en beskrivelse av styrets og den øverste ledelsens 

roller, 

c)  dersom en slik er tilgjengelig, den seneste internrapporten 

som er utarbeidet av personer som har ansvar for over-

holdelse, eller av annet personale som deltar i vurderinger 

av søkerens overholdelse. 

Artikkel 9 

Øverste ledelse og styremedlemmer 

1.  En søknad om registrering som transaksjonsregister skal 

inneholde følgende opplysninger om hvert medlem av den 

øverste ledelsen og styret: 

a)  en kopi av personens CV for å kunne vurdere om 

vedkommende har tilstrekkelig erfaring og kunnskap til å 

utføre sine oppgaver på en tilfredsstillende måte, 

b)  nærmere opplysninger om eventuelle domfellelser i 

forbindelse med yting av finansielle tjenester eller 

datatjenester eller i forbindelse med bedrageri eller 

underslag, særlig i form av en offisiell attest dersom en slik 

anvendes i den berørte medlemsstaten, 

c)  en egenerklæring om god vandel i forbindelse med yting av 

finansielle tjenester eller datatjenester, der hvert medlem av 

den øverste ledelsen og styret erklærer hvorvidt de 

i) er dømt for straffbare handlinger i forbindelse med 

yting av finansielle tjenester eller datatjenester eller i 

forbindelse med bedrageri eller underslag, 

ii) er blitt funnet skyldig i en disiplinærsak ført av en 

reguleringsmyndighet eller et offentlig organ eller er 

gjenstand for en slik sak som ikke er avsluttet, 

iii) er blitt funnet skyldig i en sivil sak ved en domstol i 

forbindelse med yting av finansielle tjenester eller 

datatjenester eller er dømt for utilbørlig atferd eller 

bedrageri i forbindelse med ledelsen av et foretak, 

iv) har vært med i styret eller den øverste ledelsen i et 

foretak hvis registrering eller tillatelse er blitt tilbake-

kalt av et reguleringsorgan, 

v) har vært nektet retten til å drive virksomhet som 

krever registrering eller tillatelse fra et regulering-

sorgan, 

vi) har vært med i styret eller den øverste ledelsen i et 

foretak som har gått konkurs eller er blitt avviklet 

mens vedkommende var knyttet til foretaket eller i 

løpet av det første året etter at vedkommende ikke 

lenger var knyttet til foretaket, 

vii) har vært med i styret eller den øverste ledelsen i et 

foretak som i en sak er funnet skyldig eller er ilagt en 

sanksjon av et reguleringsorgan, 

viii) på annen måte er ilagt bøter, er suspendert eller 

diskvalifisert eller er ilagt andre sanksjoner i 

forbindelse med bedrageri eller underslag eller i 

tilknytning til yting av finansielle tjenester eller 

datatjenester, av et offentlig organ, reguleringsorgan 

eller bransjeorgan, 

ix) er blitt fratatt retten til å inneha styreverv eller til å 

utøve ledelsesfunksjoner eller er blitt avsatt fra sin 

stilling eller fra verv i et foretak på grunn av 

forsømmelse eller tjenestefeil, 

d)  en erklæring om eventuelle interessekonflikter som kan 

oppstå for den øverste ledelsen og styremedlemmene når de 

utfører sine oppgaver, og en beskrivelse av hvordan disse 

konfliktene håndteres. 

2.  Alle opplysninger som ESMA mottar i henhold til nr. 1, 

skal brukes bare for registreringsformål og for å kontrollere at 

transaksjonsregisteret som inngir søknad, til enhver tid 

oppfyller vilkårene for registrering. 

AVSNITT 4 

Personale og godtgjøring 

Artikkel 10 

Retningslinjer og framgangsmåter som får anvendelse på 

personalet 

En søknad om registrering som transaksjonsregister skal 

inneholde følgende retningslinjer og framgangsmåter: 

a)  en kopi av godtgjøringspolitikken for den øverste ledelsen, 

styremedlemmer og personalet som er ansatt i søkerens 

risiko- og kontrollfunksjoner,  
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b)  en beskrivelse av de tiltakene søkeren har innført for å 

redusere risikoen forbundet med å være for avhengig av 

enkelte ansatte. 

Artikkel 11 

Egnethet og kompetanse 

En søknad om registrering som transaksjonsregister skal 

inneholde følgende opplysninger om søkerens personale: 

a)  en liste over de ansatte, herunder deres oppgaver samt 

kvalifikasjoner for hver oppgave, 

b)  en særskilt beskrivelse av IT-personalet som er ansatt for å 

yte transaksjonsregistertjenestene, herunder den enkeltes 

oppgaver og kvalifikasjoner, 

c)  en beskrivelse av oppgavene og kvalifikasjonene til den 

enkelte person som har ansvar for internrevisjon, 

internkontroll, overholdelse, risikovurdering og intern 

gjennomgåelse, 

d)  identifikasjon av egne ansatte som er avsatt til disse 

oppgavene, og av medlemmer av personalet som arbeider i 

henhold til en utkontrakteringsordning, 

e)  opplysninger om opplæring og utvikling som er relevante 

for transaksjonsregisterets virksomhet, herunder eventuelle 

prøver eller andre typer formelle vurderinger som kreves 

for personale som skal utøve transaksjonsregistervirk-

somhet. 

AVSNITT 5 

Økonomiske midler for utøvelse av 

transaksjonsregistervirksomhet 

Artikkel 12 

Finansielle rapporter og forretningsplaner 

1.  En søknad om registrering som transaksjonsregister skal 

inneholde følgende finansielle informasjon og forretnings-

opplysninger om søkeren: 

a)  et fullstendig sett av finansregnskap som er utarbeidet i 

henhold til internasjonale standarder vedtatt i samsvar med 

artikkel 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av interna-

sjonale regnskapsstandarder(1), 

b)  dersom søkerens finansregnskap er omfattet av lovfestet 

revisjon i henhold til artikkel 2 nr. 1 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2006/43/EF av 17. mai 2006 om lovfestet 

revisjon av årsregnskap og konsernregnskap(2), skal de 

finansielle rapportene omfatte revisjonsberetningen for 

årsregnskapet og konsernregnskapet, 

  

(1) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1. 

(2) EUT L 157 av 9.6.2006, s. 87. 

c)  dersom søkeren har revisjonsplikt, den eksterne revisorens 

navn og nasjonale registreringsnummer, 

d)  en finansiell forretningsplan med forskjellige scenarioer for 

transaksjonsregistertjenestene for en referanseperiode på 

minst tre år. 

2.  Dersom historisk finansiell informasjon som omhandlet i 

nr. 1 ikke er tilgjengelig, skal en søknad om registrering som 

transaksjonsregister inneholde følgende opplysninger om 

søkeren: 

a)  proformaregnskapet som viser nødvendige ressurser og 

forventet virksomhetsstatus seks måneder etter registrering, 

b)  en delårsrapport dersom finansregnskapet ennå ikke er 

tilgjengelig for den aktuelle perioden, 

c)  en oversikt som viser finansiell stilling, f.eks. balansen, 

resultatregnskapet, endringer i egenkapitalen og i kontant-

strømmene samt merknader som omfatter et sammendrag 

av regnskapsprinsippene og andre forklarende noter. 

3.  En søknad om registrering som transaksjonsregister skal 

inneholde revidert årsregnskap for eventuelle morforetak for de 

tre siste regnskapsårene før søknadsdatoen. 

4.  En søknad om registrering som transaksjonsregister skal 

også inneholde følgende finansielle informasjon om søkeren: 

a)  angivelse av framtidsplaner for etablering og plassering av 

datterforetak, 

b)  en beskrivelse av den forretningsvirksomheten som søkeren 

planlegger å utøve, med nærmere opplysninger om 

virksomheten ved eventuelle datterforetak eller filialer. 

AVSNITT 6 

Interessekonflikter 

Artikkel 13 

Håndtering av interessekonflikter 

En søknad om registrering som transaksjonsregister skal 

inneholde følgende opplysninger om retningslinjene og fram-

gangsmåtene som søkeren har innført for å håndtere interes-

sekonflikter: 

a)  retningslinjer og framgangsmåter for å identifisere, håndtere 

og opplyse om interessekonflikter og en beskrivelse av 

prosessen som anvendes for å sikre at de berørte personene 

er kjent med retningslinjene og framgangsmåtene,  
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b)  alle andre tiltak og kontroller som er innført for å sikre at 

kravene omhandlet i bokstav a) om håndtering av interes-

sekonflikter er oppfylt. 

Artikkel 14 

Fortrolighet 

1.  En søknad om registrering som transaksjonsregister skal 

inneholde interne retningslinjer og ordninger for å hindre 

følgende når det gjelder opplysninger som oppbevares i det 

framtidige transaksjonsregisteret: 

a)  at opplysningene anvendes for ulovlige formål, 

b)  at fortrolige opplysninger offentliggjøres, 

c)  at opplysningene anvendes for kommersielle formål. 

2.  Søknaden skal inneholde en beskrivelse av interne 

framgangsmåter for personalets bruk av passord for å få tilgang 

til opplysningene, med angivelse av formålet med personalets 

tilgang, omfanget av opplysningene som det gis tilgang til, og 

eventuelle begrensninger som gjelder for bruken av opplys-

ningene. 

3.  Søkere skal gi ESMA opplysninger om hvordan de skal 

føre en logg som identifiserer hvert medlem av personalet som 

får tilgang til opplysningene, tidspunktet for tilgang, arten av 

opplysninger som det gis tilgang til, og formålet med tilgangen. 

Artikkel 15 

Oversikt over og forebygging av interessekonflikter 

1.  En søknad om registrering som transaksjonsregister skal 

inneholde en oversikt, oppdatert på søknadstidspunktet, over 

eksisterende vesentlige interessekonflikter i forbindelse med 

tilleggstjenester eller andre tilknyttede tjenester som ytes av 

søkeren, og en beskrivelse av hvordan disse håndteres. 

2.  Dersom søkeren er en del av et konsern, skal oversikten 

omfatte eventuelle vesentlige interessekonflikter som oppstår 

gjennom andre foretak i konsernet, og hvordan disse 

konfliktene håndteres. 

AVSNITT 7 

Ressurser og framgangsmåter 

Artikkel 16 

IT-ressurser og utkontraktering 

En søknad om registrering som transaksjonsregister skal 

inneholde en beskrivelse av følgende: 

a)  systemer og brukerressurser som søkeren har utviklet for å 

kunne yte tjenester til sine kunder, herunder en kopi av 

eventuelle brukerhåndbøker og interne framgangsmåter, 

b)  investerings- og fornyelsespolitikk for søkerens IT-

ressurser, 

c)  utkontrakteringsordninger som er inngått av søkeren, hvilke 

metoder som anvendes for å overvåke tjenestenivået for de 

utkontrakterte funksjonene, og en kopi av kontraktene som 

styrer slike ordninger. 

Artikkel 17 

Tilleggstjenester 

Dersom en søker, et foretak i dennes konsern eller et foretak 

som søkeren har inngått en vesentlig avtale om handels- eller 

etterhandelstjenester med, tilbyr eller planlegger å tilby 

tilleggstjenester, skal søknaden om registrering som transak-

sjonsregister inneholde en beskrivelse av 

a)  tilleggstjenestene som ytes av søkeren eller det konsernet 

denne tilhører, og en beskrivelse av enhver avtale som 

transaksjonsregisteret måtte ha med foretak som tilbyr 

handels- eller etterhandelstjenester eller andre tilknyttede 

tjenester, samt kopier av slike avtaler, 

b)  framgangsmåtene og retningslinjene som skal sikre 

driftsmessig atskillelse mellom søkerens transaksjons-

registertjenester og andre forretningsområder, herunder i 

tilfeller der virksomhet på et atskilt forretningsområde 

utøves av transaksjonsregisteret, et foretak som tilhører dets 

holdingselskap, eller et annet selskap som det har en 

vesentlig avtale med i forbindelse med handels- eller 

etterhandelskjeden eller dette forretningsområdet. 

AVSNITT 8 

Tilgangsregler 

Artikkel 18 

Gjennomsiktighet i forbindelse med tilgangsregler 

En søknad om registrering som transaksjonsregister skal 

inneholde følgende: 

a)  retningslinjer og framgangsmåter som gjelder for brukeres 

tilgang til opplysninger i transaksjonsregistre, herunder 

framgangsmåter som skal anvendes dersom brukere må 

endre registrerte kontrakter, 

b)  en kopi av vilkårene for brukerens rettigheter og 

forpliktelser, 

c)  en beskrivelse av de ulike kategoriene av brukertilgang, 

dersom det finnes mer enn én, 

d)  retningslinjer og framgangsmåter som gjelder for andre 

tjenesteyteres ikke-diskriminerende tilgang til transaksjons-

registerets opplysninger, forutsatt at de berørte motpartene 

har gitt sitt samtykke.  
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Artikkel 19 

Gjennomsiktighet i forbindelse med overholdelse og 

opplysningenes nøyaktighet 

En søknad om registrering som transaksjonsregister skal angi 

de framgangsmåtene søkeren har innført for å kontrollere at 

a)  rapporteringskravene overholdes av den rapporterende 

motparten eller enheten som inngir søknad, 

b)  de framlagte opplysningene er korrekte, 

c)  opplysningene kan avstemmes mellom transaksjonsregistre 

dersom motpartene rapporterer til ulike transaksjons-

registre. 

Artikkel 20 

Gjennomsiktighet i forbindelse med prispolitikk 

En søknad om registrering som transaksjonsregister skal 

inneholde en beskrivelse av søkerens 

a)  prispolitikk, herunder prisavslag og rabatter samt vilkårene 

for å nyte godt av disse, 

b)  avgiftsstruktur for eventuelle tilleggstjenester, herunder 

anslått kostnad for transaksjonsregistertjenester og 

tilleggstjenester samt nærmere opplysninger om metodene 

som brukes for å beregne den separate kostnaden som kan 

påløpe for søkeren når den yter transaksjonsregistertjenester 

og tilleggstjenester, 

c)  metoder som anvendes for å gjøre opplysningene 

tilgjengelige for kunder, særlig rapporterende enheter, og 

potensielle kunder, herunder en kopi av avgiftsstrukturen 

dersom transaksjonsregistertjenester og tilleggstjenester 

skal holdes atskilt. 

AVSNITT 9 

Driftssikkerhet 

Artikkel 21 

Operasjonell risiko 

En søknad om registrering som transaksjonsregister skal 

inneholde følgende: 

a)  en detaljert beskrivelse av tilgjengelige ressurser og 

framgangsmåter for å identifisere og begrense operasjonell 

risiko og enhver annen vesentlig risiko som søkeren er 

eksponert for, herunder en kopi av alle relevante håndbøker 

og interne framgangsmåter, 

b)  en beskrivelse av egenkapitalfinansierte netto likvide midler 

som skal dekke potensielle generelle virksomhetstap, slik at 

enheten kan fortsette å yte tjenester som et selskap i drift, 

og en vurdering av om den har tilstrekkelige økonomiske 

midler til å dekke driftskostnadene ved en avvikling eller 

omstrukturering av kritiske virksomheter og tjenester i en 

periode på minst seks måneder, 

c)  søkerens plan for kontinuerlig virksomhet og en angivelse 

av retningslinjene for ajourføring av planen. Planen skal 

særlig omfatte 

i) alle forretningsprosesser, eskaleringsprosedyrer og 

tilknyttede systemer som er avgjørende for å sikre at 

søkeren kan yte tjenester som transaksjonsregister, 

herunder relevante utkontrakterte tjenester samt 

transaksjonsregisterets strategi, retningslinjer og mål 

med hensyn til å sikre kontinuitet i disse prosessene, 

ii) ordningene som er inngått med andre leverandører av 

finansmarkedsinfrastruktur, herunder andre transak-

sjonsregistre, 

iii) ordningene som skal sikre et minste tjenestenivå for 

kritiske funksjoner, og forventet tidsramme for full 

gjenopptakelse av disse prosessene, 

iv) lengste akseptable gjenopprettingstid for forretnings-

prosesser og systemer, idet det tas hensyn til fristen 

for rapportering til transaksjonsregistre i henhold til 

artikkel 9 i forordning (EU) nr. 648/2012 og den 

datamengden som transaksjonsregisteret må behandle 

i løpet av denne dagsperioden, 

v) framgangsmåtene for loggføring og gjennomgåelse av 

hendelser, 

vi) testprogram og resultatene av eventuelle tester, 

vii) antall tilgjengelige alternative tekniske og operative 

driftssteder, deres plassering, ressurser i forhold til 

hoveddriftsstedet og framgangsmåter som er innført 

for å sikre kontinuerlig virksomhet dersom alternative 

driftssteder må tas i bruk, 

viii) opplysninger om tilgang til et sekundært driftssted, 

slik at personalet skal kunne sikre kontinuitet i 

tjenesten dersom hoveddriftsstedet ikke er tilgjen-

gelig, 

d)  en beskrivelse av ordningene som skal sikre søkerens 

transaksjonsregistervirksomhet ved en driftsforstyrrelse,  

og hvordan transaksjonsregisterets brukere og andre 

tredjemenn medvirker i dem.  
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AVSNITT 10 

Dokumentasjon 

Artikkel 22 

Retningslinjer som gjelder dokumentasjon 

1.  En søknad om registrering som transaksjonsregister skal 

inneholde opplysninger om mottak og forvaltning av 

opplysninger, herunder eventuelle retningslinjer og fram-

gangsmåter som søkeren har innført for å sikre 

a)  en rettidig og nøyaktig registrering av opplysningene som 

rapporteres, 

b)  at opplysningene vedlikeholdes både på og utenfor 

internett, 

c)  at opplysningene kopieres på egnet måte med henblikk på 

kontinuerlig virksomhet. 

2.  En søknad om registrering som transaksjonsregister skal 

inneholde en beskrivelse av dokumentasjonssystemer, retnings-

linjer og framgangsmåter som anvendes for å sikre at 

opplysninger endres på egnet måte, og at posisjoner beregnes 

på riktig måte i samsvar med relevante krav i lover eller 

forskrifter. 

AVSNITT 11 

Tilgang til opplysninger 

Artikkel 23 

Ordninger for tilgang til opplysninger 

En søknad om registrering som transaksjonsregister skal 

inneholde en beskrivelse av de ressursene, metodene og 

kanalene som søkeren vil bruke for å lette tilgangen til 

opplysningene i samsvar med artikkel 81 nr. 1, 3 og 5 om 

gjennomsiktighet og tilgang til opplysninger i forordning (EU) 

nr. 648/2012, sammen med følgende: 

a)  en beskrivelse av de ressursene, metodene og kanalene som 

transaksjonsregisteret vil bruke for å lette offentlighetens 

tilgang til dets opplysninger i samsvar med artikkel 81 nr. 1 

i forordning (EU) nr. 648/2012, og ajourføringshyp-

pigheten, sammen med en kopi av de særskilte håndbøkene 

og interne retningslinjene, 

b)  en beskrivelse av de ressursene, metodene og midlene som 

transaksjonsregisteret vil bruke for å lette vedkommende 

myndigheters tilgang til dets opplysninger i samsvar med 

artikkel 81 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012, av ajour-

føringshyppigheten og av de kontrollene og verifiseringene 

som transaksjonsregisteret kan innføre for å filtrere 

tilgangen, sammen med en kopi av de særskilte håndbøkene 

og interne framgangsmåtene, 

c)  en beskrivelse av de ressursene, metodene og kanalene som 

transaksjonsregisteret vil bruke for å lette motpartene i en 

kontrakts tilgang til dets opplysninger i samsvar med 

artikkel 80 nr. 5 i forordning (EU) nr. 648/2012, og av 

ajourføringshyppigheten, sammen med en kopi av de 

særskilte håndbøkene og interne retningslinjene. 

Artikkel 24 

Bekreftelse på at søknaden er korrekt og fullstendig 

1.  Opplysninger som sendes inn til ESMA i registrerings-

prosessen, skal ledsages av et brev som er undertegnet av et 

medlem av transaksjonsregisterets styre og et medlem av den 

øverste ledelsen, der det bekreftes at de innsendte opplys-

ningene så vidt de vet er korrekte og fullstendige på det 

tidspunktet de sendes inn. 

2.  Dersom det er relevant, skal opplysningene også ledsages 

av relevant juridisk foretaksdokumentasjon som bekrefter at 

opplysningene er nøyaktige. 

Artikkel 25 

Ikrafttredelse 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel 19. desember 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 151/2013 

av 19. desember 2012 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, 

sentrale motparter og transaksjonsregistre med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som 

angir hvilke opplysninger transaksjonsregistre skal offentliggjøre og gjøre tilgjengelige, og 

operasjonelle standarder for å samle, sammenligne og få tilgang til opplysningene(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank(1), 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre(2), særlig artikkel 81 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Det er viktig at relevante kontrakter og de respektive 

motparter identifiseres tydelig. Enheter som har tilgang 

til opplysninger som innehas av transaksjonsregistre, 

bør ut fra en funksjonell tilnærming vurderes etter de 

kompetanser de har og de funksjoner de utøver. 

2)  Den europeiske verdipapir- og markedstil-

synsmyndighet (ESMA) bør med henblikk på tilsyn 

med transaksjonsregistre ha tilgang til alle opplysninger 

på transaksjonsnivå som innehas av transaksjons-

registre, for å kunne anmode om opplysninger, treffe 

egnede tilsynstiltak og overvåke om registreringen som 

transaksjonsregister skal beholdes eller tilbakekalles. 

3)  Med tanke på ESMAs ansvar i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av 

en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipa-

pir- og markedstilsynsmyndighet)(3) og forordning (EU) 

nr. 648/2012 bør ESMA gis tilgang på grunnlag av 

forskjellige mandater. De enkelte ESMA-medarbeiderne 

bør gis tilgang til opplysninger i tråd med disse 

bestemte mandatene. 

4)  Det europeiske råd for systemrisiko (ESRB), ESMA og 

relevante medlemmer av Det europeiske system av 

sentralbanker (ESSB), herunder noen nasjonale 

sentralbanker og Unionens berørte verdipapir- og mar-

kedstilsynsmyndigheter, har mandat til å overvåke og 

opprettholde finansiell stabilitet i Unionen, og de bør 

derfor ha tilgang til transaksjonsopplysninger for alle 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 52 av 23.2.2013, s. 33, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 112/2018 av  

31. mai 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) Ennå ikke offentliggjort i EUT. 

(2) EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1. 

(3) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84. 

motparter for å kunne utføre sine respektive oppgaver i 

den forbindelse. 

5)  Myndigheter som fører tilsyn med og overvåker sentrale 

motparter, har behov for tilgang for å kunne oppfylle 

sine forpliktelser overfor slike enheter på en effektiv 

måte, og de bør derfor ha tilgang til alle opplysninger 

som er nødvendige for et slikt mandat. 

6)  De berørte ESSB-medlemmene bør ha tilgang for å 

kunne utføre sine grunnleggende oppgaver, særlig 

funksjonen som utstedende sentralbank, mandatet til å 

opprettholde finansiell stabilitet og, i noen tilfeller, 

tilsynet med enkelte motparter. Ettersom visse ESSB-

medlemmer har forskjellige mandater i henhold til 

nasjonal lovgivning, bør de gis tilgang til opplysninger i 

samsvar med de forskjellige mandatene som er oppført i 

artikkel 81 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012. 

7)  Unionens berørte verdipapir- og markedstil-

synsmyndigheter har som hovedoppgave å verne 

investorene innenfor sine respektive jurisdiksjoner, og 

de bør gis tilgang til transaksjonsopplysninger om 

markeder, deltakere og underliggende eiendeler som 

omfattes av deres overvåkings- og håndhevings-

mandater. 

8)  Tilsynsmyndighetene som er utpekt i henhold til artikkel 

4 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/25/EF av  

21. april 2004 om overtakelsestilbud(4), bør gis tilgang 

til transaksjoner med aksjederivater dersom den 

underliggende eiendelen er opptatt til notering på et 

regulert marked innenfor deres jurisdiksjon, dersom den 

juridiske adressen er innenfor deres jurisdiksjon, eller 

dersom en tilbyder for den underliggende eiendelens 

foretak gir tilbud som omfatter verdipapirer. 

9)  Byrået for samarbeid mellom energiregule-

ringsmyndigheter (Agency for the Cooperation of 

Energy Regulators, ACER) bør gis tilgang for å over-

våke engrosmarkeder for energi for å kunne oppdage og 

hindre markedsmisbruk i samarbeid med nasjonale regule-

ringsmyndigheter og for å kunne oppdage og hindre 

markedsmisbruk i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EUR) nr. 1227/2011 av 25. oktober 2011 

om integritet og åpenhet på engrosmarkedet for energi 

(REMIT)(5). ACER bør derfor ha tilgang til alle opplys-

ninger om energiderivater som innehas av et transaks-

jonsregister.  

  

(4) EUT L 142 av 30.4.2004, s. 12. 

(5) EUT L 326 av 8.12.2011, s. 1. 

2018/EØS/60/15 
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10)  Forordning (EU) nr. 648/2012 omfatter bare trans-

aksjonsopplysninger og ikke førtransaksjonsopplysninger, 

for eksempel ordreopplysninger som kreves i henhold til 

forordning (EU) nr. 1227/2011. Transaksjonsregistre bør 

derfor ikke anses som en egnet informasjonskilde for 

ACER i den forbindelse. 

11)  Med en funksjonell tilnærming til tilgangen til opplys-

ninger i transaksjonsregistre er tilsyn helt avgjørende. Det 

er også slik at ulike myndigheter kan ha et tilsynsmandat. 

Alle myndigheter oppført i artikkel 81 nr. 3 i forordning 

(EU) nr. 648/2012 bør derfor sikres tilgang til transak-

sjonsopplysningene om de relevante enhetene. 

12)  Enheter som har tilgang til transaksjonsregisterets opp-

lysninger i henhold til artikkel 81 nr. 3 i forordning (EU)  

nr. 648/2012, bør sørge for at de har og følger retningslinjer 

for å sikre at bare berørte personer med et veldefinert og 

juridisk begrunnet formål får tilgang til opplysninger, og 

bør tydelig angi eventuelle andre personer som har tillatelse 

til å få tilgang til slike opplysninger. 

13)  Tilgangen til opplysninger bør vurderes på tre samlings-

nivåer. Transaksjonsopplysninger bør omfatte opplys-

ninger om enkelttransaksjoner, posisjonsopplysninger 

bør omfatte samlede posisjonsopplysninger per under-

liggende eiendel / produkt for individuelle motparter, og 

samlede nominelle opplysninger bør omfatte samlede 

posisjoner per underliggende eiendel / produkt, men 

uten opplysninger om motpart. Tilgang til transaksjons-

opplysninger vil også gi tilgang til posisjonsopplys-

ninger og samlede nominelle opplysninger. Tilgang til 

posisjonsopplysninger vil også gi tilgang til samlede 

nominelle opplysninger, men ikke til transaksjons-

opplysninger. Motsatt bør tilgang til samlede nominelle 

opplysninger være den minst detaljerte kategorien, og 

den bør ikke omfatte tilgang til posisjonsopplysninger 

eller transaksjonsopplysninger. 

14)  Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske 

reguleringsstandarder som Den europeiske verdipapir- 

og markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for 

Kommisjonen. 

15)  I samsvar med artikkel 10 i forordning (EU)  

nr. 1095/2010 har ESMA rådført seg med de berørte 

myndighetene og medlemmene av Det europeiske 

system av sentralbanker (ESSB) før utkastet til tekniske 

reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordning, ble framlagt. ESMA har også holdt åpne 

offentlige høringer om disse utkastene til tekniske 

reguleringsstandarder, analysert de mulige tilknyttede 

kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra 

ESMAs interessentgruppe for verdipapirer og markeder, 

som er opprettet i samsvar med artikkel 37 i nevnte 

forordning — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Offentliggjøring av samlede opplysninger 

1.  Transaksjonsregistre skal offentliggjøre opplysningene 

omhandlet i artikkel 81 nr. 1 i forordning (EU) nr. 648/2012, 

herunder minst følgende: 

a)  en inndeling av samlede åpne posisjoner per derivatklasse 

på følgende måte: 

i) råvarer, 

ii) kreditt, 

iii) valuta, 

iv) aksjer, 

v) rente, 

vi) annet, 

b)  en inndeling av samlede transaksjonsvolumer per derivat-

klasse på følgende måte: 

i) råvarer, 

ii) kreditt, 

iii) valuta, 

iv) aksjer, 

v) rente, 

vi) annet, 

c)  en inndeling av samlede verdier per derivatklasse på 

følgende måte: 

i) råvarer, 

ii) kreditt, 

iii) valuta, 

iv) aksjer, 

v) rente, 

vi) annet. 

2.  Opplysningene skal offentliggjøres på et nettsted eller en 

nettportal som er lett tilgjengelig for offentligheten, og som 

oppdateres minst ukentlig. 

Artikkel 2 

Vedkommende myndigheters tilgang til opplysninger 

1.  Et transaksjonsregister skal gi Den europeiske verdipapir- 

og markedstilsynsmyndighet (ESMA) tilgang til alle transak-

sjonsopplysninger slik at den kan utøve sin tilsynsmyndighet.  
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2.  ESMA skal vedta interne framgangsmåter for å sikre at 

egnet personale får tilgang, og eventuelt begrense tilgang når 

det gjelder ESMAs virksomhet som ikke er knyttet til tilsyn. 

3.  Et transaksjonsregister skal gi Byrået for samarbeid 

mellom energireguleringsmyndigheter (ACER) tilgang til alle 

transaksjonsopplysninger som gjelder derivater der den under-

liggende eiendelen er energi eller utslippskvoter. 

4.  Et transaksjonsregister skal gi vedkommende myndighet 

som fører tilsyn med en sentral motpart, og eventuelt det 

relevante medlemmet av Det europeiske system av sentralbanker 

(ESSB) som overvåker den sentrale motparten, tilgang til alle 

transaksjonsopplysningene som den sentrale motparten har 

clearet eller rapportert. 

5.  Et transaksjonsregister skal gi en vedkommende 

myndighet som fører tilsyn med handelsplassene der de rappor-

terte kontraktene omsettes, tilgang til alle transaksjonsopplys-

ningene om kontrakter som handles på disse handelsplassene. 

6.  Et transaksjonsregister skal gi tilsynsmyndigheter som er 

utpekt i henhold til artikkel 4 i direktiv 2004/25/EF, tilgang til 

alle transaksjonsopplysningene om derivater der den under-

liggende eiendelen er et verdipapir utstedt av et foretak som 

oppfyller ett av følgende vilkår: 

a)  det er opptatt til notering på et regulert marked innenfor 

deres jurisdiksjon, 

b)  det har sitt forretningskontor eller, dersom det ikke har  

et forretningskontor, sitt hovedkontor innenfor deres 

jurisdiksjon, 

c)  det er en tilbyder for enhetene nevnt i bokstav a) eller b), og 

det gir tilbud som omfatter verdipapirer. 

7.  De opplysningene som skal framlegges i samsvar med  

nr. 6, skal omfatte informasjon om 

a)  de underliggende verdipapirene, 

b)  derivatklassen, 

c)  tegnet for posisjonen, 

d)  antall referanseverdipapirer, 

e)  derivatets motparter. 

8.  Et transaksjonsregister skal gi Unionens berørte verdi-

papir- og markedstilsynsmyndigheter, omhandlet i artikkel 81 

nr. 3 bokstav h) i forordning (EU) nr. 648/2012, tilgang til alle 

transaksjonsopplysninger om markeder, deltakere, kontrakter 

og underliggende eiendeler som omfattes av vedkommende 

myndighets respektive tilsynsansvar og -oppgaver. 

9.  Et transaksjonsregister skal gi Det europeiske råd for 

systemrisiko, ESMA og berørte ESSB-medlemmer opplys-

ninger på transaksjonsnivå 

a)  for alle motparter innenfor deres respektive jurisdiksjoner, 

b)  for derivatkontrakter dersom derivatkontraktens referanse-

enhet befinner seg innenfor deres respektive jurisdiksjoner, 

eller dersom referanseforpliktelsen er statspapirer fra deres 

respektive jurisdiksjoner. 

10.  Et transaksjonsregister skal gi et berørt ESSB-medlem 

tilgang til posisjonsopplysninger om derivatkontrakter i dette 

medlemmets valuta. 

11.  For tilsynet med motparter som er omfattet av rapporte-

ringsplikten, skal et transaksjonsregister gi de berørte enhetene 

oppført i artikkel 81 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012 

tilgang til alle transaksjonsopplysninger om disse motpartene. 

Artikkel 3 

Tredjestaters myndigheter 

1.  For en berørt myndighet i en tredjestat som har inngått en 

internasjonal avtale med Unionen i henhold til artikkel 75 i 

forordning (EU) nr. 648/2012, skal et transaksjonsregister gi 

tilgang til opplysningene, idet det tas hensyn til tredjestats-

myndighetens oppgaver og ansvar samt bestemmelsene i den 

relevante internasjonale avtalen. 

2.  For en berørt myndighet i en tredjestat som har inngått en 

samarbeidsavtale med ESMA i henhold til artikkel 76 i 

forordning (EU) nr. 648/2012, skal et transaksjonsregister gi 

tilgang til opplysningene, idet det tas hensyn til tredjestats-

myndighetens oppgaver og ansvar samt bestemmelsene i den 

relevante samarbeidsavtalen. 

Artikkel 4 

Operasjonelle standarder for samling og sammenligning av 

opplysninger 

1.  Et transaksjonsregister skal gi tilgang til enhetene oppført 

i artikkel 81 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012 i samsvar med 

framgangsmåter for kommunikasjon og standarder for meldin-

ger og referanseopplysninger som vanligvis brukes på inter-

nasjonalt plan. 

2.  Motpartene i en transaksjon skal opprette en entydig 

transaksjonsidentifikasjon for hver derivatkontrakt for å gi 

transaksjonsregistre mulighet til å samle og sammenligne 

opplysninger fra forskjellige transaksjonsregistre.  
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Artikkel 5 

Operasjonelle standarder for tilgang til opplysninger 

1.  Et transaksjonsregister skal registrere opplysninger om 

den tilgangen til opplysninger som gis til enheter oppført i 

artikkel 81 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012. 

2.  Opplysningene nevnt i nr. 1 skal omfatte 

a)  omfanget av opplysningene det gis tilgang til, 

b)  en henvisning til lovbestemmelsene som berettiger tilgang 

til slike opplysninger i henhold til forordning (EU)  

nr. 648/2012 og denne forordning. 

Artikkel 6 

Ikrafttredelse 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel 19. desember 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 152/2013 

av 19. desember 2012 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for kapitalkrav for sentrale motparter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank(1), 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre(2), særlig artikkel 16 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I forordning (EU) nr. 648/2012 fastsettes blant annet 

tilsynskrav for sentrale motparter for å påse at de er 

sikre og solide og til enhver tid oppfyller kapital-

kravene. Ettersom risikoer som følger av clearing-

virksomhet, i stor utstrekning dekkes av særlige 

økonomiske midler, bør kapitalkravene sikre at en 

sentral motpart til enhver tid har tilstrekkelig kapital til å 

dekke kredittrisikoer, motpartsrisikoer, markedsrisikoer, 

operasjonelle risikoer, juridiske risikoer og forretnings-

risikoer som ikke allerede er dekket av disse særlige 

økonomiske midlene, og at den ved behov kan 

gjennomføre en ordnet avvikling eller omstrukturering 

av virksomheten. 

2)  Det bør tas særlig hensyn til kredittinstitusjoners og 

verdipapirforetaks kapitalkrav når det utarbeides 

tekniske standarder, for når sentrale motparter utøver 

virksomhet som ikke er dekket, eksponeres de for 

risikoer som ligner risikoene kredittinstitusjoner og 

verdipapirforetak utsettes for. Det bør også tas hensyn 

til relevante deler av prinsippene for finansmarkedenes 

infrastruktur («CPSS-IOSCO-prinsippene») som er 

utstedt av Komiteen for oppgjørs- og betalingssystemer 

(CPSS) og Den internasjonale organisasjon for til-

synsmyndigheter på verdipapirområdet (IOSCO). For å 

sikre at sentrale motparter kan organisere en ordnet 

avvikling eller omstrukturering av sin virksomhet, bør 

de ha tilstrekkelige økonomiske midler til å kunne 

dekke driftskostnader i et passende tidsrom. En sentral 

motpart bør i løpet av et slikt tidsrom kunne treffe alle 

typer tiltak for å omorganisere sine kritiske funksjoner, 

herunder gjennom rekapitalisering, utskifting av 

ledelsen, endring av forretningsstrategien, kostnader 

eller avgiftsstrukturer, omstrukturering av tjenestene 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 52 av 23.2.2013, s. 37, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 112/2018 av  

31. mai 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) Ennå ikke offentliggjort i EUT. 

(2) EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1. 

den yter, avvikling av clearingporteføljen eller fusjon 

med – eller overføring av clearingvirksomheten til – en 

annen sentral motpart. En sentral motpart må kunne 

fortsette sin virksomhet mens avviklingen eller omstruk-

tureringen pågår. I slike tilfeller kan noen kostnader, 

f.eks. markedsføringskostnader, bli redusert, mens andre 

kostnader, f.eks. utgifter til rettshjelp, kan øke. Det 

anses derfor som hensiktsmessig å anvende årlige brutto 

driftskostnader for å beregne en tilnærmet verdi for de 

faktiske kostnadene som påløper mens en sentral 

motparts virksomhet avvikles eller omstruktureres. For 

å ta hensyn til mangfoldet av regnskapsprinsipper blant 

sentrale motparter bør driftskostnadene beregnes i 

samsvar med internasjonal standard for finansiell 

rapportering (IFRS), som vedtatt i henhold til 

forordning (EF) nr. 1606/2002 og europaparlaments- og 

rådsdirektiv av 19. juli 2002 om anvendelse av 

internasjonale regnskapsstandarder(3), eller i samsvar 

med et begrenset antall andre regler som får anvendelse 

på området, som angitt i Unionens regelverk. 

3)  Ettersom kapitalen til enhver tid skal være tilstrekkelig 

til å sikre en ordnet avvikling og et tilstrekkelig vern 

mot relevante risikoer, som fastsatt i artikkel 16 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 648/2012, er det nødvendig å 

opprette et system for tidlig varsling slik at vedkom-

mende myndigheter underrettes på et tilstrekkelig tidlig 

tidspunkt før en situasjon der den sentrale motpartens 

kapital er nær kapitalkravet, ved å innføre en 

meldingsterskel på 110 % av kapitalkravet. 

4)  Selv om det er vanskelig å kvantifisere eksponeringen 

for operasjonell risiko, er det relevant å fastsette 

kapitalkravet for sentrale motparter på grunnlag av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/48/EF av  

14. juni 2006 om adgang til å starte og utøve virksomhet 

som kredittinstitusjon(4). I samsvar med direktiv 

2006/48/EF bør definisjonen av operasjonell risiko 

omfatte juridisk risiko i forbindelse med tekniske 

standarder for kapitalkrav for sentrale motparter. 

5)  Direktiv 2006/48/EF og europaparlaments- og råds-

direktiv 2006/49/EF av 14. juni 2006 om verdi-

papirforetaks og kredittinstitusjoners kapitaldeknings-

grad(5) er et egnet grunnlag for å fastsette kapitalkrav 

for å dekke kredittrisikoer, motpartsrisikoer og markeds-

risikoer som ikke dekkes av særlige økonomiske midler, 

ettersom de ligner dem som kredittinstitusjoner eller 

verdipapirforetak utsettes for.  

  

(3) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1. 

(4) EUT L 177 av 30.6.2006, s. 1. 

(5) EUT L 177 av 30.6.2006, s. 201. 

2018/EØS/60/16 
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6)  Dersom kravene i artikkel 52 og 53 i forordning (EU) 

nr. 648/2012 er oppfylt, kreves det ikke at en sentral 

motpart har kapital for handelsengasjementer og bidrag 

til misligholdsfond som følger av en samvirkingsavtale. 

Dersom disse kravene ikke er oppfylt, kan imidlertid 

forbindelser mellom sentrale motparter eksponere dem 

for ytterligere risiko dersom den sikkerheten de har stilt, 

ikke er beskyttet fullt ut og konkursbeskyttet, eller 

dersom bidragene til misligholdsfond kan gå tapt ved 

mislighold hos et clearingmedlem hos den mottakende 

sentrale motparten. I slike tilfeller bør derfor kapitalkrav 

få anvendelse på bidrag til misligholdsfond og 

handelsengasjementer med andre sentrale motparter. For 

å unngå en spredningseffekt bør bidrag til andre sentrale 

motparters misligholdsfond generelt behandles mer 

forsiktig enn kredittinstitusjoners eksponeringer overfor 

sentrale motparter. Egne midler som en sentral motpart 

bruker for å bidra til en annen sentral motparts 

misligholdsfond, bør ikke tas hensyn til ved anvendel-

sen av artikkel 16 nr. 2 i forordning (EU) nr. 648/2012, 

ettersom de ikke er investert i samsvar med dens 

investeringspolitikk. De bør heller ikke telles to ganger 

ved beregningen av risikovektede eksponeringer som 

følge av disse bidragene. 

7)  Hvor lang tid en ordnet avvikling tar, er helt avhengig 

av den enkelte sentrale motpartens clearingtjenester og 

markedet der den utøver sin virksomhet, særlig dersom 

en annen sentral motpart kan overta dens tjenester. 

Derfor bør antallet måneder som er nødvendig for 

avviklingen, baseres på den sentrale motpartens egne 

estimater, som skal godkjennes av vedkommende 

myndighet. For å sikre et forsvarlig nivå på kapital-

kravene må det innføres en nedre grense på seks 

måneder. 

8)  Med forretningsrisiko menes den risikoen som en 

sentral motpart eksponeres for på grunn av dens 

effektivitet og mulige endringer i allmenne forretnings-

vilkår, noe som sannsynligvis vil svekke dens finansi-

elle stilling ved at inntektene minsker eller utgiftene 

øker, og dette gjør at det oppstår et tap som må avregnes 

mot kapitalen. Ettersom forretningsrisikoen er svært 

avhengig av den enkelte motpartens situasjon og kan 

forårsakes av en rekke faktorer, for eksempel ineffektive 

framgangsmåter, negative markedsforhold, ineffektiv 

tilpasning til den teknologiske utviklingen eller dårlig 

gjennomføring av forretningsstrategier, skal kapital-

kravet baseres på den sentrale motpartens egne 

estimater, som skal godkjennes av vedkommende 

myndighet. For å sikre et forsvarlig nivå på kapital-

kravene må det innføres en nedre grense. 

9)  Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) har 

arbeidet i nært samarbeid med Det europeiske system av 

sentralbanker (ESSB) og rådspurt Den europeiske 

verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) før 

utkastet til de tekniske standardene som ligger til grunn 

for denne forordning, ble lagt fram. EBA har også holdt 

åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske 

reguleringsstandarder, analysert de mulige tilknyttede 

kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra 

interessentgruppen for bankvirksomhet, som er opprettet 

i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(1). 

10)  Denne forordning bygger på utkastet til tekniske regule-

ringsstandarder som Den europeiske tilsynsmyndighet 

(Den europeiske banktilsynsmyndighet) har framlagt for 

Europakommisjonen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Kapitalkrav 

1.  En sentral motpart skal ha kapital, herunder opptjent 

egenkapital og reserver, som til enhver tid tilsvarer minst 

summen av følgende: 

a)  den sentrale motpartens kapitalkrav for avvikling eller 

omstrukturering av virksomheten, beregnet i samsvar med 

artikkel 2, 

b)  den sentrale motpartens kapitalkrav for operasjonell og 

juridisk risiko, beregnet i samsvar med artikkel 3, 

c)  den sentrale motpartens kapitalkrav for kredittrisiko, 

motpartskredittrisiko og markedsrisiko, beregnet i samsvar 

med artikkel 4, 

d)  den sentrale motpartens kapitalkrav for forretningsrisiko, 

beregnet i samsvar med artikkel 5. 

2.  En sentral motpart skal ha innført framgangsmåter for å 

identifisere alle risikokilder som kan påvirke den løpende 

virksomheten, og skal vurdere sannsynligheten for eventuelle 

negative følger for dens inntekter, utgifter og kapital. 

3.  Dersom en sentral motparts kapital som innehas i henhold 

til nr. 1, er lavere enn 110 % av kapitalkravet eller lavere enn 

110 % av 7,5 millioner euro («meldingsterskel»), skal den 

sentrale motparten umiddelbart underrette vedkommende 

myndighet og gi en oppdatering minst en gang i uken inntil 

beløpet for kapital som innehas av den sentrale motparten, igjen 

ligger over meldingsterskelen. 

4.  Meldingen skal være skriftlig og inneholde følgende 

opplysninger: 

a)  grunnene til at den sentrale motpartens kapital ligger under 

meldingsterskelen, og en beskrivelse av den sentrale 

motpartens finansielle stilling på kort sikt,  

  

(1) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12. 
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b)  en fullstendig beskrivelse av de tiltakene som den sentrale 

motparten har til hensikt å treffe for å sikre at kapitalkravene 

oppfylles løpende. 

Artikkel 2 

Kapitalkrav for avvikling eller omstrukturering 

1.  En sentral motpart skal dividere de årlige brutto drifts-

kostnadene med tolv for å bestemme de månedlige brutto drifts-

kostnadene og multiplisere dette resultatet med tidsrommet for 

avvikling eller omstrukturering av virksomheten, som fastsatt i 

nr. 2. Resultatet av denne beregningen er den kapitalen som 

kreves for å sikre en ordnet avvikling eller omstrukturering av 

den sentrale motpartens virksomhet. 

2.  For å fastsette det tidsrommet for avvikling eller omstruk-

turering av virksomheten som er nevnt i nr. 1, skal en sentral 

motpart framlegge sin egen beregning av det nødvendige 

tidsrommet for avvikling eller omstrukturering av virksomheten 

for vedkommende myndighet for godkjenning i samsvar med 

dennes myndighet i henhold til avdeling III i forordning (EU) 

nr. 648/2012. Det anslåtte tidsrommet skal være tilstrekkelig til 

å sikre, også under stressede markedsforhold, en ordnet 

avvikling eller omstrukturering av virksomheten, omorganise-

ring av virksomheten, avvikling av clearingporteføljen eller 

overføring av clearingvirksomheten til en annen sentral 

motpart. Beregningen skal ta hensyn til likviditet, størrelse, 

løpetidsstruktur og eventuelle hindringer på tvers av landegren-

ser når det gjelder den sentrale motpartens posisjoner og 

produkttyper som cleares. Tidsrommet for avvikling eller 

omstrukturering av virksomheten som brukes for å beregne 

kapitalkravet, skal være minst seks måneder. 

3.  En sentral motpart skal oppdatere sin beregning av det 

nødvendige tidsrommet for avvikling eller omstrukturering av 

virksomheten dersom forutsetningene som ligger til grunn for 

beregningen blir vesentlig endret, og skal framlegge denne 

oppdaterte beregningen for vedkommende myndighet for 

godkjenning. 

4.  Ved anvendelsen av denne artikkel skal driftskostnadene 

beregnes i samsvar med internasjonal standard for finansiell 

rapportering (IFRS), som vedtatt i henhold til forordning (EF) 

nr. 1606/2002, i samsvar med rådsdirektiv 78/660/EØF(1), 

83/349/EØF(2) og 86/635/EØF(3) eller i samsvar med almin-

nelig anerkjente regnskapsprinsipper i tredjestater som anses 

som likeverdige med IFRS i samsvar med kommisjons-

forordning (EF) nr. 1569/2007(4), eller en tredjestats regnskaps-

standarder som det er tillatt å bruke i henhold til artikkel 4 i 

sistnevnte forordning, alt etter hva som er relevant. Sentrale 

motparter skal anvende opplysninger fra det seneste reviderte 

årsregnskapet. 

Artikkel 3 

Kapitalkrav for operasjonell og juridisk risiko 

1.  En sentral motpart skal beregne sine kapitalkrav for 

  

(1) EFT L 222 av 14.8.1978, s. 11. 

(2) EFT L 193 av 18.7.1983, s. 1. 

(3) EFT L 372 av 31.12.1986, s. 1. 

(4) EUT L 340 av 22.12.2007, s. 66. 

operasjonell – herunder juridisk – risiko nevnt i artikkel 1 ved å 

anvende enten basismetoden eller metoder for avansert måling i 

henhold til direktiv 2006/48/EF, med forbehold for begrens-

ningene fastsatt i nr. 2–7. 

2.  En sentral motpart kan anvende basismetoden for å 

beregne sine kapitalkrav for operasjonell risiko i samsvar med 

artikkel 103 i direktiv 2006/48/EF. 

3.  En sentral motpart skal ha et godt dokumentert system for 

vurdering og håndtering av operasjonell risiko med tydelige 

ansvarsområder. Den skal identifisere sin eksponering for 

operasjonell risiko og spore relevante opplysninger om 

operasjonell risiko, herunder opplysninger om vesentlig tap. 

Dette systemet skal være gjenstand for en regelmessig 

gjennomgåelse som foretas av en uavhengig part som har den 

nødvendige kunnskapen til å foreta en slik gjennomgåelse. 

4.  En sentral motparts system for vurdering av operasjonell 

risiko skal være godt integrert i den daglige risikohåndtering. 

Resultatene av vurderingen skal være en sentral del av fram-

gangsmåten for å overvåke og kontrollere den sentrale 

motpartens profil for operasjonell risiko. 

5.  En sentral motpart skal innføre et system for rapportering 

til den øverste ledelsen som sikrer at det utarbeides rapporter 

om operasjonell risiko til relevante funksjoner innenfor 

institusjonene. En sentral motpart skal ha innført fram-

gangsmåter for å treffe egnede tiltak i samsvar med opplys-

ningene i rapportene til ledelsen. 

6.  En sentral motpart kan også søke om tillatelse fra sin 

vedkommende myndighet til å anvende metoder for avansert 

måling. Vedkommende myndighet kan gi sentrale motparter 

tillatelse til å anvende metoder for avansert måling basert på 

deres egne målesystemer for operasjonell risiko i samsvar med 

artikkel 105 i direktiv 2006/48/EF. 

7.  Sentrale motparter som i henhold til nr. 6 anvender 

metoder for avansert måling for å beregne kapitalkravene for 

operasjonell risiko, skal ha kapital som til enhver tid tilsvarer 

minst 80 % av den kapitalen som kreves når basismetoden 

anvendes i samsvar med nr. 2. 

Artikkel 4 

Kapitalkrav for kredittrisiko, motpartskredittrisiko og 

markedsrisiko som ikke allerede er dekket av særlige 

økonomiske midler som omhandlet i artikkel 41–44 i 

forordning (EU) nr. 648/2012 

1.  En sentral motpart skal beregne sine kapitalkrav nevnt i 

artikkel 1 som summen av 8 % av sine risikovektede 

engasjementsbeløp for kredittrisiko og motpartskredittrisiko og 

kapitalkravene for markedsrisiko beregnet i samsvar med 

direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF, med forbehold for 

begrensningene fastsatt i nr. 2–5.  
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2.  For å beregne kapitalkravene for markedsrisiko som ikke 

allerede er dekket av særlige økonomiske midler som 

omhandlet i artikkel 41–44 i forordning (EU) nr. 648/2012, skal 

en sentral motpart anvende metodene fastsatt i vedlegg I–IV til 

direktiv 2006/49/EF. 

3.  For å beregne de risikovektede engasjementsbeløpene for 

kredittrisiko som ikke allerede er dekket av særlige økonomiske 

midler som omhandlet i artikkel 41–44 i forordning (EU)  

nr. 648/2012, skal en sentral motpart anvende standardmetoden 

for kredittrisiko som fastsatt i artikkel 78–83 i direktiv 

2006/48/EF. 

4.  For å beregne de risikovektede engasjementsbeløpene  

for motpartskredittrisiko som ikke allerede er dekket av  

særlige økonomiske midler som omhandlet i artikkel 41–44 i 

forordning (EU) nr. 648/2012, skal en sentral motpart  

anvende markedsverdimetoden omhandlet i del 3 i vedlegg  

III til direktiv 2006/48/EF og den avanserte metoden for 

finansielle sikkerheter med volatilitetsjusteringer fastsatt av 

tilsynsmyndighetene omhandlet i del 3 i vedlegg VIII til 

direktiv 2006/48/EF. 

5.  Dersom ikke alle vilkårene i artikkel 52 og 53 i forordning 

(EU) nr. 648/2012 er oppfylt, og dersom en sentral motpart ikke 

bruker sine egne midler, skal den sentrale motparten anvende 

en risikovekt på 1 250 % på sine engasjementer i forbindelse 

med bidrag til en annen sentral motparts misligholdsfond, og en 

risikovekt på 2 % på sine handelsengasjementer med en annen 

sentral motpart. 

Artikkel 5 

Kapitalkrav for forretningsrisiko 

1.  Den sentrale motparten skal på grunnlag av rimelig 

forutsigbare negative scenarioer som er relevante for dens 

forretningsmodell, beregne den kapitalen som er nødvendig for 

å dekke tap som følge av forretningsrisiko, og framlegge 

beregningen for vedkommende myndighet for godkjenning i 

samsvar med dennes myndighet i henhold til avdeling III i 

forordning (EU) nr. 648/2012. 

2.  Kapitalkravet for forretningsrisiko skal tilsvare den 

godkjente beregningen og ikke være lavere enn et beløp som 

tilsvarer 25 % av motpartens årlige brutto driftskostnader. Ved 

anvendelsen av denne artikkel skal brutto driftskostnader 

beregnes i samsvar med artikkel 2 nr. 4. 

Artikkel 6 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel 19. desember 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR. 153/2013 

av 19. desember 2012 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for krav til sentrale motparter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank(1), 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre(2), særlig artikkel 25 nr. 8, 

artikkel 26 nr. 9, artikkel 29 nr. 4, artikkel 34 nr. 3, artikkel 41 

nr. 5, artikkel 42 nr. 5, artikkel 44 nr. 2, artikkel 45 nr. 5, 

artikkel 46 nr. 3, artikkel 47 nr. 8 og artikkel 49 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Bestemmelsene i denne forordning er nært forbundet 

med hverandre ettersom de handler om organisatoriske 

krav, herunder krav som gjelder oppbevaring av opplys-

ninger og kontinuerlig virksomhet, og tilsynskrav, 

herunder krav som gjelder marginer, misligholdsfond, 

kontroller av likviditetsrisiko, kaskadeprinsippet ved 

mislighold, sikkerhetsstillelse, investeringsretnings-

linjer, gjennomgåelse av modeller, stresstesting og 

etterkontroll. For å sikre sammenheng mellom disse 

bestemmelsene, som bør tre i kraft samtidig, og gjøre 

det lettere for personer som omfattes av disse 

forpliktelsene, å få oversikt over og samlet tilgang til 

dem, er det ønskelig at alle tekniske regulerings-

standarder som kreves i henhold til avdeling III og 

avdeling IV i forordning (EU) nr. 648/2012, samles i én 

enkelt forordning. 

2)  Ettersom finansmarkedene er verdensomspennende, bør 

denne forordning ta hensyn til prinsippene for 

finansmarkedenes infrastruktur (CPSS-IOSCO-prin-

sippene) som er utarbeidet av Komiteen for oppgjørs- 

og betalingssystemer (CPSS – Committee on Payment 

and Settlement Systems) og Den internasjonale 

organisasjon for tilsynsmyndigheter på verdipapir-

området (IOSCO – International Organization of 

Securities Commissions), og som fungerer som et 

globalt referansemål for reguleringskravene til sentrale 

motparter. 

3)  For at sentrale motparter skal være sikre og solide under 

alle markedsforhold, er det viktig at de innfører 

framgangsmåter for forsvarlig risikostyring som behørig 

dekker alle risikoer de er eller kan bli eksponert for. De 

risikostyringsstandardene som sentrale motparter faktisk 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 52 av 23.2.2013, s. 41, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 112/2018 av 31. mai 

2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) Ennå ikke offentliggjort i EUT. 

(2) EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1. 

anvender, bør derfor være strengere enn dem som 

fastsettes i denne forordning, dersom dette anses 

hensiktsmessig for risikostyringsformål. 

4)  For å presisere et begrenset antall begreper som 

forekommer i forordning (EU) nr. 648/2012, og for å 

fastsette tekniske termer som er nødvendige for å 

utarbeide denne tekniske standarden, bør flere termer 

defineres. 

5)  Det er viktig å sikre at anerkjente sentrale motparter fra 

tredjestater ikke forårsaker forstyrrelser i velfungerende 

markeder i Den europeiske union. Det er derfor 

avgjørende å sikre at anerkjente sentrale motparter ikke 

kan lempe på sine risikostyringskrav slik at de kommer 

under Unionens standarder, noe som kan føre til 

tilsynsarbitrasje. Opplysningene som skal framlegges 

for ESMA om anerkjennelse av sentrale motparter fra 

tredjestater, bør gjøre det mulig for ESMA å vurdere 

hvorvidt vedkommende sentrale motpart fullt ut 

oppfyller gjeldende tilsynskrav i vedkommende 

tredjestat. Videre bør Kommisjonens fastsettelse av 

likeverdighet sikre at tredjestatens lover og forskrifter er 

likeverdige med alle bestemmelsene i avdeling IV i 

forordning (EU) nr. 648/2012 og denne forordning. 

6)  For å sikre et tilstrekkelig investorvern kan Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet 

(ESMA) ved anerkjennelse av sentrale motparter fra 

tredjestater kreve at det legges fram flere opplysninger 

enn det som strengt tatt er nødvendig for å vurdere om 

vilkårene fastsatt i forordning (EU) nr. 648/2012 er 

oppfylt. 

7)  Ansvaret for den løpende vurderingen av om en sentral 

motpart fra en tredjestat fullt ut oppfyller tilsynskravene 

i den aktuelle tredjestaten, ligger hos tredjestatens 

vedkommende myndighet. Opplysningene som skal 

framlegges for ESMA av en sentral motpart fra en 

tredjestat som søker om anerkjennelse, skal ikke ha som 

formål å gjenta vurderingen som er foretatt av 

tredjestatens vedkommende myndigheter, men å sikre at 

den sentrale motparten er underlagt effektivt tilsyn og 

effektiv håndheving i vedkommende tredjestat, og 

dermed sikre en høy grad av investorvern. 

8)  For at ESMA skal kunne foreta en fullstendig vurdering, 

bør de opplysningene som framlegges av en sentral 

motpart fra en tredjestat som søker om anerkjennelse, 

ledsages av de opplysningene som er nødvendige for å 

vurdere det løpende tilsynets effektivitet, hånd-

hevingsmyndigheten og tiltakene som treffes av 

tredjestatens vedkommende myndighet. Disse opplys-

ningene bør gis i henhold til samarbeidsordningen som 

er opprettet i samsvar med forordning (EU)  

nr. 648/2012. En slik samarbeidsordning bør sikre at 

2018/EØS/60/17 
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ESMA underrettes i rett tid om eventuelle tilsyns- eller 

håndhevingstiltak som er iverksatt overfor den sentrale 

motparten som søker om anerkjennelse, om eventuelle 

endringer i vilkårene for godkjenning av den berørte 

sentrale motparten, og om eventuelle relevante oppdate-

ringer av de opplysningene som den sentrale motparten 

opprinnelig ga i løpet av anerkjennelsesprosessen. 

9)  Kravene i forordning (EU) nr. 648/2012 til interne 

risikorapporteringslinjer må presiseres ytterligere slik  

at det kan innføres en ramme for risikostyring som 

omfatter strukturen i og rettighetene og ansvars-

områdene knyttet til den interne risikostyringsprosessen. 

Styringsordningene bør ta hensyn til de ulike selskaps-

rettsordningene i Unionen for å sikre at sentrale mot-

parter opptrer innenfor en forsvarlig rettslig ramme. 

10)  For å sikre at en sentral motpart innfører hensiktsmessige 

framgangsmåter for å overholde denne forordning, 

forordning (EU) nr. 648/2012 og Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 1249/2012(1), bør rollen og 

ansvarsområdene til den sentrale motpartens etterlevel-

sesfunksjon fastsettes. 

11)  Det er nødvendig å klart definere styrets og den øverste 

ledelsens ansvarsområder og å angi minstekrav til 

styrets funksjon for å sikre at en sentral motparts organi-

sasjonsstruktur setter den i stand til å yte sine tjenester 

og utøve sin virksomhet kontinuerlig og på en velordnet 

måte. Det er også nødvendig å opprette klare og direkte 

rapporteringslinjer for å sikre ansvarlighet. 

12)  For å sikre en sunn og fornuftig ledelse av en sentral 

motpart er det viktig at dens godtgjøringspolitikk 

forhindrer overdreven risikotaking. For at godtgjørings-

politikken skal gi ønsket virkning, bør den på passende 

vis overvåkes og gjennomgås av styret, som bør 

nedsette en særlig komité for å føre egnet tilsyn med 

gjennomføringen av godtgjøringspolitikken. 

13)  For å sikre at sentrale motparter driver sin virksomhet 

med nok menneskelige ressurser til å kunne oppfylle 

sine forpliktelser, at de kan stilles til ansvar for sin 

virksomhet, og at vedkommende myndigheter har 

relevante kontaktpunkter hos den sentrale motparten 

som de fører tilsyn med, bør sentrale motparter minst ha 

en risikostyringsleder, en etterlevelsesleder og en 

teknologileder. 

14)  Sentrale motparter bør foreta en tilfredsstillende 

vurdering av og overvåke omfanget av interessekon-

flikter hos styremedlemmer som sitter i styret i ulike 

enheter i eller utenfor den sentrale motpartens konsern. 

Styremedlemmene bør ikke hindres i å sitte i ulike styrer 

med mindre dette fører til interessekonflikter. 

  

(1) EUT L 352 av 21.12.2012, s. 32. 

15)  For å kunne ha en effektiv revisjonsfunksjon bør en 

sentral motpart fastsette ansvarsområder og rapporte-

ringslinjer for sine interne revisorer for å sikre at 

relevante saker legges fram for den sentrale motpartens 

styre og vedkommende myndigheter til rett tid. Når en 

internrevisjonsfunksjon innføres og opprettholdes, bør 

dens formål, uavhengighet og objektivitet, virkemåte og 

ansvarsområde, myndighet, ansvarlighet og standarder 

for utøvelse være klart definert. 

16)  For at den berørte vedkommende myndighet skal kunne 

utføre sine oppgaver på en effektiv måte, bør den gis 

tilgang til alle opplysninger som er nødvendige for å 

fastslå om den sentrale motparten oppfyller vilkårene 

for godkjenning. Slike opplysninger bør omgående 

framlegges av den sentrale motparten. 

17)  De sentrale motpartenes registre bør gjøre det lettere å 

få grundig kunnskap om deres kreditteksponering 

overfor clearingmedlemmer og gjøre det mulig å 

overvåke den implisitte systemrisikoen. De bør også 

gjøre det mulig for vedkommende myndigheter, ESMA 

og relevante medlemmer av Det europeiske system av 

sentralbanker (ESSB) å foreta en tilfredsstillende 

rekonstruksjon av clearingsprosessen for å vurdere om 

de overholder reguleringskravene, herunder rapporte-

ringskravene. Sentrale motparter kan også bruke de 

registrerte opplysningene i forbindelse med oppfyllelsen 

av reguleringskrav og forpliktelser overfor clearing-

medlemmer og ved tvister. 

18)  Opplysninger som sentrale motparter innrapporterer til 

transaksjonsregistre, bør registreres slik at ved-

kommende myndigheter kan kontrollere at sentrale 

motparter overholder rapporteringsplikten fastsatt i 

forordning (EU) nr. 648/2012, og slik at de enkelt får 

tilgang til opplysninger i tilfeller der disse ikke finnes i 

transaksjonsregistre. 

19)  For å sikre hensiktsmessig rapportering fra sentrale 

motparter bør de samme begrepene som anvendes i 

forbindelse med rapporteringsplikten fastsatt i artikkel 9 

i forordning (EU) nr. 648/2012, også anvendes i 

forbindelse med kravene om registrering av opplys-

ninger om handler. 

20)  For å sikre kontinuerlig virksomhet dersom det oppstår 

forstyrrelser, bør den sentrale motpartens sekundære 

driftssted befinne seg tilstrekkelig langt unna og 

geografisk atskilt fra det primære driftsstedet slik at det 

ikke rammes av den samme katastrofen som kan sette 

det primære driftsstedet ut av drift. Det bør utarbeides 

scenarioer for å analysere hvilke virkninger krisehen-

delser kan ha på kritiske tjenester, herunder scenarioer 

der en naturkatastrofe setter systemene ut av drift. Disse 

analysene bør gjennomgås regelmessig. 

21)  Sentrale motparter er systemrelevante finansmarkeds-

infrastrukturer og bør kunne gjenoppta kritiske 

funksjoner innen to timer, mens reservesystemene helst 

skal kunne begynne behandlingen umiddelbart etter en 

hendelse. Sentrale motparter bør også sikre at det er 

svært lite sannsynlig at data vil gå tapt.  
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22)  Det er viktig at et clearingmedlems mislighold ikke 

fører til vesentlige tap for andre markedsdeltakere. Det 

kreves derfor at sentrale motparter, gjennom marginer 

innbetalt av det misligholdende clearingmedlemmet, 

minst dekker en relevant del av eventuelle tap som den 

sentrale motparten har i løpet av stengningsprosessen. 

For hver klasse av finansielle instrumenter bør det 

fastsettes regler for den laveste prosentdelen marginene 

bør dekke. Videre bør sentrale motparter følge visse 

prinsipper for å avpasse sine marginnivåer etter 

egenskapene til de enkelte finansielle instrumentene 

eller porteføljene de clearer. 

23)  Sentrale motparter bør ikke redusere sine marginer til et 

nivå som setter deres sikkerhet i fare, selv om det er 

sterk konkurranse. Marginberegningene bør derfor 

oppfylle særlige krav i sine grunnleggende bestanddeler. 

I den forbindelse bør marginberegningene ta hensyn til 

en hel rekke markedsforhold, blant annet stressperioder. 

24)  Det bør fastsettes regler som angir passende prosentdel 

og tidshorisonter for avviklingsperioden og beregningen 

av historisk volatilitet. For å sikre at sentrale motparter 

på en behørig måte styrer den risikoen de eksponeres 

for, er det hensiktsmessig å ikke fastsette hvilken 

tilnærmingsmåte den sentrale motparten bør benytte når 

den beregner marginkravene ut fra disse parametrene. 

Av samme grunner bør sentrale motparter ikke hindres i 

å benytte forskjellige pålitelige metoder for utarbeiding 

av porteføljemarginer, og de bør kunne benytte metoder 

basert på korrelasjoner mellom prisrisikoen for ulike 

finansielle instrumentene som de clearer, samt 

eventuelle andre hensiktsmessige metoder basert på 

tilsvarende statistiske parametrer for avhengighet. 

25)  For å fastsette hvor lenge en sentral motpart eksponeres 

for markedsrisiko i forbindelse med forvaltning av en 

misligholdende parts posisjon, bør den sentrale 

motparten ta i betraktning relevante egenskaper ved de 

finansielle instrumentene eller porteføljen som cleares, 

for eksempel likviditetsnivå og posisjonens størrelse 

eller konsentrasjon. Sentrale motparter bør foreta en 

forsvarlig vurdering av hvor lang tid som trengs for en 

fullstendig avslutning av en misligholdende parts 

posisjon etter siste inndriving av marginer, og av 

posisjonens størrelse og konsentrasjon. 

26)  For å unngå å skape eller forverre finansiell ustabilitet 

bør sentrale motparter i størst mulig grad anvende 

framtidsrettede marginmetoder som begrenser sannsyn-

ligheten for prosykliske endringer i marginkravene, uten 

å svekke den sentrale motpartens robusthet. 

27)  Et høyere konfidensintervall er som regel berettiget for 

OTC-derivater ettersom prisopplysningene om disse 

produktene kan være mindre pålitelige og det kan 

foreligge kortere serier av historiske data som 

eksponeringsestimatene baseres på. Sentrale motparter 

kan cleare OTC-derivater som ikke har disse kjenneteg-

nene, men som har de samme risikoegenskapene som 

børsomsatte derivater, og de bør kunne cleare disse 

produktene på en enhetlig måte uansett hvilken utførel-

sesmetode som anvendes. 

28)  En egnet definisjon av ekstreme, men mulige markeds-

forhold er en sentral del av sentrale motparters 

risikostyring. For å holde de sentrale motpartenes 

ramme for risikostyring oppdatert, bør ekstreme, men 

mulige markedsforhold ikke anses som noe statisk, men 

snarere som vilkår som utvikler seg over tid og varierer 

på tvers av markeder. Et markedsscenario som er 

ekstremt, men mulig for én sentral motpart, kan ha liten 

betydning for en annen. Sentrale motparter bør innføre 

en solid intern strategiramme for å identifisere 

markedene som de er eksponert overfor, og bør anvende 

felles minstestandarder når de definerer ekstreme, men 

mulige markedsforhold i hvert av disse markedene. De 

bør også foreta en objektiv vurdering av muligheten for 

samtidig press i flere markeder. 

29)  For å sikre at det er innført hensiktsmessige og robuste 

styringsordninger, bør den rammen som en sentral 

motpart anvender for å identifisere ekstreme, men 

mulige markedsforhold, drøftes av risikokomiteen og 

godkjennes av styret. Den bør gjennomgås minst en 

gang i året, og resultatene av gjennomgåelsen bør 

drøftes av risikokomiteen og deretter framlegges for 

styret. Gjennomgåelsen bør sikre at endringer i 

omfanget og konsentrasjonen av den sentrale motpar-

tens eksponeringer samt utviklingen i markedene der 

den utøver virksomhet, gjenspeiles i definisjonen av 

ekstreme, men mulige markedsforhold. Gjennomgåelsen 

bør imidlertid ikke erstatte den sentrale motpartens 

løpende vurdering av om dens misligholdsfond er 

tilstrekkelig sett i lys av utviklingen i markeds-

forholdene. 

30)  For å sikre effektiv styring av likviditetsrisikoen bør det 

kreves at sentrale motparter oppretter en ramme for 

styring av likviditetsrisiko. Denne rammen bør avhenge 

av hvilken type forpliktelser den sentrale motparten har, 

og omfatte de verktøyene den har til rådighet for å 

vurdere hvilken likviditetsrisiko den står overfor, fastslå 

sannsynlig likviditetspress og sikre at den har 

tilstrekkelige likvide midler. 

31)  Når den sentrale motparten vurderer om den har 

tilstrekkelige likvide midler, bør den pålegges å se på 

midlenes størrelse og likviditet samt disse eiendelenes 

mulige konsentrasjonsrisiko. Det er viktig at sentrale 

motparter kan identifisere alle vesentlige former for 

likviditetsrisikokonsentrasjon i sine midler, slik at deres 

likvide midler er umiddelbart tilgjengelige ved behov. 

Sentrale motparter bør også ta hensyn til tilleggsrisikoer 

som følger av flertallige forbindelser, innbyrdes 

avhengighet og konsentrasjoner.  
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32)  Ettersom likviditeten må være lett tilgjengelig for 

transaksjoner samme dag, eller til og med for 

intradagtransaksjoner, kan en sentral motpart anvende 

kontanter hos den utstedende sentralbanken, kontanter 

hos kredittverdige forretningsbanker, innvilget kreditt, 

inngåtte gjenkjøpsavtaler, lett omsettelige sikkerheter 

som oppbevares i depot, og investeringer som er lett 

tilgjengelige og kan omsettes i kontanter i henhold til en 

forhåndsavtalt og høyst pålitelig finansieringsordning, 

selv under stressede markedsforhold. Slike kontanter og 

sikkerheter bør bare medregnes som del av forhånds-

avtalte likvide økonomiske midler på visse vilkår. 

33)  For å gi sentrale motparter nødvendig oppmuntring til å 

fastsette forsvarlige krav og holde dette beløpet på et 

hensiktsmessig nivå samtidig som tilsynsarbitrasje 

unngås, er det viktig å opprette en felles metode for å 

beregne og opprettholde et bestemt beløp for avsatte 

egne midler som en sentral motpart skal ha til bruk når 

kaskadeprinsippet ved mislighold anvendes. Det er 

viktig at midler som skal dekke tap ved mislighold, 

holdes atskilt fra og har en annen funksjon enn den 

sentrale motpartens minstekapitalkrav, som dekker 

andre risikoer som den sentrale motparten kan være 

eksponert for. 

34)  For å sikre likeverdige vilkår for sentrale motparter er 

det viktig at de anvender en ensartet metode for å 

beregne egne midler som skal brukes når kaskade-

prinsippet ved mislighold anvendes. Det å la sentrale 

motparter få anvende metoder som ikke er tilstrekkelig 

tydelige, ville medføre svært forskjellige resultater blant 

sentrale motparter og dermed oppmuntre til 

tilsynsarbitrasje. Det er derfor vesentlig at metoden ikke 

gir sentrale motparter mulighet til å utøve skjønn. Det 

vil av den grunn være hensiktsmessig å ha en enkel 

prosentsats som er basert på en entydig måleenhet og en 

tydelig metode, for å sikre ensartet beregning av sentrale 

motparters egne midler som skal brukes når kaskade-

prinsippet ved mislighold anvendes. 

35)  Det bør fastsettes et sett av minstekriterier for å sikre at 

akseptable sikkerheter er svært likvide og kan omsettes i 

kontanter raskt og med minimal innvirkning på prisen. 

For å ta høyde for en mulig korrelasjonsrisiko bør disse 

kriteriene gjelde utstederen av sikkerheten, i hvilken 

grad sikkerheten kan realiseres i markedet, og hvorvidt 

dens verdi er knyttet til kredittverdigheten til medlem-

met som stiller sikkerheten. En sentral motpart bør ha 

mulighet til å anvende tilleggskriterier dersom det er 

nødvendig for å oppnå ønsket robusthet. 

36)  Sentrale motparter bør bare godta svært likvide 

sikkerheter med minimal kreditt- og markedsrisiko. For 

å sikre at sentrale motparters sikkerheter til enhver tid er 

svært likvide, må sentrale motparter innføre gjennom-

siktige og forutsigbare retningslinjer og framgangsmåter 

for å vurdere og kontinuerlig overvåke likviditeten til 

eiendeler som er godtatt som sikkerhet, og anvende 

hensiktsmessige verdsettingsmetoder. For dette formål 

bør sentrale motparter også innføre konsentra-

sjonsgrenser med sikte på å opprettholde tilstrekkelig 

diversifisering av sikkerhetene, for å sikre at de raskt 

kan realiseres uten at markedsrisikoen i vesentlig grad 

påvirker deres verdi. Ved fastsettelse av retningslinjene 

for anerkjente sikkerheter og konsentrasjonsgrenser bør 

de ta hensyn til den globale tilgangen til slike 

sikkerheter på bakgrunn av de mulige makro-

økonomiske virkningene av retningslinjene. 

37)  For å unngå korrelasjonsrisiko bør det vanligvis ikke 

være tillatt at clearingmedlemmer benytter sine egne 

verdipapirer eller verdipapirer utstedt av et foretak i 

samme konsern som sikkerhet. En sentral motpart bør 

imidlertid kunne tillate at clearingmedlemmer stiller 

obligasjoner med fortrinnsrett som sikkerhet, forutsatt at 

de ikke berøres dersom utstederen blir insolvent. Den 

underliggende sikkerheten bør likevel være tilstrekkelig 

atskilt fra utstederen og oppfylle minstekriteriene for 

godtakbar sikkerhet. Et clearingmedlem bør ikke utstede 

finansielle instrumenter som først og fremst skal brukes 

som sikkerhet av et annet clearingmedlem. 

38)  Av hensyn til egen sikkerhet bør sentrale motparter ikke 

godta forretningsbankgarantier som sikkerhet før det er 

foretatt en grundig vurdering av utstederen og av 

garantiens juridiske, avtalemessige og operasjonelle 

ramme. Sentrale motparter bør unngå usikret 

eksponering overfor forretningsbanker. Forretnings-

bankgarantier kan derfor bare godtas på strenge vilkår. 

Disse vilkårene oppfylles som regel på markeder som 

kjennetegnes av en høy konsentrasjon av forretnings-

banker som er villige til å gi kreditt til ikke-finansielle 

clearingmedlemmer. I slike tilfeller bør derfor en høyere 

konsentrasjonsgrense tillates. 

39)  For å begrense sin markedsrisiko bør sentrale motparter 

pålegges å fastsette sikkerhetens verdi minst en gang om 

dagen. De skal anvende forsvarlige avkortinger som 

gjenspeiler sikkerhetens mulige verdifall i tidsrommet 

mellom den seneste verdisetting og det tidspunktet da 

sikkerheten med rimelighet kan forventes å bli realisert 

under stressede markedsforhold. Sikkerhetens størrelse 

bør også ta hensyn til en mulig eksponering for 

korrelasjonsrisiko. 

40)  Anvendelsen av avkortinger bør gjøre det mulig for 

sentrale motparter å unngå store og uforutsette 

justeringer av nødvendige sikkerhetsbeløp, slik at 

prosykliske virkninger kan unngås i den grad det er 

mulig. 

41)  For å unngå vesentlige negative virkninger på prisen 

dersom sikkerheten må realiseres i løpet av kort tid, bør 

en sentral motpart ikke konsentrere sikkerhetene om et 

begrenset antall utstedere eller et begrenset antall 

eiendeler. Konsentrerte sikkerhetsposisjoner bør derfor 

ikke anses som svært likvide.  
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42)  Likviditets-, kreditt- og markedsrisiko bør vurderes på 

porteføljenivå og for hvert finansielle instrument. En 

konsentrert portefølje kan ha en vesentlig negativ 

virkning på likviditeten til sikkerhetene eller til de 

finansielle instrumentene som den sentrale motparten 

kan investere sine økonomiske midler i, ettersom det 

sannsynligvis ikke vil være mulig å selge store 

posisjoner under stressede markedsforhold uten at 

markedsprisen går ned. Av samme grunn bør sikkerhet 

som den sentrale motparten opprettholder, overvåkes og 

verdsettes kontinuerlig for å sikre at den fortsatt er 

likvid. 

43)  Markedene for energiderivater har en særlig sterk 

kopling til spotmarkedene for råvarer, og det er en stor 

andel av ikke-finansielle clearingmedlemmer på disse 

derivatmarkedene. På disse markedene er en betydelig 

andel av markedsdeltakerne også produsenter av den 

underliggende råvaren. Tilgang til tilstrekkelig sikkerhet 

til fullt ut å dekke forretningsbankgarantier kan kreve at 

de berørte ikke-finansielle clearingmedlemmene må 

frigjøre en betydelig andel av sine aktuelle posisjoner, 

eller det kan hindre dem i å fortsette å cleare sine 

posisjoner som en sentral motparts direkte clearing-

medlem. Denne prosessen kan skape forstyrrelser på 

energimarkedene når det gjelder likviditeten og 

mangfoldet av markedsdeltakere. Anvendelsen av 

prosessen bør derfor utsettes i henhold til en nærmere 

fastsatt tidsplan. 

44)  For å sikre en ensartet anvendelse av rammen fastsatt i 

forordning (EU) nr. 648/2012 bør det stilles samme krav 

til alle sektorer i den endelige versjonen av reglene som 

skal gjelde for dem. Energiforetak driver for tiden sin 

virksomhet innenfor en veletablert ramme som det vil ta 

tid å tilpasse til de nye kravene som er fastsatt for å 

unngå skadevirkninger for realøkonomien. Det er derfor 

ønskelig å fastsette en ikrafttredelsesdato for denne 

typen markeder som muliggjør en egnet overgang fra 

dagens markedspraksis uten at markedenes struktur og 

likviditet påvirkes unødvendig mye. 

45)  Sentrale motparters investeringsretningslinjer bør gi 

høyeste prioritet til prinsippene om kapitalbeskyttelse 

og størst mulig likviditet. Investeringsretningslinjene 

bør også sikre at det ikke oppstår konflikter med den 

sentrale motpartens kommersielle interesser. 

46)  For å sikre samsvar på internasjonalt plan bør de 

kriteriene som finansielle instrumenter skal oppfylle for 

å bli ansett som egnede investeringer for den sentrale 

motparten, ta hensyn til prinsipp 16 i CPSS-IOSCO-

prinsippene. En sentral motpart bør særlig være pålagt å 

stille strenge krav til utstederen av det finansielle 

instrumentet og til det finansielle instrumentets 

overførbarhet og dets kreditt-, markeds-, volatilitets- og 

valutarisiko. En sentral motpart bør sikre at den ikke 

undergraver tiltak som er truffet for å begrense 

risikoeksponeringen for sine investeringer, ved å ha for 

store eksponeringer overfor enkelte finansielle 

instrumenter, typer av finansielle instrumenter, enkelte 

utstedere, typer av utstedere eller enkelte depotmot-

takere. 

47)  En sentral motparts bruk av derivater eksponerer den for 

ytterligere kreditt- og markedsrisiko, og det er derfor 

nødvendig å fastsette et begrenset sett av om-

stendigheter der den sentrale motparten kan investere 

sine økonomiske midler i derivater. Ettersom en sentral 

motpart bør ha som mål å oppnå en nøytral posisjon 

med hensyn til markedsrisiko, er de eneste risikoene en 

sentral motpart bør behøve å sikre, de som er knyttet til 

sikkerhetene den godtar, eller de risikoene som oppstår 

ved mislighold hos et clearingmedlem. Risikoer knyttet 

til sikkerhetene som en sentral motpart godtar, kan 

styres på en tilfredsstillende måte gjennom avkortinger, 

og det anses ikke nødvendig at en sentral motpart bruker 

derivater i denne forbindelse. Derivater bør brukes av 

sentrale motparter bare for å styre likviditetsrisiko som 

oppstår for eksponeringer overfor ulike valutaer, og for 

å sikre porteføljen til et misligholdende clearingmedlem, 

og bare dersom den sentrale motpartens framgangsmåter 

ved mislighold tillater dette. 

48)  Av hensyn til egen sikkerhet bør de sentrale motpartene 

ha bare en liten andel kontanter i form av usikrede 

innskudd. Når sentrale motparter sikrer sine kontanter, 

bør de alltid sørge for at de er tilstrekkelig beskyttet mot 

likviditetsrisiko. 

49)  Det er nødvendig å fastsette strenge krav til stresstesting 

og etterkontroll for å sikre at sentrale motparters 

modeller, metoder og ramme for styring av likviditets-

risiko fungerer tilfredsstillende, idet det tas hensyn til 

alle risikoer som den sentrale motparten eksponeres for, 

slik at den sentrale motparten til enhver tid har 

tilstrekkelige midler til å dekke disse risikoene. 

50)  For å sikre at kravene til sentrale motparter anvendes på 

en ensartet måte, er det nødvendig å fastsette nærmere 

bestemmelser om hvilke typer av tester som skal 

gjennomføres, herunder både stresstester og 

etterkontroll. Det er nødvendig å anvende en til-

nærmingsmåte basert på kriterier for å ta høyde for det 

brede spekteret av verdipapir- og derivatkontrakter som 

kan bli clearet i framtiden, gjenspeile de forskjellige 

måtene sentrale motparter driver virksomhet og styrer 

risiko på, ta hensyn til håndteringen av framtidig 

utvikling og nye risikoer og gi mulighet for tilstrekkelig 

fleksibilitet. 

51)  Ved validering av en sentral motparts modeller,  

metoder og ramme for styring av likviditetsrisiko er det 

viktig å benytte en egnet uavhengig part slik at 

eventuelle nødvendige korrigerende tiltak kan  

fastsettes og iverksettes før gjennomføringen, og for å 

unngå eventuelle vesentlige interessekonflikter. Den 

uavhengige parten bør være tilstrekkelig atskilt fra den 

delen av den sentrale motparten som utvikler, 

gjennomfører og skal anvende modellen eller 

retningslinjene som gjennomgås, og bør ikke ha noen 

vesentlig interessekonflikt. Disse vilkårene kan 

oppfylles av enten en intern part som har atskilte 

rapporteringslinjer, eller av en ekstern part.  
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52)  Ulike aspekter ved en sentral motparts økonomiske 

midler, særlig margindekning, misligholdsfond og andre 

økonomiske midler, skal dekke forskjellige scenarioer 

og formål. Det er derfor nødvendig å stille særlige krav 

som gjenspeiler disse formålene, og å sikre ensartet 

anvendelse blant alle sentrale motparter. Når den 

nødvendige dekningen vurderes, bør den sentrale 

motparten ikke motregne eventuelle eksponeringer 

mellom misligholdende clearingmedlemmer for å unngå 

å redusere de mulige virkningene disse eksponeringene 

kan ha. 

53)  De ulike typene av finansielle instrumenter som en 

sentral motpart kan cleare, er gjenstand for en rekke 

særlige risikoer. Det bør derfor kreves at en sentral 

motpart i sine modeller og metoder og rammen for 

styring av likviditetsrisiko tar hensyn til alle risikoer 

som er relevante for de markedene den yter clearing-

tjenester til, for å sikre at den måler sin potensielle 

framtidige eksponering på en tilfredsstillende måte. For 

at slike risikoer skal kunne vurderes på riktig måte, bør 

kravene til stresstesting omfatte særlige risikoer som er 

relevante for forskjellige typer finansielle instrumenter. 

54)  For at en sentral motpart skal kunne sikre at dens modell 

for beregning av startmarginer i tilstrekkelig grad 

gjenspeiler dens mulige eksponeringer, bør den sentrale 

motparten i tillegg til den daglige etterkontrollen av 

margindekningen der det undersøkes om den sikkerhe-

ten som kreves, er tilstrekkelig, også foreta etterkontroll 

av viktige parametrer og antakelser for modellen. Dette 

er avgjørende for å sikre at sentrale motparters modeller 

gir en nøyaktig beregning av startmarginen. 

55)  Grundige følsomhetsanalyser av marginkrav kan få økt 

betydning når markedene er illikvide eller volatile, og 

de bør anvendes for å fastslå virkningene av ulike 

viktige modellparametrer. Følsomhetsanalyse er et 

effektivt verktøy for å avdekke skjulte mangler som 

ikke kan oppdages ved hjelp av etterkontroll. 

56)  Dersom stresstester og etterkontroll ikke foretas 

regelmessig, kan det føre til at den sentrale motpartens 

økonomiske og likvide midler ikke er tilstrekkelige til å 

dekke de faktiske risikoene den eksponeres for. 

Hensiktsmessige tester vil også gjøre det mulig for den 

sentrale motpartens modeller, metoder og ramme for 

styring av likviditetsrisiko å raskt håndtere endringer i 

markedene og nye risikoer. Sentrale motparter bør 

derfor straks ta i bruk testresultatene for å gjennomgå 

sine modeller og metoder og rammen for styring av 

likviditetsrisiko. 

57)  Modeller for ekstreme markedsforhold kan gjøre det 

lettere for den sentrale motparten å fastsette grenser for 

sine aktuelle modeller, rammen for styring av 

likviditetsrisiko og de økonomiske og likvide midlene. 

Dette krever imidlertid at den sentrale motparten utøver 

skjønn når den utarbeider modeller for ulike markeder 

og produkter. Omvendt stresstesting bør anses som et 

nyttig styringsverktøy, om enn ikke det viktigste, for å 

fastsette et hensiktsmessig nivå av økonomiske midler. 

58)  Det er avgjørende at clearingmedlemmer, kunder og 

andre relevante berørte parter er involvert i simulerings-

øvelser der en sentral motparts framgangsmåter ved 

mislighold testes, for å sikre at de har tilstrekkelig 

forståelse og operasjonell kapasitet til å delta i 

håndteringen av en misligholdssituasjon. Simulerings-

øvelser bør reprodusere en misligholdssituasjon for å 

vise clearingmedlemmenes, kundenes og andre 

relevante berørte parters roller og ansvarsområder. I 

tillegg er det viktig at en sentral motpart har innført 

hensiktsmessige ordninger som gjør det mulig å fastslå 

om det kreves korrigerende tiltak, og å avdekke 

eventuell manglende klarhet, eller mulighet for skjønn, i 

regler og framgangsmåter. Det er særlig viktig å teste en 

sentral motparts framgangsmåter ved mislighold dersom 

den er avhengig av at ikke-misligholdende clearing-

medlemmer eller tredjeparter bistår i stengnings-

prosessen, og dersom framgangsmåtene ved mislighold 

aldri har vært testet i en faktisk misligholdssituasjon. 

59)  Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske 

reguleringsstandarder som Den europeiske verdipapir- 

og markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for 

Kommisjonen. 

60)  ESMA har i relevante tilfeller rådført seg med  

Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA), Det 

europeiske råd for systemrisiko og medlemmene av 

ESSB før utkastet til tekniske standarder som ligger til 

grunn for denne forordning, ble lagt fram. I samsvar 

med artikkel 10 i europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om 

opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet)(1) 

har ESMA holdt åpne offentlige høringer om utkastet til 

tekniske reguleringsstandarder, analysert de mulige 

tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet 

uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer og 

markeder opprettet i samsvar med artikkel 37 i 

forordning (EU) nr. 1095/2010 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

GENERELT 

Artikkel 1 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

1) «basisrisiko» den risikoen som oppstår som følge av ikke 

fullstendig korrelerte bevegelser mellom to eller flere 

eiendeler eller kontrakter som cleares av den sentrale 

motparten,  

  

(1) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84. 
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2) «konfidensintervall» den prosentdelen av eksponerings-

bevegelsene for hvert clearet finansielt instrument 

innenfor en bestemt historisk horisont som en sentral 

motpart er pålagt å dekke i løpet av en viss avvik-

lingsperiode, 

3) «eierfordel» fordelen ved direkte eierskap til en fysisk 

råvare, noe som påvirkes både av markedsforholdene og 

av faktorer som lagringskostnader, 

4) «marginer» marginer som nevnt i artikkel 41 i forordning 

(EU) nr. 648/2012, og som kan omfatte startmarginer og 

variasjonsmarginer, 

5) «startmargin» marginer som en sentral motpart inndriver 

for å dekke mulig framtidig eksponering mot clearing-

medlemmer som stiller sikkerheten, og eventuelt 

samvirkende sentrale motparter i intervallet mellom den 

siste margininndrivingen og avviklingen av posisjoner 

etter mislighold fra et clearingmedlem eller en sam-

virkende sentral motpart, 

6) «variasjonsmargin» marginer som inndrives eller utbetales 

for å gjenspeile aktuelle eksponeringer som følge av 

faktiske endringer i markedsprisen, 

7) «risiko for plutselig mislighold» risikoen for plutselig 

mislighold fra en motpart eller utsteder, før markedet har 

fått tid til å ta hensyn til den økte misligholdsrisikoen, 

8) «avviklingsperiode» det tidsrommet som brukes for å 

beregne de marginene en sentral motpart anser som 

nødvendige for å håndtere sin eksponering overfor et 

misligholdende medlem, og da den sentrale motparten er 

eksponert for markedsrisiko knyttet til forvaltningen av 

det misligholdende medlemmets posisjoner, 

9) «historisk horisont» tidshorisonten for beregningen av 

historisk volatilitet, 

10) «testavvik» resultatet av en test som viser at en sentral 

motparts modell eller dens ramme for styring av 

likviditetsrisiko ikke ga det ønskede dekningsnivået, 

11) «korrelasjonsrisiko» den risikoen som oppstår som følge 

av eksponering overfor en motpart eller utsteder når 

sikkerheten som er stilt av denne motparten eller utstedt 

av denne utstederen, i høy grad korrelerer med 

vedkommendes kredittrisiko. 

KAPITTEL II 

ANERKJENNELSE AV EN SENTRAL MOTPART FRA EN 

TREDJESTAT 

(Artikkel 25 i forordning (EU) nr. 648/2012) 

Artikkel 2 

Opplysninger som skal framlegges for ESMA i forbindelse 

med anerkjennelsen av en sentral motpart 

En søknad om anerkjennelse inngitt av en sentral motpart som 

er etablert i en tredjestat, skal inneholde minst følgende 

opplysninger: 

a)  den juridiske personens fulle navn, 

b)  identiteten til aksjeeiere eller medlemmer som innehar 

kvalifiserende eierandeler, 

c)  en liste over medlemsstatene der søkeren skal yte tjenester, 

d)  klasser av finansielle instrumenter som cleares, 

e)  nærmere opplysninger som skal gjengis på ESMAs nettsted 

i samsvar med artikkel 88 nr. 1 bokstav e) i forordning 

(EU) nr. 648/2012, 

f)  nærmere opplysninger om søkerens økonomiske midler, 

hvilken form de har og hvordan de forvaltes, samt 

ordninger for å sikre dem, herunder framgangsmåter ved 

mislighold, 

g)  nærmere opplysninger om marginmetoden og metoden for 

beregning av misligholdsfond, 

h)  en liste over anerkjente sikkerheter, 

i)  de verdiene, om nødvendig i form av anslag, som cleares av 

den søkende sentrale motparten, inndelt etter clearet 

unionsvaluta, 

j)  resultater av de stresstestene og etterkontrollene som er 

gjennomført i løpet av året før søknadsdatoen, 

k)  søkerens interne regler og framgangsmåter, med 

dokumentasjon på full overholdelse av kravene som gjelder 

i den berørte tredjestaten, 

l)  nærmere opplysninger om eventuelle utkontrakterings-

ordninger, 

m)  nærmere opplysninger om atskillelsesordninger og deres 

rettslige gyldighet og gjennomførbarhet,  



Nr. 60/264 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.9.2018 

 

n)  nærmere opplysninger om den sentrale motpartens 

tilgangskrav samt vilkår for å midlertidig oppheve og 

avslutte medlemskap, 

o)  nærmere opplysninger om en eventuell samvirkingsavtale, 

herunder opplysningene som er gitt til tredjestatens 

vedkommende myndighet for at den skal vurdere avtalen. 

KAPITTEL III 

ORGANISATORISKE KRAV 

(Artikkel 26 i forordning (EU) nr. 648/2012) 

Artikkel 3 

Styringsordninger 

1.  Hovedelementene i den sentrale motpartens styringsord-

ninger, som fastsetter dens organisasjonsstruktur og klart 

angitte og veldokumenterte retningslinjer, framgangsmåter og 

prosesser for styrets og den øverste ledelsens arbeid, skal 

omfatte følgende: 

a)  styrets og eventuelle styrekomiteers sammensetning, rolle 

og ansvarsområder, 

b)  ledelsens rolle og ansvarsområder, 

c)  den øverste ledelsens struktur, 

d)  rapporteringslinjer mellom den øverste ledelsen og styret, 

e)  framgangsmåter for utnevning av styremedlemmer og den 

øverste ledelsen, 

f)  utformingen av risikostyrings-, etterlevelses- og intern-

kontrollfunksjonen, 

g)  prosessene for å sikre ansvarlighet overfor berørte parter. 

2.  En sentral motpart skal ha tilstrekkelig personale til å 

oppfylle alle forpliktelser som følger av denne forordning og 

forordning (EU) nr. 648/2012. En sentral motpart skal ikke dele 

personale med andre konsernforetak, med mindre det skjer i 

henhold til en utkontrakteringsavtale i samsvar med artikkel 35 

i forordning (EU) nr. 648/2012. 

3.  En sentral motpart skal fastsette ansvarslinjer som er 

klare, konsekvente og veldokumenterte. En sentral motpart skal 

sikre at ulike personer fungerer som risikostyringsleder, 

etterlevelsesleder og teknologileder, at de er ansatte hos den 

sentrale motparten. og at de har eneansvar for utøvelsen av 

disse funksjonene. 

4.  En sentral motpart som inngår i et konsern, skal ta hensyn 

til konsernets eventuelle innvirkning på dens styringsordninger, 

herunder om den er tilstrekkelig uavhengig til å oppfylle sine 

lovbestemte forpliktelser som en selvstendig juridisk person, og 

om dens uavhengighet kan undergraves av konsernstrukturen 

eller av at et styremedlem også sitter i styret i andre foretak i 

samme konsern. En slik sentral motpart bør særlig vurdere å 

innføre bestemte framgangsmåter for å forebygge og håndtere 

interessekonflikter, herunder i forbindelse med utkontrakte-

ringsordninger. 

5.  Dersom en sentral motpart har et todelt styresystem, skal 

styrets rolle og ansvarsområder, som fastsatt i denne forordning 

og i forordning (EU) nr. 648/2012, fordeles mellom 

tilsynsorganet og styret etter behov. 

6.  Retningslinjer, framgangsmåter, systemer og kontrolltiltak 

for risikostyring skal inngå i en ensartet og konsekvent 

styringsramme som regelmessig gjennomgås og ajourføres. 

Artikkel 4 

Risikostyring og internkontrollordninger 

1.  En sentral motpart skal ha innført en solid ramme for å 

styre alle vesentlige risikoer som den er eller kan bli eksponert 

for. En sentral motpart skal utarbeide dokumenterte 

retningslinjer, framgangsmåter og systemer som identifiserer, 

måler, overvåker og styrer slike risikoer. Når den sentrale 

motparten utarbeider retningslinjer, framgangsmåter og 

systemer for risikostyring, skal den utforme dem på en måte 

som sikrer at clearingmedlemmer på en korrekt måte styrer og 

begrenser de risikoene de selv utgjør for den sentrale 

motparten. 

2.  En sentral motpart skal ha en integrert og omfattende 

oversikt over alle relevante risikoer. Disse skal omfatte de 

risikoene den påføres av og medfører for sine clearing-

medlemmer og, så langt det er praktisk mulig, kunder, samt de 

risikoene den påføres av og medfører for andre enheter, 

herunder, men ikke begrenset til, samvirkende sentrale 

motparter, betalings- og oppgjørssystemer for verdipapirer, 

oppgjørsbanker, likviditetstilbydere, verdipapirsentraler, handels-

plasser som den sentrale motparten betjener, og andre kritiske 

tjenesteytere. 

3.  En sentral motpart skal utvikle hensiktsmessige 

risikostyringsverktøyer slik at den kan styre og rapportere om 

alle relevante risikoer. Dette skal omfatte identifisering og 

håndtering av systemer, markeder eller andre avhengighets-

forhold. Dersom en sentral motpart yter tjenester i tilknytning 

til clearing som har en annen risikoprofil enn dens funksjoner 

og kan eksponere den for betydelig tilleggsrisiko, skal den 

sentrale motparten styre disse tilleggsrisikoene på en 

hensiktsmessig måte. Dette kan omfatte at de tilleggstjenestene 

som den sentrale motparten yter, juridisk skilles fra dens 

kjernefunksjoner.  
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4.  Styringsordningene skal sikre at en sentral motparts styre 

påtar seg det endelige ansvaret for å styre den sentrale 

motpartens risikoer. Styret skal definere, fastsette og 

dokumentere et hensiktsmessig nivå for risikotoleranse og 

risikokapasitet for den sentrale motparten. Styret og den øverste 

ledelsen skal sikre at den sentrale motpartens retningslinjer, 

framgangsmåter og kontroller er forenlige med den sentrale 

motpartens risikotoleranse og risikokapasitet, og at de angir 

hvordan den sentrale motparten identifiserer, rapporterer, 

overvåker og styrer risiko. 

5.  En sentral motpart skal anvende solide informasjons- og 

risikokontrollsystemer for å gi den sentrale motparten og 

eventuelt dens clearingmedlemmer og, om mulig, kunder 

mulighet til å innhente rettidige opplysninger og anvende 

retningslinjer og framgangsmåter for risikostyring på en 

hensiktsmessig måte. Disse systemene skal minst sikre at 

kreditt- og likviditetsrisiko overvåkes kontinuerlig hos den 

sentrale motparten, hos clearingmedlemmet og, så langt det er 

praktisk mulig, hos kunder. 

6.  En sentral motpart skal sikre at risikostyringsfunksjonen 

har nødvendig myndighet, nødvendige ressurser, nødvendige 

sakkunnskaper og nødvendig tilgang til alle relevante 

opplysninger, og at den er tilstrekkelig uavhengig av den 

sentrale motpartens øvrige funksjoner. Den sentrale motpartens 

risikostyringsleder skal gjennomføre rammen for risikostyring, 

herunder retningslinjer og framgangsmåter som styret har 

fastsatt. 

7.  En sentral motpart skal ha egnede internkontrollordninger 

for å bistå styret med å overvåke og vurdere om dens 

retningslinjer, framgangsmåter og systemer for risikostyring er 

tilstrekkelige og effektive. Slike ordninger skal omfatte gode 

administrasjons- og regnskapsrutiner, en stabil etterlevelses-

funksjon og en uavhengig internrevisjons- og validerings- eller 

kontrollfunksjon. 

8.  En sentral motparts finansregnskap skal utarbeides hvert 

år og revideres av revisorer som foretar lovfestet revisjon, eller 

av revisjonsselskaper i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2006/43/EF(1). 

Artikkel 5 

Retningslinjer og framgangsmåter for å sikre etterlevelse 

1.  En sentral motpart skal innføre, gjennomføre og 

opprettholde egnede retningslinjer og framgangsmåter for å 

oppdage enhver mulig risiko for at den sentrale motparten og 

dens ansatte ikke skal kunne oppfylle sine forpliktelser i 

henhold til denne forordning, forordning (EU) nr. 648/2012/EU 

og gjennomføringsforordning (EU) nr. 1249/2012, samt enhver 

tilknyttet risiko, og skal innføre hensiktsmessige tiltak og 

framgangsmåter for å gjøre slik risiko så liten som mulig og 

sette vedkommende myndigheter i stand til å utøve sin 

myndighet effektivt i henhold til nevnte forordninger. 

  

(1) EUT L 157 av 9.6.2006, s. 87. 

2.  En sentral motpart skal sikre at dens regler, fram-

gangsmåter og kontraktsregulerte ordninger er klare og 

omfattende og sikrer etterlevelse av denne forordning, 

forordning (EU) nr. 648/2012 og gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 1249/2012 samt alle andre gjeldende regulerings- og 

tilsynskrav. 

Den sentrale motpartens regler, framgangsmåter og kontrakts-

regulerte ordninger skal nedtegnes skriftlig eller registreres på 

et annet varig medium. Disse reglene, framgangsmåtene og 

kontraktsregulerte ordningene og eventuelle vedlagte dokumen-

ter skal være nøyaktige, ajourførte og lett tilgjengelige for 

vedkommende myndighet, clearingmedlemmer og eventuelt 

kunder. 

En sentral motpart skal identifisere og analysere hvor solide 

dens regler, framgangsmåter og kontraktsregulerte ordninger er. 

Ved behov skal uavhengige juridiske uttalelser innhentes i 

forbindelse med denne analysen. Den sentrale motparten skal 

ha en prosess for å foreslå og gjennomføre endringer av sine 

regler og framgangsmåter, og før eventuelle vesentlige 

endringer foretas, skal den rådføre seg med alle berørte 

clearingmedlemmer og framlegge endringsforslagene for 

vedkommende myndighet. 

3.  Når en sentral motpart utarbeider sine regler, fram-

gangsmåter og kontraktsregulerte ordninger, skal den ta hensyn 

til relevante reguleringsprinsipper, industristandarder og 

markedsprotokoller og tydelig angi hvor slik praksis er 

innarbeidet i dokumentasjonen om rettighetene og forpliktel-

sene til den sentrale motparten, dens clearingmedlemmer og 

andre berørte tredjeparter. 

4.  En sentral motpart skal identifisere og analysere mulige 

lovkonflikter og utarbeide regler og framgangsmåter for å 

redusere juridisk risiko som følger av slike konflikter. Ved 

behov skal den sentrale motparten innhente uavhengige 

juridiske uttalelser i forbindelse med denne analysen. 

En sentral motparts regler og framgangsmåter skal klart angi 

hvilken lovgivning som skal anvendes på hvert aspekt ved den 

sentrale motpartens aktiviteter og oppgaver. 

Artikkel 6 

Etterlevelsesfunksjon 

1.  En sentral motpart skal innføre og opprettholde en fast og 

effektiv etterlevelsesfunksjon som fungerer uavhengig av den 

sentrale motpartens øvrige funksjoner. Den skal sikre at 

etterlevelsesfunksjonen har nødvendig myndighet, nødvendige 

ressurser, nødvendige sakkunnskaper og nødvendig tilgang til 

alle relevante opplysninger. 

Når den sentrale motparten oppretter etterlevelsesfunksjonen, 

skal den ta hensyn til sin virksomhets art, størrelse og 

kompleksitet og til arten og omfanget av de tjenestene og 

oppgavene den utfører i forbindelse med denne virksomheten.  
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2.  Etterlevelseslederen skal minst ha ansvar for følgende: 

a)  overvåking og regelmessig vurdering av om de tiltakene 

som er fastsatt i samsvar med artikkel 5 nr. 4, og de 

tiltakene som er truffet for å rette opp eventuelle mangler 

med hensyn til den sentrale motpartens oppfyllelse av sine 

forpliktelser, er tilstrekkelige og effektive, 

b)  administrering av retningslinjene og framgangsmåtene for 

etterlevelse som er fastsatt av den øverste ledelsen og styret, 

c)  rådgivning og bistand til de personene som har ansvar for å 

utføre den sentrale motpartens tjenester og oppgaver for å 

oppfylle den sentrale motpartens forpliktelser i henhold til 

denne forordning, forordning (EU) nr. 648/2012 og 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 1249/2012 og eventuelle 

andre reguleringskrav, 

d)  regelmessig rapportering til styret om den sentrale 

motpartens og dens ansattes etterlevelse av denne forord-

ning, forordning (EU) nr. 648/2012 og gjennomførings-

forordning (EU) nr. 1249/2012, 

e)  fastsettelse av framgangsmåter for effektiv utbedring av 

tilfeller av manglende etterlevelse, 

f)  sikring av at berørte personer som er involvert i 

etterlevelsesfunksjonen, ikke deltar i utførelsen av 

tjenestene eller oppgavene som de overvåker, og at 

eventuelle interessekonflikter hos slike personer identifise-

res og løses på korrekt måte. 

Artikkel 7 

Organisasjonsstruktur og atskillelse av rapporteringslinjer 

1.  En sentral motpart skal definere styrets, den øverste 

ledelsens og eventuelle styrekomiteers sammensetning, rolle og 

ansvarsområder. Disse ordningene skal være klart beskrevet og 

veldokumenterte. Styret skal som et minstekrav nedsette en 

revisjonskomité og en godtgjøringskomité. Risikokomiteen som 

nedsettes i samsvar med artikkel 28 i forordning (EU)  

nr. 648/2012, skal være en rådgivende komité for styret. 

2.  Styret skal minst ha ansvar for å 

a)  fastsette klare mål og strategier for den sentrale motparten, 

b)  effektivt overvåke den øverste ledelsen, 

c)  fastsette en egnet godtgjøringspolitikk, 

d)  opprette og overvåke risikostyringsfunksjonen, 

e)  overvåke etterlevelsesfunksjonen og internkontrollfunk-

sjonen, 

f)  overvåke utkontrakteringsordninger, 

g)  overvåke etterlevelsen av alle bestemmelser i denne 

forordning, forordning (EU) nr. 648/2012 og gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 1249/2012 og alle andre regule-

rings- og tilsynskrav, 

h)  stå ansvarlig overfor aksjeeiere eller eiere og ansatte, 

clearingmedlemmer og deres kunder og andre relevante 

berørte parter. 

3.  Den øverste ledelsen skal minst ha ansvar for å 

a)  sikre at den sentrale motpartens virksomhet er forenlig med 

den sentrale motpartens mål og strategi som fastsatt av 

styret, 

b)  utforme og opprette framgangsmåter for etterlevelse og 

internkontroll som fremmer den sentrale motpartens mål, 

c)  regelmessig gjennomgå og teste framgangsmåtene for 

internkontroll, 

d)  sikre at tilstrekkelige ressurser avsettes til risikostyring og 

etterlevelse, 

e)  delta aktivt i risikokontrollprosessen, 

f)  sikre at det tas behørig hensyn til risikoer som den sentrale 

motparten eksponeres for gjennom sin clearing og sine 

oppgaver knyttet til clearing. 

4.  Dersom styret delegerer oppgaver til komiteer eller 

underkomiteer, skal det fortsatt godkjenne beslutninger som 

kan ha betydelig innvirkning på den sentrale motpartens 

risikoprofil. 

5.  Ordningene for styrets og den øverste ledelsens 

virksomhet skal omfatte prosesser for å identifisere, håndtere og 

løse potensielle interessekonflikter for medlemmer av styret og 

den øverste ledelsen. 

6.  En sentral motpart skal ha klare og direkte rapporte-

ringslinjer mellom styret og den øverste ledelsen for å sikre at 

den øverste ledelsen står ansvarlig for sine resultater. 

Rapporteringslinjene når det gjelder risikostyring, etterlevelse 

og internrevisjon skal være klare og atskilt fra rapporte-

ringslinjene for den sentrale motpartens øvrige virksomhet. 

Risikostyringslederen skal rapportere til styret enten direkte 

eller gjennom risikokomiteens leder. Etterlevelseslederen og 

internrevisjonsfunksjonen skal rapportere direkte til styret.  
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Artikkel 8 

Godtgjøringspolitikk 

1.  Godtgjøringskomiteen skal utforme og videreutvikle 

godtgjøringspolitikken, overvåke den øverste ledelsens 

gjennomføring av den og regelmessig gjennomgå hvordan den 

anvendes i praksis. Selve politikken skal dokumenteres og 

gjennomgås minst en gang i året. 

2.  Godtgjøringspolitikken skal være utformet slik at 

godtgjøringsnivået og godtgjøringsstrukturen er tilpasset en 

forsvarlig risikostyring. Politikken skal ta hensyn til både 

framtidige og eksisterende risikoer samt deres virkninger. I 

tidsplaner for utbetaling skal det tas hensyn til risikoenes 

tidshorisont. Særlig når det gjelder variabel godtgjøring, skal 

politikken ta behørig hensyn til et eventuelt manglende samsvar 

mellom resultatperioder og risikoperioder, og den skal sikre at 

utbetalingene eventuelt utsettes. De faste og variable 

bestanddelene av den samlede godtgjøringen skal være i 

balanse og i samsvar med risikotilpasningen. 

3.  Godtgjøringspolitikken skal sikre at personale som deltar i 

risikostyrings-, etterlevelses- og internrevisjonsfunksjoner, 

godtgjøres på en måte som er uavhengig av den sentrale 

motpartens driftsresultat. Godtgjøringsnivået skal stå i forhold 

til ansvaret og være passende sammenliknet med godtgjø-

ringsnivået i forretningsområdene. 

4.  Godtgjøringspolitikken skal årlig være gjenstand for 

uavhengig revisjon. Resultatene av disse revisjonene skal stilles 

til rådighet for vedkommende myndighet. 

Artikkel 9 

Informasjonsteknologisystemer 

1.  En sentral motpart skal utforme informasjonstek-

nologisystemer som er pålitelige og sikre og kan behandle de 

opplysningene som er nødvendige for at den sentrale motparten 

skal kunne utføre sine aktiviteter og oppgaver på en sikker og 

effektiv måte 

Informasjonsteknologiarkitekturen skal være godt dokumentert. 

Systemene skal være utformet slik at de kan håndtere den 

sentrale motpartens driftsmessige behov og de risikoene den 

sentrale motparten står overfor, de skal være robuste, også 

under stressede markedsforhold, og de skal om nødvendig 

kunne bygges ut for å behandle ytterligere opplysninger. Den 

sentrale motparten skal sørge for framgangsmåter og 

kapasitetsplanlegging og ha tilstrekkelig restkapasitet til at 

systemet kan behandle alle gjenstående transaksjoner før 

dagens slutt dersom en større forstyrrelse oppstår. Den sentrale 

motparten skal fastsette framgangsmåter for innføring av ny 

teknologi, herunder klare planer for tilbakestilling. 

2.  For å sikre en høy grad av sikkerhet ved informasjons-

behandling og muliggjøre forbindelser med sine clearing-

medlemmer og kunder samt sine tjenesteytere skal en sentral 

motpart basere sine informasjonsteknologisystemer på interna-

sjonalt anerkjente tekniske standarder og god bransjepraksis. 

Den sentrale motparten skal utsette sine systemer for strenge 

tester med simulerte stressituasjoner før de tas i bruk første 

gang, etter at det er foretatt større endringer, og etter at det har 

oppstått en større driftsforstyrrelse. Clearingmedlemmer og 

kunder, samvirkende sentrale motparter og andre berørte parter 

skal i hensiktsmessig omfang delta i utformingen og 

gjennomføringen av disse testene. 

3.  En sentral motpart skal opprettholde en solid ramme for 

informasjonssikkerhet som styrer informasjonssikkerhets-

risikoen på en egnet måte. Rammen skal omfatte hensikts-

messige ordninger, retningslinjer og framgangsmåter for å 

verne opplysningene mot ulovlig offentliggjøring, sikre 

dataenes nøyaktighet og integritet og sikre at den sentrale 

motpartens tjenester er tilgjengelige. 

4.  Rammen for informasjonssikkerhet skal omfatte minst 

følgende: 

a)  tilgangskontroll for systemet, 

b)  tilstrekkelige beskyttelsestiltak mot inntrenging og misbruk 

av data, 

c)  særlige midler for å bevare dataenes ekthet og integritet, 

herunder kryptografiske metoder, 

d)  pålitelige nett og framgangsmåter for nøyaktig og rask 

dataoverføring uten større driftsforstyrrelser, 

e)  revisjonssporing. 

5.  Informasjonsteknologisystemene og rammen for informa-

sjonssikkerhet skal gjennomgås minst en gang i året. De skal 

vurderes gjennom en uavhengig revisjon. Resultatene av disse 

vurderingene skal framlegges for styret og stilles til rådighet for 

vedkommende myndighet. 

Artikkel 10 

Offentliggjøring av opplysninger 

1.  En sentral motpart skal gjøre følgende opplysninger gratis 

tilgjengelig for offentligheten: 

a)  opplysninger om dens styringsordninger, herunder 

følgende: 

i)  organisasjonsstrukturen samt de viktigste målene og 

strategiene, 

ii)  de viktigste delene av godtgjøringspolitikken, 

iii)  finansiell nøkkelinformasjon, herunder det seneste 

reviderte finansregnskapet, 

b)  opplysninger om dens regler, herunder følgende: 

i)  framgangsmåter ved mislighold, andre framgangsmåter 

og utfyllende tekster,  
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ii)  relevante opplysninger om kontinuerlig virksomhet, 

iii)  opplysninger om den sentrale motpartens risiko-

styringssystemer, -metoder og -resultater i samsvar 

med kapittel XII, 

iv)  alle relevante opplysninger om den sentrale motpartens 

utforming og virksomhet samt om rettighetene og 

pliktene til clearingmedlemmer og kunder, noe som er 

nødvendige for at de klart skal kunne identifisere og 

fullt ut forstå de risikoene og kostnadene som er 

knyttet til bruken av den sentrale motpartens tjenester, 

v)  den sentrale motpartens nåværende clearingtjenester, 

herunder nærmere opplysninger om hva den yter i 

forbindelse med hver tjeneste, 

vi)  den sentrale motpartens risikostyringssystemer,  

-metoder og -resultater, herunder opplysninger om 

økonomiske midler, investeringsretningslinjer, pris-

datakilder og modeller som anvendes i margin-

beregninger, 

vii)  gjeldende lover og regler for 

1)  tilgangen til den sentrale motparten, 

2)  de kontraktene som den sentrale motparten inngår 

med clearingmedlemmer og, dersom det er 

praktisk mulig, kunder, 

3)  de kontraktene som den sentrale motparten godtar 

for clearing, 

4)  eventuelle samvirkingsavtaler, 

5)  bruken av sikkerheter og bidrag til misligholds-

fond, herunder avvikling av posisjoner og 

realisering av sikkerheter samt i hvilket omfang 

sikkerheter beskyttes mot krav fra tredjepart, 

c)  opplysninger om anerkjente sikkerheter og gjeldende 

avkortinger, 

d)  en liste over alle nåværende clearingmedlemmer, herunder 

kriterier for deltaking og midlertidig oppheving og 

avslutning av clearingmedlemsskap. 

Dersom vedkommende myndighet er enig med den sentrale 

motparten i at opplysninger i henhold til bokstav b) eller c) i 

dette nummer kan sette den sentrale motpartens forretnings-

hemmeligheter, sikkerhet og soliditet i fare, kan den sentrale 

motparten beslutte å gi disse opplysningene på en måte som 

hindrer eller reduserer denne faren, eller ikke å gi slike 

opplysninger. 

2.  En sentral motpart skal gjøre opplysninger om eventuelle 

vesentlige endringer i sine styringsordninger, mål, strategier og 

viktigste retningslinjer samt i gjeldende regler og fram-

gangsmåter gratis tilgjengelig for offentligheten. 

3.  Opplysninger som skal offentliggjøres av den sentrale 

motparten, skal være tilgjengelige på dens nettsted. Opplys-

ningene skal være tilgjengelige på minst ett av de språk som er 

vanlig i internasjonale finanskretser. 

Artikkel 11 

Internrevisjon 

1.  En sentral motpart skal innføre og opprettholde en 

internrevisjonsfunksjon som er atskilt fra og uavhengig av den 

sentrale motpartens øvrige funksjoner og aktiviteter, og som har 

følgende oppgaver: 

a)  å innføre, gjennomføre og opprettholde en revisjonsplan for 

å evaluere egnetheten og effektiviteten av den sentrale 

motpartens systemer, internkontrollordninger og styrings-

ordninger, 

b)  å gi anbefalinger basert på resultatet av arbeidet utført i 

samsvar med bokstav a), 

c)  å kontrollere at disse anbefalingene blir overholdt, 

d)  å rapportere internrevisjonssaker til styret. 

2.  Internrevisjonsfunksjonen skal ha nødvendig myndighet, 

nødvendige ressurser, nødvendige sakkunnskaper og nødvendig 

tilgang til alle relevante dokumenter for å kunne utføre sine 

oppgaver. Den skal være tilstrekkelig uavhengig av ledelsen og 

rapportere direkte til styret. 

3.  Ved internrevisjon skal det vurderes hvor effektive den 

sentrale motpartens risikostyringsprosesser og kontrollord-

ninger er, på en måte som står i forhold til de risikoene ulike 

deler av virksomheten står overfor, og som er uavhengig av de 

forretningsområdene som vurderes. Internrevisjonsfunksjonen 

skal ha nødvendig tilgang til opplysninger for å gjennomgå alle 

aktivitetene, oppgavene, prosessene og systemene til den 

sentrale motparten, herunder utkontraktert virksomhet. 

4.  Internrevisjonsvurderinger skal baseres på en omfattende 

revisjonsplan som skal gjennomgås og framlegges for 

vedkommende myndighet minst en gang i året. Den sentrale 

motparten skal sikre at særskilte revisjoner kan foretas på kort 

varsel etter en bestemt hendelse. Revisjonsplaner og gjennom-

gåelser av slike skal godkjennes av styret. 

5.  En sentral motparts clearingvirksomhet, risikostyrings-

prosesser, internkontrollordninger og regnskaper skal være 

gjenstand for uavhengig revisjon. Uavhengig revisjon skal 

foretas minst en gang i året.  
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KAPITTEL IV 

OPPBEVARING AV OPPLYSNINGER 

(Artikkel 29 i forordning (EU) nr. 648/2012) 

Artikkel 12 

Alminnelige krav 

1.  En sentral motpart skal oppbevare registeropplysninger på 

et varig medium slik at informasjon kan gis til vedkommende 

myndigheter, ESMA og berørte medlemmer av Det europeiske 

system av sentralbanker (ESSB) i en form og på en måte som 

oppfyller følgende vilkår: 

a)  hvert viktige trinn i den sentrale motpartens behandling kan 

rekonstrueres, 

b)  det opprinnelige innholdet i en registeropplysning, før 

eventuelle rettelser eller andre endringer, kan dokumen-

teres, spores og hentes, 

c)  det er innført tiltak for å hindre uautorisert endring av 

opplysninger, 

d)  de registrerte opplysningenes sikkerhet og fortrolighet 

ivaretas gjennom egnede tiltak, 

e)  en funksjon for å identifisere og rette feil er innarbeidet i 

registreringssystemet, 

f)  opplysningene i registreringssystemet kan raskt gjenoppret-

tes i tilfelle av systemfeil. 

2.  Registeropplysninger eller informasjon som er mindre enn 

seks måneder gamle, skal framlegges for myndighetene nevnt i 

nr. 1 så snart som mulig og senest før slutten av bankdagen som 

følger etter en anmodning fra vedkommende myndighet. 

3.  Registeropplysninger eller informasjon som er mer enn 

seks måneder gamle, skal framlegges for myndighetene nevnt i 

nr. 1 så snart som mulig og innen fem bankdager etter en 

anmodning fra vedkommende myndighet. 

4.  Dersom opplysningene som sentrale motparter behandler, 

inneholder personopplysninger, skal de sentrale motpartene ta 

hensyn til sine forpliktelser i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 95/46/EF(1) og europaparlaments- og rådsfor-

ordning (EF) nr. 45/2001(2). 

5.  Dersom en sentral motpart oppbevarer opplysninger 

utenfor Unionen, skal den sikre at vedkommende myndighet, 

ESMA og berørte ESSB-medlemmer kan få tilgang til 

opplysningene i samme omfang og innen de samme fristene 

som i Unionen. 

  

(1) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 

6.  Hver sentral motpart skal oppgi navn på de berørte 

personene som, innen fristen fastsatt i nr. 2 og 3 for fram-

legging av relevante opplysninger, kan forklare innholdet i 

opplysningene for vedkommende myndigheter. 

7.  Vedkommende myndighet skal kunne få innsyn i alle 

opplysninger som en sentral motpart skal oppbevare i henhold 

til denne forordning. En sentral motpart skal på anmodning gi 

vedkommende myndighet tilgang, gjennom direkte dataflyt, til 

opplysningene som kreves i henhold til artikkel 13 og 14. 

Artikkel 13 

Transaksjonsopplysninger 

1.  En sentral motpart skal oppbevare opplysninger om alle 

transaksjoner i alle kontrakter som den clearer, og skal sikre at 

opplysningene inneholder all informasjon som er nødvendig for 

å foreta en omfattende og nøyaktig rekonstruksjon av 

clearingsprosessen for hver kontrakt, og at dokumentasjonen 

for hver enkelt transaksjon kan identifiseres entydig og er 

søkbar i det minste i alle felter som gjelder den sentrale 

motparten, samvirkende sentrale motparter, clearing-

medlemmer, kunder, dersom de er kjent for den sentrale 

motparten, og finansielle instrumenter. 

2.  I forbindelse med hver transaksjon som mottas for 

clearing, skal en sentral motpart umiddelbart etter å ha mottatt 

de relevante opplysningene, registrere og holde oppdatert 

følgende opplysninger: 

a)  pris, rente eller kjøpskurs-salgskurs-differanse («spread») 

og mengde, 

b)  clearingkapasitet, som angir om transaksjonen var et kjøp 

eller et salg sett fra den sentrale motpartens perspektiv, 

c)  identifisering av instrumentet, 

d)  identifisering av clearingmedlemmet, 

e)  identifisering av handelsplassen der kontrakten ble inngått, 

f)  dato og klokkeslett for den sentrale motpartens inntreden, 

g)  dato og klokkeslett for heving av kontrakten, 

h)  oppgjørsvilkår og -metode, 

i)  dato og klokkeslett for oppgjør eller dekningskjøp for 

transaksjonen og eventuelt følgende opplysninger: 

i)  dato og klokkeslett da kontrakten opprinnelig ble 

inngått, 

ii)  kontraktens opprinnelige vilkår og parter,  
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iii)  identifikasjon av en eventuell samvirkende sentral 

motpart som clearer en del av transaksjonen, 

iv)  identiteten til kunden, herunder enhver indirekte kunde, 

dersom denne er kjent for den sentrale motparten, og, 

ved overgivelse, identiteten til parten som overførte 

kontrakten. 

Artikkel 14 

Opplysninger om posisjoner 

1.  En sentral motpart skal oppbevare opplysninger om 

posisjoner som innehas av hvert enkelt clearingmedlem. Den 

skal ha atskilte registre for hver konto i samsvar med artikkel 

39 i forordning (EU) nr. 648/2012, og den sentrale motparten 

skal sikre at registrene inneholder all informasjon som er 

nødvendig for å foreta en omfattende og nøyaktig rekon-

struksjon av transaksjonene som lå til grunn for posisjonen, og 

at dokumentasjonen kan identifiseres entydig og er søkbar i det 

minste i alle felter som gjelder den sentrale motparten, 

samvirkende sentrale motparter, clearingmedlemmer, kunder, 

dersom de er kjent for den sentrale motparten, og finansielle 

instrumenter. 

2.  En sentral motpart skal ved slutten av hver bankdag 

dokumentere hver posisjon ved å registrere følgende 

opplysninger, i det omfang de er relevante for den berørte 

posisjonen: 

a)  identifikasjon av clearingmedlemmet, av kunden, dersom 

denne er kjent for den sentrale motparten, og eventuelt av 

en samvirkende sentral motpart som opprettholder denne 

posisjonen, 

b)  tegnet for posisjonen, 

c)  daglig beregning av posisjonens verdi, med opplysning om 

prisene som kontraktene er verdsatt til, og eventuelle andre 

relevante opplysninger. 

3.  En sentral motpart skal, per clearingmedlem og kunde, 

dersom denne er kjent for den sentrale motparten, registrere og 

holde oppdatert opplysninger om beløpene for marginer, bidrag 

til misligholdsfond og andre økonomiske midler omhandlet i 

artikkel 43 i forordning (EU) nr. 648/2012 som kreves av den 

sentrale motparten, og tilsvarende beløp som clearing-

medlemmet faktisk bokfører ved dagsslutt, samt eventuelle 

endringer av dette beløpet i løpet av dagen. 

Artikkel 15 

Foretaksopplysninger 

1.  En sentral motpart skal opprettholde en egnet og ordnet 

dokumentasjon av aktiviteter knyttet til sin virksomhet og 

interne organisasjon. 

2.  Opplysningene nevnt i nr. 1 skal registreres hver gang det 

foretas en vesentlig endring i de berørte dokumentene, og skal 

minst omfatte følgende: 

a)  organisasjonsplaner for styret og relevante komiteer, 

clearingenheten, risikostyringsenheten og alle andre 

relevante enheter eller avdelinger, 

b)  identiteten til aksjeeiere eller medlemmer, enten de er 

fysiske eller juridiske personer, som direkte eller indirekte 

har kvalifiserende eierandeler, og størrelsen på disse 

eierandelene, 

c)  dokumenter med retningslinjene, framgangsmåtene og 

prosessene som kreves i henhold til kapittel III og  

artikkel 29, 

d)  protokoll fra styremøter og eventuelt fra møter i styrets 

underkomiteer og i den øverste ledelsens komiteer, 

e)  protokoll fra møter i risikokomiteen, 

f)  protokoll fra eventuelle samråd med clearingmedlemmer og 

kunder, 

g)  interne og eksterne revisjonsberetninger, risikostyrings-

rapporter, rapporter om etterlevelse og rapporter fra 

konsulentselskaper, herunder ledelsens påfølgende tiltak, 

h)  retningslinjene for kontinuerlig virksomhet og kata-

strofeberedskapsplanen som kreves i henhold til artikkel 17, 

i)  likviditetsplanen og de daglige likviditetsrapportene som 

kreves i henhold til artikkel 32, 

j)  opplysninger om alle eiendeler, forpliktelser og kapi-

talkontoer som kreves i henhold til artikkel 16 i forordning 

(EU) nr. 648/2012, 

k)  mottatte klager, med opplysninger om klagerens navn, 

adresse og kontonummer, datoen for mottak av klagen, 

navn på alle personer som identifiseres i klagen, beskrivelse 

av klagens art, beslutningen om klagen og datoen da 

klagesaken ble løst, 

l)  opplysninger om eventuelle avbrudd i tjenester eller 

driftsforstyrrelser, herunder en detaljert rapport om 

tidspunkter, virkninger og utbedringstiltak, 

m)  opplysninger om resultatene av etterkontroller og 

stresstester, 

n)  skriftlig kommunikasjon med vedkommende myndigheter, 

ESMA og de berørte ESSB-medlemmene, 

o)  juridiske uttalelser mottatt i samsvar med kapittel III, 

p)  dersom det er relevant, dokumentasjon som gjelder 

samvirkingsavtaler inngått med andre sentrale motparter, 

q)  opplysninger i henhold til artikkel 10 nr. 1 bokstav b) vii) 

og nr. 1 bokstav d), 

r)  relevante dokumenter som beskriver utviklingen av nye 

forretningsinitiativer.  
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Artikkel 16 

Opplysninger som innrapporteres til et transaksjonsregister 

En sentral motpart skal identifisere og oppbevare alle 

opplysninger som skal innrapporteres i samsvar med artikkel 9 i 

forordning (EU) nr. 648/2012, sammen med opplysninger om 

dato og klokkeslett da transaksjonen ble innberettet. 

KAPITTEL V 

KONTINUERLIG VIRKSOMHET 

(Artikkel 34 i forordning (EU) nr. 648/2012) 

Artikkel 17 

Strategi og retningslinjer 

1.  En sentral motpart skal ha retningslinjer for kontinuerlig 

virksomhet og en katastrofeberedskapsplan som er godkjent av 

styret. Retningslinjene for kontinuerlig virksomhet og 

katastrofeberedskapsplanen skal være gjenstand for uavhengige 

gjennomgåelser som framlegges for styret. 

2.  Retningslinjene for kontinuerlig virksomhet skal 

identifisere alle kritiske forretningsfunksjoner og tilknyttede 

systemer, og de skal omfatte den sentrale motpartens strategi, 

retningslinjer og mål for å sikre kontinuitet i disse funksjonene 

og systemene. 

3.  Retningslinjene for kontinuerlig virksomhet skal ta 

hensyn til eksterne forbindelser og innbyrdes avhengighet 

innenfor den finansielle infrastrukturen, herunder handels-

plasser som cleares av den sentrale motparten, betalings- og 

oppgjørssystemer for verdipapirer og kredittinstitusjoner som 

anvendes av den sentrale motparten eller en tilknyttet sentral 

motpart. De skal også ta hensyn til kritiske funksjoner eller 

tjenester som er utkontraktert til tredjepartsleverandører. 

4.  Retningslinjene for kontinuerlig virksomhet og kata-

strofeberedskapsplanen skal inneholde klart definerte og 

dokumenterte ordninger som skal anvendes i en nøds-, 

katastrofe- eller krisesituasjon med hensyn til kontinuerlig 

virksomhet, og som er utformet for å sikre et visst tjenestenivå 

for kritiske funksjoner. 

5.  Katastrofeberedskapsplanen skal identifisere og omfatte 

mål for gjenopprettingspunkt og gjenopprettingstid for kritiske 

funksjoner, og den skal fastsette den best egnede gjenoppret-

tingsstrategien for hver av disse funksjonene. Slike ordninger 

skal utformes for å sikre, i ekstreme situasjoner, at kritiske 

funksjoner fullføres i rett tid, og at avtalte tjenestenivåer 

oppnås. 

6.  En sentral motparts retningslinjer for kontinuerlig 

virksomhet skal angi lengste akseptable utilgjengelighet for 

kritiske funksjoner og systemer. Lengste tillatte gjenoppret-

tingstid for sentrale motparters kritiske funksjoner som skal 

angis i retningslinjene for kontinuerlig virksomhet, skal være 

høyst to timer. Framgangsmåter ved dagsslutt og betalinger skal 

under alle omstendigheter fullføres til fastsatt tid. 

7.  Når en sentral motpart fastsetter gjenopprettingstider for 

hver funksjon, skal den ta hensyn til den mulige samlede 

innvirkningen på markedets effektivitet. 

Artikkel 18 

Konsekvensanalyse for virksomheten 

1.  En sentral motpart skal foreta en konsekvensanalyse for 

virksomheten som er utformet for å identifisere de 

forretningsfunksjonene som er avgjørende for å sikre den 

sentrale motpartens tjenester. Som del av analysen skal det 

undersøkes hvor kritiske disse funksjonene er for andre 

institusjoner og funksjoner i den finansielle infrastrukturen. 

2.  En sentral motpart skal anvende scenariobaserte 

risikoanalyser som er utformet for å vise hvordan forskjellige 

scenarioer påvirker risikoen for dens kritiske forretnings-

funksjoner. 

3.  Ved vurderingen av risikoer skal en sentral motpart ta 

hensyn til avhengigheten av eksterne leverandører, herunder 

ytere av forsyningstjenester. En sentral motpart skal treffe tiltak 

for å håndtere slik avhengighet gjennom egnede kontrakts-

messige og organisatoriske ordninger. 

4.  Konsekvensanalyser og scenarioanalyser skal holdes 

oppdatert, og de skal gjennomgås minst en gang i året samt 

etter en hendelse eller etter betydelige organisatoriske 

endringer. Analysene skal ta hensyn til all relevant utvikling, 

herunder markeds- og teknologiutvikling. 

Artikkel 19 

Katastrofeberedskap 

1.  En sentral motpart skal på grunnlag av katastrofe-

scenarioer ha innført ordninger for å sikre kontinuitet i dens 

kritiske funksjoner. Disse ordningene skal minst omfatte 

tilgjengeligheten av tilstrekkelige menneskelige ressurser, 

lengste tillatte nedetid for kritiske funksjoner og automatisk 

overflytting til og gjenoppretting på et sekundært driftssted. 

2.  En sentral motpart skal opprettholde et sekundært 

driftssted som kan sikre kontinuitet for alle kritiske funksjoner 

på samme måte som på det primære driftsstedet. Det sekundære 

driftsstedet skal ha en annen geografisk risikoprofil enn det 

primære driftsstedet. 

3.  En sentral motpart skal opprettholde eller kunne få 

umiddelbar tilgang til et sekundært driftssted, i det minste for at 

personalet skal kunne sikre kontinuitet i tjenesten dersom det 

primære driftsstedet ikke er tilgjengelig. 

4.  Den sentrale motparten skal vurdere om det er behov for 

ytterligere driftssteder, særlig dersom forskjellene i risiko-

profilen til det primære og det sekundære driftsstedet medfører 

usikkerhet med hensyn til om den sentrale motpartens mål for 

kontinuerlig virksomhet kan nås i alle scenarioer.  
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Artikkel 20 

Testing og overvåking 

1.  En sentral motpart skal regelmessig og etter vesentlige 

justeringer eller endringer av systemene eller tilknyttede 

funksjoner teste og overvåke sine retningslinjer for kontinuerlig 

virksomhet og katastrofeberedskapsplanen for å sikre at de 

fastsatte målene kan nås, herunder målet om å gjenopprette 

virksomheten innen høyst to timer. Testene skal planlegges og 

dokumenteres. 

2.  Testene av retningslinjene for kontinuerlig virksomhet og 

katastrofeberedskapsplanen skal oppfylle følgende vilkår: 

a)  de skal omfatte scenarioer med store katastrofer og 

overflytting mellom primære og sekundære driftssteder, 

b)  de skal omfatte deltaking fra clearingmedlemmer, eksterne 

leverandører og berørte institusjoner i den finansielle 

infrastrukturen som det ifølge retningslinjene for kontinu-

erlig virksomhet er identifisert innbyrdes avhengighet med. 

Artikkel 21 

Vedlikehold 

1.  En sentral motpart skal regelmessig gjennomgå og 

oppdatere sine retningslinjer for kontinuerlig virksomhet slik at 

de omfatter alle kritiske funksjoner og den best egnede 

gjenopprettingsstrategien for dem. 

2.  En sentral motpart skal regelmessig gjennomgå og 

oppdatere sin katastrofeberedskapsplan slik at den omfatter den 

best egnede gjenopprettingsstrategien for alle kritiske 

funksjoner. 

3.  Når retningslinjene for kontinuerlig virksomhet og 

katastrofeberedskapsplanen oppdateres, skal det tas hensyn til 

resultatene av testene og anbefalinger fra uavhengige 

gjennomgåelser, fra andre gjennomgåelser og fra ved-

kommende myndigheter. Sentrale motparter skal gjennomgå 

sine retningslinjer for kontinuerlig virksomhet og kata-

strofeberedskapsplanen etter enhver betydelig driftsforstyrrelse 

for å identifisere årsakene og eventuelle nødvendige 

forbedringer av den sentrale motpartens virksomhet, retnings-

linjene for kontinuerlig virksomhet og kata-

strofeberedskapsplanen. 

Artikkel 22 

Krisehåndtering 

1.  En sentral motpart skal ha en krisehåndteringsfunksjon 

som kan reagere i en nødssituasjon. Framgangsmåten for 

krisehåndtering skal være klar og skriftlig dokumentert. Styret 

skal overvåke krisehåndteringsfunksjonen og regelmessig motta 

og gjennomgå rapporter om den. 

2.  Krisehåndteringsfunksjonen skal ha godt strukturerte og 

klare framgangsmåter for å håndtere intern og ekstern 

krisekommunikasjon ved krisehendelser. 

3.  Etter en krisehendelse skal den sentrale motparten foreta 

en gjennomgåelse av sin håndtering av krisen. Gjennomgåelsen 

skal eventuelt omfatte bidrag fra clearingmedlemmer og andre 

eksterne berørte parter. 

Artikkel 23 

Kommunikasjon 

1.  En sentral motpart skal ha en kommunikasjonsplan som 

dokumenterer hvordan den øverste ledelsen, styret og eksterne 

berørte parter, herunder vedkommende myndigheter, clearing-

medlemmer, kunder, oppgjørsagent, betalings- og oppgjørs-

systemer for verdipapirer og handelsplasser, vil bli behørig 

underrettet under en krise. 

2.  Scenarioanalyser, risikoanalyser, gjennomgåelser og 

resultater av overvåking og tester skal framlegges for styret. 

KAPITTEL VI 

MARGINER 

(Artikkel 41 i forordning (EU) nr. 648/2012) 

Artikkel 24 

Prosentdel 

1.  En sentral motpart skal på produktbasis beregne 

startmarginer for å dekke eksponeringer som følge av 

markedsbevegelser for ethvert finansielt instrument som er stilt 

som sikkerhet, i det tidsrommet som er fastsatt i artikkel 25, og 

for den tidshorisonten for avviklingen av posisjonen som er 

fastsatt i artikkel 26. Ved beregningen av startmarginer skal den 

sentrale motparten minst overholde følgende konfidensin-

tervaller: 

a)  for OTC-derivater: 99,5 %, 

b)  for andre finansielle instrumenter enn OTC-derivater: 99 %. 

2.  For å fastsette egnede konfidensintervaller for hver klasse 

av finansielle instrumenter som den clearer, skal en sentral 

motpart i tillegg minst ta hensyn til følgende faktorer: 

a)  kompleksiteten og graden av prisusikkerhet for klassen av 

finansielle instrumenter, som kan begrense valideringen av 

beregningen av startmargin og variasjonsmargin, 

b)  risikoegenskapene for klassen av finansielle instrumenter, 

som kan omfatte, men ikke er begrenset til, volatilitet, 

durasjon, likviditet, ikke-lineær prissetting, risiko for 

plutselig mislighold og korrelasjonsrisiko, 

c)  i hvilken grad andre risikokontroller ikke begrenser 

kreditteksponeringer i tilstrekkelig grad, 

d)  den iboende finansielle giringen i klassen av finansielle 

instrumenter, herunder om klassen av finansielle 

instrumenter har betydelig volatilitet, er sterkt konsentrert 

på noen få markedsdeltakere eller kan være vanskelig å 

avvikle.  
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3.  Den sentrale motparten skal underrette sin vedkommende 

myndighet og sine clearingmedlemmer om kriteriene som det 

tas hensyn til ved fastsettelsen av den prosentdelen som 

anvendes for å beregne marginene for hver klasse av finansielle 

instrumenter. 

4.  Dersom en sentral motpart clearer OTC-derivater som har 

samme risikoegenskaper som derivater som handles på 

regulerte markeder eller et tilsvarende marked i en tredjestat, på 

grunnlag av en vurdering av risikofaktorene angitt i nr. 2, kan 

den sentrale motparten anvende et alternativt konfidensintervall 

på minst 99 % for disse kontraktene dersom risikoene i de 

OTC-derivatkontraktene den clearer, begrenses tilstrekkelig 

gjennom et slikt konfidensintervall, og dersom vilkårene i nr. 2 

er oppfylt. 

Artikkel 25 

Tidshorisont for beregning av historisk volatilitet 

1.  En sentral motpart skal, på grunnlag av sin modellmetode 

og sin valideringsprosess opprettet i samsvar med kapittel XII, 

sikre at startmarginen, med et konfidensintervall som definert i 

artikkel 24 og for avviklingsperioden definert i artikkel 26, 

minst dekker de eksponeringene som følger av historisk 

volatilitet beregnet på grunnlag av opplysninger som omfatter 

minst de siste 12 månedene. 

En sentral motpart skal sikre at opplysningene som anvendes 

for å beregne historisk volatilitet, gjenspeiler alle slags 

markedsforhold, herunder stressperioder. 

2.  En sentral motpart kan anvende andre tidshorisonter for å 

beregne historisk volatilitet, forutsatt at dette fører til 

marginkrav som er minst like høye som kravene som oppnås 

ved anvendelse av tidsrommet definert i nr. 1. 

3.  Marginparametrer for finansielle instrumenter uten en 

historisk observasjonsperiode skal baseres på forsiktige 

antakelser. En sentral motpart skal omgående tilpasse 

beregningen av de nødvendige marginene på grunnlag av 

analysen av de nye finansielle instrumentenes prishistorikk. 

Artikkel 26 

Tidshorisonter for avviklingsperioden 

1.  En sentral motpart skal fastsette tidshorisontene for 

avviklingsperioden, idet det tas hensyn til egenskapene til det 

finansielle instrumentet som cleares, markedet der det handles, 

og perioden for beregning og inndriving av marginer. 

Avviklingsperiodene skal være minst 

a)  fem bankdager for OTC-derivater, 

b)  to bankdager for andre finansielle instrumenter enn OTC-

derivater. 

2.  I alle tilfeller skal den sentrale motparten når den 

fastsetter den egnede avviklingsperioden, vurdere og summere 

minst følgende: 

a)  den lengste perioden som kan gå mellom siste inndriving av 

marginer og den sentrale motpartens erklærte mislighold 

eller dens innledning av framgangsmåten ved mislighold, 

b)  den perioden som anslås å være nødvendig for å utforme og 

gjennomføre strategien for håndtering av mislighold hos et 

clearingmedlem i samsvar med de særlige egenskapene til 

hver klasse av finansielle instrumenter, herunder likvidi-

tetsnivå og posisjonenes størrelse og konsentrasjon samt de 

markedene som den sentrale motparten vil bruke for å 

avvikle eller fullt ut sikre et clearingmedlems posisjon, 

c)  dersom det er relevant, den perioden som kreves for å 

dekke motpartsrisikoen som den sentrale motparten er 

eksponert for. 

3.  Når den sentrale motparten vurderer periodene definert i 

nr. 2, skal den minst ta hensyn til faktorene angitt i artikkel 24 

nr. 2 og tidsrommet for beregning av historisk volatilitet som 

definert i artikkel 25. 

4.  Dersom en sentral motpart clearer OTC-derivater som har 

samme risikoegenskaper som derivater som handles på 

regulerte markeder eller et tilsvarende marked i en tredjestat, 

kan den anvende en annen tidshorisont for avviklingsperioden 

enn den som er fastsatt i nr. 1, forutsatt at den kan godtgjøre 

overfor sin vedkommende myndighet at 

a)  denne tidshorisonten vil være mer hensiktsmessig enn den 

som er fastsatt i nr. 1, i lys av de berørte OTC-derivatenes 

særtrekk, 

b)  denne tidshorisonten omfatter minst to bankdager. 

Artikkel 27 

Beregning av porteføljemarginer 

1.  En sentral motpart kan tillate motregning eller reduserte 

marginkrav for samtlige finansielle instrumenter som den 

clearer, dersom det foreligger en vesentlig og pålitelig 

korrelasjon, eller en tilsvarende statistisk parameter for 

avhengighet, mellom prisrisikoen for et bestemt finansielt 

instrument eller et sett av finansielle instrumenter og 

prisrisikoen for andre finansielle instrumenter. 

2.  Den sentrale motparten skal dokumentere sin metode for 

beregning av porteføljemarginer, og den skal minst godtgjøre at 

korrelasjonen, eller en tilsvarende statistisk parameter for 

avhengighet, mellom to eller flere finansielle instrumenter som 

cleares, har vært pålitelig i den historiske horisonten beregnet i 

samsvar med artikkel 25 og viser robusthet i historiske eller 

hypotetiske stresscenarioer. Den sentrale motparten skal vise at 

prisforholdet kan begrunnes økonomisk.  
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3.  Alle finansielle instrumenter som det beregnes por-

teføljemarginer for, skal være dekket av samme misligholds-

fond. Som unntak fra dette kan beregning av porteføljemarginer 

anvendes på finansielle instrumenter som dekkes av ulike 

misligholdsfond, dersom den sentrale motparten på forhånd kan 

godtgjøre overfor vedkommende myndighet og sine clearing-

medlemmer hvordan mulige tap vil bli fordelt på ulike 

misligholdsfond, og dersom den har fastsatt de nødvendige 

bestemmelsene i sine regler. 

4.  Dersom beregningen av porteføljemarginer omfatter flere 

instrumenter, skal beløpet for marginreduksjoner være høyst  

80 % av differansen mellom summen av marginene for hvert 

produkt beregnet individuelt og marginen beregnet på grunnlag 

av et samlet estimat for den kombinerte porteføljens ekspo-

nering. Dersom den sentrale motparten ikke er eksponert for 

potensiell risiko som følge av marginreduksjonen, kan den 

anvende en reduksjon på opptil 100 % av nevnte differanse. 

5.  Marginreduksjonen i forbindelse med beregning av 

porteføljemarginer skal være gjenstand for et solid stresstest-

program i samsvar med kapittel XII. 

Artikkel 28 

Prosykliske virkninger 

1.  En sentral motpart skal sikre at dens retningslinjer for å 

velge og endre konfidensintervall, avviklingsperiode og 

historisk horisont fører til framtidsrettede, stabile og forsvarlige 

marginkrav som begrenser prosykliske virkninger, slik at den 

sentrale motpartens soliditet og finansielle sikkerhet ikke 

påvirkes negativt. Dette innebærer at forstyrrende eller store 

endringer av marginkravene skal unngås når det er mulig, og at 

det innføres gjennomsiktige og forutsigbare framgangsmåter for 

å justere marginkrav som følge av endrede markedsforhold. I 

den forbindelse skal den sentrale motparten benytte minst et av 

følgende alternativer: 

a)  anvende en marginbuffer som tilsvarer minst 25 % av de 

beregnede marginene som kan brukes opp midlertidig i 

perioder der beregnede marginkrav øker betydelig, 

b)  tildele stressobservasjoner en vekt på minst 25 % i den 

historiske horisonten beregnet i samsvar med artikkel 26, 

c)  sikre at marginkravene ikke er lavere enn de ville ha vært 

dersom de ble beregnet på grunnlag av anslått volatilitet i 

en historisk horisont på ti år. 

2.  Når en sentral motpart endrer parametrene for margin-

modellen for bedre å gjenspeile gjeldende markedsforhold, skal 

den ta hensyn til eventuelle prosykliske virkninger av slike 

endringer. 

KAPITTEL VII 

MISLIGHOLDSFOND 

(Artikkel 42 i forordning (EU) nr. 648/2012) 

Artikkel 29 

Ramme og styring 

1.  For å fastsette minstestørrelsen på et misligholdsfond og 

andre økonomiske midler som er nødvendige for å oppfylle 

kravene i artikkel 42 og 43 i forordning (EU) nr. 648/2012, og 

idet det tas hensyn til konsernavhengighetsforhold, skal en 

sentral motpart innføre en intern strategiramme for å definere 

hvilke typer ekstreme, men mulige markedsforhold som kan 

eksponere den for størst risiko. 

2.  Rammen skal inneholde en beskrivelse av hvordan den 

sentrale motparten definerer ekstreme, men mulige markeds-

forhold. Den skal dokumenteres fullt ut og oppbevares i 

samsvar med artikkel 12. 

3.  Rammen skal drøftes av risikokomiteen og godkjennes av 

styret. Rammens soliditet og dens evne til å gjenspeile 

markedsbevegelser skal være gjenstand for gjennomgåelse 

minst en gang i året. Gjennomgåelsen skal drøftes av 

risikokomiteen og framlegges for styret. 

Artikkel 30 

Identifisering av ekstreme, men mulige markedsforhold 

1.  Rammen som beskrives i artikkel 29, skal gjenspeile den 

sentrale motpartens risikoprofil og ved behov ta hensyn til 

eksponeringer på tvers av landegrenser og i ulike valutaer. Den 

skal identifisere alle markedsrisikoer som den sentrale 

motparten vil bli eksponert for som følge av mislighold hos et 

eller flere clearingmedlemmer, herunder ugunstige bevegelser i 

markedsprisene på instrumenter som cleares, redusert 

markedslikviditet for disse instrumentene og redusert realise-

ringsverdi for sikkerhetene. Rammen skal også gjenspeile 

tilleggsrisiko for den sentrale motparten som følge av samtidig 

mislighold i flere enheter i det misligholdende clearing-

medlemmets konsern. 

2.  Rammen skal identifisere hvert enkelt marked som den 

sentrale motparten eksponeres for dersom et clearingmedlem 

misligholder. For hvert identifisert marked skal den sentrale 

motparten angi ekstreme, men mulige vilkår på grunnlag av 

minst 

a)  en rekke historiske scenarioer, herunder perioder med 

ekstreme markedsbevegelser observert i løpet av de siste 30 

årene eller så lenge pålitelige data har vært tilgjengelige, 

som ville ha eksponert den sentrale motparten for størst 

økonomisk risiko. Dersom en sentral motpart fastslår at en 

gjentakelse av tidligere store prissvingninger ikke er 

sannsynlig, skal den begrunne overfor vedkommende 

myndighet hvorfor disse er utelatt fra rammen,  
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b)  en rekke mulige framtidige scenarioer som bygger på 

ensartede antakelser om markedsvolatilitet og priskor-

relasjon på tvers av markeder og finansielle instrumenter, 

og som tar hensyn både kvantitative og kvalitative 

vurderinger av mulige markedsforhold. 

3.  I rammen skal det også kvantitativt og kvalitativt vurderes 

i hvilket omfang ekstreme prissvingninger kan inntreffe 

samtidig i flere identifiserte markeder. I rammen skal det tas 

hensyn til at historiske priskorrelasjoner kan forsvinne ved 

ekstreme, men mulige markedsforhold. 

Artikkel 31 

Gjennomgåelse av ekstreme, men mulige scenarioer 

Framgangsmåtene beskrevet i artikkel 30 skal regelmessig 

gjennomgås av den sentrale motparten, idet det tas hensyn til all 

relevant markedsutvikling og omfanget og konsentrasjonen av 

clearingmedlemmenes eksponeringer. De historiske og 

hypotetiske scenarioene som en sentral motpart anvender for å 

identifisere ekstreme, men mulige markedsforhold, skal 

gjennomgås av den sentrale motparten i samråd med 

risikokomiteen minst en gang i året, men hyppigere når 

markedsutvikling eller vesentlige endringer i kontraktene som 

cleares av den sentrale motparten, påvirker de underliggende 

antakelsene for scenarioene og derfor krever at scenarioene 

justeres. Vesentlige endringer av rammen skal framlegges for 

styret. 

KAPITTEL VIII 

KONTROLLER AV LIKVIDITETSRISIKO 

(Artikkel 44 i forordning (EU) nr. 648/2012) 

Artikkel 32 

Vurdering av likviditetsrisiko 

1.  En sentral motpart skal opprette en solid ramme for 

styring av likviditetsrisiko som skal omfatte effektive opera-

sjonelle og analytiske verktøyer for å identifisere, måle og 

overvåke oppgjørs- og finansieringsstrømmer fortløpende og til 

rett tid, herunder ved bruk av intradagslikviditet. Sentrale 

motparter skal regelmessig vurdere hvordan rammen for styring 

av likviditet er utformet og virker, herunder ved å se på 

resultatene av stresstestene. 

2.  En sentral motparts ramme for styring av likviditetsrisiko 

skal være tilstrekkelig solid til å sikre at den sentrale motparten 

kan oppfylle betalings- og oppgjørsforpliktelser i alle relevante 

valutaer etter hvert som de forfaller, herunder eventuelt i løpet 

av dagen. En sentral motparts ramme for styring av likviditets-

risiko skal også omfatte en vurdering av dens potensielle 

framtidige likviditetsbehov i en lang rekke mulige stress-

scenarioer. Stresscenarioene skal i samsvar med artikkel 44 i 

forordning (EU) nr. 648/2012 omfatte clearingmedlemmers 

mislighold fra datoen for misligholdet til slutten av 

avviklingsperioden og den likviditetsrisikoen som følger av den 

sentrale motpartens investeringsretningslinjer og –fram-

gangsmåter under ekstreme, men mulige markedsforhold. 

3.  Rammen for styring av likviditetsrisiko skal omfatte en 

likviditetsplan som dokumenteres og oppbevares i samsvar med 

artikkel 12. Likviditetsplanen skal som et minimum omfatte 

den sentrale motpartens framgangsmåter for 

a)  minst en gang om dagen å styre og overvåke sine 

likviditetsbehov innenfor en rekke markedsscenarioer, 

b)  å opprettholde tilstrekkelige likvide økonomiske midler til å 

dekke sine likviditetsbehov og skille mellom ulike typer 

likvide midler, 

c)  daglig å vurdere og verdsette de likvide eiendelene som er 

tilgjengelige for den sentrale motparten, og dens 

likviditetsbehov, 

d)  å identifisere kilder til likviditetsrisiko, 

e)  å vurdere i hvilke tidsrom den sentrale motpartens likvide 

økonomiske midler bør være tilgjengelige, 

f)  å ta hensyn til potensielle likviditetsbehov som følge av at 

clearingmedlemmer kan bytte kontantsikkerhet mot andre 

typer sikkerheter, 

g)  å håndtere eventuell likviditetsmangel, 

h)  å tilføre likvide økonomiske midler som den kan bruke ved 

en stresshendelse. 

Den sentrale motpartens styre skal godkjenne planen etter 

samråd med risikokomiteen. 

4.  En sentral motpart skal vurdere hvilken likviditetsrisiko 

den står overfor, herunder dersom den sentrale motparten eller 

dens clearingmedlemmer ikke kan oppfylle sine betalings-

forpliktelser ved forfall i clearing- eller oppgjørsprosessen, idet 

den også tar hensyn til sin investeringsvirksomhet. Rammen for 

risikostyring skal kunne håndtere de likviditetsbehovene som 

følger av den sentrale motpartens forbindelser med enheter som 

den har en likviditetseksponering overfor, herunder 

a)  oppgjørsbanker, 

b)  betalingssystemer, 

c)  oppgjørssystemer for verdipapirer, 

d)  nostro-agenter, 

e)  depotbanker, 

f)  likviditetstilbydere, 

g)  samvirkende sentrale motparter, 

h)  tjenesteytere.  
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5.  En sentral motpart skal i sin ramme for styring av 

likviditetsrisiko ta hensyn til eventuell innbyrdes avhengighet 

mellom enhetene oppført i nr. 4 og forskjellige forbindelser 

som en enhet oppført i nr. 4 kan ha med en sentral motpart. 

6.  En sentral motpart skal utarbeide daglige rapporter om 

behov og ressurser omhandlet i nr. 3 bokstav a)–c) og en 

kvartalsrapport om sin likviditetsplan i henhold til nr. 3 bokstav 

d)–h). Rapportene skal dokumenteres og oppbevares i samsvar 

med kapittel IV. 

Artikkel 33 

Tilgang til likviditet 

1.  En sentral motpart skal i alle relevante valutaer ha likvide 

midler som er i samsvar med dens likviditetskrav, definert i 

henhold til artikkel 44 i forordning (EU) nr. 648/2012 og 

artikkel 32 i denne forordning. Disse likvide midlene skal være 

begrenset til 

a)  kontantinnskudd i en utstedende sentralbank, 

b)  kontantinnskudd i samsvar med artikkel 47 i kreditt-

institusjoner med tillatelse, 

c)  innvilget kreditt eller lignende ordninger med ikke-

misligholdende clearingmedlemmer, 

d)  inngåtte gjenkjøpsavtaler, 

e)  lett omsettelige finansielle instrumenter som oppfyller 

kravene i artikkel 45 og 46, der den sentrale motparten skal 

kunne godtgjøre at disse er lett tilgjengelige og kan 

omsettes i kontanter samme dag i henhold til forhånds-

avtalte og høyst pålitelige finansieringsordninger, herunder 

under stressede markedsforhold. 

2.  En sentral motpart skal ta hensyn til de valutaene som 

dens forpliktelser er angitt i, og til hvordan stressede forhold 

kan påvirke dens mulighet til å få tilgang til valutamarkeder på 

en måte som er forenlig med oppgjørssyklusene for oppgjørs-

systemer for valuta og verdipapirer. 

3.  Kreditt som er innvilget mot sikkerhet stilt av clearing-

medlemmer, skal ikke telles to ganger som likvide midler. En 

sentral motpart skal treffe tiltak for å overvåke og kontrollere 

konsentrasjonen av likviditetsrisikoeksponeringer overfor 

individuelle likviditetstilbydere. 

4.  En sentral motpart skal vise behørig aktsomhet for å sikre 

at dens likviditetstilbydere har tilstrekkelig kapasitet til å yte i 

henhold til likviditetsordningene. 

5.  En sentral motpart skal regelmessig teste sine fram-

gangsmåter for adgang til forhåndsavtalte finansierings-

ordninger. Dette kan omfatte uttak av testbeløp fra kreditt-

kontoer for å kontrollere hvor raskt midlene blir tilgjengelige og 

hvor pålitelige framgangsmåtene er. 

6.  En sentral motparts likviditetsplan skal inneholde 

detaljerte framgangsmåter for anvendelse av likvide øko-

nomiske midler til å oppfylle betalingsforpliktelser ved 

likviditetsmangel. Likviditetsframgangsmåtene skal klart angi 

når visse midler bør brukes. Framgangsmåtene skal også 

beskrive hvordan det gis adgang til kontantinnskudd eller til 

investeringer over natten for kontantinnskudd, hvordan 

markedstransaksjoner gjennomføres i løpet av en og samme 

dag, eller hvordan forhåndsavtalte likviditetslinjer kan utnyttes. 

Disse framgangsmåtene skal testes regelmessig. En sentral 

motpart skal også utarbeide en egnet plan for fornyelse av 

finansieringsordninger før de utløper. 

Artikkel 34 

Konsentrasjonsrisiko 

1.  En sentral motpart skal nøye overvåke og kontrollere 

konsentrasjonen av sin likviditetsrisikoeksponering, herunder 

sine eksponeringer overfor enheter oppført i artikkel 32 nr. 4 og 

overfor foretak i samme konsern. 

2.  En sentral motparts ramme for styring av likviditetsrisiko 

skal omfatte anvendelsen av eksponerings- og konsentra-

sjonsgrenser. 

3.  En sentral motpart skal fastsette prosesser og fram-

gangsmåter som skal anvendes når konsentrasjonsgrenser 

overskrides. 

KAPITTEL IX 

KASKADEPRINSIPPET VED MISLIGHOLD 

(Artikkel 45 i forordning (EU) nr. 648/2012) 

Artikkel 35 

Beregning av nivået på den sentrale motpartens egne midler 

som skal brukes når kaskadeprinsippet ved mislighold 

anvendes 

1.  For formålet fastsatt i artikkel 45 nr. 4 i forordning (EU) 

nr. 648/2012 skal en sentral motpart ha avsatte egne midler som 

skal angis separat i balansen. 

2.  En sentral motpart skal beregne minstebeløpet for midlene 

nevnt i nr. 1 ved å multiplisere minstekapitalen, herunder 

opptjent egenkapital og reserver, som den har i samsvar med 

artikkel 16 i forordning (EU) nr. 648/2012 og delegert kommi-

sjonsforordning (EU) nr. 152/2013(1), med 25 %. 

Den sentrale motparten skal årlig revidere minstebeløpet.  

  

(1) EUT L 52 av 23.2.2013, s. 37. 
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3.  Dersom den sentrale motparten har opprettet mer enn ett 

misligholdsfond for de forskjellige klassene av finansielle 

instrumenter som den clearer, skal de samlede avsatte egne 

midlene som beregnes i nr. 1, fordeles på misligholdsfondene i 

forhold til størrelsen på hvert misligholdsfond, angis separat i 

balansen og brukes ved mislighold som oppstår i de ulike 

markedssegmentene som misligholdsfondene gjelder. 

4.  Ingen andre midler enn kapitalen, herunder opptjent 

egenkapital og reserver, som omhandlet i artikkel 16 i 

forordning (EU) nr. 648/2012, skal brukes for å oppfylle kravet 

i nr. 1. 

Artikkel 36 

Opprettholdelse av nivået på den sentrale motpartens egne 

midler som skal brukes når kaskadeprinsippet ved 

mislighold anvendes 

1.  En sentral motpart skal umiddelbart underrette ved-

kommende myndighet dersom avsatte egne midler som innehas, 

faller under nivået som kreves i artikkel 35, og skal gi en 

begrunnelse for dette og en skriftlig fullstendig beskrivelse av 

tiltakene og tidsplanen for igjen å nå det påkrevde nivået. 

2.  Dersom det senere oppstår mislighold hos et eller flere 

clearingmedlemmer før den sentrale motparten har gjenoppret-

tet de avsatte egne midlene, skal bare restbeløpet for de avsatte 

egne midlene brukes for formålet nevnt i artikkel 45 i 

forordning (EU) nr. 648/2012. 

3.  En sentral motpart skal gjenopprette de avsatte egne 

midlene senest en måned etter underretningen nevnt i nr. 1. 

KAPITTEL X 

SIKKERHETER 

(Artikkel 46 i forordning (EU) nr. 648/2012) 

Artikkel 37 

Alminnelige krav 

En sentral motpart skal innføre og gjennomføre gjennomsiktige 

og forutsigbare retningslinjer og framgangsmåter for å vurdere 

og kontinuerlig overvåke likviditeten til eiendeler som godtas 

som sikkerhet, og eventuelt treffe korrigerende tiltak. 

En sentral motpart skal minst en gang i året gjennomgå sine 

retningslinjer og framgangsmåter for kvalifiserte eiendeler. En 

slik gjennomgåelse skal også foretas når det skjer en vesentlig 

endring som påvirker den sentrale motpartens risikoekspo-

nering. 

Artikkel 38 

Kontantsikkerheter 

Ved anvendelse av artikkel 46 nr. 1 i forordning (EU)  

nr. 648/2012 skal svært likvide sikkerheter i form av kontanter 

være angitt i en av følgende valutaer: 

a)  en valuta med en risiko som den sentrale motparten kan 

godtgjøre overfor vedkommende myndigheter at den kan 

styre på en tilfredsstillende måte, 

b)  en valuta som den sentrale motparten clearer transaksjoner 

i, innenfor grensen for de sikkerhetene som kreves for å 

dekke den sentrale motpartens eksponeringer i denne 

valutaen. 

Artikkel 39 

Finansielle instrumenter 

Ved anvendelse av artikkel 46 nr. 1 i forordning (EU)  

nr. 648/2012 skal finansielle instrumenter, bankgarantier og 

gull som oppfyller vilkårene fastsatt i vedlegg I, anses som 

svært likvide sikkerheter. 

Artikkel 40 

Verdsetting av sikkerheter 

1.  Med sikte på verdsetting av svært likvide sikkerheter som 

definert i artikkel 37, skal en sentral motpart innføre og 

gjennomføre retningslinjer og framgangsmåter for å overvåke, 

så nær sanntid som mulig, kredittkvaliteten, markedslik-

viditeten og prisvolatiliteten for hver eiendel som godtas som 

sikkerhet. En sentral motpart skal regelmessig og minst en gang 

i året kontrollere at dens retningslinjer og framgangsmåter for 

verdsetting er hensiktsmessige. En slik gjennomgåelse skal 

også foretas når det skjer en vesentlig endring som påvirker den 

sentrale motpartens risikoeksponering. 

2.  En sentral motpart skal verdsette sine sikkerheter til 

markedsverdi så nær sanntid som mulig, og dersom dette ikke 

lar seg gjøre, skal den kunne godtgjøre overfor vedkommende 

myndigheter at den kan styre risikoene. 

Artikkel 41 

Avkortinger 

1.  En sentral motpart skal innføre og gjennomføre 

retningslinjer og framgangsmåter for å fastslå forsvarlige 

avkortinger som skal anvendes på sikkerhetens verdi. 

2.  Gjennom avkortingene anerkjennes det at sikkerheten 

kanskje må realiseres under stressede markedsforhold, og det 

skal tas hensyn til den tiden det kan ta å realisere den. Den 

sentrale motparten skal godtgjøre overfor vedkommende 

myndighet at avkortinger beregnes på en forsiktig måte for å 

begrense prosykliske virkninger i størst mulig grad. For hver 

eiendel som er stilt som sikkerhet, skal avkortingen fastsettes på 

grunnlag av relevante kriterier, herunder 

a)  typen eiendeler og det kredittrisikonivået som er knyttet til 

det finansielle instrumentet i henhold til den sentrale 

motpartens interne vurdering. Når den sentrale motparten 

foretar en slik vurdering, skal den anvende en definert og 

objektiv metode som ikke utelukkende er basert på eksterne 

uttalelser, og som tar hensyn til den risikoen som oppstår 

som følge av at utstederen er etablert i en bestemt stat,  
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b)  eiendelens løpetid, 

c)  eiendelens historiske og hypotetiske framtidige prisvola-

tilitet under stressede markedsforhold, 

d)  det underliggende markedets likviditet, herunder forskjeller 

mellom kjøps- og salgskurs, 

e)  eventuell valutarisiko, 

f)  korrelasjonsrisiko. 

3.  En sentral motpart skal regelmessig kontrollere at 

avkortingene er hensiktsmessige. En sentral motpart skal 

gjennomgå retningslinjene og framgangsmåtene for avkorting 

minst en gang i året og hver gang det skjer en vesentlig endring 

som påvirker den sentrale motpartens risikoeksponering, men 

bør i størst mulig grad unngå driftsforstyrrende eller store 

endringer av avkortinger, noe som kan få prosykliske 

virkninger. Retningslinjer og framgangsmåter for avkorting skal 

minst en gang i året være gjenstand for en uavhengig 

validering. 

Artikkel 42 

Konsentrasjonsgrenser 

1.  En sentral motpart skal innføre og gjennomføre 

retningslinjer og framgangsmåter for å sikre at sikkerhetene er 

tilstrekkelig diversifisert til at de kan realiseres innenfor en 

fastsatt innehavsperiode uten betydelig innvirkning på 

markedet. Retningslinjene og framgangsmåtene skal fastsette 

risikoreduserende tiltak som skal anvendes når konsentra-

sjonsgrensene angitt i nr. 2 overskrides. 

2.  En sentral motpart skal fastsette konsentrasjonsgrenser for 

a)  individuelle utstedere, 

b)  typer av utstedere, 

c)  typer av eiendeler, 

d)  hvert clearingmedlem, 

e)  alle clearingmedlemmer. 

3.  Det skal foretas en forsiktig fastsettelse av konsentra-

sjonsgrensene, idet det tas hensyn til alle relevante kriterier, 

herunder 

a)  finansielle instrumenter utstedt av utstedere av samme type 

når det gjelder økonomisk sektor, virksomhet og geografisk 

område, 

b)  kredittrisikonivået for det finansielle instrumentet eller 

utstederen på grunnlag av den sentrale motpartens interne 

vurdering. Når den sentrale motparten foretar en slik 

vurdering, skal den anvende en definert og objektiv metode 

som ikke utelukkende er basert på eksterne uttalelser, og 

som tar hensyn til den risikoen som oppstår som følge av at 

utstederen er etablert i en bestemt stat, 

c)  de finansielle instrumentenes likviditet og prisvolatilitet. 

4.  En sentral motpart skal sikre at høyst 10 % av dens 

sikkerheter er garantert av en enkelt kredittinstitusjon eller 

tilsvarende finansinstitusjon i en tredjestat, eller av et foretak 

som er del av samme konsern som kredittinstitusjonen eller 

finansinstitusjonen i en tredjestat. Dersom sikkerhetene som 

den sentrale motparten mottar i form av forretnings-

bankgarantier, utgjør mer enn 50 % av de samlede sikkerhetene, 

kan denne grensen endres til 25 %. 

5.  Når en sentral motpart beregner grensene fastsatt i nr. 2, 

skal den ta hensyn til sin samlede eksponering overfor en 

utsteder, herunder verdien av kumulative kredittlinjer, 

innskuddsbevis, tidsinnskudd, sparekontoer, innskuddskontoer, 

foliokontoer, pengemarkedsinstrumenter og omvendte gjen-

kjøpsavtaler som den sentrale motparten benytter. Disse 

grensene får ikke anvendelse på sikkerhet som innehas av den 

sentrale motparten ut over minstekravene til marginer, 

misligholdsfond eller andre økonomiske midler. 

6.  Når en sentral motpart fastsetter konsentrasjonsgrensen 

for sin eksponering overfor en individuell utsteder, skal den 

samle og behandle som én enkelt risiko sin eksponering overfor 

alle finansielle instrumenter som er utstedt og uttrykkelig 

garantert av utstederen eller et konsernforetak, og overfor 

finansielle instrumenter som er utstedt av foretak som 

utelukkende har som formål å eie produksjonsmidler som er 

avgjørende for utstederens virksomhet. 

7.  En sentral motpart skal regelmessig kontrollere at dens 

retningslinjer og framgangsmåter som gjelder konsentra-

sjonsgrenser, er hensiktsmessige. En sentral motpart skal 

gjennomgå sine retningslinjer og framgangsmåter for 

konsentrasjonsgrenser minst en gang i året og hver gang det 

skjer en vesentlig endring som påvirker den sentrale motpartens 

risikoeksponering. 

8.  En sentral motpart skal underrette vedkommende 

myndighet og clearingmedlemmene om gjeldende konsentra-

sjonsgrenser og eventuelle endringer av disse grensene. 

9.  Dersom den sentrale motparten vesentlig overskrider en 

konsentrasjonsgrense som er fastsatt i dens retningslinjer og 

framgangsmåter, skal den umiddelbart underrette ved-

kommende myndighet. Den sentrale motparten skal rette opp 

overskridelsen så raskt som mulig. 

KAPITTEL XI 

RETNINGSLINJER FOR INVESTERINGER 

(Artikkel 47 i forordning (EU) nr. 648/2012) 

Artikkel 43 

Svært likvide finansielle instrumenter 

Ved anvendelse av artikkel 47 nr. 1 i forordning (EU)  

nr. 648/2012 kan gjeldsinstrumenter anses å være svært likvide 

med en ubetydelig kreditt- og markedsrisiko dersom de 

oppfyller alle vilkårene i vedlegg II.  
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Artikkel 44 

Svært sikre ordninger for deponering av finansielle 

instrumenter 

1.  Dersom en sentral motpart ikke kan deponere de 

finansielle instrumentene som er nevnt i artikkel 45 eller 

innbetalt til den som marginer, bidrag til misligholdsfond eller 

bidrag til andre økonomiske midler, både gjennom overdragelse 

av eiendomsrett og sikkerhetsrett, hos operatøren av et 

oppgjørssystem for verdipapirer som sikrer fullstendig vern av 

disse instrumentene, skal de deponeres hos en av følgende: 

a)  en sentralbank som sikrer fullstendig vern av disse 

instrumentene, og som gir den sentrale motparten rask 

tilgang til de finansielle instrumentene når det er 

nødvendig, 

b)  en kredittinstitusjon som har tillatelse i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/48/EF(1), som 

sikrer fullstendig atskillelse og vern av disse instrumentene, 

som gir den sentrale motparten rask tilgang til de finansielle 

instrumentene når det er nødvendig, og som ifølge den 

sentrale motpartens interne vurdering har lav kredittrisiko. 

Når den sentrale motparten foretar en slik vurdering, skal 

den anvende en definert og objektiv metode som ikke 

utelukkende er basert på eksterne uttalelser, og som tar 

hensyn til den risikoen som oppstår som følge av at 

utstederen er etablert i en bestemt stat, 

c)  en finansinstitusjon i en tredjestat som er underlagt og 

overholder tilsynsregler som vedkommende myndigheter 

anser som minst like strenge som reglene fastsatt i direktiv 

2006/48/EF, som har solid regnskapspraksis, fram-

gangsmåter for oppbevaring og interne kontroller, og som 

sikrer fullstendig atskillelse og vern av disse instrumentene, 

gir den sentrale motparten rask tilgang til de finansielle 

instrumentene når det er nødvendig, og som ifølge den 

sentrale motpartens interne vurdering har lav kredittrisiko. 

Når den sentrale motparten foretar en slik vurdering, skal 

den anvende en definert og objektiv metode som ikke 

utelukkende er basert på eksterne uttalelser, og som tar 

hensyn til den risikoen som oppstår som følge av at 

utstederen er etablert i en bestemt stat. 

2.  Dersom finansielle instrumenter deponeres i samsvar med 

nr. 1 bokstav b) eller c), skal de oppbevares slik at den sentrale 

motparten ikke påføres tap som følge av mislighold eller 

insolvens hos finansinstitusjonen som har tillatelse. 

3.  Svært sikre ordninger for deponering av finansielle 

instrumenter som er innbetalt som marginer, bidrag til 

misligholdsfond eller bidrag til andre økonomiske midler, skal 

bare gjøre det mulig for den sentrale motparten å gjenbruke 

disse finansielle instrumentene dersom vilkårene i artikkel 39 

nr. 8 i forordning (EU) nr. 648/2012 er oppfylt, og dersom 

  

(1) EUT L 177 av 30.6.2006, s. 1. 

formålet med gjenbruken er å foreta betalinger, håndtere 

mislighold hos et clearingmedlem eller oppfylle en samvir-

kingsavtale. 

Artikkel 45 

Svært sikre ordninger for oppbevaring av kontanter 

1.  Ved anvendelse av artikkel 47 nr. 4 i forordning (EU)  

nr. 648/2012 skal kontantinnskudd i andre enheter enn 

sentralbanker oppfylle alle følgende vilkår: 

a)  innskuddet er angitt i en av følgende valutaer: 

i)  en valuta med en risiko som den sentrale motparten 

med høy pålitelighet kan godtgjøre at den kan styre, 

ii)  en valuta som den sentrale motparten clearer 

transaksjoner i, innenfor grensen for de sikkerhetene 

som mottas i den valutaen, 

b)  innskuddet skal foretas i en av følgende enheter: 

i)  en kredittinstitusjon som har tillatelse i henhold til 

direktiv 2006/48/EF, og som ifølge den sentrale 

motpartens interne vurdering har lav kredittrisiko. Når 

den sentrale motparten foretar en slik vurdering, skal 

den anvende en definert og objektiv metode som ikke 

utelukkende er basert på eksterne uttalelser, og som tar 

hensyn til den risikoen som oppstår som følge av at 

utstederen er etablert i en bestemt stat, 

ii)  en finansinstitusjon i en tredjestat som er underlagt  

og overholder tilsynsregler som vedkommende 

myndigheter anser som minst like strenge som reglene 

fastsatt i direktiv 2006/48/EF, som har solid regnskaps-

praksis, framgangsmåter for oppbevaring og interne 

kontroller, og som ifølge den sentrale motpartens 

interne vurdering har lav kredittrisiko. Når den sentrale 

motparten foretar en slik vurdering, skal den anvende 

en definert og objektiv metode som ikke utelukkende er 

basert på eksterne uttalelser, og som tar hensyn til den 

risikoen som oppstår som følge av at utstederen er 

etablert i en bestemt stat. 

2.  Dersom kontanter oppbevares over natten i samsvar med 

nr. 1, skal minst 95 % av disse kontantene, beregnet over en 

gjennomsnittlig periode på en kalendermåned, deponeres slik at 

de dekkes av sikkerheter i form av svært likvide finansielle 

instrumenter som oppfyller kravene i artikkel 45, med unntak 

for kravet i nr. 1 bokstav c) i nevnte artikkel.  
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Artikkel 45 

Konsentrasjonsgrenser 

1.  En sentral motpart skal innføre og gjennomføre 

retningslinjer og framgangsmåter for å sikre tilstrekkelig 

diversifisering når det gjelder finansielle instrumenter som dens 

økonomiske midler investeres i. 

2.  En sentral motpart skal fastsette konsentrasjonsgrenser og 

overvåke konsentrasjonen av sine økonomiske midler med 

hensyn til 

a)  individuelle finansielle instrumenter, 

b)  typer av finansielle instrumenter, 

c)  individuelle utstedere, 

d)  typer av utstedere, 

e)  motparter som den har etablert ordninger med i henhold til 

artikkel 44 nr. 1 bokstav b) og c) eller artikkel 45 nr. 2. 

3.  Når en sentral motpart vurderer typer av utstedere, skal 

den ta hensyn til følgende: 

a)  geografisk spredning, 

b)  innbyrdes avhengighet og forskjellige forbindelser som en 

enhet kan ha med en sentral motpart, 

c)  kredittrisikonivået, 

d)  den sentrale motpartens eksponering overfor utstederen 

gjennom produkter som cleares av den sentrale motparten. 

4.  Retningslinjene og framgangsmåtene skal fastsette 

risikoreduserende tiltak som skal anvendes når konsentra-

sjonsgrensene overskrides. 

5.  Når en sentral motpart fastsetter konsentrasjonsgrensen 

for sin eksponering overfor en individuell utsteder eller 

depotmottaker, skal den samle og behandle som én enkelt risiko 

sin eksponering overfor alle finansielle instrumenter som er 

utstedt av eller uttrykkelig garantert av utstederen, og alle 

økonomiske midler som er deponert hos depotmottakeren. 

6.  En sentral motpart skal regelmessig kontrollere at dens 

retningslinjer og framgangsmåter som gjelder konsentra-

sjonsgrenser, er hensiktsmessige. I tillegg skal en sentral 

motpart gjennomgå sine retningslinjer og framgangsmåter for 

konsentrasjonsgrenser minst en gang i året og hver gang det 

skjer en vesentlig endring som påvirker den sentrale motpartens 

risikoeksponering. 

7.  Dersom den sentrale motparten overskrider en konsentra-

sjonsgrense som er fastsatt i dens retningslinjer og fram-

gangsmåter, skal den umiddelbart underrette vedkommende 

myndighet. Den sentrale motparten skal rette opp over-

skridelsen så raskt som mulig. 

Artikkel 46 

Annen sikkerhet enn kontanter 

Dersom sikkerhet mottas i form av finansielle instrumenter i 

samsvar med bestemmelsene i kapittel X, får bare artikkel 44 

og 45 anvendelse. 

KAPITTEL XII 

GJENNOMGÅELSE AV MODELLER, STRESSTESTING OG 

ETTERKONTROLL 

(Artikkel 49 i forordning (EU) nr. 648/2012) 

AVSNITT 1 

Modeller og programmer 

Artikkel 47 

Modellvalidering 

1.  En sentral motpart skal foreta en omfattende validering av 

sine modeller og metoder og rammen for styring av likvidi-

tetsrisiko som den anvender for å kvantifisere, samle og styre 

sine risikoer. Eventuelle vesentlige endringer eller justeringer 

av disse modellene og metodene og rammen for styring av 

likviditetsrisiko skal være er underlagt egnede styrings-

ordninger, herunder innhenting av råd fra risikokomiteen, og 

skal valideres av en kvalifisert og uavhengig part før de 

anvendes. 

2.  En sentral motparts valideringsprosess skal dokumenteres 

og minst angi hvilke retningslinjer som anvendes for å teste den 

sentrale motpartens margin, misligholdsfond og andre 

økonomiske midler samt rammen for beregning av likvide 

økonomiske midler. Eventuelle vesentlige endringer eller 

justeringer av slike retningslinjer skal være underlagt egnede 

styringsordninger, herunder innhenting av råd fra risikokomi-

teen, og skal valideres av en kvalifisert og uavhengig part før de 

anvendes. 

3.  En omfattende validering skal minst omfatte følgende: 

a)  en vurdering av om modellene og rammene er solid 

utformet, herunder underlagsdokumenter for utviklingen av 

dem, 

b)  en gjennomgåelse av framgangsmåtene for løpende 

overvåking, herunder kontroll av prosesser og 

referansemåling, 

c)  en gjennomgåelse av parametrer og antakelser som ligger til 

grunn for utviklingen av modellene, metodene og rammene, 

d)  en gjennomgåelse av modellenes, metodenes og rammenes 

tilstrekkelighet og hensiktsmessighet for den typen 

kontrakter de gjelder for,  
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e)  en gjennomgåelse av stresstestingsscenarioenes hensikts-

messighet i samsvar med kapittel VII og artikkel 52, 

f)  en analyse av testresultatene. 

4.  En sentral motpart skal fastsette kriteriene for sin 

vurdering av om dens modeller, metoder og ramme for styring 

av likviditetsrisiko kan valideres på en vellykket måte. 

Kriteriene skal omfatte positive testresultater. 

5.  Dersom prisopplysninger ikke er lett tilgjengelige eller 

pålitelige, skal en sentral motpart håndtere slike prisbe-

grensninger og som et minstekrav anvende forsiktige antakelser 

basert på observerte korrelerte eller tilknyttede markeder og 

aktuell markedsatferd. 

6.  Dersom prisopplysninger ikke er lett tilgjengelige eller 

pålitelige, skal systemene og verdsettingsmodellene som 

anvendes for dette formålet, være underlagt egnede styrings-

ordninger, herunder innhenting av råd fra risikokomiteen, samt 

validering og testing. En sentral motpart skal la en kvalifisert og 

uavhengig part validere verdsettingsmodellene under en rekke 

markedsscenarioer for å sikre at modellene på en nøyaktig måte 

gir egnede priser, og skal eventuelt justere sin beregning av 

startmarginer for å gjenspeile påvist modellrisiko. 

7.  En sentral motpart skal regelmessig foreta en vurdering av 

sin marginmodells teoretiske og empiriske egenskaper for alle 

finansielle instrumenter som den clearer. 

Artikkel 48 

Testingsprogrammer 

1.  En sentral motpart skal ha innført retningslinjer og 

framgangsmåter med nærmere beskrivelser av de stresstest- og 

etterkontrollprogrammene den gjennomfører for å vurdere 

egnethet, nøyaktighet, pålitelighet og robusthet for de 

modellene og metodene som den anvender for å beregne sine 

risikostyringsordninger, herunder marginer, bidrag til 

misligholdsfond og andre økonomiske midler ved en rekke 

ulike markedsforhold. 

2.  En sentral motparts retningslinjer og framgangsmåter skal 

også gi en nærmere beskrivelse av det stresstestingsprogrammet 

den gjennomfører for å vurdere om rammen for styring av 

likviditetsrisiko er egnet, nøyaktig, pålitelig og robust. 

3.  Retningslinjene og framgangsmåtene skal minst omfatte 

metoder for valg og utvikling av egnede tester, herunder valg av 

portefølje- og markedsopplysninger, testhyppighet, særlige 

risikoegenskaper for de finansielle instrumentene som cleares, 

analyse av testresultater og testavvik samt eventuelle relevante 

korrigerende tiltak. 

4.  En sentral motpart skal ta med eventuelle kundeposisjoner 

i alle tester den utfører. 

AVSNITT 2 

Etterkontroll 

Artikkel 49 

Framgangsmåte for etterkontroll 

1.  En sentral motpart skal vurdere sin margindekning ved å 

sammenligne observerte resultater med forventede resultater 

oppnådd ved bruk av marginmodeller. Slike etterkontroll-

analyser skal foretas hver dag for å fastslå om det finnes 

testavvik når det gjelder margindekning. Dekningen skal 

vurderes for nåværende posisjoner for finansielle instrumenter 

og clearingmedlemmer, og det skal tas hensyn til mulige 

virkninger av beregning av porteføljemarginer og eventuelt 

samvirkende sentrale motparter. 

2.  En sentral motpart skal vurdere hvilke historiske 

tidshorisonter for etterkontrollprogrammet som er egnet for å 

sikre at den anvendte observasjonsperioden er tilstrekkelig til å 

redusere en eventuell negativ innvirkning på den statistiske 

signifikansen. 

3.  En sentral motparts etterkontrollprogram skal minst 

omfatte klare statistiske tester og resultatkriterier som sentrale 

motparter skal definere for å vurdere resultatene av 

etterkontroller. 

4.  En sentral motpart skal regelmessig og uten brudd på 

taushetsplikten rapportere resultatene og analysene av sine 

etterkontroller til risikokomiteen for å få dennes råd i 

forbindelse med gjennomgåelsen av marginmodellen. 

5.  Resultater og analyser av etterkontroller skal gjøres 

tilgjengelige for alle clearingmedlemmer og, dersom de er kjent 

for den sentrale motparten, for kunder. For alle andre kunder 

skal resultater og analyser av etterkontroller gjøres tilgjengelige 

av de berørte clearingmedlemmene på anmodning. Slike 

opplysninger skal samles i en form som ikke medfører brudd på 

taushetsplikten, og clearingmedlemmer og kunder skal ha 

tilgang til nærmere resultater og analyser av etterkontroller bare 

for sine egne porteføljer. 

6.  En sentral motpart skal fastsette framgangsmåter for 

nærmere å beskrive hvilke tiltak den kan treffe på grunnlag av 

resultatene av etterkontrollanalyser. 

AVSNITT 3 

Følsomhetstester og -analyser 

Artikkel 50 

Framgangsmåte for følsomhetstester og -analyser 

1.  En sentral motpart skal foreta følsomhetstester og  

-analyser for å vurdere sin marginmodells dekning under ulike 

markedsforhold, ved anvendelse av historiske data fra faktiske 

inntrufne stressede markedsforhold og hypotetiske data fra 

teoretiske stressede markedsforhold.  
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2.  For å forstå hvordan margindekningsnivået kan bli 

påvirket av svært stressede markedsforhold og endringer i 

viktige modellparametrer, skal en sentral motpart anvende en 

rekke parametrer og antakelser som tar hensyn til ulike 

historiske og hypotetiske forhold, herunder de mest volatile 

periodene som har forekommet på markedene den betjener, og 

ekstreme endringer av korrelasjonene mellom prisene på ulike 

kontrakter som den clearer. 

3.  Det skal foretas følsomhetsanalyser av en rekke faktiske 

og representative clearingmedlemmers porteføljer. De 

representative porteføljene skal velges ut på grunnlag av deres 

følsomhet for vesentlige risikofaktorer og korrelasjoner som 

den sentrale motparten er eksponert for. Slike følsomhetstester 

og -analyser skal utformes for å teste viktige parametrer og 

antakelser i startmarginmodellen ved ulike konfidensintervaller 

for å fastslå hvor følsomt systemet er for feil kalibrering av 

slike parametrer og antakelser. Det skal tas behørig hensyn til 

tidsrammen for risikofaktorene og til den antatte korrelasjonen 

mellom ulike risikofaktorer. 

4.  En sentral motpart skal vurdere mulige tap i clearing-

medlemmers posisjoner. 

5.  En sentral motpart skal, dersom det er relevant, ta hensyn 

til parametrer som gjenspeiler samtidig mislighold hos 

clearingmedlemmer som utsteder finansielle instrumenter som 

cleares av den sentrale motparten, eller de underliggende 

eiendeler for derivater som cleares av den sentrale motparten. 

Dersom det er relevant, skal det også tas hensyn til virkningene 

av mislighold hos en kunde som utsteder finansielle 

instrumenter som cleares av den sentrale motparten, eller de 

underliggende eiendeler for derivater som cleares av den 

sentrale motparten. 

6.  En sentral motpart skal regelmessig og uten brudd på 

taushetsplikten rapportere resultatene og analysene av 

følsomhetstester til risikokomiteen for å få dennes råd i 

forbindelse med gjennomgåelsen av marginmodellen. 

7.  En sentral motpart skal fastsette framgangsmåter for 

nærmere å beskrive hvilke tiltak den kan treffe på grunnlag av 

resultatene av følsomhetstestanalyser. 

AVSNITT 4 

Stresstesting 

Artikkel 51 

Framgangsmåte for stresstesting 

1.  I en sentral motparts stresstester skal stressparametrer, 

antakelser og scenarioer anvendes på modeller som brukes for å 

beregne risikoeksponeringer, for å sikre at den har tilstrekkelige 

økonomiske midler til å dekke disse eksponeringene under 

ekstreme, men mulige markedsforhold. 

2.  En sentral motparts stresstestingsprogram skal kreve at 

den regelmessig utfører en rekke stresstester der det tas hensyn 

til den sentrale motpartens produktsammensetning og alle deler 

av dens modeller og metoder og rammen for styring av 

likviditetsrisiko. 

3.  En sentral motparts stresstestingsprogram skal foreskrive 

at stresstester skal utføres ved hjelp av definerte stresstestings-

scenarioer for både tidligere og hypotetiske ekstreme, men 

mulige markedsforhold i samsvar med kapittel VII. Tidligere 

markedsforhold som skal anvendes, skal gjennomgås og 

justeres ved behov. En sentral motpart skal også ta hensyn til 

andre former for hensiktsmessige stresstestingsscenarioer, 

herunder blant annet teknisk og finansiell svikt hos dens 

oppgjørsbanker, nostro-agenter, depotbanker, likviditets-

tilbydere eller samvirkende sentrale motparter. 

4.  En sentral motpart skal ha kapasitet til raskt å tilpasse sine 

stresstester slik at de tar hensyn til nye eller framvoksende 

risikoer. 

5.  En sentral motpart skal ta hensyn til mulige tap som 

oppstår som følge av mislighold hos en kjent kunde som clearer 

gjennom flere clearingmedlemmer. 

6.  En sentral motpart skal regelmessig og uten brudd på 

taushetsplikten rapportere resultatene og analysene av 

stresstester til risikokomiteen for å få dennes råd i forbindelse 

med gjennomgåelsen av sine modeller og metoder og rammen 

for styring av likviditetsrisiko. 

7.  Resultater og analyser av stresstester skal gjøres 

tilgjengelige for alle clearingmedlemmer og, dersom de er kjent 

for den sentrale motparten, for kunder. For alle andre kunder 

skal resultater og analyser av stresstester gjøres tilgjengelige av 

de berørte clearingmedlemmene på anmodning. Slike 

opplysninger skal samles i en form som ikke medfører brudd på 

taushetsplikten, og clearingmedlemmer og kunder skal ha 

tilgang til nærmere resultater og analyser av stresstester bare for 

sine egne porteføljer. 

8.  En sentral motpart skal fastsette framgangsmåter for 

nærmere å beskrive hvilke tiltak den kan treffe på grunnlag av 

resultatene av stresstestanalyser. 

Artikkel 52 

Risikofaktorer for stresstester 

1.  En sentral motpart skal identifisere og ha en egnet metode 

for å måle relevante risikofaktorer som er spesifikke for de 

kontraktene den clearer, og som kan påvirke dens tap. En 

sentral motparts stresstester skal, der det er relevant, minst ta 

hensyn til risikofaktorer som er angitt for følgende typer 

finansielle instrumenter: 

a)  rentekontrakter: risikofaktorer som er knyttet til rentene i 

hver valuta som den sentrale motparten clearer finansielle 

instrumenter i. Modellene for avkastningskurven skal deles 

inn i flere forfallskategorier for å fange opp endringer i 

rentenes volatilitet langs avkastningskurven. Antallet 

tilknyttede risikofaktorer avhenger av hvor komplekse de 

rentekontraktene som cleares av den sentrale motparten, er. 

Basisrisiko, som oppstår som følge av ikke fullstendig 

korrelerte bevegelser mellom statsrenter og andre faste 

renter, skal fanges opp separat,  
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b)  valutakontrakter: risikofaktorer som er knyttet til hver 

valuta som den sentrale motparten clearer finansielle 

instrumenter i, og til vekslingskursen mellom den valutaen 

som marginkravene angis i, og den valutaen som den 

sentrale motparten clearer finansielle instrumenter i, 

c)  egenkapitalkontrakter: risikofaktorer som er knyttet til 

volatiliteten for enkeltstående egenkapitalemisjoner for 

hvert av markedene som cleares av den sentrale motparten, 

og til volatiliteten i ulike sektorer av det samlede 

egenkapitalmarkedet. Hvilken type modellberegning som 

skal anvendes for et gitt marked, og hvor avansert den skal 

være, avhenger av den sentrale motpartens eksponering 

overfor det samlede markedet og av dens konsentrasjon i de 

enkelte aksjeemisjonene på dette markedet, 

d)  råvarekontrakter: risikofaktorer som tar hensyn til de ulike 

kategoriene og underkategoriene av råvarekontrakter og 

tilknyttede derivater som cleares av den sentral motparten, 

herunder eventuelt variasjoner i eierfordelen mellom 

derivatposisjoner og kontantposisjoner i råvaren, 

e)  kredittkontrakter: risikofaktorer som tar hensyn til risikoen 

for plutselig mislighold, herunder den akkumulerte risikoen 

som oppstår gjennom flere mislighold, basisrisikoen og 

inndrivelsesgradens volatilitet. 

2.  I sine stresstester skal en sentral motpart også ta behørig 

hensyn til minst følgende: 

a)  korrelasjoner, herunder mellom identifiserte risikofaktorer 

og lignende kontrakter som den sentrale motparten clearer, 

b)  faktorer som tilsvarer den implisitte og historiske 

volatiliteten for kontrakten som cleares, 

c)  særlige egenskaper ved eventuelle nye kontrakter som den 

sentrale motparten skal cleare, 

d)  konsentrasjonsrisiko, herunder for clearingmedlemmer og 

foretak som tilhører et clearingmedlems konsern, 

e)  innbyrdes avhengighet og flertallige forbindelser, 

f)  relevante risikoer, herunder valutarisiko, 

g)  fastsatte eksponeringsgrenser, 

h)  korrelasjonsrisiko. 

Artikkel 53 

Stresstesting av samlede økonomiske midler 

1.  En sentral motparts stresstestingsprogram skal sikre at 

dens kombinasjon av marginer, bidrag til misligholdsfond og 

andre økonomiske midler er tilstrekkelig til å dekke mislighold 

hos minst de to clearingmedlemmene som den har størst 

eksponering overfor, under ekstreme, men mulige markeds-

forhold. Stresstestingsprogrammet skal også omfatte en 

undersøkelse av mulige tap som følge av mislighold hos foretak 

som tilhører samme konsern som de to clearingmedlemmene 

som den har størst eksponering overfor, under ekstreme, men 

mulige markedsforhold. 

2.  En sentral motparts stresstestingsprogram skal sikre at 

dens marginer og misligholdsfond er tilstrekkelige til å dekke 

minst mislighold hos det clearingmedlemmet som den har størst 

eksponering overfor, eller hos de nest største og tredje største 

clearingmedlemmene dersom summen av deres eksponeringer 

er større, slik det er angitt i artikkel 42 i forordning (EU)  

nr. 648/2012. 

3.  Den sentrale motparten skal foreta en grundig analyse av 

de mulige tapene som den kan bli påført, og skal vurdere de 

mulige tapene i clearingmedlemmers posisjoner, herunder 

risikoen for at en avvikling av slike posisjoner kan påvirke 

markedet og den sentrale motpartens margindekningsnivå. 

4.  En sentral motpart skal, dersom det er relevant, i sine 

stresstester ta hensyn til virkningene av mislighold hos et 

clearingmedlem som utsteder finansielle instrumenter som 

cleares av den sentrale motparten, eller de underliggende 

eiendeler for derivater som cleares av den sentrale motparten. 

Dersom det er relevant, skal det også tas hensyn til virkningene 

av mislighold hos en kunde som utsteder finansielle 

instrumenter som cleares av den sentrale motparten, eller de 

underliggende eiendeler for derivater som cleares av den 

sentrale motparten. 

5.  En sentral motparts stresstester skal ta hensyn til 

avviklingsperioden fastsatt i artikkel 26. 

Artikkel 54 

Stresstesting av likvide økonomiske midler 

1.  En sentral motparts stresstestingsprogram for dens likvide 

økonomiske midler skal sikre at de er tilstrekkelige i henhold til 

kravene fastsatt i kapittel VIII. 

2.  En sentral motpart skal ha klare og gjennomsiktige regler 

og framgangsmåter for å rette opp mangelen på likvide 

økonomiske midler som avdekkes gjennom stresstestene, for å 

sikre at den kan oppfylle sine betalingsforpliktelser. 

En sentral motpart skal også ha klare framgangsmåter for å 

bruke resultatene og analysene av stresstestene til å vurdere 

hvor egnet rammen for styring av likviditetsrisiko og 

likviditetstilbyderne er, og til å foreta eventuelle justeringer.  
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3.  Stresstestingsscenarioer som anvendes ved stresstesting av 

likvide økonomiske midler, skal ta hensyn til den sentrale 

motpartens utforming og virksomhet og omfatte alle enheter 

som kan utsette den for vesentlig likviditetsrisiko. Slike 

stresstester skal også ta hensyn til eventuelle nære forbindelser 

eller lignende eksponeringer mellom dens clearingmedlemmer, 

herunder andre foretak som er del av samme konsern, og 

vurdere sannsynligheten for flere mislighold og den eventuelle 

spredningseffekten blant dens clearingmedlemmer som slikt 

mislighold kan forårsake. 

AVSNITT 5 

Dekning og anvendelse av testresultater 

Artikkel 55 

Opprettholdelse av tilstrekkelig dekning 

1.  En sentral motpart skal innføre og opprettholde fram-

gangsmåter for å oppdage endrede markedsforhold, herunder 

økt volatilitet eller redusert likviditet for de finansielle 

instrumentene den clearer, slik at den raskt kan tilpasse 

beregningen av sitt marginkrav for å ta behørig hensyn til de 

nye markedsforholdene. 

2.  En sentral motpart skal teste sine avkortinger for å sikre at 

sikkerheten kan realiseres minst til sin avkortede verdi under 

observerte og ekstreme, men mulige markedsforhold. 

3.  Dersom en sentral motpart inndriver margin på 

porteføljenivå og ikke på produktnivå, skal den løpende vurdere 

og teste motregninger mellom produkter. En sentral motpart 

skal basere slike motregninger på en forsvarlig og økonomisk 

fornuftig metode som gjenspeiler graden av prisavhengighet 

mellom produktene. En sentral motpart skal særlig teste 

hvordan korrelasjoner utvikler seg i perioder med faktiske og 

hypotetiske alvorlige markedsforhold. 

Artikkel 56 

Gjennomgåelse av modeller på grunnlag av testresultater 

1.  En sentral motpart skal ha klare framgangsmåter for å 

fastsette det beløpet den kanskje må inndrive som 

tilleggsmargin, herunder i løpet av dagen, og for å justere sin 

marginmodell dersom etterkontroll viser at modellen ikke har 

virket som forventet og derfor ikke identifiserer det startmar-

ginbeløpet som er nødvendig for å oppnå ønsket konfidensnivå. 

Dersom en sentral motpart har fastslått at det er nødvendig å 

innkreve en tilleggsmargin, skal den gjøre det ved neste 

innkalling av margin. 

2.  En sentral motpart skal vurdere kilden til testavvik som 

den avdekker gjennom etterkontrollene. Avhengig av kilden til 

avvikene skal den sentrale motparten fastslå om det kreves en 

grunnleggende endring av marginmodellen eller av modellene 

som gir denne inndata, og om det er nødvendig å justere 

gjeldende parametrer. 

3.  En sentral motpart skal vurdere kildene til testavvik som 

den avdekker gjennom stresstestene. Den sentrale motparten 

skal fastslå om det kreves en grunnleggende endring av dens 

modeller, metoder eller ramme for styring av likviditetsrisiko, 

eller om det er nødvendig å justere gjeldende parametrer eller 

antakelser, på grunnlag av kildene til avvikene. 

4.  Dersom resultatene av testene viser at marginen, 

misligholdsfondet eller andre økonomiske midler har 

utilstrekkelig dekning, skal den sentrale motparten øke den 

samlede dekningen for sine økonomiske midler til et 

akseptabelt nivå ved neste innkalling av margin. Dersom 

resultatene av testene viser at det er utilstrekkelige likvide 

økonomiske midler, skal den sentrale motparten øke sine 

likvide økonomiske midler til et akseptabelt nivå så snart det er 

praktisk mulig. 

5.  Når en sentral motpart vurderer sine modeller og metoder 

og rammen for styring av likviditetsrisiko, skal den overvåke 

hyppigheten av gjentakende testavvik for å identifisere og løse 

problemer på en egnet måte og uten unødig opphold. 

AVSNITT 6 

Omvendte stresstester 

Artikkel 57 

Omvendte stresstester 

1.  En sentral motpart skal gjennomføre omvendte stresstester 

som er utformet for å identifisere under hvilke markedsforhold 

kombinasjonen av dens margin, misligholdsfond og andre 

økonomiske midler kan gi utilstrekkelig dekning av 

kreditteksponeringer, noe som kan gjøre at dens likvide 

økonomiske midler er utilstrekkelige. Når en sentral motpart 

gjennomfører slike tester, skal den modellere ekstreme 

markedsforhold som går ut over det som anses som sannsynlig, 

for å bidra til å fastsette grensene for sine modeller, sin ramme 

for styring av likviditetsrisiko, sine økonomiske midler og sine 

likvide økonomiske midler. 

2.  En sentral motpart skal utvikle omvendte stresstester som 

er tilpasset de særlige risikoene i de markedene og de 

kontraktene den yter clearingtjenester for. 

3.  På grunnlag av forholdene identifisert i henhold til nr. 1 

og resultatene og analysen av omvendte stresstester skal en 

sentral motpart identifisere ekstreme, men mulige scenarioer i 

samsvar med kapittel VII. 

4.  En sentral motpart skal regelmessig og uten brudd på 

taushetsplikten rapportere resultatene og analysene av sine 

omvendte stresstester til risikokomiteen for å få dennes råd i 

forbindelse med gjennomgåelsen.  
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AVSNITT 7 

Framgangsmåter ved mislighold 

Artikkel 58 

Testing av framgangsmåter ved mislighold 

1.  En sentral motpart skal teste og vurdere sine fram-

gangsmåter ved mislighold for å sikre at de er både praktiske og 

effektive. En sentral motpart skal gjennomføre simulerings-

øvelser som del av testingen av framgangsmåtene ved 

mislighold. 

2.  Når en sentral motpart har gjennomført testingen av sine 

framgangsmåter ved mislighold, skal den identifisere eventuelle 

usikkerhetsfaktorer og tilpasse framgangsmåtene på en egnet 

måte for å redusere usikkerheten. 

3.  En sentral motpart skal gjennom simuleringsøvelser 

kontrollere at alle clearingmedlemmer og eventuelt kunder og 

andre berørte parter, herunder samvirkende sentrale motparter 

og eventuelle tilknyttede tjenesteytere, blir behørig underrettet 

og kjenner framgangsmåtene i en misligholdssituasjon. 

AVSNITT 8 

Hyppighet av validering og testing 

Artikkel 59 

Hyppighet 

1.  En sentral motpart skal minst en gang i året foreta en 

omfattende validering av sine modeller og metoder. 

2.  En sentral motpart skal minst en gang i året foreta en 

omfattende validering av sin ramme for styring av 

likviditetsrisiko. 

3.  En sentral motpart skal minst en gang i året foreta en 

fullstendig validering av sine verdsettingsmodeller. 

4.  En sentral motpart skal minst en gang i året vurdere om 

retningslinjene som angis i artikkel 51, er hensiktsmessige. 

5.  En sentral motpart skal analysere og overvåke modellenes 

resultater og den økonomiske dekningen ved eventuelt 

mislighold gjennom å foreta etterkontroll av margindekningen 

minst en gang om dagen og gjennomføre stresstester minst en 

gang om dagen på grunnlag av forhåndsdefinerte parametrer og 

antakelser. 

6.  En sentral motpart skal analysere og overvåke sin ramme 

for styring av likviditetsrisiko ved å stressteste sine likvide 

økonomiske midler minst en gang om dagen. 

7.  En sentral motpart skal foreta en detaljert og grundig 

analyse av testresultater minst en gang per måned for å sikre at 

dens stresstestingsscenarioer, modeller, ramme for styring av 

likviditetsrisiko, underliggende parametrer og antakelser er 

korrekte. Slike analyser skal foretas hyppigere under stressede 

markedsforhold, herunder når de finansielle instrumentene som 

cleares, eller markedene som betjenes, generelt er preget av høy 

volatilitet eller blir mindre likvide, når størrelsen på eller 

konsentrasjonene av posisjoner som innehas av dens clearing-

medlemmer, øker betydelig, eller når det forventes at en sentral 

motpart vil bli utsatt for stressede markedsforhold. 

8.  Følsomhetsanalysen skal foretas minst en gang i måneden 

på grunnlag av resultatene av følsomhetstester. Denne analysen 

bør foretas hyppigere når markedene er uvanlig volatile eller 

blir mindre likvide, eller når størrelsen på eller konsentra-

sjonene av posisjoner som innehas av dens clearingmedlemmer, 

øker betydelig. 

9.  En sentral motpart skal minst en gang i året teste 

motregninger mellom finansielle instrumenter og hvordan 

korrelasjoner utvikler seg i perioder med faktiske og 

hypotetiske alvorlige markedsforhold. 

10.  En sentral motparts avkortinger skal testes minst en gang i 

måneden. 

11.  En sentral motpart skal gjennomføre omvendte stresstester 

minst hvert kvartal. 

12.  En sentral motpart skal minst en gang i kvartalet teste og 

vurdere sine framgangsmåter ved mislighold og minst en gang i 

året gjennomføre simuleringsøvelser i samsvar med artikkel 61. 

En sentral motpart skal også gjennomføre simuleringsøvelser 

etter eventuelle vesentlige endringer i framgangsmåtene ved 

mislighold. 

AVSNITT 9 

Tidshorisonter ved gjennomføring av tester 

Artikkel 60 

Tidshorisonter 

1.  Tidshorisontene som anvendes ved stresstesting, skal 

fastsettes i samsvar med kapittel VII og omfatte ekstreme, men 

mulige framtidige markedsforhold. 

2.  De historiske tidshorisontene som anvendes ved 

etterkontroller, skal omfatte data fra minst det seneste året eller 

fra den perioden som en sentral motpart har clearet det berørte 

finansielle instrumentet, dersom denne er under et år. 

AVSNITT 10 

Offentliggjøring 

Artikkel 61 

Opplysninger som skal offentliggjøres 

1.  En sentral motpart skal offentliggjøre de allmenne 

prinsippene som ligger til grunn for dens modeller og metoder, 

og hvilken type tester som gjennomføres, med et overordnet 

sammendrag av testresultatene og eventuelle korrigerende tiltak 

som er truffet. 



Nr. 60/286 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.9.2018 

 

2.  En sentral motpart skal offentliggjøre sentrale aspekter 

ved sine framgangsmåter ved mislighold, herunder 

a)  under hvilke omstendigheter tiltak kan treffes, 

b)  hvem som kan treffe tiltakene, 

c)  de vedtatte tiltakenes omfang, herunder behandling av både 

egne og kunders posisjoner, midler og eiendeler, 

d)  ordninger for å håndtere en sentral motparts forpliktelser 

overfor ikke-misligholdende clearingmedlemmer, 

e)  ordninger som kan bidra til å håndtere det mislighol-

dende clearingmedlemmets forpliktelser overfor sine 

kunder. 

Artikkel 62 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Vedlegg I avsnitt 2 bokstav h) får anvendelse tre år etter datoen 

for denne forordnings ikrafttredelse med hensyn til 

transaksjoner i derivater som omhandlet i artikkel 2 nr. 4 

bokstav b) og d) i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1227/2011(1). 

  

(1) EUT L 326 av 8.12.2011, s. 1. 

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

Utferdiget i Brussel 19. desember 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vilkår for finansielle instrumenter, bankgarantier og gull som anses som svært likvide sikkerheter 

AVSNITT 1 

Finansielle instrumenter 

Ved anvendelse av artikkel 46 nr. 1 i forordning (EU) nr. 648/2012 skal svært likvide sikkerheter i form av finansielle 

instrumenter være finansielle instrumenter som oppfyller vilkårene fastsatt i nr. 1 i vedlegg II til denne forordning, eller 

omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter som oppfyller alle følgende vilkår: 

a)  den sentrale motparten kan godtgjøre overfor vedkommende myndighet at de finansielle instrumentene er utstedt av 

en utsteder som har lav kredittrisiko ifølge en egnet intern vurdering foretatt av den sentrale motparten. Når den 

sentrale motparten foretar en slik vurdering, skal den anvende en definert og objektiv metode som ikke utelukkende 

er basert på eksterne uttalelser, og som tar hensyn til den risikoen som oppstår som følge av at utstederen er etablert 

i en bestemt stat, 

b)  den sentrale motparten kan godtgjøre overfor vedkommende myndighet at de finansielle instrumentene har lav 

markedsrisiko ifølge en egnet intern vurdering foretatt av den sentrale motparten. Når den sentrale motparten 

foretar en slik vurdering, skal den anvende en definert og objektiv metode som ikke utelukkende er basert på 

eksterne uttalelser, 

c)  de er angitt i en av følgende valutaer: 

i)  en valuta med en risiko som den sentrale motparten kan godtgjøre overfor vedkommende myndigheter at den 

kan styre, 

ii)  en valuta som den sentrale motparten clearer kontrakter i, innenfor grensen for de sikkerhetene som kreves for å 

dekke den sentrale motpartens eksponeringer i denne valutaen, 

d)  de kan omsettes fritt og er ikke omfattet av reguleringsmessige eller juridiske begrensninger eller av krav fra 

tredjepart som hindrer avvikling, 

e)  de har et aktivt marked for direkte salg eller gjenkjøpsavtaler, med mange ulike kjøpere og selgere, som den 

sentrale motparten kan godtgjøre at den har sikker tilgang til, også under stressede forhold, 

f)  de har pålitelige prisopplysninger som offentliggjøres regelmessig, 

g)  de er ikke utstedt av 

i)  clearingmedlemmet som stiller sikkerheten, eller et foretak som er del av samme konsern som 

clearingmedlemmet, unntatt når det gjelder en obligasjon med fortrinnsrett, og bare dersom eiendelene som 

dekker obligasjonen, på en egnet måte er atskilt innenfor en solid rettslig ramme og oppfyller kravene i dette 

avsnittet, 

ii)  en sentral motpart eller et foretak som er del av samme konsern som en sentral motpart, 

iii)  et foretak hvis virksomhet omfatter yting av tjenester som er av avgjørende betydning for den sentrale 

motparten, med mindre foretaket er en sentralbank i EØS eller en sentralbank som utsteder en valuta som den 

sentrale motparten har eksponeringer i, 

h)  de er ikke på annen måte eksponert for betydelig korrelasjonsrisiko. 

AVSNITT 2 

Bankgarantier 

1.  En forretningsbankgaranti skal, med forbehold for begrensninger som er avtalt med vedkommende myndighet, 

oppfylle følgende vilkår for å kunne godtas som sikkerhet i henhold til artikkel 46 nr. 1 i forordning (EU)  

nr. 648/2012: 

a)  den er utstedt som garanti for et ikke-finansielt clearingmedlem, 

b)  den er utstedt av en utsteder som den sentrale motparten kan godtgjøre overfor vedkommende myndighet har 

lav kredittrisiko ifølge en egnet intern vurdering foretatt av den sentrale motparten. Når den sentrale motparten 

foretar en slik vurdering, skal den anvende en definert og objektiv metode som ikke utelukkende er basert på 

eksterne uttalelser, og som tar hensyn til den risikoen som oppstår som følge av at utstederen er etablert i en 

bestemt stat,  
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c)  den er angitt i en av følgende valutaer: 

i)  en valuta med en risiko som den sentrale motparten kan godtgjøre overfor vedkommende myndigheter at 

den kan styre på en tilfredsstillende måte, 

ii)  en valuta som den sentrale motparten clearer kontrakter i, innenfor grensen for de sikkerhetene som kreves 

for å dekke den sentrale motpartens eksponeringer i denne valutaen, 

d)  den er ubetinget og ugjenkallelig, og det finnes ingen juridiske eller avtalefestede unntak som utstederen kan 

vise til for å hindre at garantien utbetales, 

e)  den kan på anmodning utbetales i avviklingsperioden for porteføljen som tilhører det misligholdende 

clearingmedlemmet som har stilt den, uten noen reguleringsmessige, rettslige eller operasjonelle begrensninger, 

f)  den er ikke utstedt av 

i)  et foretak som er del av samme konsern som det ikke-finansielle clearingmedlemmet som dekkes av 

garantien, 

ii)  et foretak hvis virksomhet omfatter yting av tjenester som er av avgjørende betydning for den sentrale 

motparten, med mindre foretaket er en sentralbank i EØS eller en sentralbank som utsteder en valuta som 

den sentrale motparten har eksponeringer i, 

g)  den er ikke på annen måte eksponert for betydelig korrelasjonsrisiko, 

h)  den er fullt dekket gjennom sikkerhet som oppfyller følgende vilkår: 

i)  den er ikke eksponert for korrelasjonsrisiko som følge av en korrelasjon med garantistens eller det ikke-

finansielle clearingmedlemmets kredittverdighet, med mindre korrelasjonsrisikoen er tilstrekkelig redusert 

gjennom avkorting av sikkerheten, 

ii)  den sentrale motparten kan raskt anvende garantien, som er konkursbeskyttet i tilfelle av samtidig 

mislighold hos clearingmedlemmet og garantisten, 

i)  garantistens egnethet er godkjent av den sentrale motpartens styre etter en grundig vurdering av utstederen og 

av garantiens rettslige, avtalemessige og operasjonelle ramme for å oppnå en høy grad av sikkerhet når det 

gjelder garantiens effektivitet, og dette er meldt til vedkommende myndighet. 

2.  En bankgaranti utstedt av en sentralbank skal oppfylle følgende vilkår for å kunne godtas som sikkerhet i henhold 

til artikkel 46 nr. 1 i forordning (EU) nr. 648/2012: 

a)  den er utstedt av en EØS-sentralbank eller en sentralbank som utsteder en valuta som den sentrale motparten har 

eksponeringer i, 

b)  den er angitt i en av følgende valutaer: 

i)  en valuta med en risiko som den sentrale motparten kan godtgjøre overfor vedkommende myndigheter at 

den kan styre på en tilfredsstillende måte, 

ii)  en valuta som den sentrale motparten clearer transaksjoner i, innenfor grensen for de sikkerhetene som 

kreves for å dekke den sentrale motpartens eksponeringer i denne valutaen, 

c)  den er ubetinget og ugjenkallelig, og det finnes ingen juridiske eller avtalefestede unntak som den utstedende 

sentralbanken kan vise til for å hindre at garantien utbetales, 

d)  den kan utbetales i avviklingsperioden for porteføljen som tilhører det misligholdende clearingmedlemmet som 

har stilt den, uten noen reguleringsmessige, rettslige eller operasjonelle begrensninger og uten krav fra 

tredjepart. 

AVSNITT 3 

Gull 

For at gull skal kunne godtas som sikkerhet i henhold til artikkel 46 nr. 1 i forordning (EU) nr. 648/2012, skal det 

foreligge i form av rent gull i barrer fra en anerkjent leverandør og oppfylle følgende vilkår: 

a)  det innehas direkte av den sentrale motparten, 
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b)  det er deponert hos en EØS-sentralbank eller en sentralbank som utsteder en valuta som den sentrale motparten har 

eksponeringer i, og som har egnede ordninger for å sikre clearingmedlemmenes eller kundenes eiendomsrett til 

gullet og kan gi den sentrale motparten rask tilgang til gullet ved behov, 

c)  det er deponert hos en kredittinstitusjon som har tillatelse i henhold til direktiv 2006/48/EF, og som har egnede 

ordninger for å sikre clearingmedlemmenes eller kundenes eiendomsrett til gullet, kan gi den sentrale motparten 

rask tilgang til gullet ved behov, og der den sentrale motparten kan godtgjøre overfor vedkommende myndighet at 

kredittinstitusjonen har lav kredittrisiko ifølge en egnet intern vurdering foretatt av den sentrale motparten. Når den 

sentrale motparten foretar en slik vurdering, skal den anvende en definert og objektiv metode som ikke utelukkende 

er basert på eksterne uttalelser, og som tar hensyn til den risikoen som oppstår som følge av at kredittinstitusjonen 

er etablert i en bestemt stat, 

d)  det er deponert hos en kredittinstitusjon i en tredjestat som er underlagt og overholder tilsynsregler som 

vedkommende myndigheter anser som minst like strenge som reglene fastsatt i direktiv 2006/48/EF, som har solid 

regnskapspraksis, framgangsmåter for oppbevaring og interne kontroller, og som har egnede ordninger for å sikre 

clearingmedlemmenes eller kundenes eiendomsrett til gullet, kan gi den sentrale motparten rask tilgang til gullet 

ved behov, og der den sentrale motparten kan godtgjøre overfor vedkommende myndighet at kredittinstitusjonen 

har lav kredittrisiko ifølge en egnet intern vurdering foretatt av den sentrale motparten. Når den sentrale motparten 

foretar en slik vurdering, skal den anvende en definert og objektiv metode som ikke utelukkende er basert på 

eksterne uttalelser, og som tar hensyn til den risikoen som oppstår som følge av at kredittinstitusjonen er etablert i 

en bestemt stat. 

 ______   
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VEDLEGG II 

Vilkår for svært likvide finansielle instrumenter 

1.  Ved anvendelse av artikkel 47 nr. 1 i forordning (EU) nr. 648/2012 kan finansielle instrumenter anses som svært 

likvide finansielle instrumenter med ubetydelig kreditt- og markedsrisiko dersom de er gjeldsinstrumenter som 

oppfyller alle følgende vilkår: 

a)  de er utstedt eller uttrykkelig garantert av 

i)  en stat, 

ii)  en sentralbank, 

iii)  en multilateral utviklingsbank som oppført i del 1 avsnitt 4.2 i vedlegg VI til direktiv 2006/48/EF, 

iv)  Det europeiske finansielle stabiliseringsfond eller eventuelt Den europeiske stabiliseringsordning, 

b)  den sentrale motparten kan godtgjøre at de har lav kreditt- og markedsrisiko ifølge den sentrale motpartens 

interne vurdering. Når den sentrale motparten foretar en slik vurdering, skal den anvende en definert og objektiv 

metode som ikke utelukkende er basert på eksterne uttalelser, og som tar hensyn til den risikoen som oppstår 

som følge av at utstederen er etablert i en bestemt stat, 

c)  gjennomsnittlig restløpetid for den sentrale motpartens portefølje er høyst to år, 

d)  de er angitt i en av følgende valutaer: 

i)  en valuta med en risiko som den sentrale motparten kan godtgjøre at den kan styre, eller 

ii)  en valuta som den sentrale motparten clearer transaksjoner i, innenfor grensen for de sikkerhetene som 

mottas i den valutaen, 

e)  de kan omsettes fritt og er ikke omfattet av reguleringsmessige begrensninger eller av krav fra tredjepart som 

hindrer avvikling, 

f)  de har et aktivt marked for direkte salg eller gjenkjøpsavtaler, med mange ulike kjøpere og selgere, som den 

sentrale motparten har sikker tilgang til, også under stressede forhold, 

g)  pålitelige prisopplysninger om disse instrumentene offentliggjøres regelmessig. 

2.  Ved anvendelse av artikkel 47 nr. 1 i forordning (EU) nr. 648/2012 kan derivatkontrakter også anses som svært 

likvide finansielle investeringer som innebærer en ubetydelig kreditt- og markedsrisiko, dersom de er inngått for å 

a)  sikre et misligholdende clearingmedlems portefølje som del av den sentrale motpartens framgangsmåte ved 

mislighold, eller 

b)  sikre valutarisiko som oppstår som følge av den sentrale motpartens ramme for styring av likviditet opprettet i 

samsvar med i kapittel VIII. 

Dersom derivatkontrakter anvendes under slike omstendigheter, skal anvendelsen være begrenset til 

derivatkontrakter som det regelmessig offentliggjøres pålitelige prisopplysninger om, og til den perioden som er 

nødvendig for å redusere den kreditt- og markedsrisikoen som den sentrale motparten er eksponert for. 

Den sentrale motpartens retningslinjer for anvendelse av derivatkontrakter skal godkjennes av styret etter samråd 

med risikokomiteen. 

 ____________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 876/2013 

av 28. mai 2013 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for kollegier for sentrale motparter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre(1), særlig artikkel 18 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  For å sikre at kollegiene fungerer på en konsekvent og 

ensartet måte i hele Unionen og for å lette utøvelsen av 

de oppgavene som er fastsatt i forordning (EU)  

nr. 648/2012, er det nødvendig å fastsette ordninger for 

deltaking i kollegiene for sentrale motparter. 

2)  Utelukkingen av en sentralbank som utsteder en unions-

valuta som er relevant for finansielle instrumenter som 

er klarert av de sentrale motpartene, berører ikke denne 

utstedende sentralbankens rett til å anmode om og  

motta opplysninger i henhold til artikkel 18 nr. 3 og  

artikkel 84 i forordning (EU) nr. 648/2012. 

3)  En sentral motparts virksomhet kan være relevant for en 

bestemt utstedende sentralbank på grunn av de vo-

lumene som klareres i den valutaen som sentralbanken 

utsteder. En valutas relevans for den utstedende 

sentralbanks deltaking i det kollegiet som fører tilsyn 

med den sentrale motparten, bør imidlertid avgjøres av 

hvor stor andel den berørte valutaen utgjør av den 

sentrale motpartens gjennomsnittlige åpne klarerte 

posisjoner, for å sikre at kollegiet opprettholder en 

rimelig størrelse. 

4)  For å sikre at det oppnås et effektivt resultat på møter i 

kollegiet bør formålene med kollegiets møter eller 

virksomhet være klart identifisert av den sentrale 

motpartens vedkommende myndighet i samråd med 

kollegiets medlemmer. Opplysninger om disse formålene 

bør i god tid sendes ut til deltakerne sammen med 

dokumentasjon utarbeidet av den sentrale motpartens 

vedkommende myndighet eller andre medlemmer av 

kollegiet, slik at drøftingene blir effektive. 

5)  Formålet med kollegiene er å lette gjennomføringen av 

oppgavene fastsatt i forordning (EU) nr. 648/2012, og 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 244 av 13.9.2013,  

s. 19, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 112/2018 av 

31. mai 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1. 

de oppgavene som kollegiemedlemmene er pålagt, samt 

kollegienes sammensetning, opprettelse og forvaltning 

er fastsatt av regelgiveren i forordningen som juridiske 

forpliktelser, og de er derfor bindende og får direkte 

anvendelse i alle medlemsstater. For at et kollegium skal 

kunne fungere i praksis bør medlemmene i det berørte 

kollegiet inngå en skriftlig avtale. For å sikre at alle 

kollegier for sentrale motparter benytter skriftlige 

standardavtaler som inneholder bestemmelser om beste 

praksis for kollegiets virksomhet og ensartede 

tilnærmingsmåter for vedkommende myndigheter, og 

for å legge til rette for rask opprettelse av kollegier for 

sentrale motparter innen fristen fastsatt i artikkel 18  

nr. 1 i forordning (EU) nr. 648/2012, bør Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet 

(ESMA) fastsette retningslinjer og anbefalinger i 

samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 16 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av 

en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske 

verdipapir- og markedstilsynsmyndighet)(2). 

6)  Denne rettsakt bør ikke berøre Kommisjonens 

myndighet til å innlede traktatbruddsbehandling i 

samsvar med artikkel 258 i TEUV eller treffe de 

tiltakene som er fastsatt i artikkel 265 og artikkel 271 

bokstav d) i TEUV. 

7)  For å sikre rettidig utveksling av ajourførte opplys-

ninger blant kollegiets medlemmer bør kollegiet møtes 

regelmessig og gi kollegiemedlemmene anledning til å 

diskutere og komme med synspunkter på vedkommende 

myndighets gjennomgåelse av de ordningene, strate-

giene, prosessene og mekanismene som den sentrale 

motparten anvender for å overholde bestemmelsene i 

forordning (EU) nr. 648/2012, og til å diskutere 

vedkommende myndighets vurdering av de risikoene 

som den sentrale motparten er eller kan bli utsatt for, 

eller som den selv kan utgjøre. 

8)  For å sikre at det tas behørig hensyn til alle synspunkter 

fra kollegiemedlemmene, bør vedkommende myndighet 

gjøre sitt ytterste for å sikre at eventuelle tvister mellom 

myndigheter som skal delta i et kollegium, løses før den 

skriftlige avtalen om opprettelse av kollegiet samt dets 

virkemåte sluttføres. Dersom det er hensiktsmessig, bør 

ESMA legge til rette for sluttføringen innenfor rammen 

av sin meglerrolle. 

9)  Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske 

reguleringsstandarder som ESMA har oversendt til 

Kommisjonen.  

  

(2) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84. 

2018/EØS/60/18 
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10)  ESMA har i relevante tilfeller rådført seg med Den 

europeiske banktilsynsmyndighet (EBA), Det europe-

iske råd for systemrisiko og medlemmene av Det 

europeiske system av sentralbanker (ESCB) før utkastet 

til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn 

for denne forordning, ble lagt fram. I samsvar med 

artikkel 10 i forordning (EU) nr. 1095/2010 har ESMA 

holdt åpne offentlige høringer om dette utkastet til 

tekniske reguleringsstandarder, analysert de mulige 

tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet 

uttalelse fra interessegruppen for verdipapirer og 

markeder, som er opprettet i samsvar med artikkel 37 i 

forordning (EU) nr. 1095/2010 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Fastsettelse av de mest relevante valutaene 

1.  De mest relevante unionsvalutaene skal fastsettes på 

grunnlag av den enkelte valutaens forholdsmessige andel av 

den sentrale motpartens gjennomsnittlige åpne posisjoner ved 

dagens slutt i alle finansielle instrumenter klarert av den 

sentrale motparten, beregnet over en periode på ett år. 

2.  De mest relevante unionsvalutaene skal være de tre 

valutaene som har den høyeste forholdsmessige andelen 

beregnet i samsvar med nr. 1, forutsatt at hver enkelt andel 

overstiger 10 %. 

3.  Valutaenes forholdsmessige andel skal beregnes årlig. 

Artikkel 2 

Organisering av kollegienes virksomhet 

1.  Etter å ha kontrollert at en søknad er fullstendig i samsvar 

med artikkel 17 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012, skal den 

sentrale motpartens vedkommende myndighet sende ut et 

forslag til skriftlig avtale i henhold til artikkel 18 nr. 5 i 

forordning (EU) nr. 648/2012 til kollegiets medlemmer som 

fastsatt i artikkel 18 nr. 2 i forordning (EU) nr. 648/2012. Den 

skriftlige avtalen skal inneholde en framgangsmåte for årlig 

gjennomgåelse. Den skal også inneholde en framgangsmåte for 

endring som innebærer at den sentrale motpartens vedkom-

mende myndighet eller andre medlemmer av kollegiet til 

enhver tid kan ta initiativ til endringer som deretter må 

godkjennes av kollegiet i samsvar med framgangsmåten fastsatt 

i denne artikkel. 

2.  Dersom de medlemmene av kollegiet som er nevnt i nr. 1, 

ikke framlegger merknader innen ti kalenderdager, skal den 

sentrale motpartens vedkommende myndighet gå videre med 

kollegiets vedtakelse av den skriftlige avtalen og med 

opprettelsen av kollegiet i samsvar med artikkel 18 nr. 1 i 

forordning (EU) nr. 648/2012. 

3.  Dersom kollegiets medlemmer har merknader til forslaget 

til skriftlig avtale som er sendt ut i henhold til nr. 1, skal de 

framlegge merknadene for den sentrale motpartens vedkom-

mende myndighet innen ti kalenderdager, sammen med en 

grundig forklaring. Dersom det er relevant, skal den sentrale 

motpartens vedkommende myndighet utarbeide et revidert 

forslag og innkalle til et møte for å bli enige om en endelig 

skriftlig avtale, idet det tas hensyn til fristene nevnt i artikkel 18 

nr. 1 i forordning (EU) nr. 648/2012. 

4.  Når den skriftlige avtalen er vedtatt, skal kollegiet anses 

for å være opprettet. 

5.  Alle medlemmer av kollegiet skal være bundet av den 

skriftlige avtalen som vedtas i samsvar med denne artikkels  

nr. 1–3. 

Artikkel 3 

Deltaking i kollegiene 

1.  Dersom en anmodning om opplysninger i henhold til 

artikkel 18 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012 framsettes for 

kollegiet av en medlemsstats vedkommende myndighet som 

ikke er medlem av kollegiet, skal den sentrale motpartens 

vedkommende myndighet etter samråd med kollegiet avgjøre 

hva som er den mest hensiktsmessige måten å formidle 

opplysninger til og anmode om opplysninger fra myndigheter 

som ikke er medlemmer av kollegiet. 

2.  Hvert medlem av kollegiet skal utpeke én deltaker som 

skal delta på møtene i kollegiet, og kan utpeke en varare-

presentant, med unntak av den sentrale motpartens vedkom-

mende myndighet, som kan kreve ytterligere deltakere som ikke 

skal ha stemmerett. 

3.  Dersom utstedende sentralbank for en av de mest 

relevante unionsvalutaene er mer enn én sentralbank, skal de 

berørte sentralbankene utpeke én representant som skal delta i 

kollegiet. 

4.  Dersom en myndighet har rett til å delta i kollegiet i 

henhold til mer enn ett av punktene c)-h) i artikkel 18 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 648/2012, kan den utpeke ytterligere 

deltakere som ikke skal ha stemmerett. 

5.  Dersom det i samsvar med denne artikkel er mer enn én 

deltaker fra et kollegiemedlem, eller det er flere kollegie-

medlemmer som hører hjemme i samme medlemsstat enn det 

antall stemmer som disse kollegiemedlemmene har i henhold til 

artikkel 19 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012, skal dette 

kollegiemedlemmet eller disse kollegiemedlemmene underrette 

kollegiet om hvilke deltakere som skal utøve stemmeretten. 

Artikkel 4 

Forvaltning av kollegiene 

1.  Den sentrale motpartens vedkommende myndighet skal 

sikre at kollegiets arbeid letter gjennomføringen av de 

oppgavene som skal utføres i samsvar med forordning (EU)  

nr. 648/2012. 

2.  Kollegiet skal underrette ESMA om alle oppgavene 

kollegiet utfører i samsvar med nr. 1. ESMA skal ha en 

samordningsrolle når det gjelder overvåking av de oppgavene et 

kollegium utfører, og skal sikre at dets mål så langt det lar seg 

gjøre er i samsvar med andre kollegiers mål.  
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3.  Den sentrale motpartens vedkommende myndighet skal 

minst sikre at 

a)  formålene med alle møter og all virksomhet i kollegiet er 

klart definert, 

b)  kollegiets møter eller virksomhet foregår på en effektiv 

måte, samtidig som den sikrer at alle kollegiemedlemmer er 

fullt underrettet om den virksomheten i kollegiet som er 

relevant for dem, 

c)  tidsplanen for kollegiets møter og virksomhet er fastsatt 

slik at resultatene kan bidra til tilsynet med den sentrale 

motparten, 

d)  den sentrale motparten og andre viktige berørte parter har 

en klar forståelse av kollegiets rolle og virkemåte, 

e)  kollegiets virksomhet regelmessig gjennomgås og kor-

rigerende tiltak treffes dersom kollegiet ikke fungerer 

effektivt, 

f)  det fastsettes en dagsorden for et årlig møte med medlem-

mer av kollegiet om planlegging av krisehåndtering, om 

nødvendig i samarbeid med den sentrale motparten. 

4.  For å sikre at kollegiet fungerer effektivt skal den sentrale 

motpartens vedkommende myndighet opptre som sentralt 

kontaktpunkt for alle saker knyttet til den praktiske organise-

ringen av kollegiet. Den sentrale motpartens vedkommende 

myndighet skal minst utføre følgende oppgaver: 

a)  utarbeide, ajourføre og sende ut en kontaktliste over 

kollegiemedlemmene, 

b)  sende ut dagsorden og dokumentasjon i forbindelse med 

kollegiets møter eller virksomhet, 

c)  protokollføre møter og formalisere handlingspunkter, 

d)  administrere kollegiets nettsted eller eventuelt andre 

elektroniske systemer for utveksling av opplysninger, 

e)  dersom det er praktisk mulig og relevant, påse at opplys-

ninger og spesialistgrupper stilles til rådighet for å bistå 

kollegiet med dets oppgaver, 

f)  dele opplysninger på en hensiktsmessig måte med 

medlemmene av kollegiet. 

5.  Den sentrale motpartens vedkommende myndighet skal 

fastsette hvor ofte kollegiet skal holde møter, idet det tas 

hensyn til den sentrale motpartens størrelse, art, omfang og 

kompleksitet, den systempåvirkningen den sentrale motparten 

har med hensyn til ulike jurisdiksjoner og valutaer, mulige 

konsekvenser av den sentrale motpartens virksomhet, ytre 

omstendigheter og eventuelle anmodninger fra kollegie-

medlemmer. Kollegiet skal møtes minst én gang i året, og 

dersom den sentrale motparten finner det nødvendig, skal det 

holdes møte hver gang det skal treffes en beslutning i henhold 

til forordning (EU) nr. 648/2012. Den sentrale motpartens 

vedkommende myndighet skal arrangere regelmessige møter 

mellom kollegiets medlemmer og den sentrale motpartens 

øverste ledelse. 

6.  I den skriftlige avtalen omhandlet i artikkel 2 skal det 

fastsettes at to tredeler av de stemmeberettigede medlemmene 

skal være til stede for at kollegiet skal være beslutningsdyktig. 

7.  Den sentrale motpartens vedkommende myndighet skal 

bestrebe seg på å sikre at alle møter i kollegiet er beslutnings-

dyktige. Dersom dette ikke er tilfellet, skal møtelederen sikre at 

alle beslutninger som skal treffes, utsettes til kollegiet er 

beslutningsdyktig, idet det tas hensyn til de relevante fristene 

fastsatt i forordning (EU) nr. 648/2012. 

Artikkel 5 

Utveksling av opplysninger mellom myndigheter 

1.  Hvert medlem av et kollegium skal i god tid gi den 

sentrale motpartens vedkommende myndighet alle opplysninger 

som er nødvendige for kollegiets praktiske drift og gjennom-

føring av viktig virksomhet som medlemmet deltar i. Den 

sentrale motpartens vedkommende myndighet skal i god tid gi 

lignende opplysninger til kollegiets medlemmer. 

2.  Den sentrale motpartens vedkommende myndighet skal 

minst gi følgende opplysninger til kollegiet: 

a)  vesentlige endringer i struktur og eierskap i den sentrale 

motpartens konsern, 

b)  vesentlige endringer i størrelsen på den sentrale motpartens 

kapital, 

c)  endringer i organisasjonen, den øverste ledelsen, prosesser 

eller ordninger når slike endringer har en vesentlig 

innvirkning på styring eller risikohåndtering, 

d)  en liste over den sentrale motpartens klareringsdeltakere, 

e)  opplysninger om myndigheter som deltar i tilsynet med den 

sentrale motparten, herunder eventuelle endringer i deres 

ansvarsområder, 

f)  opplysninger om eventuelle vesentlige trusler mot den 

sentrale motpartens evne til å overholde forordning (EU)  

nr. 648/201 og relevante delegerte forordninger og gjennom-

føringsforordninger,  
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g)  problemer som kan ha vesentlige smittevirkninger, 

h)  faktorer som tyder på at smitterisikoen kan være stor, 

i)  vesentlige endringer i en sentral motparts finansielle 

stilling, 

j)  tidlig varsling av mulige likviditetsproblemer eller alvorlige 

tilfeller av bedrageri, 

k)  tilfeller av mislighold hos et medlem og eventuelle 

oppfølgingstiltak, 

l)  sanksjoner og ekstraordinære tilsynstiltak, 

m)  rapporter om resultatmessige problemer eller inntrufne 

hendelser og de korrigerende tiltakene som er truffet, 

n)  regelmessige opplysninger om den sentrale motpartens 

virksomhet, hvis omfang og hyppighet skal fastsettes i den 

skriftlige avtalen beskrevet i artikkel 2, 

o)  oversikt over viktige forretningsideer, for eksempel nye 

produkter eller tjenester som skal tilbys, 

p)  endringer i den sentrale motpartens risikomodell, 

stresstesting og etterkontroll, 

q)  endringer i den sentrale motpartens samvirkingsavtaler, om 

relevant. 

3.  Utveksling av opplysninger mellom kollegiets medlem-

mer skal stå i forhold til deres ansvarsområder og informa-

sjonsbehov. For å unngå unødig informasjonsflyt skal utveks-

ling av opplysninger være forholdsmessig og ta hensyn til 

risiko. 

4.  Kollegiets medlemmer skal vurdere hvilke kommuni-

kasjonsmåter som er mest effektive for å sikre kontinuerlig, 

rettidig og forholdsmessig utveksling av opplysninger. 

5.  Den risikovurderingsrapporten som skal utarbeides av en 

sentral motparts vedkommende myndighet i samsvar med 

artikkel 19 nr. 1 i forordning (EU) nr. 648/2012, skal 

framlegges for kollegiet innen en tidsfrist som sikrer at 

kollegiets medlemmer kan gjennomgå den og om nødvendig 

bidra til den. 

Artikkel 6 

Frivillig deling og delegering av oppgaver 

1.  Kollegiets medlemmer skal bli enige om nærmere vilkår 

for særlige avtaler om delegering eller frivillig tildeling av 

oppgaver til andre medlemmer, særlig i tilfeller der delegering 

fører til at et medlems viktigste tilsynsoppgaver delegeres. 

2.  Partene i en bestemt avtale om delegering eller frivillig 

tildeling av oppgaver skal bli enige om nærmere vilkår som 

minst dekker følgende emner: 

a)  nøyaktig hvilken virksomhet på klart fastsatte områder som 

skal tildeles eller delegeres, 

b)  de framgangsmåtene og prosessene som skal anvendes, 

c)  den enkelte parts rolle og ansvarsområder, 

d)  hvilken type opplysninger som skal utveksles partene 

imellom. 

3.  Deling og delegering av oppgaver innebærer ikke en 

endring i den sentrale motpartens vedkommende myndighets 

beslutningsmyndighet. 

Artikkel 7 

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, 28. mai 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1002/2013 

av 12. juli 2013 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre med hensyn til listen over unntatte enheter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre(1), særlig artikkel 1 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Kommisjonen har vurdert den internasjonale behand-

lingen av offentlige organer som har ansvar for eller 

deltar i forvaltningen av offentlig gjeld og 

sentralbanker, og har framlagt sine konklusjoner for 

Europaparlamentet og Rådet(2). Kommisjonen har 

gjennomført en sammenlignende analyse av hvordan 

disse offentlige organene og sentralbankene behandles 

innenfor den rettslige rammen i et betydelig antall 

tredjestater, og av de risikohåndteringsstandarder som 

anvendes på derivattransaksjoner som disse organene og 

sentralbankene inngår i disse jurisdiksjonene. 

2)  På grunnlag av analysen konkluderte Kommisjonen med 

at sentralbanker og offentlige organer som har ansvar 

for eller deltar i forvaltningen av offentlig gjeld, bør 

unntas fra klarerings- og rapporteringsplikten som 

gjelder for OTC-derivater, i samsvar med de regler for 

OTC-derivater som er innført i Japan og De forente 

stater. 

3)  Å tilføye sentralbanker og offentlige organer i Japan og 

De forente stater som har ansvar for eller deltar i 

forvaltningen av offentlig gjeld, på listen over unntatte 

enheter nevnt i forordning (EU) nr. 648/2012, bør 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 279 av 19.10.2013,  

s. 2, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 112/2018 av  

31. mai 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1. 

(2) KOM(2013) 158 endelig. 

fremme nøytrale markedsvilkår ved gjennomføring  

av OTC-derivatreformer for transaksjoner med 

sentralbanker i disse jurisdiksjonene og bidra til økt 

sammenheng og konsekvens på internasjonalt plan. 

4)  Både ivaretakelse av pengepolitiske forpliktelser og 

forvaltning av statsgjeld har konsekvenser for rentemar-

kedenes virkemåte, og bør samordnes for å sikre at disse 

to funksjonene utføres på en effektiv måte. Ettersom 

sentralbanker og andre offentlige organer i Unionen som 

forvalter gjeld, er unntatt fra virkeområdet for 

forordning (EU) nr. 648/2012 for ikke å begrense deres 

evne til å utføre oppgaver av felles interesse, vil 

anvendelse av ulike regler på slike funksjoner når de 

utføres av enheter fra tredjestater, redusere deres 

effektivitet. For å sikre at sentralbanker og andre 

offentlige organer i tredjestater som har ansvar for eller 

deltar i forvaltningen av offentlig gjeld, fortsatt skal 

kunne utføre sine oppgaver på en hensiktsmessig måte, 

bør også offentlige organer i tredjestater som har ansvar 

for eller deltar i forvaltningen av offentlig gjeld, unntas 

fra bestemmelsene i forordning (EU) nr. 648/2012 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I artikkel 1 nr. 4 i forordning (EU) nr. 648/2012 skal ny bokstav 

c) lyde: 

«c)  sentralbanker og offentlige organer som har ansvar for 

eller deltar i forvaltningen av offentlig gjeld i følgende 

stater: 

i)  Japan 

ii)  De forente stater.». 

Artikkel 2 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2018/EØS/60/19 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 12. juli 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1003/2013 

av 12. juli 2013 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til avgifter som 

Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet pålegger transaksjonsregistre(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre(1), særlig artikkel 72 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Artikkel 62 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av 

en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske 

verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring 

av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av 

kommisjonsbeslutning 2009/77/EF(2) fastsetter at inn-

tektene til Den europeiske verdipapir- og markedstil-

synsmyndighet (ESMA) består av avgifter innbetalt til 

ESMA i de tilfellene som er angitt i Unionens regelverk, 

i tillegg til bidrag fra nasjonale offentlige myndigheter 

og tilskudd fra Unionen. 

2)  Transaksjonsregistre som er etablert i Unionen, bør 

pålegges en registreringsavgift for å avspeile ESMAs 

kostnader ved behandling av søknader om registrering. 

Kostnadene knyttet til vurdering av søknaden øker i de 

tilfellene der et transaksjonsregister har til hensikt å 

dekke minst tre derivatklasser eller tilby tilleggs-

tjenester. Når registreringsavgiften beregnes, bør det 

derfor tas hensyn til disse to objektive kriteriene. 

3)  Dersom det ytes tilleggstjenester og rapporterings-

tjenester i mer enn tre derivatklasser, forventes det også 

at det vil få direkte innvirkning på transaksjons-

registerets framtidige omsetning. Ved innkreving av 

registreringsavgifter bør transaksjonsregistrene derfor 

deles inn i tre kategorier etter forventet samlet 

omsetning (høy, middels og lav), der registrerings-

avgiften varierer avhengig av om transaksjonsregisteret 

har til hensikt å tilby tilleggstjenester og/eller rapporte-

ringstjenester i mer enn tre derivatklasser. 

4)  Dersom et transaksjonsregister etter registrering 

begynner å tilby tilleggstjenester eller opptar virksomhet 

i mer enn tre derivatklasser og dermed faller inn under 

en høyere kategori for forventet samlet omsetning, bør 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 279 av 19.10.2013,  

s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 112/2018 av  

31. mai 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1. 

(2) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84. 

transaksjonsregisteret betale differansen mellom den 

først innbetalte registreringsavgiften og den registre-

ringsavgiften som gjelder for den nye kategorien av 

forventet samlet omsetning som det faller inn under. 

5)  For å motvirke ubegrunnede søknader bør registrerings-

avgifter ikke refunderes dersom en søker trekker 

søknaden i løpet av registreringsprosessen, og heller 

ikke dersom registrering avslås. 

6)  For å sikre effektiv bruk av ESMAs budsjett og 

samtidig lette den finansielle byrden for medlemsstatene 

og Unionen er det nødvendig å sikre at transaksjons-

registre i det minste betaler alle kostnader forbundet 

med tilsynet med dem. Avgiftene bør fastsettes på et 

nivå som hindrer at det akkumuleres betydelig under-

skudd eller overskudd i forbindelse med virksomhet 

knyttet til transaksjonsregistre. Dersom det gjentatte 

ganger oppstår betydelige underskudd eller overskudd, 

bør Kommisjonen revidere avgiftsnivået. 

7)  For å sikre en rettferdig og klar fordeling av avgiftene 

som på samme tid gjenspeiler hvilken administrativ 

innsats som faktisk kreves for hver enhet det føres tilsyn 

med, bør tilsynsavgiften beregnes på grunnlag av 

omsetningen fra transaksjonsregisterets kjernevirk-

somhet. Tilsynsavgifter som pålegges et transaksjons-

register, bør stå i forhold til det berørte transaksjons-

registerets virksomhet sammenlignet med den samlede 

virksomheten til alle registrerte transaksjonsregistre som 

det føres tilsyn med, i løpet av et regnskapsår. Ettersom 

tilsyn med transaksjonsregistre innebærer en del faste 

administrative kostnader, bør det imidlertid fastsettes en 

minsteavgift for tilsyn. 

8)  Ettersom det bare vil være tilgjengelig begrensede 

opplysninger om et transaksjonsregisters virksomhet i 

det året det blir registrert, bør den første årlige tilsyns-

avgiften beregnes på grunnlag av registreringsavgiften 

og den innsatsen ESMA har gjort i forbindelse med 

tilsyn med det berørte transaksjonsregisteret det aktuelle 

året. 

9)  Transaksjonsregistre er relativt nye enheter som yter nye 

regulerte finansielle tjenester, og det finnes derfor ennå 

ikke pålitelige mål på deres omsetning. For å anslå 

transaksjonsregistrenes omsetning bør det likevel tas 

hensyn til en rekke indikatorer, særlig transaksjons-

registrenes viktigste finansinntekter fra sentral inn-

samling og oppbevaring av opplysninger om derivater 

(unntatt eventuelle inntekter fra tilleggstjenester), 

antallet rapporterte transaksjoner i en viss periode og 

antallet utestående transaksjoner ved utløpet av hver 

periode. I transaksjonsregisterets første driftsår bør 
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tilsynsavgiften tilsvare den tilsynsinnsatsen som ESMA 

har gjort i perioden fra den dato transaksjonsregisteret 

ble registrert til utgangen av året, på grunnlag av de 

registreringsavgiftene som er fastsatt i henhold til 

forventet samlet omsetning. 

10)  Transaksjonsregistre som er registrert i 2013, vil ikke 

begynne å yte rapporteringstjenester før utgangen av 

2013, og deres aktivitetsnivå i 2013 vil sannsynligvis 

være nesten ikke-eksisterende. Den årlige tilsyns-

avgiften for 2014 bør derfor beregnes på grunnlag av 

deres relevante omsetning i første halvår 2014. 

11)  I lys av at transaksjonsregisternæringen befinner seg i 

en tidlig fase, og ettersom det må tas hensyn til den 

framtidige utviklingen, bør metoden for beregning av 

transaksjonsregistrenes omsetning gjennomgås ved 

behov. Kommisjonen bør vurdere egnetheten av 

metoden for beregning av omsetning fastsatt i denne 

forordning innen fire år etter at denne forordning trer i 

kraft. 

12)  Det bør fastsettes regler for avgifter som skal pålegges 

transaksjonsregistre fra tredjestater som søker om 

anerkjennelse i Unionen i henhold til relevante 

bestemmelser i forordning (EU) nr. 648/2012, for å 

dekke administrative kostnader knyttet til anerkjennelse 

og årlig tilsyn. ESMAs kostnader er i denne forbindelse 

basert på nødvendige utgifter knyttet til anerkjennelse 

av slike transaksjonsregistre fra tredjestater i samsvar 

med artikkel 77 nr. 2 i nevnte forordning, inngåelse av 

samarbeidsordninger med vedkommende myndigheter i 

den tredjestaten der transaksjonsregisteret som søker om 

anerkjennelse, er registrert i samsvar med artikkel 75  

nr. 3 i nevnte forordning, og tilsyn med anerkjente 

transaksjonsregistre. Kostnader knyttet til inngåelse av 

samarbeidsordninger vil bli delt mellom anerkjente 

transaksjonsregistre fra samme tredjestat. 

13)  De tilsynsfunksjonene ESMA utøver overfor anerkjente 

transaksjonsregistre fra tredjestater, gjelder hovedsa-

kelig gjennomføring av samarbeidsordninger, herunder 

effektiv utveksling av opplysninger mellom relevante 

myndigheter. Kostnadene knyttet til utøvelsen av disse 

funksjonene bør dekkes av tilsynsavgifter som pålegges 

anerkjente transaksjonsregistre. Ettersom disse kostna-

dene vil være mye lavere enn de kostnadene som ESMA 

pådrar seg i arbeidet med å føre direkte tilsyn med 

transaksjonsregistre som er registrert i Unionen, bør 

tilsynsavgiftene for anerkjente transaksjonsregistre være 

betydelig lavere enn den minsteavgiften for tilsyn som 

pålegges registrerte transaksjonsregistre som ESMA 

fører direkte tilsyn med. 

14)  Med tanke på den mulige framtidige utviklingen bør 

metoden for beregning av relevant omsetning samt 

størrelsen på avgiftene for registrering, anerkjennelse og 

tilsyn revideres og ajourføres ved behov. 

15)  Nasjonale vedkommende myndigheter pådrar seg 

kostnader når de utfører arbeid i henhold til forordning 

(EU) nr. 648/2012, og særlig som følge av delegering av 

oppgaver i samsvar med artikkel 74 i nevnte forordning. 

De avgiftene som ESMA pålegger transaksjonsregistre, 

bør også dekke disse kostnadene. For å unngå at 

vedkommende myndigheter pådrar seg tap eller har 

fortjeneste som følge av at de utfører delegerte oppgaver 

eller bistår ESMA, bør ESMA bare refundere de 

faktiske kostnadene som en nasjonal vedkommende 

myndighet pådrar seg. 

16)  Denne forordning bør danne grunnlaget for ESMAs rett 

til å pålegge transaksjonsregistre avgifter. For umid-

delbart å legge til rette for effektiv tilsyns- og hånd-

hevingsvirksomhet bør den tre i kraft den tredje dag 

etter at den er kunngjort — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordning fastsetter regler for de avgiftene som Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) 

skal pålegge transaksjonsregistre for registrering, tilsyn og 

anerkjennelse. 

Artikkel 2 

Dekning av alle tilsynskostnader 

De avgiftene som pålegges transaksjonsregistre, skal dekke 

a)  alle kostnader knyttet til ESMAs registrering av og tilsyn 

med transaksjonsregistre i samsvar med forordning (EU)  

nr. 648/2012, herunder kostnader i forbindelse med an-

erkjennelse av transaksjonsregistre, 

b)  alle kostnader ved refusjon til vedkommende myndigheter 

for utført arbeid i samsvar med forordning (EU)  

nr. 648/2012, og særlig som følge av delegering av 

oppgaver i samsvar med artikkel 74 i forordning (EU)  

nr. 648/2012. 

Artikkel 3 

Relevant omsetning 

1. Et transaksjonsregisters relevante omsetning for et gitt 

regnskapsår (n) skal være summen av en tredel av hvert av 

følgende:  
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a)  inntektene fra kjernefunksjonen sentral innsamling og 

oppbevaring av opplysninger om transaksjonsregisterets 

derivater, beregnet på grunnlag av revidert regnskap for 

foregående år (n-1), dividert med samlet inntekt fra 

kjernefunksjonen sentral innsamling og oppbevaring av 

opplysninger om alle registrerte transaksjonsregistres 

derivater i løpet av foregående år (n-1), 

b)  antallet transaksjoner rapportert til transaksjonsregisteret i 

løpet av foregående år (n-1), dividert med samlet antall 

transaksjoner rapportert til alle registrerte transaksjons-

registre i løpet av foregående år (n-1), 

c)  antallet registrerte utestående transaksjoner per  

31. desember foregående år (n-1), dividert med samlet 

antall registrerte utestående transaksjoner per 31. desember 

foregående år (n-1) hos alle registrerte transaksjonsregistre. 

Den relevante omsetningen for et gitt transaksjonsregister 

(«TRi» i formelen nedenfor), som nevnt i første ledd, skal 

beregnes på følgende måte: 

1 

× 

Kjerneinntekter Tri 

+ 

1 

× 

Transaksjoner rapportert til Tri 

+ 

1 

× 

Utestående transaksjoner hos TRi 

3 ∑Kjerneinntekter alle TR 3 ∑Transaksjoner rapportert til alle TR 3 ∑Utestående transaksjoner hos alle TR 

2. Dersom transaksjonsregisteret ikke har drevet virksomhet 

gjennom hele året (n-1), skal relevant omsetning beregnes etter 

formelen i nr. 1 ved å ekstrapolere for transaksjonsregisteret, og 

for hvert av elementene nevnt i nr. 1 bokstav a), b) og c), 

verdiene beregnet for det antall måneder transaksjonsregisteret 

har drevet virksomhet i år (n-1) i forhold til hele året (n-1). 

Artikkel 4 

Justering av avgifter 

1. Avgiftene som pålegges transaksjonsregisteret, skal 

fastsettes på et nivå som hindrer at det akkumuleres betydelig 

underskudd eller overskudd. 

Dersom det gjentatte ganger oppstår betydelig overskudd eller 

underskudd, skal Kommisjonen revidere avgiftsnivået. 

2. Dersom de avgiftene som transaksjonsregistrene pålegges 

i løpet av år (n), ikke er tilstrekkelige til å dekke ESMAs 

samlede nødvendige utgifter til registrering, tilsyn og 

anerkjennelse av transaksjonsregistre, skal ESMA i år (n+1) 

øke tilsynsavgiftene som pålegges de transaksjonsregistrene 

som ble registrert i løpet av hele år (n) og som fortsatt er 

registrert i år (n+1), med det nødvendige beløp. 

3. Justeringen av avgifter for underskudd omfattet av nr. 2 

skal beregnes for hvert enkelt transaksjonsregister i forhold til 

dets relevante omsetning i år (n). 

KAPITTEL II 

AVGIFTER 

Artikkel 5 

Typer avgifter 

1. Transaksjonsregistre etablert i Unionen som søker om 

registrering i samsvar med artikkel 55 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 648/2012, skal pålegges følgende typer avgifter: 

a)  registreringsavgift i samsvar med artikkel 6, 

b)  årlig tilsynsavgift i samsvar med artikkel 7. 

2. Transaksjonsregistre etablert i tredjestater som søker om 

anerkjennelse i samsvar med artikkel 77 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 648/2012, skal pålegges følgende typer avgifter: 

a)  registreringsavgift i samsvar med artikkel 8 nr. 1, 

b)  årlig tilsynsavgift for anerkjente transaksjonsregistre i 

samsvar med artikkel 8 nr. 2. 

Artikkel 6 

Registreringsavgift 

1. Registreringsavgiften som skal betales av de enkelte 

transaksjonsregistrene som søker om registrering, skal beregnes 

ut fra den tilsynsinnsatsen som er nødvendig for å vurdere og 

undersøke søknaden, samt på grunnlag av transaksjons-

registerets forventede samlede omsetning som angitt i nr. 2–6. 

2. Ved beregning av registreringsavgiften skal det tas hensyn 

til følgende: 

a)  om transaksjonsregisteret yter tilleggstjenester som for 

eksempel bekreftelse av transaksjoner, ordresammen-

stilling, melding av kreditthendelser, porteføljeavstemning 

eller porteføljekomprimering, 

b)  om transaksjonsregisteret yter transaksjonsregistertjenester 

i tre eller flere derivatklasser. 

3. Ved anvendelse av nr. 2 skal et transaksjonsregister anses 

å tilby tilleggstjenester i følgende tilfeller: 

a)  dersom det yter direkte tilleggstjenester, 

b)  dersom en enhet som tilhører samme konsern som transak-

sjonsregisteret, yter indirekte tilleggstjenester,  
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c)  dersom tilleggstjenestene ytes av en enhet som transak-

sjonsregisteret har inngått avtale med om samarbeid om 

tjenesteyting i forbindelse med handel, etterhandel eller 

annen forretningsvirksomhet. 

4. Dersom et transaksjonsregister ikke utøver noen av 

virksomhetene angitt i nr. 2, skal det berørte transaksjons-

registeret anses å ha lav forventet samlet omsetning, og det skal 

betale en registreringsavgift på 45 000 euro. 

5. Dersom et transaksjonsregister utøver en av de to virk-

somhetene angitt i nr. 2, skal det berørte transaksjonsregisteret 

anses å ha middels forventet samlet omsetning, og det skal 

betale en registreringsavgift på 65 000 euro. 

6. Dersom et transaksjonsregister utøver begge virk-

somhetene angitt i nr. 2, skal det berørte transaksjonsregisteret 

anses å ha høy forventet samlet omsetning, og det skal betale en 

registreringsavgift på 100 000 euro. 

7.  Dersom det skjer en vesentlig endring i tjenesteytingen 

som medfører at transaksjonsregisteret skylder en høyere 

registreringsavgift i henhold til nr. 4, 5 og 6 enn den som først 

ble betalt, skal transaksjonsregisteret betale differansen mellom 

den første registreringsavgiften og den høyere registrerings-

avgiften som den vesentlige endringen medfører. 

Artikkel 7 

Årlig tilsynsavgift for registrerte transaksjonsregistre 

1. Et registrert transaksjonsregister skal pålegges en årlig 

tilsynsavgift. 

2. Den samlede årlige tilsynsavgiften for et gitt regnskapsår 

(n) skal beregnes på følgende måte: 

a)  grunnlaget for beregning av den samlede årlige tilsyns-

avgiften for et gitt regnskapsår (n) skal være det anslaget 

over utgiftene knyttet til tilsynet med transaksjonsregistre 

som er oppført i ESMAs budsjett for samme år, fastsatt og 

godkjent i samsvar med artikkel 63 i forordning (EU)  

nr. 1095/2010, 

b)  samlet årlig tilsynsavgift for et gitt regnskapsår (n) skal 

beregnes ved å trekke følgende fra anslaget over utgifter i 

henhold til bokstav a): 

i) samlede registreringsavgifter som transaksjonsregiste-

ret har betalt i et gitt regnskapsår (n) i samsvar med 

artikkel 6, og de ytterligere registreringsavgiftene som 

allerede registrerte transaksjonsregistre har betalt i et 

gitt regnskapsår (n) dersom det har skjedd en vesentlig 

endring i registreringen som nevnt i artikkel 6 nr. 7, 

ii) samlede avgifter for anerkjennelse som er betalt i et gitt 

regnskapsår av transaksjonsregistre fra tredjestater i 

samsvar med artikkel 8, 

iii) den første tilsynsavgiften som skal betales av trans-

aksjonsregistre i et gitt regnskapsår (n) i henhold til 

artikkel 4, 

c)  et registrert transaksjonsregister skal betale en årlig 

tilsynsavgift som framkommer ved å dele samlet årlig 

tilsynsavgift i henhold til bokstav b) på alle trans-

aksjonsregistre registrert i løpet av år n-1, fordelt etter den 

andelen transaksjonsregisterets relevante omsetning utgjør 

av samlet relevant omsetning for alle registrerte trans-

aksjonsregistre, beregnet i henhold til artikkel 3 nr. 1 og 

justert i henhold til artikkel 4 nr. 2 og 3. 

3. Den årlige tilsynsavgiften som transaksjonsregisteret skal 

betale, skal aldri være mindre enn 30 000 euro. 

4. Som unntak fra nr. 2 og 3 skal et transaksjonsregister i 

registreringsåret betale en første tilsynsavgift som tilsvarer det 

laveste av følgende beløp: 

a)  registreringsavgiften i henhold til artikkel 6, 

b)  registreringsavgiften i henhold til artikkel 6 multiplisert 

med forholdet mellom antallet virkedager fra registrerings-

datoen til utgangen av året og 60 virkedager. 

Beregningen skal foretas etter følgende formel: 

(Tilsynsavgift betalt av TR for år 1 = Min (Registrerings-

avgift betalt av TR, registreringsavgift betalt av TR * 

koeffisient) 

Koeffisient = 
Antall virkedager med tilsyn i år 1 

60 

Artikkel 8 

Avgift for anerkjennelse av transaksjonsregistre fra 

tredjestater 

1. Et transaksjonsregister som søker om anerkjennelse, skal 

betale en søknadsavgift som beregnes som summen av 

følgende: 

a)  20 000 euro, 

b)  det beløpet som framkommer når 35 000 euro deles på det 

samlede antallet transaksjonsregistre fra samme tredjestat 

som enten er anerkjent av ESMA eller har søkt om 

anerkjennelse, men ennå ikke er anerkjent.  
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2. Et transaksjonsregister som er anerkjent i samsvar med 

artikkel 77 nr. 1 i forordning (EU) nr. 648/2012, skal betale en 

årlig tilsynsavgift på 5 000 euro. 

KAPITTEL III 

VILKÅR FOR BETALING OG REFUSJON 

Artikkel 9 

Generelle betalingsvilkår 

1. Alle avgifter skal betales i euro. De skal betales som 

fastsatt i artikkel 10, 11 og 12. 

2. Ved forsinket betaling påløper en forsinkelsesrente på  

0,1 % av skyldig beløp per dag. 

Artikkel 10 

Betaling av registreringsavgifter 

1. Registreringsavgiften nevnt i artikkel 6 skal betales i sin 

helhet på det tidspunkt transaksjonsregisteret søker om 

registrering. 

2. Registreringsavgiften skal ikke refunderes dersom et 

transaksjonsregister trekker sin søknad om registrering før 

ESMA har truffet en begrunnet beslutning om å godkjenne eller 

avslå registrering, eller dersom registrering avslås. 

Artikkel 11 

Betaling av årlige tilsynsavgifter 

1. Den årlige tilsynsavgiften nevnt i artikkel 7 for et gitt 

regnskapsår skal betales i to avdrag. 

Første avdrag skal betales innen 28. februar dette året og 

fastsettes til to tredeler av anslått årlig tilsynsavgift. Dersom tall 

for relevant omsetning beregnet i henhold til artikkel 3 ennå 

ikke er tilgjengelige på nevnte tidspunkt, skal omsetningen 

beregnes på grunnlag av de seneste tilgjengelige tallene for 

relevant omsetning i henhold til artikkel 3. 

Andre avdrag skal betales innen 31. august. Beløpet for andre 

avdrag er årlig tilsynsavgift beregnet i henhold til artikkel 7, 

fratrukket første avdrag. 

2. ESMA skal sende faktura for avdragene til transaksjons-

registrene senest 30 dager før de respektive forfallsdatoene. 

Artikkel 12 

Betaling av avgifter for anerkjennelse 

1. Avgiftene for anerkjennelse nevnt i artikkel 8 nr. 1 skal 

betales i sin helhet på det tidspunkt transaksjonsregisteret søker 

om anerkjennelse. De skal ikke refunderes. 

2. Hver gang en søknad om anerkjennelse av et trans-

aksjonsregister fra en tredjestat inngis, skal ESMA foreta en ny 

beregning av beløpet nevnt i artikkel 8 nr. 1 bokstav b). 

ESMA skal refundere alle anerkjente transaksjonsregistre fra 

samme tredjestat likt, og beløpet skal tilsvare differansen 

mellom det beløpet som pålegges i henhold til artikkel 8 nr. 1 

bokstav b), og det beløpet som følger av den nye beregningen. 

Differansen skal refunderes enten ved direkte betaling eller ved 

at avgiften for det påfølgende året reduseres. 

3. Den årlige tilsynsavgiften for et anerkjent trans-

aksjonsregister skal betales innen utgangen av februar hvert 

regnskapsår. ESMA skal sende faktura til anerkjente trans-

aksjonsregistre senest 30 dager før forfallsdato. 

Artikkel 13 

Refusjon til vedkommende myndigheter 

1. Bare ESMA skal pålegge transaksjonsregistre avgifter for 

registrering, tilsyn og anerkjennelse. 

2. ESMA skal refundere de faktiske kostnadene en ved-

kommende myndighet har hatt som følge av at den har utført 

oppgaver i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012, og særlig 

som følge av delegering av oppgaver i samsvar med artikkel 74 

i nevnte forordning. 

KAPITTEL IV 

OVERGANGS- OG SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 14 

Avgifter i 2013 

1. Transaksjonsregistre som søker om registrering i 2013, 

skal betale registreringsavgiften nevnt i artikkel 6 i sin helhet 

30 dager etter ikrafttredelsen av denne forordning eller på 

datoen for inngivelse av søknad om registrering, alt etter hva 

som inntreffer sist. 

2. Transaksjonsregistre som registreres i 2013, skal for 2013 

betale den første årlige tilsynsavgiften, beregnet i henhold til 

artikkel 7 nr. 4, i sin helhet 60 dager etter ikrafttredelsen av 

denne forordning eller 30 dager etter at det er truffet beslutning 

om registrering, alt etter hva som inntreffer sist. 

3. Transaksjonsregistre fra tredjestater som søker om 

anerkjennelse i 2013, skal betale avgiften for anerkjennelse 

nevnt i artikkel 8 nr. 1 i sin helhet 30 dager etter ikrafttredelsen 

av denne forordning eller på datoen for inngivelse av søknad, 

alt etter hva som inntreffer sist.  
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4. Transaksjonsregistre fra tredjestater som anerkjennes i 

2013, skal for 2013 betale den årlige tilsynsavgiften, beregnet i 

henhold til artikkel 8 nr. 3, i sin helhet 60 dager etter 

ikrafttredelsen av denne forordning eller 30 dager etter at det er 

truffet beslutning om anerkjennelse, alt etter hva som inntreffer 

sist. 

Artikkel 15 

Årlig tilsynsavgift for 2014 for transaksjonsregistre 

registrert i 2013 

1. Transaksjonsregistre registrert i 2013 skal pålegges en 

årlig tilsynsavgift for 2014 som beregnes i henhold til artikkel 7 

på grunnlag av deres relevante omsetning i tidsrommet  

1. januar 2014 – 30. juni 2014, som fastsatt i nr. 2 i denne 

artikkel. 

2. Ved beregning av tilsynsavgifter for 2014 for trans-

aksjonsregistre registrert i 2013 i henhold til artikkel 7, skal et 

transaksjonsregisters relevante omsetning være summen av en 

tredel av hvert av følgende: 

a)  inntektene fra kjernefunksjonen sentral innsamling og 

oppbevaring av opplysninger om transaksjonsregisterets 

derivater i tidsrommet 1. januar 2014 – 30. juni 2014, 

dividert med samlet inntekt fra kjernefunksjonen sentral 

innsamling og oppbevaring av opplysninger om alle 

registrerte transaksjonsregistres derivater i tidsrommet  

1. januar 2014 – 30. juni 2014, 

b)  antallet transaksjoner rapportert til transaksjonsregisteret  

i tidsrommet 1. januar 2014 – 30. juni 2014, dividert  

med samlet antall transaksjoner rapportert til alle  

registrerte transaksjonsregistre i tidsrommet 1. januar 2014 

– 30. juni 2014, 

c)  antallet registrerte utestående transaksjoner per  

30. juni 2014, dividert med samlet antall registrerte ute-

stående transaksjoner per 30. juni 2014 hos alle registrerte 

transaksjonsregistre. 

3. Den årlige tilsynsavgiften for 2014 for transaksjons-

registre registrert i 2013 skal betales i to avdrag. 

Første avdrag skal betales 28. februar 2014 og skal tilsvare 

registreringsavgiften som transaksjonsregisteret betalte i 2013 i 

henhold til artikkel 6. 

Andre avdrag skal betales innen 31. august. Beløpet for andre 

avdrag er årlig tilsynsavgift beregnet i henhold til nr. 1 og 2, 

fratrukket første avdrag. 

Dersom det beløpet et transaksjonsregister betaler i første 

avdrag, er høyere enn den årlige tilsynsavgiften beregnet i 

henhold til nr. 1 og 2, skal ESMA refundere transaksjons-

registeret differansen mellom det beløpet som er betalt i første 

avdrag, og den årlige tilsynsavgiften beregnet i henhold til nr. 1 

og 2. 

4. ESMA skal sende faktura for avdragene på årlig 

tilsynsavgift for 2014 til transaksjonsregistrene som er registrert 

i 2013, senest 30 dager før forfallsdato. 

5. Når reviderte regnskaper for 2014 blir tilgjengelige, skal 

transaksjonsregistre registrert i 2013 underrette ESMA om 

eventuelle endringer i indikatorene nevnt i nr. 2 bokstav a), b) 

eller c) som er brukt ved beregning av relevant omsetning i 

henhold til nr. 2, på grunnlag av differansen mellom de 

endelige opplysningene og de foreløpige opplysningene brukt i 

beregningen. 

Transaksjonsregistrene vil bli avkrevd differansen mellom den 

årlige tilsynsavgiften for 2014 som faktisk er betalt, og den 

årlige tilsynsavgiften for 2014 som skal betales som følge av 

eventuelle endringer i indikatorene nevnt i nr. 2 bokstav a), b) 

eller c) som er brukt ved beregning av relevant omsetning i 

henhold til nr. 2. 

ESMA skal sende faktura for eventuell tilleggsbetaling som 

transaksjonsregisteret må foreta som følge av eventuelle 

endringer i indikatorene nevnt i nr. 2 bokstav a), b) eller c) som 

er brukt ved beregning av relevant omsetning i henhold til nr. 2, 

senest 30 dager før de respektive forfallsdatoene. 

Artikkel 16 

Ikrafttredelse 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel 12. juli 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 285/2014 

av 13. februar 2014 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for kontrakters direkte, vesentlige og forutsigbare virkning innenfor Unionen 

og for å hindre omgåelse av regler og forpliktelser(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR – 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre(1), særlig artikkel 4 nr. 4 og 

artikkel 11 nr. 14 bokstav e), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) På bakgrunn av det store mangfoldet av OTC-

derivatkontrakter bør det vedtas en kriteriebasert metode 

for å fastslå når en OTC-derivatkontrakt kan anses for å 

ha en direkte, vesentlig og forutsigbar virkning innenfor 

Unionen, og i hvilke tilfeller det er nødvendig eller 

hensiktsmessig å hindre omgåelse av regler og 

forpliktelser som følger av bestemmelser i forordning 

(EU) nr. 648/2012. 

2) Ettersom bestemmelsene i nevnte forordning i henhold 

til artikkel 13 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012 anses 

for å være oppfylt når minst en av motpartene er etablert 

i en stat som Kommisjonen har vedtatt en gjennom-

føringsrettsakt om likeverdighet for i samsvar med 

artikkel 13 nr. 2 i forordning (EU) nr. 648/2012, bør 

disse tekniske reguleringsstandardene få anvendelse  

på kontrakter der begge motpartene er etablert i en 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 85 av 21.3.2014, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 112/2018 av  

31. mai 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1. 

tredjestat der den rettslige rammen og rammene for 

tilsyn og håndheving ennå ikke er blitt erklært 

likeverdige med kravene fastsatt i nevnte forordning. 

3) Visse opplysninger om kontrakter som inngås av 

enheter i tredjestater, vil fremdeles bare være tilgjen-

gelige for vedkommende myndigheter i tredjestater. 

Derfor bør vedkommende myndigheter i Unionen 

samarbeide nært med disse myndighetene for å sikre at 

de relevante bestemmelsene anvendes og håndheves. 

4) Ettersom det er nødvendig med en teknisk term for å få 

full forståelse av de tekniske standardene, bør denne 

termen defineres. 

5) OTC-derivatkontrakter som inngås av enheter etablert i 

tredjestater, og som omfattes av en garanti stilt av 

enheter etablert i Unionen, utgjør en finansiell risiko for 

garantisten som er etablert i Unionen. Ettersom denne 

risikoen dessuten vil avhenge av størrelsen på garantien 

som stilles av finansielle motparter for å dekke OTC-

derivatkontrakter, og på bakgrunn av de innbyrdes 

forbindelsene mellom finansielle motparter sammen-

lignet med ikke-finansielle motparter, bør bare OTC-

derivatkontrakter som inngås av enheter etablert i 

tredjestater, som er dekket av en garanti som overstiger 

visse kvantitative terskler og stilles av finansielle 

motparter etablert i Unionen, anses for å ha en direkte, 

vesentlig og forutsigbar virkning i Unionen. 

6) Finansielle motparter etablert i tredjestater kan inngå 

OTC-derivatkontrakter gjennom sine filialer i Unionen. 

På bakgrunn av den virkning disse filialenes virksomhet 

har på markedet i Unionen, bør OTC-derivatkontrakter 

som inngås mellom disse filialene i Unionen, anses for å 

ha en direkte, vesentlig og forutsigbar virkningen 

innenfor Unionen.  

2018/EØS/60/21 
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7) OTC-derivatkontrakter som inngås av spesifikke 

motparter med det hovedformål å unngå anvendelse av 

klareringsplikten eller risikoreduksjonsteknikkene for 

enheter som ville ha vært naturlige kontraktsmotparter, 

bør anses for å omgå reglene og forpliktelsene fastsatt i 

forordning (EU) nr. 648/2012 ettersom de hindrer at et 

av målene med forordningen nås, nemlig å redusere 

motpartskredittrisiko. 

8) OTC-derivatkontrakter som er del av en ordning som 

ikke har en forretningsmessig begrunnelse eller 

kommersielt innhold, og har som hovedformål å omgå 

anvendelse av forordning (EU) nr. 648/2012, herunder 

reglene for unntaksvilkår, bør anses for å omgå reglene 

og forpliktelsene fastsatt i nevnte forordning. 

9) Situasjoner der de enkelte delene av ordningen er 

uforenlige med det rettslige innholdet i ordningen som 

helhet, når ordningen gjennomføres på en måte som 

vanligvis ikke ville bli anvendt innenfor det som 

forventes å være rimelig forretningsskikk, når ordningen 

eller rekken av ordninger omfatter elementer med den 

virkning å utligne eller oppheve det gjensidige 

økonomiske innholdet, og når transaksjonene er 

sirkulære, bør anses som indikatorer på en kunstig 

ordning eller en rekke kunstige ordninger. 

10) Det er ønskelig å fastsette tekniske standarder for 

kontrakter som har en direkte, vesentlig og forutsigbar 

virkning innenfor Unionen, samt tekniske standarder for 

å hindre omgåelse av regler og forpliktelser fastsatt i 

forordning (EU) nr. 648/2012, i én enkelt rettsakt 

ettersom begge settene med tekniske standarder gjelder 

klareringsplikten og risikoreduksjonsteknikkene. De har 

dessuten fellestrekk som for eksempel anvendelse på en 

kontrakt der motpartene ikke ville vært omfattet av 

klareringsplikten eller risikoreduksjonsteknikkene 

dersom vilkårene i artikkel 4 nr. 1 bokstav a) v) og 

artikkel 11 nr. 14 bokstav e) i forordning (EU)  

nr. 648/2012, som angis nærmere i denne forordning, 

ikke var oppfylt. 

11) Ettersom enheter i tredjestater som berøres av disse 

tekniske reguleringsstandardene, trenger tid for å sikre 

samsvar med kravene i forordning (EU) nr. 648/2012 

når deres OTC-derivatkontrakter oppfyller vilkårene i 

disse tekniske reguleringsstandardene for å bli ansett for 

å ha en direkte, vesentlig og forutsigbar virkning 

innenfor Unionen, er det hensiktsmessig å utsette 

anvendelsen av bestemmelsen som inneholder disse 

vilkårene, i seks måneder. 

12) Denne forordning bygger på det utkast til tekniske 

reguleringsstandarder som Den europeiske verdipapir- 

og markedstilsynsmyndighet har framlagt for Kommi-

sjonen. 

13) I samsvar med artikkel 10 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(1) har Den europe-

iske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet holdt åpne 

offentlige høringer om utkastet til tekniske regulerings-

standarder, analysert de mulige tilknyttede kostnadene 

og fordelene samt innhentet uttalelse fra interes-

sentgruppen for verdipapirer og markeder opprettet i 

samsvar med artikkel 37 i nevnte forordning — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

«garanti» en garantists uttrykkelig dokumenterte rettslige 

forpliktelse til overfor den begunstigede å dekke betaling av 

beløp som har forfalt, eller som kan komme til å forfalle i 

henhold til den OTC-derivatkontrakten som er omfattet av 

garantien og er inngått av den enheten som mottar 

garantien, når det foreligger et mislighold som definert i 

garantien, eller når den enheten som mottar garantien, ikke 

har foretatt betaling. 

Artikkel 2 

Kontrakter med en direkte, vesentlig og forutsigbar 

virkning innenfor Unionen 

1.  En OTC-derivatkontrakt skal anses for å ha en direkte, 

vesentlig og forutsigbar virkning innenfor Unionen når minst én 

enhet i en tredjestat har en garanti stilt av en finansiell motpart 

etablert i Unionen, som omfatter hele eller en del av dens 

forpliktelse i henhold til OTC-derivatkontrakten, forutsatt at 

garantien oppfyller begge følgende vilkår: 

a)  Den omfatter hele forpliktelsen til en enhet i en tredjestat i 

henhold til en eller flere OTC-derivatkontrakter for et 

samlet nominelt beløp på minst 8 milliarder euro eller et 

tilsvarende beløp i den relevante utenlandske valutaen, eller 

den omfatter bare en del av forpliktelsen til en enhet i en 

tredjestat i henhold til en eller flere OTC-derivatkontrakter 

for et samlet nominelt beløp på minst 8 milliarder euro eller 

et tilsvarende beløp i den relevante utenlandske valutaen 

dividert med den prosentdelen av forpliktelsen som 

omfattes.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av  

24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsyns-

myndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsyns-

myndighet) (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 
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b)  Den tilsvarer minst fem prosent av summen av aktuelle 

eksponeringer, som definert i artikkel 272 nr. 17 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(1), i 

OTC-derivatkontrakter inngått av den finansielle motparten 

som er etablert i Unionen, og som stiller garantien. 

Når garantien er stilt for et høyeste beløp som er under 

terskelen fastsatt i første ledd bokstav a), skal kontraktene 

omfattet av garantien ikke ha en direkte, vesentlig og forut-

sigbar virkning innenfor Unionen med mindre garantibeløpet 

økes, og i så fall skal den direkte, vesentlige og forutsigbare 

virkningen av kontraktene innenfor Unionen vurderes på nytt 

av garantisten i forhold til vilkårene fastsatt i første ledd 

bokstav a) og b) den dagen økningen skjer. 

Når forpliktelsen i henhold til en eller flere OTC-derivat-

kontrakter er under terskelen fastsatt i første ledd bokstav a), 

skal kontraktene ikke anses for å ha en direkte, vesentlig og 

forutsigbar virkning innenfor Unionen selv om det høyeste 

garantibeløpet til dekning av forpliktelsen er det samme som 

eller over terskelen fastsatt i første ledd bokstav a), og selv om 

vilkåret fastsatt i første ledd bokstav b) er oppfylt. 

Ved en økning av forpliktelsen som følger av OTC-derivat-

kontraktene, eller en reduksjon av den aktuelle eksponeringen 

skal garantisten foreta en ny vurdering av om vilkårene angitt i 

første ledd bokstav a) og b) er oppfylt. En slik ny vurdering 

skal foretas henholdsvis på dagen for økningen av forpliktelsen 

når det gjelder vilkåret fastsatt i første ledd bokstav a), og hver 

måned når det gjelder vilkåret fastsatt i første ledd bokstav b). 

OTC-derivatkontrakter for et samlet nominelt beløp på minst 8 

milliarder euro eller et tilsvarende beløp i den relevante 

utenlandske valutaen, som er inngått før en garanti er stilt eller 

økt, og som deretter omfattes av en garanti som oppfyller 

vilkårene fastsatt i første ledd bokstav a) og b), skal anses for å 

ha en direkte, vesentlig og forutsigbar virkning innenfor 

Unionen. 

2.  En OTC-derivatkontrakt skal anses for å ha en direkte, 

vesentlig og forutsigbar virkningen innenfor Unionen når de to 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av  

26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipa-

pirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT  

L 176 av 27.6.2013, s. 1). 

enhetene som er etablert i en tredjestat, inngår OTC-

derivatkontrakten gjennom sine filialer i Unionen og ville blitt 

ansett som finansielle motparter dersom de var etablert i 

Unionen. 

Artikkel 3 

Tilfeller der det er nødvendig eller hensiktsmessig å hindre 

omgåelse av regler eller forpliktelser fastsatt i forordning 

(EU) nr. 648/2012 

1.  En OTC-derivatkontrakt skal anses for å være utformet 

for å omgå anvendelsen av bestemmelser i forordning (EU)  

nr. 648/2012 dersom måten kontrakten er blitt inngått på, anses, 

sett under ett og med hensyn til alle omstendigheter, for å ha 

som hovedformål å unngå anvendelse av bestemmelser i nevnte 

forordning. 

2.  I henhold til nr. 1 skal en kontrakt anses for å ha som 

hovedformål å unngå anvendelse av bestemmelser i forordning 

(EU) nr. 648/2012 dersom hovedformålet for en ordning eller 

en rekke av ordninger knyttet til OTC-derivatkontrakten, er å 

motvirke formålet, ånden og hensikten med en bestemmelse i 

forordning (EU) nr. 648/2012 som ellers ville få anvendelse, 

herunder når den er del av en kunstig ordning eller en rekke av 

kunstige ordninger. 

En ordning som i seg selv mangler forretningsmessig 

begrunnelse, kommersielt innhold eller relevant økonomisk 

berettigelse og består av en hvilken som helst form for kontrakt, 

transaksjon, ordning, tiltak, operasjon, avtale, tilskudd, 

forståelse, løfte, forpliktelse eller hendelse, skal anses som en 

kunstig ordning. Ordningen kan omfatte mer enn ett skritt eller 

én del. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 2 får anvendelse fra 10. oktober 2014 

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

Utferdiget i Brussel, 13. februar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 667/2014 

av 13. mars 2014 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til 

saksbehandlingsregler for sanksjoner som Den europeiske verdipapir- og markedstilsyns-

myndighet ilegger transaksjonsregistre, herunder regler for rett til forsvar og midlertidige 

bestemmelser(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre(1), særlig artikkel 64 nr. 7, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EU) nr. 648/2012 gis Kommisjonen myndighet til å fastsette saksbehandlingsregler for Den europeiske 

verdipapir- og markedstilsynsmyndighets (heretter kalt «ESMA») utøvelse av myndighet til å ilegge transaksjonsregistre 

og personer som medvirker i transaksjonsregistre, overtredelsesgebyrer eller tvangsmulkter. Ved anvendelse av denne 

forordning bør det tas hensyn til ESMAs organisatoriske regler fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 1095/2010(2), herunder særlig delegeringen av visse klart definerte oppgaver og beslutninger til interne komiteer 

eller ekspertgrupper i samsvar med artikkel 41 i forordning (EU) nr. 1095/2010, samtidig som retten til forsvar sikres 

fullt ut for personer som er gjenstand for gransking, og også prinsippet om kollegialitet som styrer ESMAs virksomhet. 

2) Retten til å bli hørt anerkjennes i pakten om grunnleggende rettigheter. For å respektere retten til forsvar for 

transaksjonsregistre og andre personer som omfattes av ESMAs tiltak, og for å sikre at ESMA tar hensyn til alle 

relevante forhold når den treffer beslutning om håndheving, bør ESMA høre transaksjonsregistrene eller andre berørte 

personer. Personer som er gjenstand for gransking, bør derfor gis rett til å framlegge skriftlige merknader som svar på 

erklæringen om granskingsresultater fra granskeren og ESMA, herunder eventuelle vesentlige endringer i den 

opprinnelige erklæringen om granskingsresultater. 

3) Når transaksjonsregisteret har framlagt sine skriftlige merknader for granskeren, bør hele saksmappen, herunder disse 

merknadene, framlegges for ESMA. Det kan imidlertid hende at enkelte deler av de skriftlige merknadene som 

transaksjonsregisteret framlegger for granskeren eller ESMA, ikke er tilstrekkelig klare eller detaljerte og må forklares 

nærmere av transaksjonsregisteret. Dersom granskeren eller ESMA finner at dette er tilfelle, kan transaksjonsregisteret 

eller de personene som er gjenstand for gransking, inviteres til en muntlig høring for å klargjøre disse delene. 

4) Den retten enhver person har til innsyn i saker som berører ham eller henne, idet det tas hensyn til rettmessige interesser 

med hensyn til fortrolighet og taushetsplikt, er anerkjent i Den europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter. I 

artikkel 64 nr. 5 og artikkel 67 i forordning (EU) nr. 648/2012 er det fastsatt at de personene saken gjelder, har rett til 

innsyn i ESMAs saksmappe, med forbehold for andre personers rettmessige interesse av å verne sine forretnings-

hemmeligheter og personopplysninger. Retten til innsyn i saksmappen skal ikke omfatte fortrolige opplysninger. 

5) I rådsforordning (EF) nr. 1/2003(3) er det fastsatt nærmere regler for foreldelsesfrister for Kommisjonen når den skal 

ilegge et foretak overtredelsesgebyrer etter artikkel 101 eller 102 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte. 

Gjeldende lovgivning i medlemsstatene inneholder også regler for foreldelsesfrister enten spesifikt for verdipapirer, eller 

generelt i medlemsstatenes forvaltningslovgivning. Regler for foreldelsesfrister bør derfor baseres på fellestrekk i de 

nasjonale reglene og Unionens regelverk.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 179 av 19.6.2014, s. 31, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 112/2018 av  

31. mai 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 

(3) Rådsforordning (EF) nr. 1/2003 av 16. desember 2002 om gjennomføring av konkurransereglene fastsatt i traktatens artikkel 81 og 82 

(EUT L 1 av 4.1.2003, s. 1). 

2018/EØS/60/22 
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6) I forordning (EU) nr. 648/2012 og denne forordning vises det til frister og datoer. Dette gjelder for eksempel ved 

fastsettelse av foreldelsesfrister for ilegging og håndheving av sanksjoner. For å kunne beregne disse fristene korrekt bør 

det anvendes regler som allerede finnes i Unionens regelverk for Rådets og Kommisjonens rettsakter, som fastsatt i 

rådsforordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71(1). 

7) I artikkel 68 nr. 4 i forordning (EU) nr. 648/2012 er det fastsatt at sanksjoner som ESMA ilegger i henhold til artikkel 65 

og 66 i nevnte forordning, skal kunne tvangsfullbyrdes, og at tvangsfullbyrdelse skal følge de gjeldende privatrettslige 

reglene i den stat på hvis territorium tvangsfullbyrdelsen skjer. Beløpene som inndrives, skal overføres til Unionens 

alminnelige budsjett. 

8) For at det umiddelbart skal kunne utøves effektiv tilsyns- og håndhevingsvirksomhet, bør denne forordning tre i kraft så 

snart som mulig — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

I denne forordning fastsettes saksbehandlingsregler for overtredelsesgebyrer og tvangsmulkter som Den europeiske verdipapir- 

og markedstilsynsmyndighet (ESMA) ilegger transaksjonsregistre eller andre personer som er gjenstand for ESMAs gransking 

og håndheving, herunder regler for retten til forsvar og foreldelsesfrister. 

Artikkel 2 

Rett til å bli hørt av granskeren 

1.  Når granskingen er avsluttet, skal granskeren før saksmappen sendes inn til ESMA i henhold til artikkel 3 nr. 1, skriftlig 

underrette den personen som er gjenstand for gransking, om sine resultater og gi personen mulighet til å framsette skriftlige 

merknader i henhold til nr. 3. Erklæringen om granskingsresultater skal inneholde de forhold som kan utgjøre en eller flere av 

overtredelsene oppført på listen i vedlegg I til forordning (EU) nr. 648/2012, herunder eventuelle skjerpende eller formildende 

omstendigheter. 

2.  Erklæringen om granskingsresultater skal inneholde en rimelig frist for framlegging av skriftlige merknader fra den 

personen som er gjenstand for gransking. Granskeren skal ikke ha plikt til å ta hensyn til skriftlige merknader som mottas etter 

fristens utløp. 

3.  Den personen som er gjenstand for gransking, kan i sine skriftlige merknader angi alle forhold som personen er kjent med, 

og som er relevante for vedkommendes forsvar. Personen skal vedlegge alle relevante dokumenter som bevis for de angitte 

forholdene. Personen kan foreslå at granskeren hører andre personer som kan bekrefte de forholdene som er angitt i 

merknadene fra den personen som er gjenstand for gransking. 

4.  Granskeren kan også invitere den personen som er gjenstand for gransking, og som har mottatt en erklæring om 

granskingsresultater, til å delta på en muntlig høring. Personene som er gjenstand for gransking, kan bistås av sine advokater 

eller av andre kvalifiserte personer godkjent av granskeren. Muntlige høringer skal ikke være offentlige. 

Artikkel 3 

Rett til å bli hørt av ESMA når det gjelder overtredelsesgebyrer og tilsynstiltak 

1.  Den fullstendige saksmappen som granskeren skal sende til ESMA, skal inneholde minst følgende dokumenter: 

— kopi av erklæringen om granskingsresultater som er sendt til transaksjonsregisteret eller personen som er gjenstand for 

gransking, 

— kopi av de skriftlige merknadene fra transaksjonsregisteret eller personen som er gjenstand for gransking, 

— referat fra en eventuell muntlig høring.  

  

(1) Rådsforordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 av 3. juni 1971 om fastsettelse av regler for frister, datoer og tidspunkter (EFT L 124 av 

8.6.1971, s. 1). 
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2.  Dersom ESMA finner at saksmappen fra granskeren ikke er fullstendig, skal ESMA sende den tilbake til granskeren med 

en begrunnet anmodning om ytterligere dokumenter. 

3.  Dersom ESMA på grunnlag av en fullstendig saksmappe finner at forholdene beskrevet i erklæringen om grans-

kingsresultater ikke tyder på noen overtredelse i henhold til vedlegg I til forordning (EU) nr. 648/2012, skal ESMA treffe 

beslutning om å avslutte saken og skal underrette den personen som er gjenstand for gransking, om dette. 

4.  Dersom ESMA ikke er enig i granskerens resultater, skal ESMA sende en ny erklæring om granskingsresultater til den 

personen som er gjenstand for gransking. 

I erklæringen om granskingsresultater skal det angis en rimelig frist for skriftlige merknader fra den personen som er gjenstand 

for gransking. ESMA skal ikke være forpliktet til å ta hensyn til skriftlige merknader som mottas etter fristens utløp når den 

treffer beslutning om en eventuell overtredelse og om tilsynstiltak og ilegging av overtredelsesgebyr i samsvar med artikkel 65 

og 73 i forordning (EU) nr. 648/2012. 

ESMA kan også invitere de personene som er gjenstand for gransking, og som har mottatt en erklæring om granskings-

resultater, til å delta på en muntlig høring. Personene som er gjenstand for gransking, kan bistås av sine advokater eller av andre 

kvalifiserte personer godkjent av granskeren. Muntlige høringer skal ikke være offentlige. 

5.  Dersom ESMA er enig i granskerens resultater, skal ESMA underrette de personene som er gjenstand for gransking, om 

dette. I underretningen skal det angis en rimelig frist for framlegging av skriftlige merknader fra den personen som er gjenstand 

for gransking. ESMA skal ikke være forpliktet til å ta hensyn til skriftlige merknader som mottas etter fristens utløp når den 

treffer beslutning om en eventuell overtredelse og om tilsynstiltak og ilegging av overtredelsesgebyr i samsvar med artikkel 65 

og 73 i forordning (EU) nr. 648/2012. 

ESMA kan også invitere de personene som er gjenstand for gransking, og som har mottatt en erklæring om granskings-

resultater, til å delta på en muntlig høring. Personene som er gjenstand for gransking, kan bistås av sine advokater eller av andre 

kvalifiserte personer godkjent av granskeren. Muntlige høringer skal ikke være offentlige. 

6.  Dersom ESMA beslutter at en eller flere av overtredelsene oppført i vedlegg I til forordning (EU) nr. 648/2012 er blitt 

begått av en person som er gjenstand for gransking, og har truffet beslutning om å ilegge et overtredelsesgebyr i samsvar med 

artikkel 65, skal ESMA umiddelbart meddele denne beslutningen til den personen som er gjenstand for gransking. 

Artikkel 4 

Rett til å bli hørt av ESMA når det gjelder tvangsmulkter 

Før ESMA treffer beslutning om å ilegge tvangsmulkt i samsvar med artikkel 66 i forordning (EU) nr. 648/2012, skal ESMA 

sende en erklæring om granskingsresultater til den personen som saksbehandlingen gjelder, og skal angi grunnene til at 

tvangsmulkt ilegges samt tvangsmulktens størrelse for hver dag overtredelse skjer. I erklæringen om granskingsresultater skal 

det angis en frist for skriftlige merknader fra den berørte personen. ESMA skal ved beslutning om tvangsmulkt ikke være 

forpliktet til å ta hensyn til skriftlige merknader som mottas etter fristens utløp. 

Når transaksjonsregisteret eller den berørte personen har etterkommet beslutningen nevnt i artikkel 66 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 648/2012, kan tvangsmulkt ikke lenger ilegges. 

Beslutningen om å ilegge tvangsmulkt skal inneholde det rettslige grunnlaget og begrunnelsen for beslutningen, tvangsmulktens 

størrelse og datoen tvangsmulkten begynner å løpe. 

ESMA kan også invitere den personen saken gjelder, til å delta på en muntlig høring. Den personen saken gjelder, kan bistås av 

sine advokater eller av andre kvalifiserte personer godkjent av ESMA. Muntlige høringer skal ikke være offentlige. 

Artikkel 5 

Innsyn i saksmappen og bruk av dokumenter 

1.  På anmodning skal ESMA gi de partene som granskeren eller ESMA har sendt en erklæring om granskingsresultater til, 

innsyn i saksmappen. Innsyn skal innvilges etter underretning om en erklæring om granskingsresultater.  



6.9.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 60/309 

 

2.  Saksdokumenter som det er gitt innsyn i etter nr. 1, skal brukes bare med henblikk på rettergang eller forvaltningsmessig 

behandling i forbindelse med anvendelse av forordning (EU) nr. 648/2012. 

Artikkel 6 

Foreldelsesfrister for ilegging av sanksjoner 

1.  Den myndighet som er gitt ESMA til å ilegge transaksjonsregistre overtredelsesgebyrer og tvangsmulkter, foreldes etter 

fem år. 

2.  Foreldelsesfristen nevnt i nr. 1 skal begynne å løpe dagen etter at overtredelsen ble begått. Ved vedvarende eller gjentatte 

overtredelser regnes imidlertid foreldelsesfristen fra den dagen overtredelsen opphører. 

3.  Ethvert tiltak truffet av ESMA med sikte på granskingen eller saksbehandlingen i forbindelse med en overtredelse av 

forordning (EU) nr. 648/2012, skal avbryte foreldelsesfristen for ilegging av overtredelsesgebyrer og tvangsmulkter. 

Foreldelsesfristen skal avbrytes fra den dagen tiltaket meddeles transaksjonsregisteret eller personen som er gjenstand for 

gransking eller saksbehandling i forbindelse med en overtredelse av forordning (EU) nr. 648/2012. 

4.  Ved hvert avbrudd skal foreldelsesfristen begynne å løpe på nytt. Foreldelsesfristen skal imidlertid utløpe senest den 

dagen det har gått dobbelt så lang tid som foreldelsesfristens lengde uten at ESMA har ilagt overtredelsesgebyrer eller 

tvangsmulkter. Denne perioden skal forlenges med det tidsrommet foreldelsesfristen er midlertidig utsatt i samsvar med nr. 5. 

5.  Foreldelsesfristen for å ilegge overtredelsesgebyrer skal utsettes så lenge ESMAs beslutning behandles av klageinstansen i 

samsvar med artikkel 58 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010, og av Den europeiske unions domstol i 

samsvar med artikkel 69 i forordning (EU) nr. 648/2012. 

Artikkel 7 

Foreldelsesfrister for håndheving av sanksjoner 

1.  ESMAs myndighet til å håndheve beslutninger som er truffet i henhold til artikkel 65 og 66 i forordning (EU)  

nr. 648/2012, foreldes etter fem år. 

2.  Femårsperioden nevnt i nr. 1 skal begynne å løpe dagen etter at beslutningen blir endelig. 

3.  Foreldelsesfristen for håndheving av sanksjoner skal avbrytes ved 

a)  meddelelse fra ESMA til transaksjonsregisteret eller en annen berørt person om en beslutning som endrer overtredel-

sesgebyrets eller tvangsmulktens opprinnelige beløp, 

b)  tiltak som ESMA eller en medlemsstats myndighet på anmodning fra ESMA treffer for å tvangsinndrive overtredel-

sesgebyret eller håndheve betalingsvilkårene for overtredelsesgebyret eller tvangsmulkten. 

4.  Ved hvert avbrudd skal foreldelsesfristen begynne å løpe på nytt. 

5.  Foreldelsesfristen for håndheving av sanksjoner skal utsettes så lenge som 

a)  betalingsfristen gjelder, 

b)  tvangsinndrivelse er utsatt i påvente av en beslutning fra ESMAs klageinstans i samsvar med artikkel 58 i forordning (EU) 

nr. 1095/2010 og Den europeiske unions domstol i samsvar med artikkel 69 i forordning (EU) nr. 648/2012. 
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Artikkel 8 

Inndrivelse av overtredelsesgebyrer og tvangsmulkter 

Overtredelsesgebyrene og tvangsmulktene som ESMA inndriver, skal settes på en rentebærende konto som åpnes av ESMAs 

regnskapsfører, inntil beløpene er blitt endelige. Disse beløpene skal ikke oppføres i ESMAs budsjett eller registreres som 

budsjettmidler. 

Når ESMAs regnskapsfører har fastslått at overtredelsesgebyrene eller tvangsmulktene er blitt endelige etter at alle 

ankemuligheter er utprøvd, skal regnskapsføreren overføre disse beløpene samt eventuelle renter til Kommisjonen. Disse 

beløpene skal så oppføres i Unionens budsjett under alminnelige inntekter. 

ESMAs regnskapsfører skal regelmessig rapportere til anvisningsberettigede i DG MARKT om størrelsen på ilagte over-

tredelsesgebyrer og tvangsmulkter og statusen for disse. 

Artikkel 9 

Beregning av perioder, datoer og frister 

Forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 får anvendelse på perioder, datoer og frister fastsatt i denne forordning. 

Artikkel 10 

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. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1247/2012 

av 19. desember 2012 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for formatet for og hyppigheten av 

transaksjonsrapporter til transaksjonsregistre i henhold til europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank(1), 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale mot-

parter og transaksjonsregistre(2), særlig artikkel 9 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  For å unngå manglende samsvar bør alle opplysninger 

som sendes til transaksjonsregistre i henhold til artikkel 

9 i forordning (EU) nr. 648/2012, følge samme regler, 

standarder og formater for alle transaksjonsregistre,  

alle motparter og alle typer derivater. Det bør derfor 

anvendes et entydig datasett for å beskrive en derivat-

transaksjon. 

2)  Ettersom OTC-derivater vanligvis verken kan identifise-

res entydig med eksisterende koder som er i utstrakt 

bruk på finansmarkedene, for eksempel ISIN (Inter-

national Security Identification Number), eller kan 

beskrives med ISO-koden for klassifisering av finansi-

elle instrumenter (CFI-koden), må en ny og universell 

identifiseringsmetode utvikles. Dersom en entydig 

produktidentifikator er tilgjengelig og følger prinsippene 

om entydighet, nøytralitet, pålitelighet, åpen kildekode, 

skalerbarhet og tilgjengelighet, og har et rimelig 

kostnadsgrunnlag, tilbys innenfor en egnet forvaltnings-

ramme og er godkjent for bruk i Unionen, bør denne 

brukes. Dersom en entydig produktidentifikator som 

oppfyller disse kravene, ikke er tilgjengelig, bør en 

midlertidig taksonomi anvendes. 

3)  Den underliggende eiendelen bør identifiseres med en 

entydig identifikator, men for tiden finnes det ikke en 

standardisert kode for hele markedet for å identifisere 

underliggende eiendeler i en kurv. Som et minstekrav 

bør derfor motparter pålegges å angi at den under-

liggende eiendelen er en kurv, og å bruke ISIN-koder 

for standardiserte indekser når det er mulig. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 352 av 21.12.2012,  

s. 20, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 112/2018 av 

31. mai 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) Ennå ikke offentliggjort i EUT. 

(2) EUT L 201 av 27.7.2012. 

4)  For å sikre konsekvens bør alle parter i deriva-

tkontrakter identifiseres med en entydig kode. Særlig for 

å sikre samsvar med rapporten fra Komiteen for 

oppgjørs- og betalingssystemer (CPSS) og Den interna-

sjonale organisasjon for tilsynsmyndigheter på verdipa-

pirområdet (IOSCO) om krav til rapportering av 

opplysninger om OTC-derivater og aggregering, der 

identifikatorer for juridiske personer beskrives som et 

verktøy for dataaggregering, bør en slik global 

identifikator eller en midlertidig identifikator som skal 

defineres innenfor en forvaltningsramme i samsvar med 

FSBs anbefalinger om datakrav, og som vedtas med 

sikte på bruk i Unionen, anvendes for å identifisere alle 

finansielle og ikke-finansielle motparter, meglere, 

sentrale motparter og begunstigede så snart den er 

tilgjengelig. Ved transaksjoner som gjennomføres av en 

formidler, bør den begunstigede identifiseres som den 

fysiske eller juridiske personen som kontrakten ble 

inngått på vegne av. 

5)  Det bør tas hensyn til den tilnærmingsmåten som 

anvendes i tredjestater, og den som transaksjons-

registrene selv anvender når de innleder sin virksomhet. 

For å sikre en kostnadseffektiv løsning for motparter og 

begrense operasjonell risiko for transaksjonsregistre bør 

derfor datoen for rapporteringsperiodens begynnelse 

omfatte innfasingsdatoer for forskjellige derivatklasser, 

først for de mest standardiserte klassene og deretter for 

de andre klassene. Derivatkontrakter som ble inngått 

før, på eller etter ikrafttredelsesdatoen for forordning 

(EU) nr. 648/2012, og som ikke er utestående på eller 

etter datoen for rapporteringsperiodens begynnelse, er 

ikke av vesentlig betydning for reguleringsformål. De 

skal imidlertid rapporteres i henhold til artikkel 9 nr. 1 

bokstav a) i forordning (EU) nr. 648/2012. For å sikre 

en effektiv og forholdsmessig rapporteringsordning i 

disse tilfellene og ta hensyn til vanskelighetene som er 

knyttet til å rekonstruere data fra avsluttede kontrakter, 

bør det gis en lengre frist for slik rapportering. 

6)  Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske 

gjennomføringsstandarder som Den europeiske verdi-

papir- og markedstilsynsmyndighet (heretter kalt 

ESMA) har oversendt til Kommisjonen. 

7)  I samsvar med artikkel 15 i europaparlaments- og råds-

forordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 

om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

2018/EØS/60/23 
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europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet)(1) 

har ESMA holdt åpne offentlige høringer om utkastet til 

tekniske gjennomføringsstandarder, analysert de mulige 

tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet 

uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer og 

markeder opprettet i samsvar med artikkel 37 i nevnte 

forordning — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Format for rapporter om derivatkontrakter 

Opplysningene i en rapport i henhold til artikkel 9 i forordning 

(EU) nr. 648/2012 skal gis i det formatet som er angitt i 

vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Hyppighet for rapporter om derivatkontrakter 

Når det er fastsatt i artikkel 11 nr. 2 i forordning (EU)  

nr. 648/2012, skal verdsetting til markedsverdi eller til 

modellverdi i forbindelse med kontrakter som rapporteres til et 

transaksjonsregister, foretas daglig. Alle andre opplysninger 

som skal rapporteres i henhold til vedlegget til denne 

forordning og vedlegget til den delegerte rettsakten med hensyn 

til tekniske reguleringsstandarder for minstekrav til de 

opplysningene som skal rapporteres til transaksjonsregistre i 

henhold til artikkel 9 nr. 5 i forordning (EU) nr. 648/2012, skal 

rapporteres når de oppstår, og idet det tas hensyn til fristen 

fastsatt i henhold til artikkel 9 i forordning (EU) nr. 648/2012, 

særlig når det gjelder inngåelse, endring eller oppheving av en 

kontrakt. 

Artikkel 3 

Identifisering av motparter og andre enheter 

1.  I rapporter skal en identifikator for juridisk person 

benyttes for å identifisere 

a)  en begunstiget som er en juridisk person, 

b)  en meglerenhet, 

c)  en sentral motpart, 

d)  et clearingmedlem som er en juridisk person, 

e)  en motpart som er en juridisk person, 

f)  en enhet som gir opplysninger. 

2.  Dersom en identifikator for juridisk person ikke er 

tilgjengelig, skal rapporten omfatte en midlertidig identifikator, 

som er definert på unionsplan og er 

a)  unik, 

b)  nøytral, 

c)  pålitelig, 

d)  basert på åpen kildekode, 

e)  skalerbar, 

f)  tilgjengelig, 

g)  tilgjengelig til en rimelig kostnad, 

h)  omfattet av en egnet forvaltningsramme. 

  

(1) EUT L 331 av 15.12.2010, s 84. 

3.  Dersom det verken foreligger en identifikator for juridisk 

person eller en midlertidig identifikator, skal det i rapporten 

benyttes en virksomhetsidentifikasjonskode (BIC) i samsvar 

med ISO 9362 når en slik kode er tilgjengelig. 

Artikkel 4 

Identifisering av derivater 

1.  I rapporter skal en derivatkontrakt identifiseres ved hjelp 

av en entydig produktidentifikator som er 

a)  unik, 

b) nøytral, 

c)  pålitelig, 

d) basert på åpen kildekode, 

e) skalerbar, 

f) tilgjengelig, 

g)  tilgjengelig til en rimelig kostnad, 

h)  omfattet av en egnet forvaltningsramme. 

2.  Dersom en entydig produktidentifikator ikke finnes, skal 

derivatkontrakter identifiseres i rapporter ved hjelp av en 

kombinasjon av den tildelte ISIN-koden etter ISO 6166 eller 

koden for identifikator for alternativt instrument og den 

tilsvarende CFI-koden etter ISO 10962. 

3.  Dersom kombinasjonen nevnt i nr. 2 ikke er tilgjengelig, 

skal derivattypen identifiseres på følgende grunnlag: 

a)  Derivatklassen skal identifiseres som ett av følgende: 

i) råvarer, 

ii) kreditt, 

iii) valuta, 

iv) aksjer, 

v) rente, 

vi) annet. 

b) Derivattypen skal identifiseres som ett av følgende: 

i) differansekontrakter, 

ii) framtidige renteavtaler, 

iii) forwardkontrakter, 

iv) futurekontrakter, 

v) opsjoner, 

vi) bytteavtaler, 

vii) annet. 

c)  I tilfeller der derivater ikke tilhører en bestemt derivatklasse 

eller derivattype, skal rapporten utarbeides på grunnlag av 

den derivatklassen eller derivattypen som motpartene i 

fellesskap anser at derivatkontrakten er mest lik.  
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Artikkel 5 

Rapporteringsperiodens begynnelse 

1.  Kredittderivat- og rentederivatkontrakter skal rapporteres 

a)  innen 1. juli 2013 dersom det er registrert et transaksjons-

register for den berørte derivatklassen i henhold til artikkel 

55 i forordning (EU) nr. 648/2012 før 1. april 2013, 

b) 90 dager etter at et transaksjonsregister er registrert for en 

berørt derivatklasse i henhold til artikkel 55 i forordning 

(EU) nr. 648/2012, dersom det ikke er registrert et trans-

aksjonsregister for den berørte derivatklassen senest  

1. april 2013, 

c)  innen 1. juli 2015 dersom det ikke er registrert et 

transaksjonsregister for den berørte derivatklassen i henhold 

til artikkel 55 i forordning (EU) nr. 648/2012 innen  

1. juli 2015. Rapporteringsplikten skal gjelde fra den 

datoen, og kontrakter skal rapporteres til ESMA i samsvar 

med artikkel 9 nr. 3 i nevnte forordning til det er registrert 

et transaksjonsregister for den berørte derivatklassen. 

2.  Derivatkontrakter som ikke er nevnt i nr. 1, skal 

rapporteres 

a) innen 1. januar 2014 dersom det er registrert et trans-

aksjonsregister for den berørte derivatklassen i  

henhold til artikkel 55 i forordning (EU) nr. 648/2012 før  

1. oktober 2013, 

b) 90 dager etter at et transaksjonsregister er registrert for en 

berørt derivatklasse i henhold til artikkel 55 i forordning 

(EU) nr. 648/2012, dersom det ikke er registrert et trans-

aksjonsregister for den berørte derivatklassen senest  

1. oktober 2013, 

c)  innen 1. juli 2015 dersom det ikke er registrert et transak-

sjonsregister for den berørte derivatklassen i henhold til 

artikkel 55 i forordning (EU) nr. 648/2012 innen  

1. juli 2015. Rapporteringsplikten skal gjelde fra den 

datoen, og kontrakter skal rapporteres til ESMA i samsvar 

med artikkel 9 nr. 3 i nevnte forordning til det er registrert 

et transaksjonsregister for den berørte derivatklassen. 

3.  Derivatkontrakter som var utestående 16. august 2012 og 

fortsatt er utestående på datoen for rapporteringsperiodens 

begynnelse, skal rapporteres til et transaksjonsregister innen  

90 dager etter datoen for rapporteringsperiodens begynnelse for 

en berørt derivatklasse. 

4.  Derivatkontrakter som 

a)  ble inngått før 16. august 2012, og som fortsatt er 

utestående 16. august 2012, eller 

b) ble inngått 16. august 2012 eller etter denne datoen, 

og som ikke er utestående på eller etter datoen for rapporte-

ringsperiodens begynnelse, skal rapporteres til et transak-

sjonsregister innen tre år etter datoen for rapporteringsperiodens 

begynnelse for en berørt derivatklasse. 

5.  Datoen for rapporteringsperiodens begynnelse skal 

utsettes med 180 dager for rapportering av opplysninger nevnt i 

artikkel 3 i den delegerte rettsakten med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for minstekrav til de opplysninger som 

skal rapporteres til transaksjonsregistre i henhold til artikkel 9 

nr. 5 i forordning (EU) nr. 648/2012. 

Artikkel 6 

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, 19. desember 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tabell 1 

Opplysninger om motpartene 

 Felt Format 

 Kontraktsparter  

1 Rapporteringens tidsstempel Datoformat i henhold til ISO 8601 / UTC-tid. 

2 Motpartens ID 

Identifikator for juridisk person (LEI – legal entity identifier) (20 

alfanumeriske tegn), midlertidig identifikator for juridisk person (20 

alfanumeriske tegn), BIC (11 alfanumeriske tegn) eller en kundekode 

(50 alfanumeriske tegn). 

3 Den andre motpartens ID 

Identifikator for juridisk person (LEI) (20 alfanumeriske tegn), 

midlertidig identifikator for juridisk person (20 alfanumeriske tegn), 

BIC (11 alfanumeriske tegn) eller en 

kundekode (50 alfanumeriske tegn). 

4 Motpartens navn 
100 alfanumeriske tegn, eller tomt felt dersom dette dekkes av 

identifikator for juridisk person (LEI). 

5 Motpartens hjemsted 
500 alfanumeriske tegn, eller tomt felt dersom dette dekkes av 

identifikator for juridisk person (LEI). 

6 Motpartens virksomhetssektor 

Taksonomi: 

A = forsikringsforetak med tillatelse i samsvar med direktiv 

2002/83/EF, 

C = kredittinstitusjoner med tillatelse i samsvar med direktiv 

2006/48/EF, 

F = verdipapirforetak i samsvar med direktiv 2004/39/EF, 

I = forsikringsforetak med tillatelse i samsvar med direktiv 

73/239/EØF, 

L = alternative investeringsfond som forvaltes av en AIF-forvalter som 

har tillatelse eller er registrert i samsvar med direktiv 2011/61/EU, 

O = tjenestepensjonsforetak i henhold til artikkel 6 bokstav a) i 

direktiv 2003/41/EF, 

R = gjenforsikringsforetak med tillatelse i samsvar med 

direktiv 2005/68/EF, 

U = et UCITS og dets forvaltningsselskap, med tillatelse i samsvar 

med direktiv 2009/65/EF, eller 

tomt felt dersom dette dekkes av LEI (identifikator for juridisk person) 

eller gjelder ikke-finansielle motparter. 

7 
Finansiell eller ikke-finansiell 

motpart 

F = finansiell motpart, N = ikke-finansiell motpart. 

8 Meglers ID 

Identifikator for juridisk person (LEI) (20 alfanumeriske tegn), 

midlertidig identifikator for juridisk person (20 alfanumeriske tegn), 

BIC (11 alfanumeriske tegn) eller en kundekode (50 alfanumeriske 

tegn). 
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 Felt Format 

 Kontraktsparter  

9 Den rapporterende enhetens ID 

Identifikator for juridisk person (LEI) (20 alfanumeriske tegn), 

midlertidig identifikator for juridisk person (20 alfanumeriske tegn), 

BIC (11 alfanumeriske tegn) eller en 

kundekode (50 alfanumeriske tegn). 

10 Clearingmedlemmets ID 

Identifikator for juridisk person (LEI) (20 alfanumeriske tegn), 

midlertidig identifikator for juridisk person (20 alfanumeriske tegn), 

BIC (11 alfanumeriske tegn) eller en 

kundekode (50 alfanumeriske tegn). 

11 Begunstigedes ID 

Identifikator for juridisk person (LEI) (20 alfanumeriske tegn), 

midlertidig identifikator for juridisk person (20 alfanumeriske tegn), 

BIC (11 alfanumeriske tegn) eller en 

kundekode (50 alfanumeriske tegn). 

12 Handel i egenskap av P = oppdragsgiver, A = agent. 

13 Motpartens side B = kjøper, S = selger. 

14 
Handel med motpart hjemmehørende 

utenfor EØS 

Y = ja, N = nei. 

15 

Direkte knyttet til 

forretningsvirksomhet eller 

likviditetsfinansiering 

Y = ja, N = nei. 

16 Clearinggrenseverdi Y = over, N = under. 

17 Kontraktens markedsverdi Opptil 20 numeriske tegn i formatet xxxx,yyyyy. 

18 Valuta for kontraktens markedsverdi Valutakode etter ISO 4217, 3 alfabetiske tegn. 

19 Dato for verdsetting Datoformat i henhold til ISO 8601. 

20 Klokkeslett for verdsetting UTC-tid. 

21 Type verdsetting M = verdsetting til markedsverdi / O = verdsetting til modellverdi. 

22 Sikkerhetsstillelse 
U = uten sikkerhetsstillelse, PC = delvis sikkerhetsstillelse, OC = 

ensidig sikkerhetsstillelse eller FC = hel sikkerhetsstillelse. 

23 Sikkerhetsportefølje Y = ja, N = nei. 

24 Sikkerhetsporteføljens kode Opptil 10 numeriske tegn. 

25 Sikkerhetens verdi 
Angi verdien av den samlede sikkerhetsstillelsen, opptil 20 numeriske 

tegn i formatet xxxx,yyyyy. 
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 Felt Format 

 Kontraktsparter  

26 Valuta for sikkerheten Angi valutaen for felt 25. Valutakode etter ISO 4217, 3 alfabetiske tegn. 

Tabell 2 

Felles opplysninger 

 Felt Format 
Berørte typer 

derivatkontrakter 

 Avsnitt 2a – kontrakttype  Alle kontrakter 

1 Anvendt taksonomi 

Angi hvilken taksonomi som er benyttet: 

U = Produktidentifikator [godkjent i Europa] 

I = (ISIN/AII) + CFI 

E = midlertidig taksonomi 

 

2 Produkt-ID 1 

For taksonomi = U: 

Produktidentifikator (UPI) som skal fastsettes 

For taksonomi = I: 

ISIN eller AII, 

kode med 12 alfanumeriske tegn 

For taksonomi = E: 

Derivatklasse: 

CO = råvare 

CR = kreditt 

CU = valuta 

EQ = aksjer 

IR = rente 

OT = annen 

 

3 Produkt-ID 2 

For taksonomi = U 

Tomt felt 

For taksonomi = I 

CFI, kode med 6 bokstaver 

For taksonomi = E: 

Derivattype: 

CD = differansekontrakter 

FR = framtidige renteavtaler 

FU = futurekontrakter 

FW = forwardkontrakter 

OP = opsjoner 

SW = bytteavtaler 

OT = annen 
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 Felt Format 
Berørte typer 

derivatkontrakter 

4 Underliggende 

ISIN (12 alfanumeriske tegn), 

LEI (20 alfanumeriske tegn), 

Midlertidig identifikator for enhet (20 alfanumeriske 

tegn), 

UPI (skal fastsettes), 

B = kurv, 

I = indeks. 

 

5 Nominell valuta 1 Valutakode etter ISO 4217, 3 alfabetiske tegn.  

6 Nominell valuta 2 Valutakode etter ISO 4217, 3 alfabetiske tegn.  

7 Leveringsvaluta Valutakode etter ISO 4217, 3 alfabetiske tegn.  

 
Avsnitt 2b – opplysninger om 

transaksjonen 

 Alle kontrakter 

8 Handels-ID Opptil 52 alfanumeriske tegn.  

9 
Transaksjonens 

referansenummer 

Et alfanumerisk felt med opptil 40 tegn  

10 Handelsplass 

Kode for markedsidentifikator (MIC) etter ISO 

10383, 4 alfabetiske tegn. 

Dersom det er relevant, XOFF for børsomsatte 

derivater som handles utenfor børsen, eller XXXX 

for OTC-derivater. 

 

11 Komprimering 

Y = dersom kontrakten er et resultat av 

komprimering; N= dersom kontrakten ikke er et 

resultat av komprimering. 

 

12 Pris/sats Opptil 20 numeriske tegn i formatet xxxx,yyyyy.  

13 Prisenhet 
F.eks. valutakode etter ISO 4217, 3 alfabetiske tegn, 

prosent. 

 

14 Nominelt beløp Opptil 20 numeriske tegn i formatet xxxx,yyyyy.  

15 Prismultiplikator Opptil 10 numeriske tegn.  

16 Mengde Opptil 10 numeriske tegn.  

17 Forskuddsbetaling 

Opptil 10 numeriske tegn i formatet xxxx,yyyyy for 

betalinger foretatt av den rapporterende motparten og 

i formatet xxxx,yyyyy for betalinger mottatt av den 

rapporterende motparten. 

 

18 Leveringstype C = kontanter, P = fysisk, O = frivillig for motpart.  

19 
Tidsstempel for gjennomføring 

av transaksjon 

Datoformat i henhold til ISO 8601 / UTC-tid.  

20 Ikrafttredelsesdato Datoformat i henhold til ISO 8601.  

21 Forfallsdato Datoformat i henhold til ISO 8601.  
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 Felt Format 
Berørte typer 

derivatkontrakter 

22 Utløpsdato Datoformat i henhold til ISO 8601.  

23 Oppgjørsdato Datoformat i henhold til ISO 8601.  

24 Type rammeavtale 
Fritekst, felt på opptil 50 tegn med angivelse av 

navnet på rammeavtalen dersom en slik benyttes. 

 

25 Rammeavtaleversjon År, xxxx.  

 
Avsnitt 2c – risikoreduksjon 

/rapportering 

 Alle kontrakter 

26 Tidsstempel for bekreftelse Datoformat i henhold til ISO 8601, UTC-tid.  

27 Bekreftelsesmåte 
Y = ikke bekreftet elektronisk, N = ikke bekreftet,  

E = bekreftet elektronisk. 

 

 Avsnitt 2d – clearing  Alle kontrakter 

28 Clearingplikt Y = ja, N = nei.  

29 Clearet Y = ja, N = nei.  

30 Tidsstempel for clearing Datoformat i henhold til ISO 8601 / UTC-tid.  

31 ID for sentral motpart 

Identifikator for juridisk person (LEI) (20 alfanu-

meriske tegn) eller, dersom en slik ikke er tilgjen-

gelig, midlertidig identifikator for enhet (20 alfanu-

meriske tegn) eller, dersom en slik ikke er tilgjen-

gelig, BIC (11 alfanumeriske tegn). 

 

32 Innenfor konsernet Y = ja, N = nei.  

 Avsnitt 2e – renter  Rentederivater 

33 Fast rente på element 1 Numeriske tegn i formatet xxxx,yyyyy.  

34 Fast rente på element 2 Numeriske tegn i formatet xxxx,yyyyy.  

35 Antall dager med fast rente Faktisk/365, 30B/360 eller annet.  

36 
Betalingshyppighet for det faste 

elementet 

En periode uttrykt i hele tall, som beskriver hvor ofte 

motpartene utveksler betalinger, f.eks. 10D, 3M, 5Y. 

 

37 
Betalingshyppighet for flytende 

rente 

En periode uttrykt i hele tall, som beskriver hvor ofte 

motpartene utveksler betalinger, f.eks. 10D, 3M, 5Y. 

 

38 Rentejusteringsfrekvens 

D = En periode uttrykt i hele tall, som beskriver 

hvor ofte motpartene utveksler betalinger, f.eks. 10D, 

3M, 5Y. 

 

39 Flytende rente på element 1 
Navnet på indeksen for den flytende renten, f.eks. 3M 

Euribor. 

 



6.9.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 60/319 

 

 Felt Format 
Berørte typer 

derivatkontrakter 

40 Flytende rente på element 2 
Navnet på indeksen for den flytende renten, f.eks. 3M 

Euribor. 

 

 Avsnitt 2f – utenlandsk valuta  Valutaderivater 

41 Valuta 2 Valutakode etter ISO 4217, 3 alfabetiske tegn.  

42 Valutakurs 1 Opptil 10 numeriske tegn i formatet xxxx,yyyyy.  

43 Terminvalutakurs Opptil 10 numeriske tegn i formatet xxxx,yyyyy.  

44 Valutakursgrunnlag F.eks. euro/USD eller USD/euro.  

 Avsnitt 2g – råvarer 

Dersom det rapporteres en entydig produktbetegnelse 

(UPI) som inneholder alle opplysninger nevnt 

nedenfor, kreves rapportering bare dersom det er 

pålagt i henhold til forordning (EU) nr. 1227/2011. 

Råvarederivater 

 Allment   

45 Råvarekategori 

AG = landbruk 

EN = energi 

FR = frakt 

ME = metaller 

IN = indeks 

EV = miljø 

EX = eksotisk 

 

46 Opplysninger om råvaren 

Landbruk 

GO = korn, oljeholdige frø 

DA = melkeprodukter 

LI = husdyr 

FO = skogbruk 

SO = andre landbruksprodukter 

Energi 

OI = olje 

NG = naturgass 

CO = kull 

EL = elektrisk kraft 

IE = kombinerte energityper 

Metaller 

PR = edle 

NP = uedle 

Miljø 

WE = vær 

EM = utslipp 
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 Felt Format 
Berørte typer 

derivatkontrakter 

 Energi   

47 Leveringssted eller -område EIC-kode, kode med 16 alfanumeriske tegn.  

48 Forbindelsespunkt Fritekst, felt med opptil 50 tegn.  

49 Type last 

Avsnitt som kan gjentas i felt 50–54 for å angi den 

leveringsprofilen for produktet som tilsvarer de ulike 

leveringsperiodene i løpet av en dag. 

BL = grunnbelastning 

PL = toppbelastning 

OP = lav belastning 

BH = blokktimer 

OT = annet 

 

50 
Dato og klokkeslett for 

leveringsstart 

Datoformat i henhold til ISO 8601 / UTC-tid.  

51 
Dato og klokkeslett for 

leveringsstans 

Datoformat i henhold til ISO 8601 / UTC-tid.  

52 Avtalt kapasitet Fritekst, felt med opptil 50 tegn.  

53 Mengdeenhet 10 numeriske tegn i formatet xxxx,yyyyy.  

54 Pris på mengde per tidsintervall 10 numeriske tegn i formatet xxxx,yyyyy.  

 Avsnitt 2h – opsjoner 
 Kontrakter som 

inneholder en opsjon 

55 Opsjonsform P = salgsopsjon, C = kjøpsopsjon.  

56 Opsjonstype (utøvelse) 
A = amerikansk, B = Bermuda, E = europeisk, S = 

asiatisk. 

 

57 
Innløsningskurs (høyeste/ 

laveste) 

Opptil 10 numeriske tegn i formatet xxxx,yyyyy.  

 
Avsnitt 2i – endring av 

kontrakten 

 Alle kontrakter 

58 Type tiltak 

N = nytt 

M = endring 

E = feil 

C = annullering 

Z = komprimering 

V = oppdatering av verdsetting 

O = annet. 

 

59 
Nærmere opplysninger om 

tiltaket 

Fritekst, felt med opptil 50 tegn.  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1248/2012 

av 19. desember 2012 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for formatet for søknader om registrering av 

transaksjonsregistre i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om 

OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank(1), 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre(2), særlig artikkel 56 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Alle opplysninger som framlegges for Den europeiske 

verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) i en 

søknad om registrering av et transaksjonsregister, bør 

gis på et varig medium slik at de kan lagres for 

framtidig bruk og gjengivelse. For å gjøre det lettere å 

identifisere opplysningene som et transaksjonsregister 

oversender, bør dokumenter som vedlegges søknaden, 

ha et entydig referansenummer. 

2)  Denne forordning bygger på utkastet til tekniske 

gjennomføringsstandarder som ESMA har framlagt for 

Europakommisjonen i samsvar med framgangsmåten i 

artikkel 15 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av 

en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske 

verdipapir- og markedstilsynsmyndighet)(3). 

3)  I samsvar med artikkel 15 i forordning (EU)  

nr. 1095/2010 har ESMA holdt åpne offentlige høringer 

om dette utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder, 

analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 352 av 21.12.2012,  

s. 30, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 112/2018 av 

31. mai 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) Ennå ikke offentliggjort i EUT. 

(2) EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1. 

(3) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84. 

samt innhentet uttalelse fra ESMAs interessentgruppe 

for verdipapirer og markeder, som er opprettet i samsvar 

med artikkel 37 i nevnte forordning — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Søknadens format 

1.  En søknad om registrering skal inngis på en måte som 

innebærer at opplysninger lagres på et varig medium som 

definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav m) i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/65/EF(4). 

2.  En søknad om registrering skal inngis i det formatet som 

er angitt i vedlegget. 

3.  Et transaksjonsregister skal gi et entydig referansenummer 

til hvert dokument det sender inn, sikre at de innsendte 

opplysningene klart angir hvilket særskilt krav dette gjelder i 

den delegerte rettsakten med hensyn til tekniske regulerings-

standarder med nærmere opplysninger om søknaden om 

registrering av transaksjonsregistre, vedtatt i henhold til artikkel 

56 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012, angi i hvilket 

dokument disse opplysningene gis, og gi en begrunnelse 

dersom opplysningene ikke er oversendt som beskrevet i 

avsnittet om dokumentreferanser i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

  

(4) EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32. 

2018/EØS/60/24 

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

Utferdiget i Brussel 19. desember 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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VEDLEGG 

SØKNADENS FORMAT 

GENERELLE OPPLYSNINGER 

Anvendelsesdato  

Transaksjonsregisterets foretaksnavn  

Juridisk adresse  

Derivatklasser som transaksjonsregisteret søker om regist-

rering for 

 

Navn på person som har ansvar for søknaden  

Kontaktopplysninger for person som har ansvar for 

søknaden 

 

Navn på annen person som har ansvar for at transaksjons-

registeret overholder bestemmelser 

 

Kontaktopplysninger for personen(e) som har ansvar for at 

transaksjonsregisteret overholder bestemmelser 

 

Identifikasjon av et eventuelt morselskap  

DOKUMENTREFERANSER 

(Artikkel 1 nr. 3) 

Artikkel i den delegerte rettsakten med 

hensyn til tekniske reguleringsstandarder 

med nærmere opplysninger om søknaden 

om registrering av transaksjonsregistre, 

vedtatt i henhold til artikkel 56 nr. 3 i 

forordning (EU) nr. 648/2012 

Dokumentets entydige 

referansenummer 
Dokumentets tittel 

Kapittel, avsnitt eller side i dokumentet 

der opplysningene er gitt, eventuelt 

grunnen til at opplysningene ikke er gitt 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING  

(EU) nr. 1249/2012 

av 19. desember 2012 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for formatet for registeropplysninger  

som sentrale motparter skal oppbevare i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank(1), 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre(2), særlig artikkel 29 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I samsvar med artikkel 29 nr. 4 i forordning (EU)  

nr. 648/2012 og artikkel 13, 14 og 15 i den delegerte 

rettsakten med hensyn til tekniske reguleringsstandarder 

med nærmere angivelse av de registeropplysningene og 

den informasjonen som sentrale motparter skal 

oppbevare, vedtatt i henhold til artikkel 29 nr. 4 i 

forordning (EU) nr. 648/2012, bør det også fastsettes 

regler for å angi formatet for registeropplysningene og 

informasjonen som skal oppbevares i henhold til disse 

artiklene. 

2)  For at vedkommende myndigheter skal kunne utføre 

sine oppgaver effektivt og konsekvent, bør de gis 

opplysninger som er sammenlignbare mellom sentrale 

motparter. Bruk av felles formater gjør det også lettere å 

avstemme opplysninger mellom sentrale motparter. 

3)  En sentral motpart bør være forpliktet til å lagre 

opplysninger for registreringsformål i et format som er 

kompatibelt med formatet til opplysninger i transak-

sjonsregistre, idet det tas hensyn til at sentrale motparter 

og transaksjonsregistre under visse omstendigheter skal 

oppbevare eller innberette de samme opplysningene. 

Bruk av et felles format for forskjellige finansmarkeds-

infrastrukturer gjør det lettere for en rekke markeds-

deltakere å øke bruken av disse formatene, noe som 

fremmer standardisering. 

4)  For å legge til rette for en uavbrutt, automatisert 

behandling og en reduksjon av kostnadene for markeds-

deltakerne er det viktig at sentrale motparter i størst 

mulig omfang anvender standardiserte framgangsmåter 

og dataformater. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 352 av 21.12.2012,  

s. 32, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 112/2018 av 

31. mai 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) Ennå ikke offentliggjort i EUT. 

(2) EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1. 

5)  Den underliggende eiendelen bør identifiseres med en 

entydig identifikator, men for tiden finnes det ikke en 

standardisert kode for hele markedet for å identifisere 

underliggende eiendeler i en kurv. Sentrale motparter 

bør derfor som et minstekrav angi at den underliggende 

eiendelen er en kurv, og bruke ISIN-koder (International 

Security Identification Number) for standardiserte 

indekser når det er mulig. 

6)  Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske 

gjennomføringsstandarder som Den europeiske 

verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) har 

framlagt for Kommisjonen. 

7)  I samsvar med artikkel 15 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 

om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet)(3) 

har ESMA holdt en åpen offentlig høring før den framla 

det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som 

denne forordning bygger på, analysert de mulige 

tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet 

uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer og 

markeder, som er opprettet i samsvar med artikkel 37 i 

forordning (EU) nr. 1095/2010 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Registeropplysningenes format 

1.  En sentral motpart skal for hver kontrakt som behandles, 

oppbevare registeropplysningene angitt i artikkel 20 i den 

delegerte rettsakten med hensyn til tekniske regulerings-

standarder med nærmere angivelse av de registeropplysningene 

og den informasjonen som sentrale motparter skal oppbevare, 

vedtatt i henhold til artikkel 29 nr. 4 i forordning (EU)  

nr. 648/2012, i det formatet som er fastsatt i tabell 1 i vedlegget. 

2.  En sentral motpart skal for hver posisjon, oppbevare 

registeropplysningene angitt i artikkel 21 i den delegerte 

rettsakten med hensyn til tekniske reguleringsstandarder med 

nærmere angivelse av de registeropplysningene og den 

informasjonen som sentrale motparter skal oppbevare, vedtatt i 

henhold til artikkel 29 nr. 4 i forordning (EU) nr. 648/2012, i 

det formatet som er fastsatt i tabell 2 i vedlegget.  

  

(3) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84. 

2018/EØS/60/25 
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3.  En sentral motpart skal for aktiviteter knyttet til dens 

virksomhet og interne organisasjon, oppbevare registeropplys-

ningene angitt i artikkel 22 i den delegerte rettsakten med 

hensyn til tekniske reguleringsstandarder med nærmere 

angivelse av de registeropplysningene og den informasjonen 

som sentrale motparter skal oppbevare, vedtatt i henhold til 

artikkel 29 nr. 4 i forordning (EU) nr. 648/2012, i det formatet 

som er fastsatt i tabell 3 i vedlegget. 

4.  En sentral motpart skal gi vedkommende myndighet 

registeropplysninger og informasjon i henhold til nr. 1, 2 og 3 i 

et format som muliggjør en direkte dataflyt mellom den sentrale 

motparten og vedkommende myndighet. En sentral motpart 

skal opprette en slik dataflyt innen seks måneder etter 

vedkommende myndighets anmodning. 

Artikkel 2 

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 19. desember 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  



6.9.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 60/325 

 

VEDLEGG 

Tabeller med felter som skal oppbevares, som angitt i artikkel 1 

Tabell 1 

Opplysninger om behandlede transaksjoner 

 Felt Format Beskrivelse 

1 Rapporteringens tidsstem-

pel 

Datoformat i henhold til ISO 8601 / 

UTC-tid. 

Dato og klokkeslett for rapportering. 

2 Pris/sats Opptil 20 numeriske tegn i formatet 

xxxx,yyyyy. 

Prisen per verdipapir eller derivat-

kontrakt, eksklusive provisjon og (der 

dette er relevant) påløpt rente. For et 

gjeldsinstrument kan prisen uttrykkes 

enten i en valuta eller som en prosent-

sats. 

2a Prisenhet F.eks. valutakode etter ISO 4217, 3 

alfabetiske tegn, prosentsats. 

Måten prisen er uttrykt på. 

3 Nominell valuta Valutakode etter ISO 4217, 3 

alfabetiske tegn. 

Den valuta som prisen er uttrykt i. 

Dersom prisen for en obligasjon eller en 

annen form for gjeldsinstrument blir 

uttrykt som en prosentsats, skal denne 

prosentsatsen angis. 

3a Leveringsvaluta Valutakode etter ISO 4217, 3 

alfabetiske tegn. 

Den valutaen det skal leveres i. 

4 Mengde Opptil 10 numeriske tegn. Antallet enheter av de finansielle 

instrumentene, obligasjoners nominelle 

verdi eller antallet derivatkontrakter som 

inngår i transaksjonen. 

5 Mengdeenhet Opptil 10 numeriske tegn. Angivelse av om mengden er antallet 

enheter av de finansielle instrumentene, 

obligasjonenes nominelle verdi eller 

antallet derivatkontrakter. 

6 Den sentrale motpartens 

side 

B = kjøper, S = selger.  

7 Produkt-ID Midlertidig taksonomi i samsvar med 

opplysningene i artikkel 4 i forordning 

(EF) xx/2012 [utkast til tekniske 

gjennomføringsstandarder for forma-

tet for og hyppigheten av transaks-

jonsrapporter til transaksjons-

registre], ISIN eller en entydig 

produktidentifikator (UPI). 

Kontrakten skal identifiseres med en 

produktidentifikator dersom en slik er 

tilgjengelig. 

8 Clearingmedlemmets ID Identifikator for juridisk person (LEI – 

legal entity identifier) (20 alfanu-

meriske tegn), midlertidig identifikator 

for juridisk person (20 alfanumeriske 

tegn), BIC (11 alfanumeriske tegn) 

eller kundekode (50 alfanumeriske 

tegn). 

Dersom den rapporterende motparten 

ikke er et clearingmedlem, skal dennes 

clearingmedlem identifiseres med en 

entydig kode i dette feltet. Dersom det 

dreier seg om en fysisk person, benyttes 

den kundekoden som er tildelt av den 

sentrale motparten. 



Nr. 60/326 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.9.2018 

 

 Felt Format Beskrivelse 

9 Begunstigedes ID Identifikator for juridisk person (LEI – 

legal entity identifier) (20 alfanu-

meriske tegn), midlertidig identifikator 

for juridisk person (20 alfanumeriske 

tegn), BIC (11 alfanumeriske tegn) 

eller kundekode (50 alfanumeriske 

tegn). 

Dersom den begunstigede i kontrakten 

ikke er motpart i kontrakten, skal den 

identifiseres med en entydig kode eller, 

dersom det dreier seg om fysiske 

personer, med den kundekoden som er 

tildelt av den juridiske personen som 

den fysiske personen benytter. 

10 Part som har overført 

kontrakten (ved overgi-

velse) 

Identifikator for juridisk person (LEI – 

legal entity identifier) (20 alfanu-

meriske tegn), midlertidig identifikator 

for juridisk person (20 alfanumeriske 

tegn), BIC (11 alfanumeriske tegn) 

eller kundekode (50 alfanumeriske 

tegn). 

 

11 Handelsplass Kode for markedsidentifikator (MIC – 

Market Identifier Code) etter ISO 

10383 dersom det er relevant, XOFF 

for børsomsatte derivater som handles 

utenfor børsen, eller XXXX for OTC-

derivater. 

Identifisering av omsetningsstedet der 

transaksjonen ble utført. Dersom det er 

en OTC-kontrakt, skal det opplyses om 

det berørte instrumentet er opptatt til 

notering, men omsettes på OTC-

markedet, eller ikke er opptatt til 

notering og omsettes på OTC-markedet. 

12 Dato for inntreden Datoformat i henhold til ISO 8601. Den datoen da den sentrale motparten 

trådte inn i kontrakten. 

13 Klokkeslett for inntreden UTC-tid. Det klokkeslettet da den sentrale 

motparten trådte inn i kontrakten, i lokal 

tid for vedkommende myndighet som 

transaksjonen vil bli rapportert til, samt 

grunnlaget for rapportering av 

transaksjonen, uttrykt i samordnet 

universell tid (UTC) +/- antall timer. 

14 Dato for heving av kontrak-

ten 

Datoformat i henhold til ISO 8601. Den datoen da kontrakten ble hevet. 

15 Klokkeslett for heving av 

kontrakten 

UTC-tid. Det klokkeslettet da kontrakten ble 

hevet, i lokal tid for vedkommende 

myndighet som transaksjonen vil bli 

rapportert til, samt grunnlaget for 

rapportering av transaksjonen, uttrykt i 

samordnet universell tid (UTC) +/- 

antall timer. 

16 Leveringstype C = kontanter, P = fysisk, O = 

frivillig for motpart. 

Angir om kontrakten gjøres opp fysisk 

eller kontant. 

17 Oppgjørsdato Datoformat i henhold til ISO 8601. Den datoen da oppgjøret eller deknings-

kjøpet av kontrakten blir foretatt. 

Dersom det er flere enn én dato, kan 

flere felter legges til. 

18 Klokkeslett for oppgjøret 

eller dekningskjøpet av 

kontrakten 

UTC-tid. Det klokkeslettet da oppgjøret eller 

dekningskjøpet av kontrakten foretas, i 

lokal tid for vedkommende myndighet 

som transaksjonen vil bli rapportert til, 

samt grunnlaget for rapportering av 

transaksjonen, uttrykt i samordnet 

universell tid (UTC) +/- antall timer. 
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 Felt Format Beskrivelse 

Opplysninger om de opprinnelige vilkårene for kontraktene som cleares, i det omfang det er relevant 

19 Dato Datoformat i henhold til ISO 8601. Den datoen da kontrakten opprinnelig 

ble inngått. 

20 Klokkeslett UTC-tid. Det klokkeslettet da den opprinnelige 

kontrakten ble inngått, i lokal tid for 

vedkommende myndighet som trans-

aksjonen vil bli rapportert til, samt 

grunnlaget for rapportering av trans-

aksjonen, uttrykt i samordnet universell 

tid (UTC) +/- antall timer. 

21 Produkt-ID Midlertidig taksonomi i samsvar med 

opplysningene i artikkel 4 i forordning 

(EF) xx/2012 [utkast til tekniske 

gjennomføringsstandarder for forma-

tet for og hyppigheten av transak-

sjonsrapporter til transaksjons-

registre], ISIN eller en entydig 

produktidentifikator (UPI). 

Kontrakten skal identifiseres med en 

entydig produktidentifikator dersom en 

slik er tilgjengelig. 

22 Underliggende eiendel En entydig produktidentifikator, ISIN 

(12 alfanumeriske tegn) og CFI (6 

alfanumeriske tegn). Identifikator for 

juridisk person (LEI – legal entity 

identifier) (20 alfanumeriske tegn), 

midlertidig identifikator for juridisk 

person (20 alfanumeriske tegn), B = 

kurv eller I = indeks. 

Identifiseringen av verdipapiret som er 

den underliggende eiendelen i en 

derivatkontrakt, samt det omsettelige 

verdipapiret som omfattes av artikkel 4 

nr. 1 punkt 18 bokstav c) i direktiv 

2004/39/EF. 

23 Derivattype (ved derivat-

kontrakter) 

Den harmoniserte beskrivelsen av 

derivattypen bør skje i samsvar med 

en av de høyeste kategoriene fastsatt i 

en ensartet internasjonalt anerkjent 

standard for klassifisering av 

finansielle instrumenter. 

 

24 Oppføring av instrumentet i 

ESMAs register over 

kontrakter som er omfattet 

av clearingplikten (ved 

derivatkontrakter) 

Y = ja, N = nei.  

Andre opplysninger som skal gis, i det omfang som er relevant 

25 Identifikasjon av den sam-

virkende sentrale motparten 

som har clearet en del av 

transaksjonen 

Identifikator for juridisk person (LEI – 

legal entity identifier) (20 alfanu-

meriske tegn), midlertidig identifikator 

for juridisk person (20 alfanumeriske 

tegn), BIC (11 alfanumeriske tegn) 

eller kundekode (50 alfanumeriske 

tegn). 
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Tabell 2 

Opplysninger om posisjoner 

 Felt Format 

1 Clearingmedlemmets ID Identifikator for juridisk person (LEI – legal entity identifier), midler-

tidig identifikator for juridisk person eller BIC. 

2 Begunstigedes ID Identifikator for juridisk person (LEI – legal entity identifier), midler-

tidig identifikator for juridisk person, BIC eller kundekode. 

3 Samvirkende sentral motpart som 

innehar posisjonen 

Identifikator for juridisk person (LEI – legal entity identifier), midler-

tidig identifikator for juridisk person, BIC eller kundekode. 

4 Tegn for posisjonen B = kjøper, S = selger. 

5 Posisjonens verdi Opptil 10 numeriske tegn (xxxx,yy). 

6 Prisen som kontraktene er verdsatt 

til 

Opptil 10 numeriske tegn (xxxx,yy). 

7 Valuta Valutakode etter ISO. 

8 Andre relevante opplysninger Fritekst. 

9 Størrelsen på marginer som inn-

kreves av den sentrale motparten 

Opptil 10 numeriske tegn (xxxx,yy). 

10 Størrelsen på bidrag til misligholds-

fondet som innkreves av den sentrale 

motparten 

Opptil 10 numeriske tegn (xxxx,yy). 

11 Størrelsen på andre økonomiske 

midler som innkreves av den 

sentrale motparten 

Opptil 10 numeriske tegn (xxxx,yy). 

12A Størrelsen på marginer som er 

innbetalt av clearingmedlemmet i 

forbindelse med kundekonto A 

Opptil 10 numeriske tegn (xxxx,yy). 

13A Størrelsen på bidrag til misligholds-

fondet som er innbetalt av clearing-

medlemmet i forbindelse med 

kundekonto A 

Opptil 10 numeriske tegn (xxxx,yy). 

14A Størrelsen på andre økonomiske 

midler som er innbetalt av 

clearingmedlemmet i forbindelse 

med kundekonto A 

Opptil 10 numeriske tegn (xxxx,yy). 

15B Størrelsen på marginer som er inn-

betalt av clearingmedlemmet i 

forbindelse med kundekonto B 

Opptil 10 numeriske tegn (xxxx,yy). 

16B Størrelsen på bidrag til misligholds-

fondet som er innbetalt av clearing-

medlemmet i forbindelse med 

kundekonto B 

Opptil 10 numeriske tegn (xxxx,yy). 

17B Størrelsen på andre økonomiske 

midler som er innbetalt av clearing-

medlemmet i forbindelse med 

kundekonto B 

Opptil 10 numeriske tegn (xxxx,yy). 
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Tabell 3 

Foretaksopplysninger 

 Felt Format Beskrivelse 

1 Organisasjonsplaner Fritekst Styret og relevante komiteer, clearing-

enheten, risikostyringsenheten og alle 

andre relevante enheter eller avdelinger. 

Aksjeeiere eller medlemmer som har kvalifiserende eierandeler (felter skal legges til for hver av de relevante 

aksjeeierne/medlemmene) 

2 Type S = aksjeeier / M = medlem.  

3 Type kvalifisert eierandel D = direkte / I = indirekte.  

4 Type rettssubjekt N = fysisk person / L= juridisk 

person. 

 

5 Størrelsen på eierandelen Opptil 10 numeriske tegn 

(xxxx,yyyyy). 

 

Andre dokumenter 

6 Retningslinjer, framgangsmå-

ter, prosesser som er 

nødvendige i henhold til 

organisatoriske krav 

Dokumenter  

7 Protokoll fra styremøter og, 

dersom det er relevant,  

møter i underkomiteer og  

i den øverste ledelsens 

komiteer 

Dokumenter  

8 Protokoll fra møter i 

risikokomiteen 

Dokumenter  

9 Protokoll fra eventuelle 

samråd med clearing-

medlemmer og kunder 

Dokumenter  

10 Rapporter om interne og 

eksterne revisjoner, risiko-

styring, overholdelse av 

bestemmelser og rådgivning 

Dokumenter  

11 Retningslinjer for kontinu-

erlig virksomhet og kata-

strofeberedskapsplan 

Dokumenter  

12 Likviditetsplan og daglige 

likviditetsrapporter 

Dokumenter  

13 Dokumenter som viser alle 

eiendeler, forpliktelser og 

kapitalkontoer 

Dokumenter  
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 Felt Format Beskrivelse 

14 Mottatte klager Fritekst For hver klage: opplysninger om 

klagerens navn, adresse og kontonum-

mer; dato for mottak av klagen; navn på 

alle personer som identifiseres i klagen; 

beskrivelse av klagens art; beslutning 

om klagen; dato da klagesaken ble løst. 

15 Opplysninger om avbrudd i 

tjenester eller driftsforstyr-

relser 

Fritekst Opplysninger om eventuelle avbrudd i 

tjenester eller driftsforstyrrelser, her-

under en detaljert rapport om tids-

punkter, virkninger og utbedringstiltak. 

16 Resultater av etterkontroller 

og stresstester 

Fritekst  

17 Skriftlig kommunikasjon 

med vedkommende myndig-

heter, ESMA og de berørte 

ESSB-medlemmene 

Dokumenter  

18 Juridiske uttalelser mottatt i 

henhold til organisatoriske 

krav 

Dokumenter  

19 Samvirkingsavtaler inngått 

med andre sentrale motparter 

(dersom det er relevant) 

Dokumenter  

20 Liste over alle clearing-

medlemmer (artikkel 17  

i forordning (EU) nr. XXX/ 

2012) 

Fritekst/Dokument Liste i samsvar med artikkel 17 i 

forordning (EU) nr. XXX/2012. 

21 Opplysninger som kreves  

i henhold til artikkel  

17 i forordning (EU)  

nr. XXX/2012 

Fritekst/Dokumenter Lover og regler som gjelder i) tilgangen 

til den sentrale motparten, ii) 

kontraktene som den sentrale motparten 

har inngått med clearingmedlemmer og, 

dersom det er praktisk mulig, kunder, 

iii) kontraktene som den sentrale 

motparten godtar for clearing, iv) 

eventuelle samvirkingsavtaler, v) bruken 

av sikkerhet og bidrag til misligholds-

fond, herunder avvikling av posisjoner 

og sikkerhet samt i hvilket omfang 

sikkerhet er beskyttet mot krav fra 

tredjemann (atskillelsesnivå). 

22 Prosesser knyttet til utvikling 

av nye initiativer 

Fritekst Ved levering av nye tjenester. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 484/2014 

av 12. mai 2014 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for en sentral motparts hypotetiske 

kapital i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre(1), særlig artikkel 50a nr. 4 tredje ledd og artikkel 50c nr. 3 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(2) avgir institusjoner etablert i Unionen for tiden 

rapport om overholdelse av kravene til ansvarlig kapital hvert kvartal. For å minimere uoverensstemmelsene mellom 

referansedatoene fastsatt for institusjoner og datoene fastsatt for sentrale motparter for beregning og rapportering av 

opplysninger om hypotetisk kapital, bør referansedatoene fastsatt for sentrale motparter minst omfatte referansedatoene 

som allerede er fastsatt for institusjoner. Hyppigere rapportering av opplysninger om hypotetisk kapital vil imidlertid 

også gjøre det mulig å ta hensyn til at clearingmedlemmer etablert i tredjestater kan ha andre rapporteringsdatoer. 

Videre kan det være store forskjeller i kravene til ansvarlig kapital, og for at clearingmedlemmer og deres 

vedkommende myndigheter skal kunne holde seg à jour med disse kravene, kan de ønske å overvåke disse 

eksponeringene hyppigere enn hvert kvartal. 

2) Normalt bør det ikke gå mer enn én uke mellom rapporteringsdatoene for sentrale motparter og beregningsdatoen. En 

uke gir sentrale motparter tilstrekkelig tid til å utføre alle internkontroller og gjennomføre den godkjenningsprosessen 

som er nødvendig før de påkrevde opplysningene rapporteres. Dersom en sentral motpart utvikler et fullt automatisert 

system, kan rapporteringsdatoen være nærmere beregningsdatoen. På det nåværende tidspunkt kan det imidlertid hende 

at sentrale motparter ikke har mulighet til å gjennomføre hele prosessen innen denne fristen og kan derfor ha behov for å 

utvikle interne prosesser og infrastrukturer for å kunne gjøre dette. På denne bakgrunn bør det innføres en 

overgangsbestemmelse for å gi sentrale motparter tilstrekkelig tid til å utvikle nødvendige interne prosesser og 

infrastrukturer og samtidig begynne å rapportere opplysningene om hypotetisk kapital til sine clearingmedlemmer. 

3) I henhold til forordning (EU) nr. 648/2012 vil tapene etter et clearingmedlems mislighold i første omgang bli dekket av 

startmarginen og av det misligholdende medlemmets eget bidrag til misligholdsfondet. Dersom disse viser seg å være 

utilstrekkelige, dekkes tapene av de forhåndsfinansierte økonomiske midlene som sentrale motparter har bidratt med 

etter sine respektive kaskadeprinsipper ved mislighold, og av de forhåndsbetalte bidragene til misligholdsfondet fra 

ikke-misligholdende medlemmer. I denne perioden bør rapporteringshyppigheten økes for å holde de andre ikke-

misligholdende clearingmedlemmene og vedkommende myndigheter à jour med hensyn til alle opplysninger om den 

hypotetiske kapitalen som kreves for å beregne kravet til ansvarlig kapital for clearingmedlemmene. Sentrale motparter 

bør ha teknisk kapasitet og interne prosesser som gjør det mulig for dem å beregne og levere opplysninger om 

hypotetisk kapital i slike stressituasjoner. 

4) I henhold til forordning (EU) nr. 648/2012 skal en sentral motpart fylle opp sine forhåndsfinansierte økonomiske midler 

etter kaskadeprinsippet innen en måned. Derfor bør beregning og rapportering skje hyppigere i disse situasjonene enn 

normalt. Daglig rapportering av opplysningene om hypotetisk kapital kan være mindre meningsfylt ettersom det kan ta 

tid å fastsette samlet størrelse på tapene etter clearingmedlemmets mislighold. Ettersom vedkommende myndigheter kan 

stå overfor en lang rekke forskjellige scenarioer, bør de også ha mulighet til å anmode om hyppigere beregning og 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 138 av 13.5.2014, s. 57, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 112/2018 av  

31. mai 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og 

om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1). 

2018/EØS/60/26 
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rapportering i stressperioder, på grunnlag av en vurdering av situasjonen der det bør tas hensyn til omfanget av faktisk 

eller forutsigbar reduksjon i de forhåndsfinansierte økonomiske midlene som den sentrale motparten har til rådighet 

(både de midlene som den sentrale motparten selv har bidratt med, og midlene som clearingmedlemmene har bidratt 

med). Den økte hyppigheten bør gjelde inntil disse midlene er gjenopprettet til de nivåene som kreves etter gjeldende 

lovgivning. 

5) Hyppigere rapportering i stressperioder kan være svært krevende på grunn av det nylig innførte rapporteringskravet. 

Dette kan gi utfordringer med hensyn til den tekniske gjennomføringen i det minste for noen sentrale motparter. For å 

bøte på dette bør det fastsettes en senere dato for anvendelse av kravene om hyppigere rapportering. Det vil gjøre det 

mulig for alle sentrale motparter å forbedre sine interne prosesser og oppgradere sine systemer. 

6) Bestemmelsene i denne forordning er nært forbundet med hverandre ettersom de omhandler beregning og rapportering 

av en sentral motparts hypotetiske kapital. For å sikre sammenheng mellom disse bestemmelsene, som bør tre i kraft 

samtidig, og for å gjøre det lettere for personer som omfattes av disse forpliktelsene, å få oversikt over og samlet tilgang 

til dem, er det ønskelig at alle tekniske gjennomføringsstandarder som kreves i henhold til forordning (EU)  

nr. 648/2012, samles i en enkelt forordning. 

7) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske banktilsynsmyndighet 

har framlagt for Kommisjonen. 

8) Den europeiske banktilsynsmyndighet har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennomførings-

standarder som ligger til grunn for denne forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt 

innhentet uttalelse fra interessentgruppen for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments og 

rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(1) — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Hyppighet og datoer for beregningen som kreves etter artikkel 50a nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012 

1.  Beregningen som kreves etter artikkel 50a nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012, skal foretas månedsvis, unntatt når det 

utøves skjønn som fastsatt i artikkel 3 nr. 1 i denne forordning, da beregning skal foretas ukentlig eller daglig. 

2.  Dersom beregningen nevnt i nr. 1 foretas månedlig, skal den sentrale motparten anvende følgende to bestemmelser: 

a)  referansedagene for beregningen skal være som følger: 

 31. januar, 28. februar (eller 29. februar i skuddår), 31. mars, 30. april, 31. mai, 30. juni, 31. juli, 31. august, 30. september, 

31. oktober, 30 november, 31. desember, 

b)  dagen da den sentrale motparten skal foreta denne beregningen (beregningsdagen) skal være henholdsvis: 

 1. februar, 1. mars, 1. april, 1. mai, 1. juni, 1. juli, 1. august, 1. september, 1. oktober, 1. november, 1. desember, 1. januar. 

3.  Dersom beregningen nevnt i nr. 1 foretas ukentlig eller daglig, skal den første beregningsdagen være dagen etter den 

dagen vedkommende myndighet har framsatt sin anmodning. Den første referansedagen skal være den dagen vedkommende 

myndighet framsetter sin anmodning. For etterfølgende beregninger skal referansedagen være dagen før beregningsdagen. Ved 

ukentlig beregning skal tidsrommet mellom beregningsdagene være fem virkedager.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 
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4.  Dersom beregningsdagen er en offentlig helligdag, lørdag eller søndag, skal beregningen foretas på den påfølgende 

virkedagen. 

Artikkel 2 

Hyppighet, datoer og ensartet format for rapporteringen som kreves etter artikkel 50c nr. 2 og artikkel 89 nr. 5a i 

forordning (EU) nr. 648/2012 

1.  Rapporteringen som kreves etter artikkel 50c nr. 2 i forordning (EU) nr. 648/2012, og når det er relevant, etter artikkel 89 

nr. 5a tredje ledd i forordning (EU) nr. 648/2012, skal foretas månedlig, unntatt når det utøves skjønn som fastsatt i artikkel 3 

nr. 1 i denne forordning, da beregning skal foretas ukentlig eller daglig. 

2.  Dersom rapporteringen i samsvar med nr. 1 foretas månedlig, skal rapporteringsdatoen være innen fem virkedager fra 

beregningsdagen fastsatt i artikkel 1, eller tidligere om mulig. 

3.  Dersom rapporteringen nevnt i nr. 1 foretas daglig eller ukentlig, skal rapporteringsdatoen være dagen etter 

beregningsdagen. 

4.  Dersom rapporteringsdatoen er en offentlig helligdag, lørdag eller søndag, skal rapporteringsdatoen være den påfølgende 

virkedagen. 

5.  Sentrale motparter skal rapportere opplysningene nevnt i nr. 1 ved å benytte malen i vedlegg I (Opplysninger om 

hypotetisk kapital), som fylles ut i samsvar med veiledningen i vedlegg II (Veiledning om rapportering av opplysninger om 

hypotetisk kapital). 

Artikkel 3 

Vilkår for hyppigere beregning og rapportering i samsvar med artikkel 50a nr. 3 og artikkel 50c nr. 2 i forordning  

(EU) nr. 648/2012 

1.  Vedkommende myndigheter for en institusjon som opptrer som clearingmedlem, kan kreve at enhver sentral motpart der 

institusjonen opptrer som clearingmedlem, skal foreta beregningen nevnt i artikkel 1 nr. 1 og rapporteringen nevnt i artikkel 2 

nr. 1 enten daglig eller ukentlig i følgende situasjoner: 

a)  dersom en sentral motpart som følge av et clearingmedlems mislighold er nødt til å bruke en del av de forhåndsfinansierte 

økonomiske midlene som den har bidratt med etter kaskadeprinsippet i samsvar med artikkel 43 i forordning (EU)  

nr. 648/2012, 

b)  dersom en sentral motpart som følge av et clearingmedlems mislighold er nødt til å bruke bidragene til misligholdsfondet 

fra ikke-misligholdende clearingmedlemmer i samsvar med artikkel 42 i forordning (EU) nr. 648/2012. 

2.  Vedkommende myndigheter skal basere valget mellom daglig og ukentlig beregning som fastsatt i nr. 1 på graden av 

faktisk eller forutsigbar reduksjon av de forhåndsfinansierte økonomiske midlene. 

3.  Dersom vedkommende myndigheter krever at en sentral motpart skal foreta hyppigere beregning og rapportering i 

samsvar med nr. 1 bokstav a), skal beregning og rapportering foretas hyppigere inntil de forhåndsfinansierte økonomiske 

midlene som den sentrale motparten hadde bidratt med etter kaskadeprinsippet, er gjenopprettet til de nivåene som er fastsatt i 

artikkel 35 i delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 153/2013(1). 

4.  Dersom vedkommende myndigheter krever at en sentral motpart skal foreta hyppigere beregning og rapportering i 

samsvar med nr. 1 bokstav b), skal beregning og rapportering foretas hyppigere inntil bidragene til misligholdsfondet fra den 

sentrale motpartens ikke-misligholdende medlemmer er gjenopprettet til de nivåene som er fastsatt i artikkel 42 i forordning 

(EU) nr. 648/2012. 

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 153/2013 av 19. desember 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 648/2012 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for krav til sentrale motparter (EUT L 52 av 23.2.2013, s.41.) 
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Artikkel 4 

Overgangsbestemmelse 

Som unntak fra artikkel 2 nr. 2 skal sentrale motparter i perioden fra anvendelsesdatoen for denne forordning til  

31. desember 2014 rapportere opplysningene nevnt i nr. 2 senest 15 virkedager etter referansedagen, eller tidligere om mulig. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

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

Denne forordning får anvendelse fra 2. juni 2014, med unntak av artikkel 1 nr. 3, artikkel 2 nr. 3 og artikkel 3, som får 

anvendelse fra 1. januar 2015. 

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

Utferdiget i Brussel, 12. mai 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Opplysninger om hypotetisk kapital 

ID Post Rettslig grunnlag Beløp 

10 Sentral motpart —  

20 Identifikator for misligholdsfond Artikkel 50c nr. 1 i forordning (EU) nr. 648/2012  

30 Beregningsdag Artikkel 1 nr. 2 i Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 484/2014 

 

40 Hypotetisk kapital (KCCP) Artikkel 50c nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) 

nr. 648/2012 

 

50 Summen av forhåndsbetalte bidrag (DFCM) Artikkel 50c nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) 

nr. 648/2012 

 

60 Forhåndsfinansierte økonomiske midler som må 

brukes før de øvrige clearingmedlemmenes bidrag 

til misligholdsfondet benyttes (DFCCP) 

Artikkel 50c nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) 

nr. 648/2012 

 

70 Samlet antall clearingmedlemmer (N) Artikkel 50c nr. 1 bokstav d) i forordning (EU) 

nr. 648/2012 

 

80 Konsentrasjonsfaktor (β) Artikkel 50c nr. 1 bokstav e) i forordning (EU) 

nr. 648/2012 

 

90 Samlet beløp for startmarginen Artikkel 89 nr. 5a tredje ledd i forordning (EU) 

nr. 648/2012 
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VEDLEGG II 

Veiledning om rapportering av opplysninger om hypotetisk kapital 

1.  Dette vedlegg inneholder ytterligere veiledning for tabellen fastsatt i vedlegg I. 

 GENERELL VEILEDNING 

2.  Hyppighet 

2.1. Rapportering av opplysninger etter malen skal skje så hyppig som fastsatt i artikkel 1 i denne forordning. 

3.  Overføringsdatoer 

3.1. Overføringsdatoene er fastsatt i artikkel 2. 

 VEILEDNING OM UTFYLLING AV MALEN 

4.  Forklaring til de enkelte postene 

4.1. Alle beløp skal rapporteres med positive tall. 

4.2. Det skal tas hensyn til følgende formater og rettslige grunnlag ved utfylling av malene: 

Malens ID Veiledning 

10 Navnet på sentral motpart 

Format Tekst, ubegrenset antall tegn 

20 Identifikator for misligholdsfond 

Rettslig grunnlag Artikkel 50c nr. 1 i forordning (EU) nr. 648/2012 

Veiledning I samsvar med artikkel 50c nr. 1 skal den sentrale motparten dersom den har 

flere enn ett misligholdsfond, rapportere opplysningene i første ledd i nevnte 

artikkel separat for hvert misligholdsfond. 

Format Tekst, ubegrenset antall tegn 

Beregning Ingen 

30 Beregningsdag 

Rettslig grunnlag Artikkel 1 nr. 2 i denne forordning 

Merknad Beregningsdag i samsvar med artikkel 1 nr. 2 i denne forordning avhengig av 

den hyppighet som kreves. 

Format ÅÅÅÅ-MM-DD 

Firesifret årstall, bindestrek, tosifret måned, bindestrek, tosifret dag 

Beregning Ingen 

40 Hypotetisk kapital (KCCP) 

Rettslig grunnlag Artikkel 50c nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) nr. 648/2012 

Veiledning Rapporteringsvalutaen skal identifiseres ved bruk av valutakoden ISO 4217 

etterfulgt av mellomrom og beløpet. Tall kan avrundes med en avrundingsfeil på 

under 1 %. 

Format ISO-kodebeløp 

Beregning Den hypotetiske kapitalen skal beregnes i henhold til artikkel 50a nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 648/2012. 
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Malens ID Veiledning 

50 Summen av forhåndsbetalte bidrag (DFCM) 

Rettslig grunnlag Artikkel 50c nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 648/2012. 

Beregning De forhåndsbetalte bidragene skal beregnes som summen av det forhåndsbetalte 

bidraget fra clearingmedlemmer i henhold til artikkel 308 nr. 2 i forordning 

(EU) nr. 575/2013. 

Veiledning Rapporteringsvalutaen skal identifiseres ved bruk av valutakoden ISO 4217 

etterfulgt av mellomrom og beløpet. Tall kan avrundes med en avrundingsfeil på 

under 1 %. 

Format ISO-kodebeløp 

60 Forhåndsfinansierte økonomiske midler som må brukes før de øvrige clearingmedlemmenes bidrag 

til misligholdsfondet benyttes (DFCCP) 

Rettslig grunnlag Artikkel 50c nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) nr. 648/2012 

Beregning Summen av forhåndsbetalte bidrag fra alle den sentrale motpartens 

clearingmedlemmer skal beregnes i henhold til artikkel 308 nr. 3 bokstav c) i 

forordning (EU) nr. 575/2013. 

Veiledning Rapporteringsvalutaen skal identifiseres ved bruk av valutakoden ISO 4217 

etterfulgt av mellomrom og beløpet. Tall kan avrundes med en avrundingsfeil på 

under 1 %. 

Format ISO-kodebeløp 

70 Samlet antall clearingmedlemmer (N) 

Rettslig grunnlag Artikkel 50c nr. 1 bokstav d) i forordning (EU) nr. 648/2012 

Beregning Antall clearingmedlemmer som den sentrale motparten har. 

Format Heltall 

80 Konsentrasjonsfaktor (β) 

Rettslig grunnlag Artikkel 50c nr. 1 bokstav e) i forordning (EU) nr. 648/2012 

Beregning Konsentrasjonsfaktoren skal beregnes i henhold til artikkel 50d bokstav c) i 

forordning (EU) nr. 648/2012. 

Veiledning Rapporteringsvalutaen skal identifiseres ved bruk av valutakoden ISO 4217 

etterfulgt av mellomrom og beløpet. Tall kan avrundes med en avrundingsfeil på 

under 1 %. 

Format ISO-kodebeløp 
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Malens ID Veiledning 

90 Samlet beløp for startmarginen 

Rettslig grunnlag Artikkel 89 nr. 5a tredje ledd i forordning (EU) nr. 648/2012. 

Beregning Samlet startmargin som den sentrale motparten har mottatt fra sine clearing-

medlemmer, skal beregnes i henhold til artikkel 24-27 i delegert forordning 

(EU) nr. 153/2013. 

Veiledning Disse opplysningene skal bare rapporteres når det er relevant. Rapporte-

ringsvalutaen skal identifiseres ved bruk av valutakoden ISO 4217 etterfulgt av 

mellomrom og beløpet. Tall kan avrundes med en avrundingsfeil på under 1 %. 

Format ISO-kodebeløp 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1515 

av 5. juni 2015 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til forlengelsen av 

overgangsperiodene for pensjonssystemer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre(1), særlig artikkel 85 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Sentrale motparter trer inn mellom motpartene i kontrakter som omsettes på ett eller flere finansmarkeder. 

Kredittrisikoen for disse motpartene reduseres ved at det stilles sikkerhet som beregnes slik at den dekker eventuelle tap 

ved mislighold. Sentrale motparter godtar bare svært likvide eiendeler, vanligvis kontanter, som sikkerhet for å oppfylle 

variasjonsmarginkrav med henblikk på en rask realisering i tilfelle av mislighold. 

2) Pensjonssystemer er i mange medlemsstater aktive deltakere i OTC-derivatmarkedet. Pensjonssystemer begrenser 

imidlertid vanligvis sine kontantposisjoner og velger i stedet investeringer med høyere avkastning, for eksempel 

verdipapirer, for å sikre god avkastning for pensjonister. Enheter som forvalter pensjonssystemer som har som 

hovedformål å gi pensjonsytelser, vanligvis i form av livrente, men også som utbetalinger i et bestemt tidsrom eller som 

et engangsbeløp, begrenser som en hovedregel sine kontanter mest mulig for å oppnå størst mulig effektivitet og 

avkastning for sine forsikringstakere. Dersom disse enhetene underlegges clearingplikt for OTC-derivatkontrakter, vil 

det derfor føre til at de må frigjøre en betydelig del av sine eiendeler i kontanter for å oppfylle sentrale motparters 

løpende marginkrav. 

3) Artikkel 89 nr. 1 i forordning (EU) nr. 648/2012 fastsetter derfor at clearingplikten fastsatt i artikkel 4 i nevnte 

forordning i tre år etter forordningens ikrafttredelse ikke får anvendelse på OTC-derivatkontrakter som på en objektivt 

målbar måte reduserer investeringsrisikoer som er direkte knyttet til den finansielle solvensen for pensjonssystemer. 

Overgangsperioden gjelder også for enheter som er etablert med det formål å yte kompensasjon til medlemmer av 

pensjonssystemer i tilfelle mislighold. 

4) For å kunne evaluere den nåværende situasjonen utarbeidet Kommisjonen en rapport i samsvar med artikkel 85 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 648/2012 for å vurdere om sentrale motparter har gjort den nødvendige innsatsen for å utvikle 

hensiktsmessige tekniske løsninger for pensjonssystemers overføring av annen sikkerhet enn kontanter som 

variasjonsmargin. For å gjennomføre denne vurderingen bestilte Kommisjonen en referanseundersøkelse av løsninger 

for pensjonssystemers overføring av annen sikkerhet enn kontanter til sentrale motparter og av virkningen av å fjerne 

unntaket, i mangel av en løsning, med hensyn til reduksjonen i pensjonsinntekten for pensjonsmottakere i de berørte 

pensjonssystemene. 

5) I samsvar med resultatene i rapporten anser Kommisjonen at sentrale motparter hittil ikke har gjort den nødvendige 

innsatsen for å utvikle hensiktsmessige tekniske løsninger, og at den skadelige virkningen som clearing av OTC-

derivatkontrakter sentralt har på framtidige pensjonisters pensjonsytelser, forblir uendret. 

6) Overgangsperioden på tre år nevnt i artikkel 89 nr. 1 i forordning (EU) nr. 648/2012 bør derfor forlenges med to år. 

7) Denne forordning bør tre i kraft så snart som mulig slik at gjeldende overgangsperioder forlenges før eller så snart som 

mulig etter at de utløper. Senere ikrafttredelse kan føre til rettslig usikkerhet for pensjonssystemer om hvorvidt de må 

begynne å forberede kommende clearingplikter. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 239 av 15.9.2015, s. 63, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 113/2018 av  

31. mai 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1. 

2018/EØS/60/27 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Artikkel 89 nr. 1 første ledd i forordning (EU) nr. 648/2012 skal lyde: 

«Clearingplikten fastsatt i artikkel 4 får fram til 16. august 2017 ikke anvendelse på OTC-derivatkontrakter som på en objektivt 

målbar måte reduserer investeringsrisikoer som er direkte knyttet til den finansielle solvensen for pensjonssystemer som 

definert i artikkel 2 nr. 10. Overgangsperioden skal også gjelde for enheter som er etablert med det formål å yte kompensasjon 

til medlemmer av pensjonssystemer i tilfelle mislighold.» 

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 5. juni 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/2205 

av 6. august 2015 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til  

tekniske reguleringsstandarder for clearingplikten(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre(1), særlig artikkel 5 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) har blitt underrettet om de klassene av OTC-

rentederivater som visse sentrale motparter har fått tillatelse til å cleare. For hver av disse klassene har ESMA vurdert de 

kriteriene som er avgjørende for at de skal bli omfattet av clearingplikten, herunder standardiseringsnivå, volum og 

likviditet samt tilgangen til prisopplysninger. Med det overordnede mål å redusere systemrisiko har ESMA fastsatt 

hvilke klasser av OTC-rentederivater som bør være omfattet av clearingplikten i samsvar med framgangsmåten i 

forordning (EU) nr. 648/2012. 

2) OTC-rentederivatkontrakter kan ha et fast nominelt beløp, et variabelt nominelt beløp eller et betinget nominelt beløp. I 

kontrakter med et fast nominelt beløp varierer det nominelle beløpet ikke i kontraktens løpetid. I kontrakter med et 

variabelt nominelt beløp varierer det nominelle beløpet i kontraktens løpetid på en forutsigbar måte. I kontrakter med et 

betinget nominelt beløp varierer det nominelle beløpet i kontraktens løpetid på en uforutsigbar måte. Betingede 

nominelle beløp gjør prisfastsettingen og risikostyringen i forbindelse med OTC-rentederivatkontrakter mer kompleks, 

og det blir derfor også vanskeligere for sentrale motparter å cleare dem. Det bør tas hensyn til dette ved fastsettelsen av 

hvilke klasser av OTC-rentederivater som skal være omfattet av clearingplikten. 

3) Ved fastsettelsen av hvilke klasser av OTC-derivatkontrakter som skal være omfattet av clearingplikten, bør det tas 

hensyn til særtrekkene ved de OTC-derivatkontraktene som inngås med utstedere av obligasjoner med fortrinnsrett, eller 

med sikringsgrupper for obligasjoner med fortrinnsrett. De klassene av OTC-rentederivater som er omfattet av 

clearingplikten i henhold til denne forordning, bør ikke omfatte kontrakter som inngås med utstedere av obligasjoner 

med fortrinnsrett, eller med sikringsgrupper for obligasjoner med fortrinnsrett, forutsatt at de oppfyller visse vilkår. 

4) Motpartene er forskjellige når det gjelder tiden de trenger for å innføre de ordningene som er nødvendige for å cleare 

OTC-rentederivatene som er omfattet av clearingplikten. For å sikre at denne plikten innføres på en ordnet måte til rett 

tid, bør motpartene inndeles i kategorier der motparter som er tilstrekkelig like, blir omfattet av clearingplikten fra 

samme dato. 

5) En første kategori bør omfatte både finansielle og ikke-finansielle motparter som når denne forordning trer i kraft, er 

clearingmedlemmer av minst en av de relevante sentrale motpartene og for minst en av klassene av OTC-rentederivater 

som er omfattet av clearingplikten, ettersom disse motpartene allerede har erfaring med frivillig clearing og allerede har 

opprettet kontakt med disse sentrale motpartene for å cleare minst en av disse klassene. Ikke-finansielle motparter som 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 314 av 1.12.2015, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 113/2018 av  

31. mai 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1. 

2018/EØS/60/28 
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er clearingmedlemmer, bør også inngå i denne første kategorien ettersom deres erfaring og forberedelser med hensyn til 

sentral clearing kan sammenlignes med finansielle motparter som inngår i samme kategori. 

6) En andre og tredje kategori bør omfatte finansielle motparter som ikke inngår i den første kategorien, inndelt på 

grunnlag av omfanget av deres rettslige og operasjonelle kapasitet med hensyn til OTC-derivater. Omfanget av 

virksomhet knyttet til OTC-derivater bør danne grunnlag for å dele inn finansielle motparter etter omfanget av rettslig 

og operasjonell kapasitet, og det bør derfor fastsettes en kvantitativ terskel for inndelingen i andre og tredje kategori på 

grunnlag av det samlede gjennomsnittlige nominelle beløpet ved månedens slutt for derivater som ikke cleares sentralt. 

Denne terskelen bør fastsettes på et egnet nivå for å dele inn de mindre markedsdeltakerne, samtidig som en betydelig 

risiko i den andre kategorien fanges opp. Terskelen bør også tilpasses den terskelen som er vedtatt på internasjonalt plan 

for marginkrav for derivater som ikke cleares sentralt, med sikte på å fremme regeltilnærming og begrense motpartenes 

kostnader i forbindelse med overholdelse. Selv om terskelen får generell anvendelse på konsernplan med hensyn til de 

potensielle delte risikoene i konsernet, bør den, som angitt i de internasjonale standardene, i forbindelse med 

investeringsfond anvendes særskilt på hvert fond ettersom et fonds forpliktelser vanligvis ikke påvirkes av forpliktelsene 

til andre fond eller deres investeringsforvaltere. Terskelen bør derfor anvendes særskilt på hvert fond så lenge hvert 

investeringsfond, ved fondets insolvens eller konkurs, utgjør en helt atskilt og avgrenset gruppe av eiendeler som verken 

er sikret, garantert eller støttet av andre investeringsfond eller av investeringsforvalteren selv. 

7) Visse alternative investeringsfond (AIF-er) omfattes ikke av definisjonen av finansiell motpart i forordning (EU)  

nr. 648/2012 selv om deres operasjonelle kapasitet med hensyn til OTC-derivatkontrakter tilsvarer kapasiteten til AIF-er 

som er omfattet av definisjonen. AIF-er som klassifiseres som ikke-finansielle motparter, bør derfor inngå i de samme 

kategoriene av motparter som AIF-er som er klassifisert som finansielle motparter. 

8) En fjerde kategori bør omfatte ikke-finansielle motparter som ikke inngår i de øvrige kategoriene, ettersom de, 

sammenlignet med de andre kategoriene av motparter, har mer begrenset erfaring og operasjonell kapasitet med hensyn 

til OTC-derivater og sentral clearing. 

9) Ved fastsettelsen av den datoen da clearingplikten får virkning for motparter i den første kategorien, bør det tas hensyn 

til at disse kanskje ikke har opprettet de nødvendige kontaktene med de sentrale motpartene for alle klassene som er 

omfattet av clearingplikten. I tillegg utgjør motparter i denne kategorien en inngangsport til clearing for motparter som 

ikke er clearingmedlemmer, og clearing for kunder og indirekte kunder forventes å øke betydelig i omfang som følge av 

at clearingplikten trer i kraft. Denne første kategorien av motparter står dessuten for en betydelig del av volumene når 

det gjelder OTC-rentederivater som allerede cleares, og volumene av transaksjoner som skal cleares, vil øke betydelig 

etter den datoen da clearingplikten fastsatt i denne forordning får virkning. For motparter i første kategori bør det derfor 

fastsettes en rimelig frist på seks måneder til å forberede clearing av ytterligere klasser, til å håndtere økningen når det 

gjelder clearing for kunder og indirekte kunder, og til å tilpasse seg økte volumer av transaksjoner som skal cleares. 

10) Ved fastsettelsen av den datoen da clearingplikten får virkning for motparter i andre og tredje kategori, bør det tas 

hensyn til at de fleste av dem vil få tilgang til en sentral motpart ved å bli kunde eller indirekte kunde hos et 

clearingmedlem. Denne prosessen kan ta mellom 12 og 18 måneder, avhengig av motpartenes rettslige og operasjonelle 

kapasitet samt hvor godt forberedt de er med hensyn til å opprette de ordningene med clearingmedlemmer som er 

nødvendige for å cleare kontraktene. 

11) Ved fastsettelsen av den datoen da clearingplikten får virkning for motparter i fjerde kategori, bør det tas hensyn til 

deres rettslige og operasjonelle kapasitet samt at de, sammenlignet med de andre kategoriene av motparter, har mer 

begrenset erfaring med OTC-derivater og sentral clearing. 

12) For OTC-derivatkontrakter som er inngått mellom en motpart etablert i en tredjestat og en annen motpart som er etablert 

i Unionen, men som tilhører samme konsern og er omfattet fullt ut av samme konsolidering samt er underlagt en egnet 

sentralisert framgangsmåte for risikovurdering, -måling og -kontroll, bør datoen for anvendelsen av clearingplikten 

utsettes. Den utsatte anvendelsesdatoen bør sikre at disse kontraktene i en begrenset periode ikke er omfattet av 
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clearingplikten, så lenge det ikke er vedtatt gjennomføringsrettsakter i henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EU)  

nr. 648/2012 som omfatter OTC-derivatkontraktene som angis i vedlegget til denne forordning, og som gjelder den 

jurisdiksjonen som tredjestatsmotparten er etablert i. Vedkommende myndigheter bør på forhånd kunne kontrollere at 

motpartene som inngår disse kontraktene, tilhører samme konsern og oppfyller de andre vilkårene for transaksjoner 

innenfor konsernet i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012. 

13) I motsetning til det som er tilfellet for OTC-derivater når motpartene er ikke-finansielle motparter, skal clearingplikten 

når motpartene i OTC-derivatkontrakter er finansielle motparter, i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012 anvendes på 

kontrakter inngått etter meldingen til ESMA om en sentral motparts tillatelse til å cleare en bestemt klasse av OTC-

derivater, men før den datoen da clearingplikten får virkning, forutsatt at disse kontraktenes gjenværende løpetid på 

datoen da clearingplikten får virkning, gjør det berettiget. Anvendelsen av clearingplikten på disse kontraktene bør ha 

som mål å sikre en ensartet og sammenhengende anvendelse av forordning (EU) nr. 648/2012. Den bør tjene til å sikre 

finansiell stabilitet og redusere systemrisiko samt sikre like konkurransevilkår for markedsdeltakere når en klasse av 

OTC-derivatkontrakter er erklært å være omfattet av clearingplikten. Den minste gjenværende løpetiden bør derfor 

fastsettes på et nivå som sikrer at disse målene nås. 

14) Før tekniske reguleringsstandarder vedtatt i henhold til artikkel 5 nr. 2 i forordning (EU) nr. 648/2012 trer i kraft, kan 

motpartene ikke forutse om de OTC-derivatkontraktene som de inngår, vil bli omfattet av clearingplikten på den datoen 

den får virkning. Denne usikkerheten har en betydelig innvirkning på markedsdeltakernes mulighet til å sette en 

nøyaktig pris på de OTC-derivatkontraktene som de inngår, ettersom kontrakter som cleares sentralt, er omfattet av en 

annen ordning for sikkerhetsstillelse enn kontrakter som ikke cleares sentralt. Et krav om framtidig clearing av OTC-

derivatkontrakter inngått før denne forordnings ikrafttredelse, uavhengig av kontraktenes gjenværende løpetid på den 

datoen da clearingplikten får virkning, kan begrense motpartenes mulighet til å sikre sine markedsrisikoer tilstrekkelig, 

og enten påvirke markedets virkemåte og den finansielle stabiliteten, eller hindre motpartenes vanlige virksomhet ved at 

de må sikre risikoene på andre egnede måter. 

15) Videre bør OTC-derivatkontrakter som er inngått etter denne forordnings ikrafttredelse og før clearingplikten får 

virkning, ikke omfattes av clearingplikten før motpartene i disse kontraktene kan bestemme hvilken kategori de tilhører, 

om de er omfattet av clearingplikten for en bestemt kontrakt, herunder ved transaksjoner innenfor konsernet, og før de 

kan innføre de ordningene som er nødvendige for å kunne inngå disse kontraktene, idet det tas hensyn til 

clearingplikten. For å bevare markedets ordnede virkemåte og stabilitet samt like konkurransevilkår for alle motparter er 

det derfor hensiktsmessig å anse disse kontraktene som unntatt fra clearingplikten, uavhengig av deres gjenværende 

løpetid. 

16) OTC-derivatkontrakter som er inngått etter meldingen til ESMA om en sentral motparts tillatelse til å cleare en bestemt 

klasse av OTC-derivater, men før den datoen da clearingplikten får virkning, bør ikke være clearingpliktige dersom de 

ikke er av vesentlig betydning for systemrisikoen, eller dersom et krav om clearingplikt for disse kontraktene på annen 

måte kan hindre en ensartet og sammenhengende anvendelse av forordning (EU) nr. 648/2012. Motpartskredittrisiko 

knyttet til OTC-rentederivatkontrakter med lengre løpetid er i markedet i lengre tid enn motpartskredittrisiko knyttet til 

OTC-rentederivater med kort gjenværende løpetid. Et krav om clearingplikt for kontrakter med kort gjenværende 

løpetid vil pålegge motpartene en byrde som ikke står i forhold til risikoreduksjonen. Videre utgjør OTC-rentederivater 

med kort gjenværende løpetid en forholdsvis liten del av det samlede markedet og derfor en forholdsvis liten del av den 

samlede systemrisikoen knyttet til dette markedet. Minste gjenværende løpetid bør derfor fastsettes på et nivå som sikrer 

at kontrakter med gjenværende løpetid på noen få måneder ikke er omfattet av clearingplikten. 

17) Motparter i tredje kategori bærer en forholdsvis begrenset del av den samlede systemrisikoen, og de har en lavere 

rettslig og operasjonell kapasitet med hensyn til OTC-derivater enn det som er tilfellet for motparter i første og andre 

kategori. Vesentlige bestemmelser i OTC-derivatkontraktene, herunder om fastsettelse av prisen på OTC-rentederivater 

som er omfattet av clearingplikten og inngått før denne plikten får virkning, skal tilpasses innenfor korte tidsrammer for 

å ta hensyn til clearing som vil finne sted først flere måneder etter kontraktsinngåelsen. Denne prosessen med framtidig 
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clearing omfatter viktige tilpasninger av prissettingsmodellen og endringer i dokumentasjonen for disse OTC-

derivatkontraktene. Motparter i tredje kategori har svært begrenset mulighet til å ta hensyn til framtidig clearing i sine 

OTC-derivatkontrakter. Et krav om clearing av OTC-derivatkontrakter som er inngått før clearingplikten får virkning 

for disse motpartene, kan derfor begrense deres mulighet til å sikre risikoene tilstrekkelig, og enten påvirke markedets 

virkemåte og stabilitet eller hindre dem i utøvelsen av deres vanlige virksomhet, dersom de ikke kan fortsette med 

sikringen. OTC-derivatkontrakter som er inngått av motparter i tredje kategori før den datoen da clearingplikten får 

virkning, bør derfor ikke være clearingpliktige. 

18) Videre kan OTC-derivatkontrakter som er inngått mellom motparter som tilhører samme konsern, unntas fra clearing, 

forutsatt at visse vilkår er oppfylt, for å unngå at konserninterne framgangsmåter for risikostyring blir mindre effektive 

og at oppnåelsen av det overordnede målet for forordning (EU) nr. 648/2012 dermed undergraves. Transaksjoner 

innenfor konsernet som oppfyller visse vilkår og er inngått før den datoen da clearingplikten får virkning for disse 

transaksjonene, bør derfor ikke være clearingpliktige. 

19) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ESMA har framlagt for Kommisjonen. 

20) Kommisjonen underrettet ESMA om at den hadde til hensikt å godkjenne ESMAs foreslåtte utkast til tekniske 

reguleringsstandarder med endringer, etter framgangsmåten i artikkel 10 nr. 1 femte og sjette ledd i europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(1). ESMA vedtok en formell uttalelse om disse endringene, som den framla for 

Kommisjonen. 

21) ESMA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene, innhentet uttalelse fra interessentgruppen for 

verdipapirer og markeder opprettet ved artikkel 37 i forordning (EU) nr. 1095/2010 og rådført seg med Det europeiske 

råd for systemrisiko — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Klasser av OTC-derivater som er omfattet av clearingplikten 

1.  De klassene av OTC-derivater som er angitt i vedlegget, skal være omfattet av clearingplikten. 

2.  De klassene av OTC-derivater som er angitt i vedlegget, skal ikke omfatte kontrakter som inngås med utstedere av 

obligasjoner med fortrinnsrett, eller med sikringsgrupper for obligasjoner med fortrinnsrett, forutsatt at disse kontraktene 

oppfyller alle følgende vilkår: 

a)  De benyttes bare til sikring mot rente- eller valutaubalanse i sikringsgrupper som er knyttet til obligasjonen med 

fortrinnsrett. 

b)  De er registrert eller oppført i sikringsgruppen for obligasjonen med fortrinnsrett i samsvar med nasjonal lovgivning om 

obligasjoner med fortrinnsrett. 

c)  De avsluttes ikke dersom utstederen av obligasjonen med fortrinnsrett eller sikringsgruppen blir avviklet eller insolvent.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 
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d)  Motparten i den OTC-derivatkontrakten som inngås med utstedere av obligasjoner med fortrinnsrett, eller med 

sikringsgrupper for obligasjoner med fortrinnsrett, er minst likestilt med innehaverne av obligasjonene med fortrinnsrett, 

unntatt når motparten i den OTC-derivatkontrakten som inngås med utstedere av obligasjonen med fortrinnsrett, eller med 

sikringsgrupper for obligasjoner med fortrinnsrett, er den misligholdende eller berørte part eller gir avkall på å være 

likestilt. 

e)  Obligasjonene med fortrinnsrett oppfyller kravene i artikkel 129 i europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013(1) og er omfattet av et lovfestet krav om sikkerhetsstillelse på minst 102 %. 

Artikkel 2 

1.  Med hensyn til artikkel 3 og 4 skal motpartene som er omfattet av clearingplikten, inndeles i følgende kategorier: 

a)  Kategori 1 utgjøres av motparter som når denne forordning trer i kraft, når det gjelder minst en av klassene av OTC-

derivater som angis i vedlegget til denne forordning, er clearingmedlemmer i henhold til artikkel 2 nr. 14 i forordning (EU) 

nr. 648/2012 av minst en av de sentrale motpartene som før nevnte dato har fått tillatelse til eller godkjenning for å cleare 

minst en av disse klassene. 

b)  Kategori 2 utgjøres av motparter som ikke tilhører kategori 1, som tilhører et konsern med en samlet gjennomsnittlig 

utestående nominell bruttoverdi ved månedens slutt for derivater som ikke cleares sentralt for januar, februar og mars 2016, 

på over 8 milliarder euro, og som er enten 

i)  finansielle motparter eller 

ii)  alternative investeringsfond som definert i artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2011/61/EU(2), som er ikke-finansielle motparter. 

c)  Kategori 3 utgjøres av motparter som ikke tilhører kategori 1 eller 2, og som er enten 

i)  finansielle motparter eller 

ii)  alternative investeringsfond som definert i artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i direktiv 2011/61/EU, som er ikke-finansielle 

motparter. 

d)  Kategori 4 utgjøres av ikke-finansielle motparter som ikke tilhører kategori 1, 2 eller 3. 

2.  Ved beregningen av den samlede gjennomsnittlige utestående nominelle bruttoverdien for konsernet ved månedens slutt 

som nevnt i nr. 1 bokstav b), skal alle konsernets derivater som ikke cleares sentralt, herunder valutaterminkontrakter, 

bytteavtaler og valutabytteavtaler, inngå. 

3.  Dersom motpartene er alternative investeringsfond som definert i artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i direktiv 2011/61/EU eller 

foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer som definert i artikkel 1 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/65/EF(3), skal terskelen på 8 milliarder euro nevnt i nr. 1 bokstav b) i denne artikkel gjelde for hvert enkelt fond. 

Artikkel 3 

Datoer da clearingplikten får virkning 

1.  I forbindelse med kontrakter som gjelder en klasse av OTC-derivater som er angitt i vedlegget, får clearingplikten 

virkning 

a) 21. juni 2016 for motparter i kategori 1, 

b) 21. desember 2016 for motparter i kategori 2,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og 

om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU av 8. juni 2011 om forvaltere av alternative investeringsfond og om endring av direktiv 

2003/41/EF og 2009/65/EF og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 av 1.7.2011, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover og forskrifter om foretak for kollektiv investering 

i omsettelige verdipapirer (UCITS) (EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32). 
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c) 21. juni 2017 for motparter i kategori 3, 

d) 21. desember 2018 for motparter i kategori 4. 

Når en kontrakt inngås mellom to motparter som tilhører forskjellige kategorier av motparter, skal clearingplikten for denne 

kontrakten få virkning på den seneste av de to datoene. 

2.  For kontrakter som gjelder en klasse av OTC-derivater som er angitt i vedlegget, og som er inngått mellom andre 

motparter enn motparter i kategori 4, der motpartene tilhører samme konsern og den ene motparten er etablert i en tredjestat og 

den andre motparten er etablert i Unionen, får clearingplikten, som unntak fra nr. 1 bokstav a), b) og c), virkning 

a) 21. desember 2018 dersom det ikke er vedtatt en beslutning om likeverdighet i henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning 

(EU) nr. 648/2012 med hensyn til artikkel 4 i nevnte forordning, som dekker OTC-derivatkontraktene nevnt i vedlegget til 

denne forordning og gjelder den berørte tredjestaten, eller 

b)  den seneste av følgende datoer dersom det er vedtatt en beslutning om likeverdighet i henhold til artikkel 13 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til artikkel 4 i nevnte forordning, som dekker OTC-derivatkontraktene nevnt i 

vedlegget til denne forordning og gjelder den berørte tredjestaten: 

i)  60 dager etter ikrafttredelsen av den beslutningen som er vedtatt i henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EU)  

nr. 648/2012 med hensyn til artikkel 4 i nevnte forordning, og som dekker OTC-derivatkontraktene nevnt i vedlegget til 

denne forordning og gjelder den berørte tredjestaten, 

ii)  datoen da clearingplikten får virkning i henhold til nr. 1. 

Dette unntaket får anvendelse bare dersom motpartene oppfyller følgende vilkår: 

a)  Den motparten som er etablert i en tredjestat, er enten en finansiell motpart eller en ikke-finansiell motpart. 

b)  Den motparten som er etablert i Unionen, er 

i)  en finansiell motpart, en ikke-finansiell motpart, et finansielt holdingselskap, en finansinstitusjon eller et foretak som 

yter tilleggstjenester underlagt egnede tilsynskrav, og den motparten som er omhandlet i bokstav a), er en finansiell 

motpart, eller 

ii)  enten en finansiell motpart eller en ikke-finansiell motpart, og den motparten som er omhandlet i bokstav a), er en ikke-

finansiell motpart. 

c)  Begge motparter er omfattet fullt ut av samme konsolidering i samsvar med artikkel 3 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012. 

d)  Begge motparter er underlagt egnede sentraliserte framgangsmåter for risikovurdering, -måling og -kontroll. 

e)  Den motparten som er etablert i Unionen, har skriftlig underrettet sin vedkommende myndighet om at vilkårene i bokstav 

a)–d) er oppfylt, og vedkommende myndighet har innen 30 kalenderdager etter at den ble underrettet, bekreftet at disse 

vilkårene er oppfylt. 

Artikkel 4 

Minste gjenværende løpetid 

1.  For finansielle motparter i kategori 1 skal den minste gjenværende løpetiden nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav b) ii) i 

forordning (EU) nr. 648/2012 på den datoen da clearingplikten får virkning, være 

a)  50 år for kontrakter som er inngått eller fornyet før 21. februar 2016, og som tilhører klassene i tabell 1 eller 2 i vedlegget, 

b)  3 år for kontrakter som er inngått eller fornyet før 21. februar 2016, og som tilhører klassene i tabell 3 eller 4 i vedlegget, 

c)  6 måneder for kontrakter som er inngått eller fornyet 21. februar 2016 eller senere, og som tilhører klassene i tabell 1–4 i 

vedlegget. 
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2.  For finansielle motparter i kategori 2 skal den minste gjenværende løpetiden nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav b) ii) i 

forordning (EU) nr. 648/2012 på den datoen da clearingplikten får virkning, være 

a)  50 år for kontrakter som er inngått eller fornyet før 21. mai 2016, og som tilhører klassene i tabell 1 eller 2 i vedlegget, 

b)  3 år for kontrakter som er inngått eller fornyet før 21. mai 2016, og som tilhører klassene i tabell 3 eller 4 i vedlegget, 

c)  6 måneder for kontrakter som er inngått eller fornyet 21. mai 2016 eller senere, og som tilhører klassene i tabell 1–4 i 

vedlegget. 

3.  For finansielle motparter i kategori 3 og transaksjoner omhandlet i artikkel 3 nr. 2 i denne forordning, som er inngått 

mellom finansielle motparter, skal den minste gjenværende løpetiden nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav b) ii) i forordning (EU)  

nr. 648/2012 på den datoen da clearingplikten får virkning, være 

a)  50 år for kontrakter som tilhører klassene i tabell 1 eller 2 i vedlegget, 

b)  3 år for kontrakter som tilhører klassene i tabell 3 eller 4 i vedlegget. 

4.  Dersom en kontrakt er inngått mellom to finansielle motparter som tilhører forskjellige kategorier, eller mellom to 

finansielle motparter som deltar i transaksjoner omhandlet i artikkel 3 nr. 2, skal den minste gjenværende løpetiden som det skal 

tas hensyn til med henblikk på denne artikkel, være den lengste av de gjeldende gjenværende løpetidene. 

Artikkel 5 

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, 6. august 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

Klasser av OTC-rentederivater som er omfattet av clearingplikten 

Tabell 1 

Klasser av ordinære bytteavtaler 

ID Type 
Referanse-

indeks 
Oppgjørsvaluta Løpetid 

Type 

oppgjørsvaluta 
Valgfrihet Type nominell verdi 

A.1.1 Grunnlag Euribor Euro 28D-50Å Felles valuta Nei Fast eller variabel 

A.1.2 Grunnlag LIBOR GBP 28D-50Å Felles valuta Nei Fast eller variabel 

A.1.3 Grunnlag LIBOR JPY 28D-30Å Felles valuta Nei Fast eller variabel 

A.1.4 Grunnlag LIBOR USD 28D-50Å Felles valuta Nei Fast eller variabel 

Tabell 2 

Klasser av avtaler om bytte av fast mot flytende rente 

ID Type 
Referanse-

indeks 
Oppgjørsvaluta Løpetid 

Type 

oppgjørsvaluta 
Valgfrihet Type nominell verdi 

A.2.1 Fast mot 

flytende 

Euribor Euro 28D-50Å Felles valuta Nei Fast eller variabel 

A.2.2 Fast mot 

flytende 

LIBOR GBP 28D-50Å Felles valuta Nei Fast eller variabel 

A.2.3 Fast mot 

flytende 

LIBOR JPY 28D-30Å Felles valuta Nei Fast eller variabel 

A.2.4 Fast mot 

flytende 

LIBOR USD 28D-50Å Felles valuta Nei Fast eller variabel 

Tabell 3 

Klasser av framtidige renteavtaler 

ID Type 
Referanse-

indeks 
Oppgjørsvaluta Løpetid 

Type 

oppgjørsvaluta 
Valgfrihet Type nominell verdi 

A.3.1 FRA Euribor Euro 3D-3Å Felles valuta Nei Fast eller variabel 

A.3.2 FRA LIBOR GBP 3D-3Å Felles valuta Nei Fast eller variabel 

A.3.3 FRA LIBOR USD 3D-3Å Felles valuta Nei Fast eller variabel 
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Tabell 4 

Klasser av OIS-kontrakter («overnight index swaps») 

ID Type 
Referanse-

indeks 
Oppgjørsvaluta Løpetid 

Type 

oppgjørsvaluta 
Valgfrihet Type nominell verdi 

A.4.1 OIS EONIA Euro 7D-3Å Felles valuta Nei Fast eller variabel 

A.4.2 OIS FedFunds USD 7D-3Å Felles valuta Nei Fast eller variabel 

A.4.3 OIS SONIA GBP 7D-3Å Felles valuta Nei Fast eller variabel 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/592 

av 1. mars 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder 

for clearingplikten(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre(1), særlig artikkel 5 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) har blitt underrettet om de klassene av OTC-

kredittderivater som en sentral motpart har fått tillatelse til å cleare. For hver av disse klassene har ESMA vurdert de 

kriteriene som er avgjørende for om de skal bli omfattet av clearingplikten, herunder standardiseringsnivå, volum og 

likviditet samt tilgangen til prisopplysninger. Med det overordnede mål å redusere systemrisiko har ESMA fastsatt 

hvilke klasser av OTC-kredittderivater som bør være omfattet av clearingplikten i samsvar med framgangsmåten i 

forordning (EU) nr. 648/2012. 

2) Løpetiden er et felles og vesentlig kjennetegn for OTC-derivater. Den tilsvarer en fast dato da kredittderivatkontrakten 

utløper. Det bør tas hensyn til dette ved fastsettelsen av hvilke klasser av OTC-kredittderivater som skal være omfattet 

av clearingplikten. 

3) Motpartene er forskjellige når det gjelder tiden de trenger for å innføre de ordningene som er nødvendige for å cleare 

OTC-kredittderivatene som er omfattet av clearingplikten. For å sikre at denne plikten innføres på en ordnet måte til rett 

tid, bør motpartene inndeles i kategorier der motparter som er tilstrekkelig like, blir omfattet av clearingplikten fra 

samme dato. 

4) En første kategori bør omfatte både finansielle og ikke-finansielle motparter som når denne forordning trer i kraft, er 

clearingmedlemmer av minst en av de relevante sentrale motpartene og for minst en av klassene av OTC-

kredittderivater som er omfattet av clearingplikten, ettersom disse motpartene allerede har erfaring med frivillig clearing 

og allerede har opprettet kontakt med disse sentrale motpartene for å cleare minst en av disse klassene. Ikke-finansielle 

motparter som er clearingmedlemmer, bør også inngå i denne første kategorien, ettersom deres erfaring og forberedelse 

med hensyn til sentral clearing kan sammenlignes med den hos finansielle motparter som inngår i samme kategori. 

5) En andre og tredje kategori bør omfatte finansielle motparter som ikke inngår i den første kategorien, inndelt på 

grunnlag av omfanget av deres rettslige og operasjonelle kapasitet med hensyn til OTC-derivater. Aktivitetsnivået 

knyttet til OTC-derivater bør danne grunnlag for å dele inn finansielle motparter etter omfanget av rettslig og 

operasjonell kapasitet, og det bør derfor fastsettes en kvantitativ terskel for inndelingen i andre og tredje kategori på 

grunnlag av det samlede gjennomsnittlige nominelle beløpet ved månedens slutt for derivater som ikke cleares sentralt. 

Denne terskelen bør fastsettes på et egnet nivå for å dele inn de mindre markedsdeltakerne, samtidig som en betydelig 

risiko i den andre kategorien fanges opp. Terskelen bør også tilpasses den terskelen som er vedtatt på internasjonalt plan 

for marginkrav for derivater som ikke cleares sentralt, med sikte på å fremme regeltilnærming og begrense motpartenes 

kostnader i forbindelse med overholdelse. Selv om terskelen får generell anvendelse på konsernplan med hensyn til de 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 103 av 19.4.2016, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 113/2018 av 31. mai 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1. 

2018/EØS/60/29 
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potensielle delte risikoene i konsernet, bør den, som angitt i de internasjonale standardene, i forbindelse med 

investeringsfond anvendes særskilt på hvert fond, ettersom et fonds forpliktelser vanligvis ikke påvirkes av 

forpliktelsene til andre fond eller deres kapitalforvaltere. Terskelen bør derfor anvendes særskilt på hvert fond så lenge 

hvert investeringsfond ved fondets insolvens eller konkurs utgjør en helt atskilt og avgrenset gruppe av eiendeler som 

verken er sikret, garantert eller støttet av andre investeringsfond eller av kapitalforvalteren selv. 

6) Visse alternative investeringsfond (AIF) omfattes ikke av definisjonen av finansiell motpart i forordning (EU)  

nr. 648/2012 selv om deres operasjonelle kapasitet med hensyn til OTC-derivatkontrakter tilsvarer kapasiteten til AIF-er 

som er omfattet av definisjonen. AIF-er som klassifiseres som ikke-finansielle motparter, bør derfor inngå i de samme 

kategoriene av motparter som AIF-er som er klassifisert som finansielle motparter. 

7) En fjerde kategori bør omfatte ikke-finansielle motparter som ikke inngår i de øvrige kategoriene, ettersom de, 

sammenlignet med de andre kategoriene av motparter, har mer begrenset erfaring og operasjonell kapasitet med hensyn 

til OTC-derivater og sentral clearing. 

8) Ved fastsettelsen av den datoen da clearingplikten får virkning for motparter i den første kategorien, bør det tas hensyn 

til at disse kanskje ikke har opprettet de nødvendige kontaktene med de sentrale motpartene for alle klassene som er 

omfattet av clearingplikten. I tillegg utgjør motparter i denne kategorien en inngangsport til clearing for motparter som 

ikke er clearingmedlemmer, og clearing for kunder og indirekte kunder forventes å øke betydelig i omfang som følge av 

at clearingplikten trer i kraft. Denne første kategorien av motparter står dessuten for en betydelig del av volumene når 

det gjelder OTC-kredittderivater som allerede cleares, og volumene av transaksjoner som skal cleares, vil øke betydelig 

etter den datoen da clearingplikten fastsatt i denne forordning får virkning. For motparter i første kategori bør det derfor 

fastsettes en rimelig frist på seks måneder til å forberede clearing av ytterligere klasser, til å håndtere økningen når det 

gjelder clearing for kunder og indirekte kunder, og til å tilpasse seg økte volumer av transaksjoner som skal cleares. 

Dessuten bør det ved fastsettelsen av den datoen da clearingplikten får virkning for motparter i første kategori, også tas 

hensyn til om flere enn én sentral motpart allerede clearer den samme klassen av OTC-derivater på det tidspunktet 

denne forordning trer i kraft. Særlig vil det være behov for mer tid i en situasjon der et stort antall motparter ønsker å 

opprette clearingordninger med samme sentrale motpart samtidig, enn i en situasjon der motpartene kan velge mellom 

flere sentrale motparter som de kan opprette clearingordninger med. Det bør derfor gis en ytterligere frist på tre måneder 

for å sikre at clearingplikten gjennomføres på en korrekt måte. 

9) Ved fastsettelsen av den datoen da clearingplikten får virkning for motparter i andre og tredje kategori, bør det tas 

hensyn til at de fleste av dem vil få tilgang til en sentral motpart ved å bli kunde eller indirekte kunde hos et 

clearingmedlem. Denne prosessen kan ta mellom 12 og 18 måneder, avhengig av motpartenes rettslige og operasjonelle 

kapasitet samt hvor godt forberedt de er med hensyn til å opprette de ordningene med clearingmedlemmer som er 

nødvendige for å cleare kontraktene. Dessuten bør det ved fastsettelsen av den datoen da clearingplikten får virkning for 

motparter i andre og tredje kategori, også tas hensyn til om flere enn én sentral motpart allerede clearer den samme 

klassen av OTC-derivater på det tidspunktet denne forordning trer i kraft. Særlig vil det være behov for mer tid i en 

situasjon der et stort antall motparter ønsker å opprette clearingordninger med samme sentrale motpart samtidig, enn i en 

situasjon der motpartene kan velge mellom flere sentrale motparter som de kan opprette clearingordninger med. Det bør 

derfor gis en ytterligere frist på tre måneder for å sikre at clearingplikten gjennomføres på en korrekt måte. 

10) Ved fastsettelsen av den datoen da clearingplikten får virkning for motparter i fjerde kategori, bør det tas hensyn til 

deres rettslige og operasjonelle kapasitet samt at de, sammenlignet med de andre kategoriene av motparter, har mer 

begrenset erfaring med OTC-derivater og sentral clearing. 

11) For OTC-derivatkontrakter som er inngått mellom en motpart etablert i en tredjestat og en annen motpart som er etablert 

i Unionen, men som tilhører samme konsern og er omfattet fullt ut av samme konsolidering samt er underlagt en egnet 

sentralisert framgangsmåte for risikovurdering, -måling og -kontroll, bør datoen for anvendelsen av clearingplikten 

utsettes. Den utsatte anvendelsesdatoen bør sikre at disse kontraktene i en begrenset periode ikke er omfattet av 

clearingplikten, så lenge det ikke er vedtatt gjennomføringsrettsakter i henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EU)  

nr. 648/2012 som omfatter OTC-derivatkontraktene angitt i vedlegget til denne forordning, og som gjelder den 
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jurisdiksjonen der tredjestatsmotparten er etablert. Vedkommende myndigheter bør på forhånd kunne kontrollere at 

motpartene som inngår disse kontraktene, tilhører samme konsern og oppfyller de andre vilkårene for konserninterne 

transaksjoner i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012. 

12) I motsetning til det som er tilfellet for OTC-derivater når motpartene er ikke-finansielle motparter, skal clearingplikten 

når motpartene i OTC-derivatkontrakter er finansielle motparter, i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012 anvendes på 

kontrakter inngått etter meldingen til ESMA om en sentral motparts tillatelse til å cleare en bestemt klasse av OTC-

derivater, men før den datoen da clearingplikten får virkning, forutsatt at disse kontraktenes gjenværende løpetid på 

datoen da clearingplikten får virkning, gjør det berettiget. Anvendelsen av clearingplikten på disse kontraktene bør ha 

som mål å sikre en ensartet og sammenhengende anvendelse av forordning (EU) nr. 648/2012. Den bør bidra til å skape 

finansiell stabilitet og redusere systemrisiko samt sikre like konkurransevilkår for markedsdeltakere når en klasse av 

OTC-derivatkontrakter er erklært å være omfattet av clearingplikten. Den minste gjenværende løpetiden bør derfor 

fastsettes på et nivå som sikrer at disse målene nås. 

13) Før tekniske reguleringsstandarder vedtatt i henhold til artikkel 5 nr. 2 i forordning (EU) nr. 648/2012 trer i kraft, kan 

motpartene ikke forutse om de OTC-derivatkontraktene som de inngår, vil bli omfattet av clearingplikten på den datoen 

den får virkning. Denne usikkerheten har en betydelig innvirkning på markedsdeltakernes mulighet til å sette en 

nøyaktig pris på de OTC-derivatkontraktene som de inngår, ettersom kontrakter som cleares sentralt, er omfattet av en 

annen ordning for sikkerhetsstillelse enn kontrakter som ikke cleares sentralt. Et krav om framtidig clearing av OTC-

derivatkontrakter inngått før denne forordnings ikrafttredelse, uavhengig av kontraktenes gjenværende løpetid på den 

datoen da clearingplikten får virkning, kan begrense motpartenes mulighet til å sikre sine markedsrisikoer tilstrekkelig, 

og kan enten påvirke markedets virkemåte og den finansielle stabiliteten eller hindre motpartenes vanlige virksomhet 

ved at de må sikre risikoene på andre egnede måter. 

14) Videre bør OTC-derivatkontrakter som er inngått etter denne forordnings ikrafttredelse og før clearingplikten får 

virkning, ikke omfattes av clearingplikten før motpartene i disse kontraktene kan bestemme hvilken kategori de tilhører, 

hvilken sentral motpart som er tilgjengelig til å cleare disse kontraktene, og om de er omfattet av clearingplikten for en 

bestemt kontrakt, herunder ved konserninterne transaksjoner, og før de kan innføre de ordningene som er nødvendige 

for å kunne inngå disse kontraktene, idet det tas hensyn til clearingplikten. For å bevare markedets ordnede virkemåte og 

stabilitet samt sikre like konkurransevilkår for alle motparter er det derfor hensiktsmessig å anse disse kontraktene som 

unntatt fra clearingplikten, uavhengig av deres gjenværende løpetid. 

15) OTC-derivatkontrakter som er inngått etter meldingen til ESMA om en sentral motparts tillatelse til å cleare en bestemt 

klasse av OTC-derivater, men før den datoen da clearingplikten får virkning, bør ikke være clearingpliktige dersom de 

ikke er av vesentlig betydning for systemrisikoen, eller dersom et krav om clearingplikt for disse kontraktene på annen 

måte kan hindre en ensartet og sammenhengende anvendelse av forordning (EU) nr. 648/2012. Motpartskredittrisiko 

knyttet til OTC-kredittderivatkontrakter med lengre løpetid er i markedet i lengre tid enn motpartskredittrisiko knyttet til 

OTC-kredittderivater med kort gjenværende løpetid. Et krav om clearingplikt for kontrakter med kort gjenværende 

løpetid vil pålegge motpartene en byrde som ikke står i forhold til risikoreduksjonen. Videre utgjør OTC-kredittderivater 

med kort gjenværende løpetid en forholdsvis liten del av det samlede markedet og derfor en forholdsvis liten del av den 

samlede systemrisikoen knyttet til dette markedet. Minste gjenværende løpetid bør derfor fastsettes på et nivå som sikrer 

at kontrakter med gjenværende løpetid på noen få måneder ikke er omfattet av clearingplikten. 

16) Motparter i tredje kategori bærer en forholdsvis begrenset del av den samlede systemrisikoen, og de har en lavere 

rettslig og operasjonell kapasitet med hensyn til OTC-derivater enn det som er tilfellet for motparter i første og andre 

kategori. Vesentlige bestemmelser i OTC-derivatkontraktene, herunder om fastsettelse av prisen på OTC-kreditt-

derivater som er omfattet av clearingplikten og inngått før denne plikten får virkning, skal tilpasses innenfor korte 

tidsrammer for å ta hensyn til clearing som vil finne sted først flere måneder etter kontraktsinngåelsen. Denne prosessen 

med framtidig clearing omfatter viktige tilpasninger av prissettingsmodellen og endringer i dokumentasjonen for disse 

OTC-derivatkontraktene. Motparter i tredje kategori har svært begrenset mulighet til å ta hensyn til framtidig clearing i 

sine OTC-derivatkontrakter. Et krav om clearing av OTC-derivatkontrakter som er inngått før clearingplikten får 

virkning for disse motpartene, kan derfor begrense deres mulighet til å sikre risikoene tilstrekkelig, og kan enten påvirke 
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markedets virkemåte og stabilitet eller hindre dem i utøvelsen av deres vanlige virksomhet dersom de ikke kan fortsette 

med sikringen. OTC-derivatkontrakter som er inngått av motparter i tredje kategori før den datoen da clearingplikten får 

virkning, bør derfor ikke være clearingpliktige. 

17) Videre kan OTC-derivatkontrakter som er inngått mellom motparter som tilhører samme konsern, unntas fra clearing, 

forutsatt at visse vilkår er oppfylt, for å unngå at konserninterne framgangsmåter for risikostyring blir mindre effektive, 

og at oppnåelsen av det overordnede målet for forordning (EU) nr. 648/2012 dermed undergraves. Konserninterne 

transaksjoner som oppfyller visse vilkår og er inngått før den datoen da clearingplikten får virkning for disse 

transaksjonene, bør derfor ikke være clearingpliktige. 

18) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ESMA har framlagt for Kommisjonen. 

19) ESMA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene, innhentet uttalelse fra interessentgruppen for 

verdipapirer og markeder opprettet ved artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(1) og 

rådført seg med Det europeiske råd for systemrisiko — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Klasser av OTC-derivater som er omfattet av clearingplikten 

De klassene av OTC-derivater som er angitt i vedlegget, skal være omfattet av clearingplikten. 

Artikkel 2 

Kategorier av motparter 

1.  Med hensyn til artikkel 3 og 4 skal motpartene som er omfattet av clearingplikten, inndeles i følgende kategorier: 

a)  Kategori 1 utgjøres av motparter som når denne forordning trer i kraft, når det gjelder minst en av klassene av OTC-

derivater som angis i vedlegget til denne forordning, er clearingmedlemmer i henhold til artikkel 2 nr. 14 i forordning (EU) 

nr. 648/2012 av minst en av de sentrale motpartene som før nevnte dato har fått tillatelse til eller godkjenning for å cleare 

minst en av disse klassene. 

b)  Kategori 2 utgjøres av motparter som ikke tilhører kategori 1, som tilhører et konsern med en samlet gjennomsnittlig 

utestående nominell bruttoverdi ved månedens slutt for derivater som ikke cleares sentralt, for januar, februar og mars 2016 

på over 8 milliarder euro, og som er enten 

i)  finansielle motparter eller 

ii)  alternative investeringsfond som definert i artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2011/61/EU(2), som er ikke-finansielle motparter.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU av 8. juni 2011 om forvaltere av alternative investeringsfond og om endring av direktiv 

2003/41/EF og 2009/65/EF og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 av 1.7.2011, s. 1). 
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c)  Kategori 3 utgjøres av motparter som ikke tilhører kategori 1 eller 2, og som er enten 

i)  finansielle motparter eller 

ii)  alternative investeringsfond som definert i artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i direktiv 2011/61/EU, som er ikke-finansielle 

motparter. 

d)  Kategori 4 utgjøres av ikke-finansielle motparter som ikke tilhører kategori 1, 2 eller 3. 

2.  Ved beregningen av den samlede gjennomsnittlige utestående nominelle bruttoverdien for konsernet ved månedens slutt 

som nevnt i nr. 1 bokstav b), skal alle konsernets derivater som ikke cleares sentralt, herunder valutaterminkontrakter, 

bytteavtaler og valutabytteavtaler, inngå. 

3.  Dersom motpartene er alternative investeringsfond som definert i artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i direktiv 2011/61/EU eller 

innretninger for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer som definert i artikkel 1 nr. 2 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/65/EF(1), skal terskelen på 8 milliarder euro nevnt i nr. 1 bokstav b) i denne artikkel gjelde for hvert enkelt 

fond. 

Artikkel 3 

Datoer da clearingplikten får virkning 

1.  I forbindelse med kontrakter som gjelder en klasse av OTC-derivater som er angitt i vedlegget, får clearingplikten virkning 

a) 9. februar 2017 for motparter i kategori 1, 

b) 9. august 2017 for motparter i kategori 2, 

c) 9. februar 2018 for motparter i kategori 3, 

d) 9. mai 2019 for motparter i kategori 4. 

Når en kontrakt inngås mellom to motparter som tilhører forskjellige kategorier av motparter, skal clearingplikten for denne 

kontrakten få virkning på den seneste av de to datoene. 

2.  For kontrakter som gjelder en klasse av OTC-derivater som er angitt i vedlegget, og som er inngått mellom andre motparter 

enn motparter i kategori 4, der motpartene tilhører samme konsern og den ene motparten er etablert i en tredjestat og den andre 

motparten er etablert i Unionen, får clearingplikten, som unntak fra nr. 1 bokstav a), b) og c), virkning 

a) 9. mai 2019 dersom det ikke er vedtatt en beslutning om likeverdighet i henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EU)  

nr. 648/2012 med hensyn til artikkel 4 i nevnte forordning som dekker OTC-derivatkontraktene angitt i vedlegget til denne 

forordning og gjelder den berørte tredjestaten, eller 

b)  den seneste av følgende datoer dersom det er vedtatt en beslutning om likeverdighet i henhold til artikkel 13 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til artikkel 4 i nevnte forordning som dekker OTC-derivatkontraktene angitt i 

vedlegget til denne forordning og gjelder den berørte tredjestaten: 

i)  60 dager etter ikrafttredelsen av den beslutningen som er vedtatt i henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EU)  

nr. 648/2012 med hensyn til artikkel 4 i nevnte forordning, og som dekker OTC-derivatkontraktene angitt i vedlegget 

til denne forordning og gjelder den berørte tredjestaten, 

ii)  datoen da clearingplikten får virkning i henhold til nr. 1.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover og forskrifter om innretninger for kollektiv 

investering i omsettelige verdipapirer (UCITS) (EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32). 
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Dette unntaket får anvendelse bare dersom motpartene oppfyller følgende vilkår: 

a)  Den motparten som er etablert i en tredjestat, er enten en finansiell motpart eller en ikke-finansiell motpart. 

b)  Den motparten som er etablert i Unionen, er 

i)  en finansiell motpart, en ikke-finansiell motpart, et finansielt holdingselskap, en finansinstitusjon eller et foretak som 

yter tilleggstjenester underlagt egnede tilsynskrav, og den motparten som er omhandlet i bokstav a), er en finansiell 

motpart, 

ii)  enten en finansiell motpart eller en ikke-finansiell motpart, og den motparten som er omhandlet i bokstav a), er en ikke-

finansiell motpart. 

c)  Begge motparter er omfattet fullt ut av samme konsolidering i samsvar med artikkel 3 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012. 

d)  Begge motparter er underlagt egnede sentraliserte framgangsmåter for risikovurdering, -måling og -kontroll. 

e)  Den motparten som er etablert i Unionen, har skriftlig underrettet sin vedkommende myndighet om at vilkårene i bokstav 

a)–d) er oppfylt, og vedkommende myndighet har innen 30 kalenderdager etter at den ble underrettet, bekreftet at disse 

vilkårene er oppfylt. 

Artikkel 4 

Minste gjenværende løpetid 

1.  For finansielle motparter i kategori 1 skal den minste gjenværende løpetiden nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav b) ii) i 

forordning (EU) nr. 648/2012 på den datoen da clearingplikten får virkning, være 

a)  5 år og 3 måneder for kontrakter som er inngått eller fornyet før 9. oktober 2016, og som tilhører klassene i tabellen i 

vedlegget, 

b)  6 måneder for kontrakter som er inngått eller fornyet 9. oktober 2016 eller senere, og som tilhører klassene i tabellen i 

vedlegget. 

2.  For finansielle motparter i kategori 2 skal den minste gjenværende løpetiden nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav b) ii) i 

forordning (EU) nr. 648/2012 på den datoen da clearingplikten får virkning, være 

a)  5 år og 3 måneder for kontrakter som er inngått eller fornyet før 9. oktober 2016, og som tilhører klassene i tabellen i 

vedlegget, 

b)  6 måneder for kontrakter som er inngått eller fornyet 9. oktober 2016 eller senere, og som tilhører klassene i tabellen i 

vedlegget. 

3.  For finansielle motparter i kategori 3 og transaksjoner omhandlet i artikkel 3 nr. 2 i denne forordning som er inngått mellom 

finansielle motparter, skal den minste gjenværende løpetiden nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav b) ii) i forordning (EU)  

nr. 648/2012 på den datoen da clearingplikten får virkning, være 5 år og 3 måneder. 

4.  Dersom en kontrakt er inngått mellom to finansielle motparter som tilhører forskjellige kategorier, eller mellom to 

finansielle motparter som deltar i transaksjoner omhandlet i artikkel 3 nr. 2, skal den minste gjenværende løpetiden som det skal 

tas hensyn til med henblikk på denne artikkel, være den lengste av de gjeldende gjenværende løpetidene. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

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

Utferdiget i Brussel 1. mars 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 ______  

VEDLEGG 

Klasser av OTC-kredittderivater som er omfattet av clearingplikten 

Europeisk ikke-transjeoppdelt indeks for CDS-klasser 

ID Type Undertype 
Geografisk 

område 
Referanseindeks Oppgjørsvaluta Serier Løpetid 

B.1.1. Indeks-CDS Ikke-transje-

oppdelt indeks 

Europa iTraxx Europe 

Main 

EUR 17 og utover 5 år 

B.1.2. Indeks-CDS Ikke-transje-

oppdelt indeks 

Europa iTraxx Europe 

Crossover 

EUR 17 og utover 5 år 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1178 

av 10. juni 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til  

tekniske reguleringsstandarder for clearingplikten(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre(1), særlig artikkel 5 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) har blitt underrettet om de klassene av OTC-

rentederivater som visse sentrale motparter har fått tillatelse til å cleare. For hver av disse klassene har ESMA vurdert de 

kriteriene som er avgjørende for om de skal bli omfattet av clearingplikten, herunder standardiseringsnivå, volum og 

likviditet samt tilgangen til prisopplysninger. Med det overordnede mål å redusere systemrisiko har ESMA fastsatt 

hvilke klasser av OTC-rentederivater som bør være omfattet av clearingplikten i samsvar med framgangsmåten i 

forordning (EU) nr. 648/2012. 

2) OTC-rentederivatkontrakter kan ha et fast nominelt beløp, et variabelt nominelt beløp eller et betinget nominelt beløp. I 

kontrakter med et fast nominelt beløp varierer det nominelle beløpet ikke i kontraktens løpetid. I kontrakter med et 

variabelt nominelt beløp varierer det nominelle beløpet i kontraktens løpetid på en forutsigbar måte. I kontrakter med et 

betinget nominelt beløp varierer det nominelle beløpet i kontraktens løpetid på en uforutsigbar måte. Betingede 

nominelle beløp gjør prisfastsettelsen og risikostyringen i forbindelse med OTC-rentederivatkontrakter mer kompleks, 

og det blir derfor også vanskeligere for sentrale motparter å cleare dem. Det bør tas hensyn til dette ved fastsettelsen av 

hvilke klasser av OTC-rentederivater som skal være omfattet av clearingplikten. 

3) Ved fastsettelsen av hvilke klasser av OTC-derivatkontrakter som skal være omfattet av clearingplikten, bør det tas 

hensyn til særtrekkene ved de OTC-derivatkontraktene som inngås med utstedere av obligasjoner med fortrinnsrett eller 

med sikringsgrupper for obligasjoner med fortrinnsrett. De klassene av OTC-rentederivater som er omfattet av 

clearingplikten i henhold til denne forordning, bør ikke omfatte kontrakter som inngås med utstedere av obligasjoner 

med fortrinnsrett eller med sikringsgrupper for obligasjoner med fortrinnsrett, forutsatt at de oppfyller visse vilkår. 

4) Motpartene er forskjellige når det gjelder tiden de trenger for å innføre de ordningene som er nødvendige for å cleare 

OTC-rentederivatene som er omfattet av clearingplikten. For å sikre at denne plikten innføres på en ordnet måte til rett 

tid, bør motpartene inndeles i kategorier der motparter som er tilstrekkelig like, blir omfattet av clearingplikten fra 

samme dato. 

5) En første kategori bør omfatte både finansielle og ikke-finansielle motparter som når denne forordning trer i kraft, er 

clearingmedlemmer av minst en av de relevante sentrale motpartene og for minst en av klassene av OTC-rentederivater 

som er omfattet av clearingplikten, ettersom disse motpartene allerede har erfaring med clearing av OTC-rentederivater 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 195 av 20.7.2016, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 113/2018 av 31. mai 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort 

(1) EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1. 

2018/EØS/60/30 
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og allerede har opprettet kontakt med disse sentrale motpartene for å cleare minst en av disse klassene. Ikke-finansielle 

motparter som er clearingmedlemmer, bør også inngå i denne første kategorien, ettersom deres erfaring og forberedelse 

med hensyn til sentral clearing kan sammenlignes med den hos finansielle motparter som inngår i samme kategori. 

6) En andre og tredje kategori bør omfatte finansielle motparter som ikke inngår i den første kategorien, inndelt på 

grunnlag av omfanget av deres rettslige og operasjonelle kapasitet med hensyn til OTC-derivater. Aktivitetsnivået 

knyttet til OTC-derivater bør danne grunnlag for å dele inn finansielle motparter etter omfanget av rettslig og 

operasjonell kapasitet, og det bør derfor fastsettes en kvantitativ terskel for inndelingen i andre og tredje kategori på 

grunnlag av det samlede gjennomsnittlige nominelle beløpet ved månedens slutt for derivater som ikke cleares sentralt. 

Denne terskelen bør fastsettes på et egnet nivå for å dele inn de mindre markedsdeltakerne, samtidig som en betydelig 

risiko i den andre kategorien fanges opp. Terskelen bør også tilpasses den terskelen som er vedtatt på internasjonalt plan 

for marginkrav for derivater som ikke cleares sentralt, med sikte på å fremme regeltilnærming og begrense motpartenes 

kostnader i forbindelse med overholdelse. Selv om terskelen får generell anvendelse på konsernplan med hensyn til de 

potensielle delte risikoene i konsernet, bør den, som angitt i de internasjonale standardene, i forbindelse med 

investeringsfond anvendes særskilt på hvert fond, ettersom et fonds forpliktelser vanligvis ikke påvirkes av 

forpliktelsene til andre fond eller deres kapitalforvaltere. Terskelen bør derfor anvendes særskilt på hvert fond så lenge 

hvert investeringsfond ved fondets insolvens eller konkurs utgjør en helt atskilt og avgrenset gruppe av eiendeler som 

verken er sikret, garantert eller støttet av andre investeringsfond eller av kapitalforvalteren selv. 

7) Visse alternative investeringsfond (AIF) omfattes ikke av definisjonen av finansiell motpart i forordning (EU)  

nr. 648/2012 selv om deres operasjonelle kapasitet med hensyn til OTC-derivatkontrakter tilsvarer kapasiteten til AIF-er 

som er omfattet av definisjonen. AIF-er som klassifiseres som ikke-finansielle motparter, bør derfor inngå i de samme 

kategoriene av motparter som AIF-er som er klassifisert som finansielle motparter. 

8) En fjerde kategori bør omfatte ikke-finansielle motparter som ikke inngår i de øvrige kategoriene, ettersom de, 

sammenlignet med de andre kategoriene av motparter, har mer begrenset erfaring og operasjonell kapasitet med hensyn 

til OTC-derivater og sentral clearing. 

9) Ved fastsettelsen av den datoen da clearingplikten får virkning for motparter i den første kategorien, bør det tas hensyn 

til at disse kanskje ikke har opprettet de nødvendige kontaktene med de sentrale motpartene for alle klassene som er 

omfattet av clearingplikten. I tillegg utgjør motparter i denne kategorien en inngangsport til clearing for motparter som 

ikke er clearingmedlemmer, og clearing for kunder og indirekte kunder forventes å øke betydelig i omfang som følge av 

at clearingplikten trer i kraft. Denne første kategorien av motparter står dessuten for en betydelig del av volumene når 

det gjelder OTC-rentederivater som allerede cleares, og volumene av transaksjoner som skal cleares, vil øke betydelig 

etter den datoen da clearingplikten fastsatt i denne forordning får virkning. For motparter i første kategori bør det derfor 

fastsettes en rimelig frist på seks måneder til å forberede clearing av ytterligere klasser, til å håndtere økningen når det 

gjelder clearing for kunder og indirekte kunder, og til å tilpasse seg økte volumer av transaksjoner som skal cleares. 

10) Ved fastsettelsen av den datoen da clearingplikten får virkning for motparter i andre og tredje kategori, bør det tas 

hensyn til at de fleste av dem vil få tilgang til en sentral motpart ved å bli kunde eller indirekte kunde hos et 

clearingmedlem. Denne prosessen kan ta mellom 12 og 18 måneder, avhengig av motpartenes rettslige og operasjonelle 

kapasitet samt hvor godt forberedt de er med hensyn til å opprette de ordningene med clearingmedlemmer som er 

nødvendige for å cleare kontraktene. 

11) Ved fastsettelsen av den datoen da clearingplikten får virkning for motparter i fjerde kategori, bør det tas hensyn til 

deres rettslige og operasjonelle kapasitet samt at de, sammenlignet med de andre kategoriene av motparter, har mer 

begrenset erfaring med OTC-derivater og sentral clearing. 

12) For OTC-derivatkontrakter som er inngått mellom en motpart etablert i en tredjestat og en annen motpart som er etablert 

i Unionen, men som tilhører samme konsern og er omfattet fullt ut av samme konsolidering samt er underlagt en egnet 

sentralisert framgangsmåte for risikovurdering, -måling og -kontroll, bør datoen for anvendelsen av clearingplikten 
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utsettes. Den utsatte anvendelsesdatoen bør sikre at disse kontraktene i en begrenset periode ikke er omfattet av 

clearingplikten, så lenge det ikke er vedtatt gjennomføringsrettsakter i henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EU)  

nr. 648/2012 som omfatter OTC-derivatkontraktene angitt i vedlegg I til denne forordning, og som gjelder den 

jurisdiksjonen der tredjestatsmotparten er etablert. Vedkommende myndigheter bør på forhånd kunne kontrollere at 

motpartene som inngår disse kontraktene, tilhører samme konsern og oppfyller de andre vilkårene for konserninterne 

transaksjoner i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012. 

13) I motsetning til det som er tilfellet for OTC-derivater når motpartene er ikke-finansielle motparter, skal clearingplikten 

når motpartene i OTC-derivatkontrakter er finansielle motparter, i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012 anvendes på 

kontrakter inngått etter meldingen til ESMA om en sentral motparts tillatelse til å cleare en bestemt klasse av OTC-

derivater, men før den datoen da clearingplikten får virkning, forutsatt at disse kontraktenes gjenværende løpetid på 

datoen da clearingplikten får virkning, gjør det berettiget. Anvendelsen av clearingplikten på disse kontraktene bør ha 

som mål å sikre en ensartet og sammenhengende anvendelse av forordning (EU) nr. 648/2012. Den bør bidra til å skape 

finansiell stabilitet og redusere systemrisiko samt sikre like konkurransevilkår for markedsdeltakere når en klasse av 

OTC-derivatkontrakter er erklært å være omfattet av clearingplikten. Den minste gjenværende løpetiden bør derfor 

fastsettes på et nivå som sikrer at disse målene nås. 

14) Før tekniske reguleringsstandarder vedtatt i henhold til artikkel 5 nr. 2 i forordning (EU) nr. 648/2012 trer i kraft, kan 

motpartene ikke forutse om de OTC-derivatkontraktene som de inngår, vil bli omfattet av clearingplikten på den datoen 

den får virkning. Denne usikkerheten har en betydelig innvirkning på markedsdeltakernes mulighet til å sette en 

nøyaktig pris på de OTC-derivatkontraktene som de inngår, ettersom kontrakter som cleares sentralt, er omfattet av en 

annen ordning for sikkerhetsstillelse enn kontrakter som ikke cleares sentralt. Et krav om framtidig clearing av OTC-

derivatkontrakter inngått før denne forordnings ikrafttredelse, uavhengig av kontraktenes gjenværende løpetid på den 

datoen da clearingplikten får virkning, kan begrense motpartenes mulighet til å sikre sine markedsrisikoer tilstrekkelig, 

og kan enten påvirke markedets virkemåte og den finansielle stabiliteten eller hindre motpartenes vanlige virksomhet 

ved at de må sikre risikoene på andre egnede måter. 

15) Videre bør OTC-derivatkontrakter som er inngått etter denne forordnings ikrafttredelse og før clearingplikten får 

virkning, ikke omfattes av clearingplikten før motpartene i disse kontraktene kan bestemme hvilken kategori de tilhører, 

og om de er omfattet av clearingplikten for en bestemt kontrakt, herunder ved konserninterne transaksjoner, og før de 

kan innføre de ordningene som er nødvendige for å kunne inngå disse kontraktene, idet det tas hensyn til 

clearingplikten. For å bevare markedets ordnede virkemåte og stabilitet samt sikre like konkurransevilkår for alle 

motparter er det derfor hensiktsmessig å anse disse kontraktene som unntatt fra clearingplikten, uavhengig av deres 

gjenværende løpetid. 

16) OTC-derivatkontrakter som er inngått etter meldingen til ESMA om en sentral motparts tillatelse til å cleare en bestemt 

klasse av OTC-derivater, men før den datoen da clearingplikten får virkning, bør ikke være clearingpliktige dersom de 

ikke er av vesentlig betydning for systemrisikoen, eller dersom et krav om clearingplikt for disse kontraktene på annen 

måte kan hindre en ensartet og sammenhengende anvendelse av forordning (EU) nr. 648/2012. Motpartskredittrisiko 

knyttet til OTC-rentederivatkontrakter med lengre løpetid er i markedet i lengre tid enn motpartskredittrisiko knyttet til 

OTC-rentederivater med kort gjenværende løpetid. Et krav om clearingplikt for kontrakter med kort gjenværende 

løpetid vil pålegge motpartene en byrde som ikke står i forhold til risikoreduksjonen. Videre utgjør OTC-rentederivater 

med kort gjenværende løpetid en forholdsvis liten del av det samlede markedet og derfor en forholdsvis liten del av den 

samlede systemrisikoen knyttet til dette markedet. Minste gjenværende løpetid bør derfor fastsettes på et nivå som sikrer 

at kontrakter med gjenværende løpetid på noen få måneder ikke er omfattet av clearingplikten. 

17) Motparter i tredje kategori bærer en forholdsvis begrenset del av den samlede systemrisikoen, og de har en lavere 

rettslig og operasjonell kapasitet med hensyn til OTC-derivater enn det som er tilfellet for motparter i første og andre 

kategori. Vesentlige bestemmelser i OTC-derivatkontraktene, herunder om fastsettelse av prisen på OTC-rentederivater 

som er omfattet av clearingplikten og inngått før denne plikten får virkning, skal tilpasses innenfor korte tidsrammer for 

å ta hensyn til clearing som vil finne sted først flere måneder etter kontraktsinngåelsen. Denne prosessen med framtidig 
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clearing omfatter viktige tilpasninger av prissettingsmodellen og endringer i dokumentasjonen for disse OTC-

derivatkontraktene. Motparter i tredje kategori har svært begrenset mulighet til å ta hensyn til framtidig clearing i sine 

OTC-derivatkontrakter. Et krav om clearing av OTC-derivatkontrakter som er inngått før clearingplikten får virkning 

for disse motpartene, kan derfor begrense deres mulighet til å sikre risikoene tilstrekkelig, og kan enten påvirke 

markedets virkemåte og stabilitet eller hindre dem i utøvelsen av deres vanlige virksomhet dersom de ikke kan fortsette 

med sikringen. OTC-derivatkontrakter som er inngått av motparter i tredje kategori før den datoen da clearingplikten får 

virkning, bør derfor ikke være clearingpliktige. 

18) Videre kan OTC-derivatkontrakter som er inngått mellom motparter som tilhører samme konsern, unntas fra clearing, 

forutsatt at visse vilkår er oppfylt, for å unngå at konserninterne framgangsmåter for risikostyring blir mindre effektive, 

og at oppnåelsen av det overordnede målet for forordning (EU) nr. 648/2012 dermed undergraves. Konserninterne 

transaksjoner som oppfyller visse vilkår og er inngått før den datoen da clearingplikten får virkning for disse 

transaksjonene, bør derfor ikke være clearingpliktige. 

19) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ESMA har framlagt for Kommisjonen. 

20) ESMA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene, innhentet uttalelse fra interessentgruppen for 

verdipapirer og markeder opprettet ved artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(1) og 

rådført seg med Det europeiske råd for systemrisiko. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Klasser av OTC-derivater som er omfattet av clearingplikten 

1.  De klassene av OTC-derivater som er angitt i vedlegg I, skal være omfattet av clearingplikten. 

2.  De klassene av OTC-derivater som er angitt i vedlegg I, skal ikke omfatte kontrakter som inngås med utstedere av 

obligasjoner med fortrinnsrett eller med sikringsgrupper for obligasjoner med fortrinnsrett, forutsatt at disse kontraktene 

oppfyller alle følgende vilkår: 

a)  De benyttes bare til sikring mot rente- eller valutaavvik i sikringsgrupper som er knyttet til obligasjonen med fortrinnsrett. 

b)  De er registrert eller oppført i sikringsgruppen for obligasjonen med fortrinnsrett i samsvar med nasjonal lovgivning om 

obligasjoner med fortrinnsrett. 

c)  De avsluttes ikke dersom utstederen av obligasjonen med fortrinnsrett eller sikringsgruppen blir avviklet eller insolvent. 

d)  Motparten i den OTC-derivatkontrakten som inngås med utstedere av obligasjoner med fortrinnsrett eller med 

sikringsgrupper for obligasjoner med fortrinnsrett, er minst likestilt med innehaverne av obligasjonene med fortrinnsrett, 

unntatt når motparten i den OTC-derivatkontrakten som inngås med utstedere av obligasjoner med fortrinnsrett eller med 

sikringsgrupper for obligasjoner med fortrinnsrett, er den misligholdende eller berørte part eller gir avkall på å være 

likestilt.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 
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e)  Obligasjonene med fortrinnsrett oppfyller kravene i artikkel 129 i europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013(1) og er omfattet av et lovfestet krav om sikkerhetsstillelse på minst 102 %. 

Artikkel 2 

Kategorier av motparter 

1.  Med hensyn til artikkel 3 og 4 skal motpartene som er omfattet av clearingplikten, inndeles i følgende kategorier: 

a)  Kategori 1 utgjøres av motparter som når denne forordning trer i kraft, når det gjelder minst en av klassene av OTC-

derivater som angis i vedlegg I til denne forordning eller i vedlegg I til delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/2205(2), 

er clearingmedlemmer i henhold til artikkel 2 nr. 14 i forordning (EU) nr. 648/2012 av minst en av de sentrale motpartene 

som før nevnte dato har fått tillatelse til eller godkjenning for å cleare minst en av disse klassene. 

b)  Kategori 2 utgjøres av motparter som ikke tilhører kategori 1, som tilhører et konsern med en samlet gjennomsnittlig 

utestående nominell bruttoverdi ved månedens slutt for derivater som ikke cleares sentralt, for januar, februar og mars 2016 

på over 8 milliarder euro, og som er enten 

i)  finansielle motparter eller 

ii)  alternative investeringsfond som definert i artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2011/61/EU(3) som er ikke-finansielle motparter. 

c)  Kategori 3 utgjøres av motparter som ikke tilhører kategori 1 eller 2, og som er enten 

i)  finansielle motparter eller 

ii)  alternative investeringsfond som definert i artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i direktiv 2011/61/EU som er ikke-finansielle 

motparter. 

d)  Kategori 4 utgjøres av ikke-finansielle motparter som ikke tilhører kategori 1, 2 eller 3. 

2.  Ved beregningen av den samlede gjennomsnittlige utestående nominelle bruttoverdien for konsernet ved månedens slutt 

som nevnt i nr. 1 bokstav b), skal alle konsernets derivater som ikke cleares sentralt, herunder valutaterminkontrakter, 

bytteavtaler og valutabytteavtaler, inngå. 

3.  Dersom motpartene er alternative investeringsfond som definert i artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i direktiv 2011/61/EU eller 

innretninger for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer som definert i artikkel 1 nr. 2 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/65/EF(4), skal terskelen på 8 milliarder euro nevnt i nr. 1 bokstav b) i denne artikkel gjelde for hvert enkelt 

fond. 

Artikkel 3 

Datoer da clearingplikten får virkning 

1.  I forbindelse med kontrakter som gjelder en klasse av OTC-derivater som er angitt i vedlegg I, får clearingplikten virkning 

a) 9. februar 2017 for motparter i kategori 1,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og 

om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1). 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/2205 av 6. august 2015 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 648/2012 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for clearingplikten (EUT L 314 av 1.12.2015, s. 13.) 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU av 8. juni 2011 om forvaltere av alternative investeringsfond og om endring av direktiv 

2003/41/EF og 2009/65/EF og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 av 1.7.2011, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover og forskrifter om innretninger for kollektiv 

investering i omsettelige verdipapirer (UCITS) (EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32). 



Nr. 60/362 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.9.2018 

 

b) 9. juli 2017 for motparter i kategori 2, 

c) 9. februar 2018 for motparter i kategori 3, 

d) 9. juli 2019 for motparter i kategori 4. 

Når en kontrakt inngås mellom to motparter som tilhører forskjellige kategorier av motparter, skal clearingplikten for denne 

kontrakten få virkning på den seneste av de to datoene. 

2.  For kontrakter som gjelder en klasse av OTC-derivater som er angitt i vedlegg I, og som er inngått mellom andre 

motparter enn motparter i kategori 4, der motpartene tilhører samme konsern og den ene motparten er etablert i en tredjestat og 

den andre motparten er etablert i Unionen, får clearingplikten, som unntak fra nr. 1 bokstav a), b) og c), virkning 

a) 9. juli 2019 dersom det ikke er vedtatt en beslutning om likeverdighet i henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EU)  

nr. 648/2012 med hensyn til artikkel 4 i nevnte forordning som dekker OTC-derivatkontraktene angitt i vedlegg I til denne 

forordning og gjelder den berørte tredjestaten, eller 

b)  den seneste av følgende datoer dersom det er vedtatt en beslutning om likeverdighet i henhold til artikkel 13 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til artikkel 4 i nevnte forordning som dekker OTC-derivatkontraktene angitt i 

vedlegg I til denne forordning og gjelder den berørte tredjestaten: 

i)  60 dager etter ikrafttredelsen av den beslutningen som er vedtatt i henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EU)  

nr. 648/2012 med hensyn til artikkel 4 i nevnte forordning, og som dekker OTC-derivatkontraktene angitt i vedlegg I til 

denne forordning og gjelder den berørte tredjestaten, 

ii)  datoen da clearingplikten får virkning i henhold til nr. 1. 

Dette unntaket får anvendelse bare dersom motpartene oppfyller følgende vilkår: 

a)  Den motparten som er etablert i en tredjestat, er enten en finansiell motpart eller en ikke-finansiell motpart. 

b)  Den motparten som er etablert i Unionen, er 

i)  en finansiell motpart, en ikke-finansiell motpart, et finansielt holdingselskap, en finansinstitusjon eller et foretak som 

yter tilknyttede tjenester underlagt egnede tilsynskrav, og den motparten som er omhandlet i bokstav a), er en finansiell 

motpart, eller 

ii)  enten en finansiell motpart eller en ikke-finansiell motpart, og den motparten som er omhandlet i bokstav a), er en ikke-

finansiell motpart. 

c)  Begge motparter er omfattet fullt ut av samme konsolidering i samsvar med artikkel 3 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012. 

d)  Begge motparter er underlagt egnede sentraliserte framgangsmåter for risikovurdering, -måling og -kontroll. 

e)  Den motparten som er etablert i Unionen, har skriftlig underrettet sin vedkommende myndighet om at vilkårene i bokstav 

a)–d) er oppfylt, og vedkommende myndighet har innen 30 kalenderdager etter at den ble underrettet, bekreftet at disse 

vilkårene er oppfylt. 

Artikkel 4 

Minste gjenværende løpetid 

1.  For finansielle motparter i kategori 1 skal den minste gjenværende løpetiden nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav b) ii) i 

forordning (EU) nr. 648/2012 på den datoen da clearingplikten får virkning, være 

a)  15 år for kontrakter som er inngått eller fornyet før 9. oktober 2016, og som tilhører klassene i tabell 1 i vedlegg I, 
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b)  3 år for kontrakter som er inngått eller fornyet før 9. oktober 2016, og som tilhører klassene i tabell 2 i vedlegg I, 

c)  6 måneder for kontrakter som er inngått eller fornyet 9. oktober 2016 eller senere, og som tilhører klassene i tabell 1 eller  

2 i vedlegg I. 

2.  For finansielle motparter i kategori 2 skal den minste gjenværende løpetiden nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav b) ii) i 

forordning (EU) nr. 648/2012 på den datoen da clearingplikten får virkning, være 

a)  15 år for kontrakter som er inngått eller fornyet før 9. oktober 2016, og som tilhører klassene i tabell 1 i vedlegg I, 

b)  3 år for kontrakter som er inngått eller fornyet før 9. oktober 2016, og som tilhører klassene i tabell 2 i vedlegg I, 

c)  6 måneder for kontrakter som er inngått eller fornyet 9. oktober 2016 eller senere, og som tilhører klassene i tabell 1 eller  

2 i vedlegg I. 

3.  For finansielle motparter i kategori 3 og transaksjoner omhandlet i artikkel 3 nr. 2 i denne forordning som er inngått 

mellom finansielle motparter, skal den minste gjenværende løpetiden nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav b) ii) i forordning (EU)  

nr. 648/2012 på den datoen da clearingplikten får virkning, være 

a)  15 år for kontrakter som tilhører klassene i tabell 1 i vedlegg I, 

b)  3 år for kontrakter som tilhører klassene i tabell 2 i vedlegg I. 

4.  Dersom en kontrakt er inngått mellom to finansielle motparter som tilhører forskjellige kategorier, eller mellom to 

finansielle motparter som deltar i transaksjoner omhandlet i artikkel 3 nr. 2, skal den minste gjenværende løpetiden som det skal 

tas hensyn til med henblikk på denne artikkel, være den lengste av de gjeldende gjenværende løpetidene. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 10. juni 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

Klasser av OTC-rentederivater som er omfattet av clearingplikten 

Tabell 1 

Klasser av avtaler om bytte av fast mot flytende rente 

ID Type 
Referanse-

indeks 

Oppgjørs-

valuta 
Løpetid Type oppgjørsvaluta Valgfrihet Type nominell verdi 

C.1.1 Fast mot flytende NIBOR NOK 28D–10Å Felles valuta Nei Fast eller variabel 

C.1.2 Fast mot flytende WIBOR PLN 28D–10Å Felles valuta Nei Fast eller variabel 

C.1.3 Fast mot flytende STIBOR SEK 28D–15Å Felles valuta Nei Fast eller variabel 

Tabell 2 

Klasser av framtidige renteavtaler 

ID Type 
Referanse-

indeks 

Oppgjørs-

valuta 
Løpetid Type oppgjørsvaluta Valgfrihet Type nominell verdi 

C.2.1 FRA NIBOR NOK 3D–2Å Felles valuta Nei Fast eller variabel 

C.2.2 FRA WIBOR PLN 3D–2Å Felles valuta Nei Fast eller variabel 

C.2.3 FRA STIBOR SEK 3D–3Å Felles valuta Nei Fast eller variabel 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/104 

av 19. oktober 2016 

om endring av delegert forordning (EU) nr. 148/2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning  

(EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for minstekrav til de opplysningene som skal rapporteres til transaksjonsregistre(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre(1), særlig artikkel 9 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 148/2013(2) angir de opplysningene som skal rapporteres, og pålegger mot-

partene å sikre at begge parter i en transaksjon er enige om de opplysninger som rapporteres. 

2) Det er også viktig å ta hensyn til at i en derivatkontrakt fungerer en sentral motpart som part. Derfor bør en eksisterende 

kontrakt som cleares gjennom en sentral motpart, rapporteres som oppsagt, og den nye kontrakten som oppstår gjennom 

clearingen, innrapporteres. 

3) Ved derivatkontrakter som består av en kombinasjon av derivatkontrakter, har vedkommende myndigheter behov for å 

forstå hva som kjennetegner hver av derivatkontraktene. Ettersom vedkommende myndigheter også må kunne forstå den 

generelle sammenhengen, bør det også framgå av transaksjonsrapporten at transaksjonen er en del av en overordnet 

strategi. Derfor bør derivatkontrakter som gjelder en kombinasjon av derivatkontrakter, innrapporteres særskilt for hver 

derivatkontrakt, med en intern identifikator som kopler de ulike elementene sammen. 

4) Når det gjelder derivatkontrakter som består av en kombinasjon av derivatkontrakter som må rapporteres i mer enn én 

rapport, kan det være vanskelig å avgjøre hvordan opplysningene om kontrakten bør deles opp i ulike rapporter, og 

dermed også hvor mange rapporter som bør sendes inn. Ved rapportering av slike kontrakter bør motpartene derfor 

avtale seg imellom hvor mange rapporter som skal sendes inn. 

5) For å kunne overvåke konsentrasjonen av eksponeringer og systemrisiko på en ordentlig måte er det svært viktig å sikre 

at fullstendige og nøyaktige opplysninger om eksponering og sikkerhet som utveksles mellom to motparter, sendes inn 

til transaksjonsregistrene. Det er derfor av avgjørende betydning at motpartene rapporterer vurderinger av 

derivatkontrakter i henhold til en felles metode. Videre er det også viktig å kreve rapportering av startmarginer og 

variasjonsmarginer som er stilt og mottatt.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 17 av 21.1.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 113/2018 av 31. mai 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 148/2013 av 19. desember 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for minstekrav til 

de opplysningene som skal rapporteres til transaksjonsregistre (EUT L 52 av 23.2.2013, s. 1). 

2018/EØS/60/31 



Nr. 60/366 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.9.2018 

 

6) For å gi vedkommende myndigheter fullstendige opplysninger om motpartenes faktiske eksponeringer i alle derivat-

klasser er det svært viktig å fastsette krav til rapporteringen av opplysninger om kredittderivater og om sikkerheten som 

utveksles mellom motparter. For at de rapporterende partene skal kunne oppfylle rapporteringsplikten på en 

standardisert og harmonisert måte, bør beskrivelsen av eksisterende felter dessuten gjøres klarere. 

7) Delegert forordning (EU) nr. 148/2013 bør derfor endres. 

8) Rapporteringskravene bør endres når det gjelder hvilke opplysninger som skal rapporteres. Motparter og transaksjons-

registre bør derfor gis tilstrekkelig tid til å treffe alle nødvendige tiltak for å etterkomme de endrede kravene. 

9) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

10) I samsvar med artikkel 10 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(1) har ESMA holdt åpne offentlige 

høringer om utkastene til tekniske reguleringsstandarder, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt 

innhentet uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder nevnt i artikkel 37 i nevnte forordning. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I delegert forordning (EU) nr. 148/2013 gjøres følgende endringer: 

1) Artikkel 1 nr. 2 skal lyde: 

«2. Opplysningene og informasjonen nevnt i nr. 1 skal rapporteres i én enkelt rapport. 

Som unntak fra første ledd skal opplysningene og informasjonen nevnt i nr. 1 innrapporteres separat dersom følgende vilkår 

er oppfylt: 

a) Derivatkontrakten består av en kombinasjon av derivatkontrakter. 

b) Feltene i tabellene i vedlegget gjør det ikke mulig å rapportere opplysningene og informasjonen om derivatkontrakten 

nevnt i bokstav a), på en effektiv måte. 

Motparter i en derivatkontrakt som består av en kombinasjon av derivatkontrakter, skal før rapporteringsfristen komme til 

enighet om hvor mange separate rapporter som skal sendes til et transaksjonsregister i forbindelse med derivatkontrakten. 

Den rapporterende motparten skal kople de separate rapportene sammen ved hjelp av en identifikator som motparten 

benytter utelukkende for denne gruppen transaksjonsrapporter, i samsvar med felt 14 i tabell 2 i vedlegget.» 

2) Artikkel 2 og 3 skal lyde: 

«Artikkel 2 

Clearede transaksjoner 

1. Dersom opplysningene om en derivatkontrakt allerede er rapportert i henhold til artikkel 9 i forordning (EU)  

nr. 648/2012, og derivatkontrakten i ettertid cleares av en sentral motpart, skal den rapporteres som oppsagt ved at felt 93 i 

tabell 2 i vedlegget fylles ut med tiltakstypen «tidlig oppsigelse», og nye kontrakter som oppstår ved clearingen, skal 

rapporteres. 

2. Dersom en kontrakt samme dag både inngås på en handelsplass og cleares, skal bare kontrakter som oppstår ved 

clearingen rapporteres.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet  

(Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 
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Artikkel 3 

Rapportering av eksponeringer 

1. Opplysningene om sikkerhet som kreves i henhold til tabell 1 i vedlegget, skal omfatte all sikkerhet som er stilt og 

mottatt i samsvar med felt 21–35 i tabell 1 i vedlegget. 

2. Dersom en motpart ikke stiller sikkerhet på transaksjonsnivå, skal motpartene rapportere sikkerhet som stilles og 

mottas på porteføljenivå, til et transaksjonsregister, i samsvar med felt 21–35 i tabell 1 i vedlegget. 

3. Dersom sikkerheten knyttet til en kontrakt rapporteres på porteføljenivå, skal den rapporterende motparten oppgi en 

kode til transaksjonsregisteret som identifiserer porteføljen som den rapporterte kontrakten er knyttet til i samsvar med felt 

23 i tabell 1 i vedlegget. 

4. Andre ikke-finansielle motparter enn dem som er nevnt i artikkel 10 i forordning (EU) nr. 648/2012, skal ikke være 

pålagt å rapportere sikkerhets-, markedsverdi- eller modellverdivurderinger for kontraktene angitt i tabell 1 i vedlegget til 

denne forordning. 

5. For kontrakter som cleares av en sentral motpart, skal motparten rapportere den verdi på kontrakten som den sentrale 

motparten har oppgitt i samsvar med felt 17–20 i tabell 1 i vedlegget. 

6. For kontrakter som ikke cleares gjennom en sentral motpart, skal motparten i samsvar med felt 17–20 i tabell 1 i 

vedlegget til denne forordning rapportere den verdsettingen av kontrakten som er i foretatt i samsvar med metoden definert i 

internasjonal standard for finansiell rapportering 13: Måling av virkelig verdi, som vedtatt av Unionen og nevnt i vedlegget 

til kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008(*). 

  

(*) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008 av 3. november 2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskaps-

standarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 (EUT L 320 av 29.11.2008, s. 1).» 

3) Ny artikkel 3a skal lyde: 

«Artikkel 3a 

Nominelt beløp 

1. Det nominelle beløpet for en derivatkontrakt nevnt i felt 20 i tabell 2 i vedlegget skal angis som følger: 

a) For bytteavtaler, futurekontrakter og forwardkontrakter som omsettes i monetære enheter: det referansebeløpet de 

kontraktsfestede betalingene fastsettes på grunnlag av i derivatmarkedene. 

b) For opsjoner: beregnet ved hjelp av innløsningskursen. 

c) For finansielle differansekontrakter og derivatkontrakter som gjelder råvarer som angis i enheter, f. eks. tønner eller 

tonn: det beløpet dette resulterer i for den aktuelle mengden til kontraktfestet pris. 

d) For derivatkontrakter der det nominelle beløpet beregnes ved hjelp av prisen på den underliggende eiendelen, og denne 

prisen bare er tilgjengelig på oppgjørstidspunktet: pris ved slutten av dagen på den underliggende eiendelen på den 

datoen kontrakten inngås. 

2. Den første rapporten om en derivatkontrakt hvis nominelle beløp varierer over tid, skal angi det nominelle beløpet 

som gjelder på den datoen derivatkontrakten inngås.» 

4) Artikkel 4 skal lyde: 

«Artikkel 4 

Rapporteringsjournal 

Endring av opplysningene i transaksjonsregistrene skal føres i en journal med opplysning om den eller de personene som 

anmoder om endringen, herunder eventuelt transaksjonsregisteret selv, grunnen eller grunnene til endringen, dato og 

klokkeslett og en entydig beskrivelse av endringen, herunder gammelt og nytt innhold i de relevante opplysningene som 

angitt i felt 93 i tabell 2 i vedlegget.» 

5) Vedlegget erstattes med teksten i vedlegget til denne forordning. 



Nr. 60/368 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.9.2018 

 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. november 2017. 

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

Utferdiget i Brussel, 19 oktober 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

 «VEDLEGG 

Opplysninger som skal rapporteres til transaksjonsregistre 

Tabell 1 

Opplysninger om motpartene 

 Felt Opplysninger som skal rapporteres 

 Kontraktsparter  

1 Rapporteringens tidsstempel Dato og klokkeslett for rapportering til transaksjonsregisteret. 

2 Den rapporterende motpartens 

ID 

Entydig kode som identifiserer den rapporterende motparten i kontrakten. 

3 Type ID for den andre 

motparten 

Type kode som brukes for å identifisere den andre motparten. 

4 Den andre motpartens ID Entydig kode som identifiserer den andre motparten i kontrakten. 

Dette feltet skal fylles ut sett fra den rapporterende motpartens synsvinkel. Dersom det 

dreier seg om en fysisk person, skal kundekode konsekvent benyttes. 

5 Den andre motpartens land Koden for landet der den andre motparten har sitt forretningskontor, eller bostedsstat 

dersom den andre motparten er en fysisk person. 

6 Den rapporterende motpartens 

virksomhetssektor 

Den rapporterende motpartens type virksomhet. 

Dersom den rapporterende motparten er en finansiell motpart, skal dette feltet inneholde 

alle nødvendige koder som inngår i klassifiseringen av finansielle motparter, og som 

gjelder for motparten. 

Dersom den rapporterende motparten er en ikke-finansiell motpart, skal dette feltet 

inneholde alle nødvendige koder som inngår i klassifiseringen av ikke-finansielle 

motparter, og som gjelder for motparten. 

Dersom rapporten gjelder mer enn én virksomhet, skal kodene angis etter den aktuelle 

virksomhetens relative betydning. 

7 Type rapporterende motpart Angi om den rapporterende motparten er en sentral motpart, en finansiell motpart, en 

ikke-finansiell motpart eller annen type motpart i samsvar med artikkel 1 nr. 5 eller 

artikkel 2 nr. 1, 8 og 9 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012(1). 

8 Meglers ID Dersom en megler opptrer som mellommann for den rapporterende motparten, men uten 

selv å bli motpart, skal den rapporterende motparten identifisere megleren med en 

entydig kode. 

9 Den rapporterende enhetens 

ID 

Dersom den rapporterende motparten har delegert innsendingen av rapporten til en 

tredjepart eller til den andre motparten, skal denne enheten identifiseres med en entydig 

kode i dette feltet. 

Ellers skal dette feltet ikke fylles ut. 
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 Felt Opplysninger som skal rapporteres 

10 Clearingmedlemmets ID Dersom derivatkontrakten er clearet og den rapporterende motparten ikke selv er 

clearingmedlem, skal det clearingmedlemmet som derivatkontrakten er clearet gjennom, 

identifiseres med en entydig kode i dette feltet. 

11 Type ID for den begunstigede Type kode som brukes til å identifisere den begunstigede. 

12 Den begunstigedes ID Den parten som omfattes av de rettighetene og pliktene som følger av kontrakten. 

Dersom transaksjonen utføres via en struktur, for eksempel en trust eller et fond, som 

representerer en rekke begunstigede, skal strukturen angis som begunstiget. 

Dersom den begunstigede i kontrakten ikke er motpart i kontrakten, skal den 

rapporterende motparten identifisere den begunstigede med en entydig kode eller, 

dersom det dreier seg om fysiske personer, med en kundekode som brukes konsekvent, 

og som er tildelt av den juridiske personen som den fysiske personen benytter. 

13 Handel i egenskap av Angi om den rapporterende motparten har inngått kontrakten for egen regning (på egne 

vegne eller på vegne av en kunde) eller som representant, for en kundes regning og på 

dennes vegne. 

14 Motpartens side Angi om den rapporterende motparten er kjøper eller selger. 

15 Direkte knyttet til forretnings-

virksomhet eller likviditets-

finansiering 

Opplysninger om hvorvidt kontrakten på en objektivt målbar måte er direkte knyttet til 

den rapporterende motpartens forretningsvirksomhet eller likviditetsfinansiering, som 

nevnt i artikkel 10 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012. 

Dette feltet skal ikke fylles ut dersom den rapporterende motparten er en finansiell 

motpart, som nevnt i artikkel 2 nr. 8 i forordning (EU) nr. 648/2012. 

16 Clearinggrenseverdi Opplysninger om hvorvidt den rapporterende motparten ligger over clearing-

grenseverdien nevnt i artikkel 10 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012. 

Dette feltet skal ikke fylles ut dersom den rapporterende motparten er en finansiell 

motpart, som nevnt i artikkel 2 nr. 8 i forordning (EU) nr. 648/2012. 

17 Kontraktens verdi Kontraktens verdsetting til markedsverdi, eller dersom det er relevant i henhold til 

artikkel 11 nr. 2 i forordning (EU) nr. 648/2012, verdsetting til modellverdi. For en 

transaksjon som er clearet, skal den sentrale motpartens verdivurdering legges til grunn. 

18 Verdsettingsvaluta Den valutaen som er benyttet ved verdsetting av kontrakten. 

19 Tidsstempel for verdsetting Dato og klokkeslett for siste verdsetting. For verdsetting til markedsverdi skal dato og 

klokkeslett for offentliggjøring av referansepriser innrapporteres. 

20 Type verdsetting Angi om kontrakten er verdsatt til markedsverdi eller modellverdi eller verdien er 

oppgitt av den sentrale motparten. 

21 Sikkerhetsstillelse Angi om det foreligger en avtale om sikkerhetsstillelse mellom motpartene. 



6.9.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 60/371 

 

 Felt Opplysninger som skal rapporteres 

22 Sikkerhetsportefølje Angi om sikkerhet er stilt på porteføljenivå. 

Med portefølje menes at sikkerheten er beregnet på grunnlag av nettoposisjoner fra et 

antall kontrakter snarere enn per transaksjon. 

23 Sikkerhetsporteføljens kode Dersom sikkerheten rapporteres på porteføljenivå, skal porteføljen identifiseres med en 

entydig kode fastsatt av den rapporterende motparten. 

24 Startmargin stilt Verdien av den startmarginen som den rapporterende motparten har stilt til den andre 

motparten. 

Dersom startmarginen er stilt på porteføljenivå, skal dette feltet inneholde den samlede 

verdien av alle startmarginer som er stilt for porteføljen. 

25 Valuta for startmargin stilt Angi valutaen for startmarginen som er stilt. 

26 Variasjonsmargin stilt Verdien av den variasjonsmarginen, inklusive kontantoppgjør, som den rapporterende 

motparten har stilt til den andre motparten. 

Dersom variasjonsmarginen er stilt på porteføljenivå, skal dette feltet inneholde den 

samlede verdien av alle variasjonsmarginer som er stilt for porteføljen. 

27 Valuta for variasjonsmarginer 

stilt 

Angi valutaen for den variasjonsmarginen som er stilt. 

28 Startmargin mottatt Verdien av den startmarginen den rapporterende motparten har mottatt fra den andre 

motparten. 

Dersom startmarginen er mottatt på porteføljenivå, skal dette feltet inneholde den 

samlede verdien av alle startmarginer som er mottatt for porteføljen. 

29 Valuta for mottatt startmargin Angi valutaen for mottatt startmargin. 

30 Variasjonsmargin mottatt Verdien av variasjonsmarginen, inklusive kontantoppgjør, som den rapporterende 

motpart har mottatt fra den andre motparten. 

Dersom variasjonsmarginen er mottatt på porteføljenivå, skal dette feltet inneholde den 

samlede verdien av alle variasjonsmarginer som er mottatt for porteføljen. 

31 Valuta for mottatt variasjons-

margin 

Angi valutaen for mottatt variasjonsmargin. 

32 Overskytende sikkerhet stilt Verdien av sikkerhet som er stilt utover den sikkerheten som kreves. 

33 Valuta for overskytende sik-

kerhet stilt 

Angi valutaen for overskytende sikkerhet som er stilt. 

34 Overskytende sikkerhet mot-

tatt 

Verdien av sikkerhet som er mottatt utover den sikkerheten som kreves. Sikkerhet 

35 Valuta for overskytende sik-

kerhet mottatt 

Angi valutaen for overskytende sikkerhet som er mottatt. 

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre 

(EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1). 
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Tabell 2 

Felles opplysninger 

 Felt Opplysninger som skal rapporteres 
Berørte typer 

derivatkontrakter 

 Avsnitt 2a — Kontraktstype  Alle kontrakter 

1 Kontraktstype Hver rapporterte kontrakt skal klassifiseres etter type.  

2 Eiendelsklasse Hver rapporterte kontrakt skal klassifiseres etter den eiendels-

klassen den er basert på. 

 

 Avsnitt 2b — Kontrakts-

opplysninger 

 Alle kontrakter 

3 Type produktklassifisering Typen relevant produktklassifisering.  

4 Produktklassifisering For produkter som identifiseres med ISIN (International 

Securities Identification Number) eller AII (Alternative 

Instrument Identifier), angis kode for klassifisering av 

finansielle instrumenter (CFI-koden). 

For produkter der ISIN- eller AII-kode ikke er tilgjengelig, 

angis godkjent entydig produktidentifikator (UPI). Så lenge 

en entydig produktidentifikator ikke er godkjent, skal disse 

produktene klassifiseres med CFI-koden. 

 

5 Type produktidentifikasjon Typen relevant produktidentifikasjon.  

6 Produktidentifikasjon Produktet skal identifiseres med ISIN- eller AII-kode. AII-

kode skal brukes dersom produktet handles på en handels-

plass klassifisert som AII i registeret som offentliggjøres  

på ESMAs nettsted, og som er opprettet på grunnlag av  

de opplysningene som er framlagt av vedkommende 

myndigheter i henhold til artikkel 13 nr. 2 i kommisjons-

forordning (EF) nr. 1287/2006(1). 

AII skal bare brukes fram til datoen for anvendelse av den 

delegerte rettsakten vedtatt av Kommisjonen i henhold til 

artikkel 27 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 600/2014(2). 

 

7 Type identifikasjon av under-

liggende 

Typen relevant identifikator for underliggende.  

8 Identifikasjon av under-

liggende 

Det direkte underliggende skal identifiseres med en entydig 

identifikasjon basert på type underliggende. 

AII skal bare brukes fram til datoen for anvendelse av den 

delegerte rettsakten vedtatt av Kommisjonen i henhold til 

artikkel 27 nr. 3 i forordning (EU) nr. 600/2014. 

For CDS-er angis ISIN-kode for referanseforpliktelsen. 

For kurver som blant annet er sammensatt av finansielle 

instrumenter som handles på en handelsplass, angis bare 

finansielle instrumenter som handles på en handelsplass. 
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 Felt Opplysninger som skal rapporteres 
Berørte typer 

derivatkontrakter 

9 Nominell valuta 1 Det nominelle beløpets valuta. 

For rente- eller valutaderivatkontrakter vil dette være 

nominell valuta for element 1. 

 

10 Nominell valuta 2 Det nominelle beløpets andre valuta. 

For rente- eller valutaderivatkontrakter vil dette være 

nominell valuta for element 2. 

 

11 Leveringsvaluta Den valutaen det skal leveres i.  

 Avsnitt 2c — Opplysninger 

om transaksjonen 

 Alle kontrakter 

12 Transaksjonsidentifikator Så lenge en global UTI ikke er tilgjengelig, skal det brukes en 

entydig transaksjonsidentifikator som er avtalt med den andre 

motparten. 

 

13 Rapportens sporingsnummer Et entydig nummer for alle rapporter som gjelder samme 

utførelse av en derivatkontrakt. 

 

14 Identifikator for komponenter 

i sammensatte transaksjoner 

Det rapporterende foretakets interne identifikator for å 

identifisere og kople sammen alle rapporter knyttet til en 

derivatkontrakt som består av en kombinasjon av derivat-

kontrakter. Motpartens kode må være entydig for alle 

transaksjonsrapporter derivatkontrakten gir opphav til. 

Dette feltet skal bare fylles ut når et foretak utfører en 

derivatkontrakt som består av to eller flere derivatkontrakter, 

og det ikke er mulig å gi tilfredsstillende opplysninger i én 

enkelt rapport. 

 

15 Handelsplass Handelsplassen for derivatkontrakten skal identifiseres med 

en entydig kode. 

Dersom en kontrakt er inngått OTC og det berørte 

instrumentet opptas til notering eller handles på en handels-

plass, angis MIC-kode «XOFF». 

Dersom en kontrakt er inngått OTC og det berørte 

instrumentet ikke opptas til notering eller handles på en 

handelsplass, angis MIC-kode «XXXX». 

 

16 Komprimering Angi om kontrakten er resultatet av en komprimering som 

definert i artikkel 2 nr. 1 punkt 47 i forordning (EU)  

nr. 600/2014. 

 

17 Pris/sats Prisen per derivat, eksklusive eventuell provisjon og påløpt 

rente. 
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 Felt Opplysninger som skal rapporteres 
Berørte typer 

derivatkontrakter 

18 Prisnotering Måten prisen er uttrykt på.  

19 Valuta som prisen er oppgitt i Den valutaen som prisen/satsen er uttrykt i.  

20 Nominell verdi Det referansebeløpet de kontraktsfestede betalingene er 

fastsatt på grunnlag av. Når det gjelder delvise avslutninger, 

amortiseringer og kontrakter hvis nominelle beløp på grunn 

av kjennetegn ved kontrakten varierer over tid, skal nominell 

verdi gjenspeile gjenværende nominell verdi etter at 

endringen har funnet sted. 

 

21 Prismultiplikator Antall enheter av det finansielle instrumentet som inngår i en 

handelspost, for eksempel antall derivater som inngår i 

kontrakten. 

 

22 Mengde Antall kontrakter som rapporten omfatter. 

For prisveddemål («spread bets») angis mengde som den 

pengeverdien som er satset per punkt i kursutviklingen for det 

direkte underliggende finansielle instrument. 

 

23 Forskuddsbetaling Oppgi størrelsen på eventuell forskuddsbetaling som den 

rapporterende motparten har foretatt eller mottatt. 

 

24 Leveringstype Angir om kontrakten gjøres opp fysisk eller kontant.  

25 Tidsstempel for utførelse av 

transaksjon 

Dato og klokkeslett for utførelse av kontrakten.  

26 Ikrafttredelsesdato Den datoen kontraktens forpliktelser trer i kraft.  

27 Forfallsdato Opprinnelig forfallsdato for den rapporterte kontrakten. 

Tidlig oppsigelse skal ikke rapporteres i dette feltet. 

 

28 Oppsigelsesdato Oppsigelsesdato ved tidlig oppsigelse av den rapporterte 

kontrakten. 

 

29 Oppgjørsdato Oppgjørsdato for det underliggende. 

Dersom det er to eller flere datoer, kan flere felter legges til. 

 

30 Type rammeavtale Opplysninger om eventuell rammeavtale som foreligger 

(f.eks. ISDA-rammeavtale, rammeavtale for kjøp og salg av 

kraft (Master Power Purchase and Sale Agreement), interna-

sjonal ForEx-rammeavtale, europeisk rammeavtale eller 

eventuelle lokale rammeavtaler). 
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 Felt Opplysninger som skal rapporteres 
Berørte typer 

derivatkontrakter 

31 Rammeavtaleversjon Opplysninger om året for den versjonen av rammeavtalen 

som er benyttet for den rapporterte transaksjonen (f.eks. 

1992, 2002 osv.). 

 

 Avsnitt 2d — Risikoreduk-

sjon/rapportering 

 Alle kontrakter 

32 Tidsstempel for bekreftelse Dato og klokkeslett for bekreftelsen, i henhold til artikkel 12 i 

delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 149/2013(3). 

 

33 Bekreftelsesmåte Angi om kontrakten er bekreftet elektronisk, ikke-elektronisk 

eller er ubekreftet. 

 

 Avsnitt 2e — Clearing  Alle kontrakter 

34 Clearingplikt Angi om den rapporterte kontrakten tilhører en klasse OTC-

derivater som er erklært omfattet av clearingplikten, og om 

begge motparter i kontrakten er omfattet av clearingplikten i 

henhold til forordning (EU) nr. 648/2012 på tidspunktet for 

utførelse av kontrakten. 

 

35 Clearet Angi om clearing har funnet sted.  

36 Tidsstempel for clearing Klokkeslett og dato for clearing.  

37 Sentral motpart Gjelder det en kontrakt som er blitt clearet, angis den 

entydige koden for den sentrale motparten som har clearet 

den. 

 

38 Konsernintern Angir om kontrakten er inngått som en konsernintern 

transaksjon som definert i artikkel 3 i forordning (EU)  

nr. 648/2012. 

 

 Avsnitt 2f — Renter  Rentederivater 

39 Fast rente på element 1 Angivelse av eventuell fast rente på element 1.  

40 Fast rente på element 2 Angivelse av eventuell fast rente på element 2.  

41 Antall dager med fast rente på 

element 1 

Faktisk antall dager med fast rente på element 1 i beregnings-

perioden, om relevant. 

 

42 Antall dager med fast rente på 

element 2 

Faktisk antall dager med fast rente på element 2 i beregnings-

perioden, om relevant. 
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 Felt Opplysninger som skal rapporteres 
Berørte typer 

derivatkontrakter 

43 Betalingshyppighet for fast 

rente på element 1 — tidsrom 

Tidsrom som angir betalingshyppighet for fast rente på 

element 1, om relevant. 

 

44 Betalingshyppighet for fast 

rente på element 1 — 

multiplikator 

Multiplikator for tidsrommet som angir betalingshyppighet 

for fast rente på element 1, om relevant. 

 

45 Betalingshyppighet for fast 

rente på element 2 — tidsrom 

Tidsrom som angir betalingshyppighet for fast rente på 

element 2, om relevant. 

 

46 Betalingshyppighet for fast 

rente på element 2 — 

multiplikator 

Multiplikator for tidsrommet som angir betalingshyppighet 

for fast rente på element 2, om relevant. 

 

47 Betalingshyppighet for flyten-

de rente på element 1 — 

tidsrom 

Tidsrom som angir betalingshyppighet for flytende rente på 

element 1, om relevant. 

 

48 Betalingshyppighet for flyten-

de rente på element 1 — 

multiplikator 

Multiplikator for tidsrommet som angir betalingshyppighet 

for flytende rente på element 1, om relevant. 

 

49 Betalingshyppighet for flyten-

de rente på element 2 — 

tidsrom 

Tidsrom som angir betalingshyppighet for flytende rente på 

element 2, om relevant. 

 

50 Betalingshyppighet for flyten-

de rente på element 2 — 

multiplikator 

Multiplikator for tidsrommet som angir betalingshyppighet 

for flytende rente på element 2, om relevant. 

 

51 Justeringshyppighet for flyten-

de rente på element 1 — 

tidsrom 

Tidsrom som angir justeringshyppighet for flytende rente på 

element 1, om relevant. 

 

52 Justeringshyppighet for flyten-

de rente på element 1 — 

multiplikator 

Multiplikator for tidsrommet som angir justeringshyppighet 

for flytende rente på element 1, om relevant. 

 

53 Justeringshyppighet for flyten-

de rente på element 2 — 

tidsrom 

Tidsrom som angir justeringshyppighet for flytende rente på 

element 2, om relevant. 

 

54 Justeringshyppighet for flyten-

de rente på element 2 — 

multiplikator 

Multiplikator for tidsrommet som angir justeringshyppighet 

for flytende rente på element 2, om relevant. 

 

55 Flytende rente på element 1 Eventuell angivelse av om rentesatsene som benyttes, justeres 

med forutbestemte intervaller, med henvisning til en 

markedsreferanserente. 

 

56 Referanseperiode for flytende 

rente på element 1 — tidsrom 

Tidsrom som angir referanseperioden for flytende rente på 

element 1. 

 

57 Referanseperiode for flytende 

rente på element 1 — 

multiplikator 

Multiplikator for tidsrommet som angir referanseperioden for 

flytende rente på element 1. 
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 Felt Opplysninger som skal rapporteres 
Berørte typer 

derivatkontrakter 

58 Flytende rente på element 2 Eventuell angivelse av om rentesatsene som benyttes, justeres 

med forutbestemte intervaller, med henvisning til en 

markedsreferanserente. 

 

59 Referanseperiode for flytende 

rente på element 2 — tidsrom 

Tidsrom som angir referanseperioden for flytende rente på 

element 2. 

 

60 Referanseperiode for flytende 

rente på element 2 — 

multiplikator 

Multiplikator for tidsrommet som angir referanseperioden for 

flytende rente på element 2. 

 

 Avsnitt 2g — Utenlandsk 

valuta 

 Valutaderivater 

61 Leveringsvaluta 2 Den andre valutaen, dersom den er forskjellig fra leve-

ringsvalutaen. 

 

62 Valutakurs 1 Valutakursen på den datoen og det klokkeslettet da 

kontrakten ble inngått. Den skal uttrykkes som en pris på 

basisvalutaen i noteringsvalutaen. 

 

63 Terminvalutakurs Terminvalutakurs som avtalt mellom motpartene i avtalen 

skal uttrykkes som en pris på basisvalutaen i noterings-

valutaen. 

 

64 Valutakursgrunnlag Oppgi grunnlag for valutakurs  

 Avsnitt 2h — Råvarer og 

utslippskvoter 

 Råvarederivater og 

derivater av utslipps-

kvoter 

 Generelt   

65 Råvarekategori Angir typen råvare som ligger til grunn for kontrakten.  

66 Opplysninger om råvaren Nærmere opplysninger om råvaren ut over dem som gis i felt 

65. 

 

 Energi Felt 67–77 får bare anvendelse på derivatkontrakter knyttet til 

naturgass og elektrisk kraft som leveres i Unionen. 

 

67 Leveringssted eller -område Leveringssted(er) i markedsområde(r)  

68 Forbindelsespunkt Angivelse av grense(r) eller grensepunkt(er) i en overførings-

avtale. 

 

69 Type last Opplysninger om leveringsprofil.  
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 Felt Opplysninger som skal rapporteres 
Berørte typer 

derivatkontrakter 

 Kan gjentas for felt 70–77   

70 Leveringsintervaller for last Tidsintervall for hver blokk eller form.  

71 Dato og klokkeslett for leve-

ringsstart 

Dato og klokkeslett for leveringsstart.  

72 Dato og klokkeslett for leve-

ringsstans 

Dato og klokkeslett for leveringsstans.  

73 Varighet Leveringsperiodens varighet.  

74 Ukedager Dager i leveringsuken.  

75 Leveringskapasitet Leveringskapasitet for hvert leveringsintervall angitt i felt 70.  

76 Mengdeenhet Mengde, uttrykt i MWh eller kWh/d, per dag eller time som 

tilsvarer den underliggende råvaren. 

 

77 Pris på mengde per tidsin-

tervall 

Dersom det er relevant, pris per mengde levert per tidsin-

tervall 

 

 Avsnitt 2i — Opsjoner  Kontrakter som 

inneholder en opsjon 

78 Opsjonsform Angir om derivatkontrakten er en kjøpsopsjon (rett til å kjøpe 

en underliggende eiendel) eller en salgsopsjon (rett til å selge 

en underliggende eiendel) eller om det på tidspunktet for 

utførelsen av derivatkontrakten ikke er mulig å fastslå om det 

er en kjøps- eller salgsopsjon. 

— Ved opsjoner på bytteavtaler angis enten 

— «salgsopsjon», dersom det gjelder en opsjon der kjøperen 

har rett til å inngå en bytteavtale som mottaker av fast 

rente, eller 

— «kjøpsopsjon», dersom det gjelder en opsjon der 

kjøperen har rett til å inngå en bytteavtale som betaler av 

fast rente. 

— Når det gjelder gulv og tak, angis 

— «salgsopsjon» dersom det er satt et gulv, og 

— «kjøpsopsjon» dersom det er satt et tak. 

 

79 Opsjonstype (utøvelsesmåte) Angir om opsjonen kan utøves bare på en fastsatt dato 

(europeiske og asiatiske opsjoner), på en rekke datoer som er 

fastsatt på forhånd (bermudaopsjon) eller når som helst i 

kontraktens løpetid (amerikansk opsjon). 
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 Felt Opplysninger som skal rapporteres 
Berørte typer 

derivatkontrakter 

80 Innløsningskurs (tak/gulv) Innløsningskurs for opsjonen.  

81 Notering av innløsningskurs Den måten innløsningskursen uttrykkes på.  

82 Forfallsdato for det under-

liggende 

Når det gjelder opsjoner på bytteavtaler, forfallsdato for den 

underliggende bytteavtalen. 

 

 Avsnitt 2j — Kreditt-

derivater 

  

83 Prioritet Opplysninger om prioritet for kontrakter knyttet til en indeks 

eller til en enkelt navngitt enhet. 

 

84 Referanseenhet Angivelse av underliggende referanseenhet.  

85 Betalingshyppighet Betalingshyppighet for rente eller kupongrente.  

86 Beregningsgrunnlag Beregningsgrunnlag for renten.  

87 Serie Serienummer for indeksens sammensetning, om relevant.  

88 Versjon En ny versjon av en serie utstedes ved mislighold hos en av 

komponentene dersom indeksen må veies på nytt for å ta 

hensyn til et nytt antall komponenter i indeksen. 

 

89 Indeksfaktor Faktor for justering av nominell verdi (felt 20) til alle 

tidligere kreditthendelser i indeksserien. 

Tallet ligger mellom 0 og 100. 

 

90 Transje Angivelse av om en derivatkontrakt er oppdelt i transjer.  

91 Tilknytningspunkt Det punktet der tapet i kurven tilknyttes en bestemt transje.  

92 Frakoplingspunkt Det punktet der tapet ikke lenger berører den aktuelle 

transjen. 
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 Felt Opplysninger som skal rapporteres 
Berørte typer 

derivatkontrakter 

 Avsnitt 2k — Endring av 

kontrakten 

  

93 Type tiltak Dersom rapporten inneholder 

— en derivatkontrakt for første gang (betegnes i så fall som 

«ny»), 

— en endring av vilkår eller opplysninger i en tidligere 

rapportert derivatkontrakt, som ikke er en retting av 

rapporten (betegnes i så fall som «endring»). Dette kan 

også være en ajourføring av en tidligere rapport som 

viser en posisjon for å gjenspeile nye transaksjoner som 

inngår i posisjonen, 

— en annullering av en hel rapport som tidligere er innsendt 

ved en feil for en kontrakt som aldri kom i stand, eller 

ikke var omfattet av rapporteringskravene i forordning 

(EU) nr. 648/2012, men ble rapportert til et trans-

aksjonsregister ved en feil (betegnes i så fall som «feil»), 

— tidlig oppsigelse av en eksisterende kontrakt (betegnes i 

så fall som «tidlig oppsigelse»), 

— rapport for å korrigere feil i en tidligere innsendt rapport 

som inneholder feil datafelter (betegnes i så fall som 

«rettelse»), 

— en komprimering av den rapporterte kontrakten 

(betegnes i så fall som «komprimering»), 

— en ajourføring av en verdsetting av en kontrakt eller 

sikkerhet (betegnes i så fall som «ajourføring av 

verdsetting»), 

— en derivatkontrakt som skal rapporteres som en ny 

transaksjon og også inngå i en egen posisjonsrapport 

samme dag (betegnes i så fall som «ajourføring av 

posisjonskomponent»). Denne verdien tilsvarer 

rapportering av en ny transaksjon etterfulgt av en 

ajourføring av rapporten der komprimering angis. 

 

94 Nivå Angivelse av om rapporten er utferdiget på transaksjons- eller 

posisjonsnivå. 

En rapport på posisjonsnivå kan bare brukes som tillegg til 

rapportering på transaksjonsnivå for å rapportere hendelser 

etter handel, og bare dersom de enkelte handlene i fungible 

produkter er erstattet av posisjonen. 

 

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1287/2006 av 10. august 2006 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF med 

hensyn til dokumentasjonsplikt for verdipapirforetak, transaksjonsrapportering, markedsinnsyn, opptak av finansielle instrumenter til 

notering samt definisjon av begreper for nevnte direktivs formål (EUT L 241 av 2.9.2006, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av 

forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84). 

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 149/2013 av 19. desember 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 648/2012 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for indirekte clearingordninger, clearingplikten, det offentlige registeret, 

tilgang til en handelsplass, ikke-finansielle motparter og risikoreduksjonsteknikker for OTC-derivatkontrakter som ikke cleares gjennom 

en sentral motpart (EUT L 52 av 23.2.2013, s. 11).» 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/751 

av 16. mars 2017 

om endring av delegert forordning (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 og (EU) 2016/1178 med hensyn til fristen for å 

oppfylle clearingpliktene for visse motparter som handler med OTC-derivater(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre(1), særlig artikkel 5 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/2205(2), (EU) 2016/592(3) og (EU) 2016/1178(4) fastsettes fire 

kategorier av motparter samt datoen da clearingplikten får virkning for hver av dem. Motpartene inndeles på grunnlag 

av sin rettslige og operasjonelle kapasitet og sin handelsaktivitet knyttet til OTC-derivater. 

2) For å sikre at clearingplikten anvendes til rett tid og på en velordnet måte, er det innført trinnvise innfasingsperioder for 

disse forskjellige kategoriene av motparter. 

3) Ved fastsettelsen av datoen da clearingplikten får virkning for motparter i kategori 3, tas det hensyn til at de fleste av 

disse motpartene bare kan få tilgang til en sentral motpart ved å bli kunde eller indirekte kunde hos et clearingmedlem. 

4) Kategori 3 omfatter de motpartene som har lavest aktivitetsnivå når det gjelder OTC-derivater. Opplysninger som nylig 

ble lagt fram, tyder på at motparter i denne kategorien har store vanskeligheter med å forberede de ordningene som er 

nødvendige for å cleare slike derivatkontrakter. Det skyldes de komplekse forholdene som gjelder for begge typer 

tilgang til clearingordninger, dvs. clearing for kunder og clearing for indirekte kunder. 

5) Når det gjelder clearingordninger for kunder, virker det som clearingmedlemmer på grunn av kostnadene i liten grad 

oppmuntres til å utvikle et omfattende clearingtilbud for sine kunder. Dette gjelder i enda større grad for motparter med 

begrenset aktivitet knyttet til OTC-derivater. Dessuten er rammereglene for de kapitalkravene som gjelder 

clearingvirksomhet for kunder, i ferd med å bli endret, noe som skaper usikkerhet og kan få clearingmedlemmer til å la 

være å utvikle sine clearingtilbud for kunder. 

6) Når det gjelder indirekte clearingordninger, kan motpartene på grunn av manglende tilbud for tiden ikke få tilgang til 

sentrale motparter ved å bli indirekte kunde hos et clearingmedlem. 

7) På grunn av disse vanskelighetene og for å gi de aktuelle motpartene mer tid til å ferdigstille de nødvendige 

clearingordningene, bør datoene da clearingplikten får virkning for motparter i kategori 3, utsettes. Det er imidlertid 

allerede tatt hensyn til incentivene til å sentralisere risikostyring innenfor et konsern i forbindelse med konserninterne 

transaksjoner, og utsettelsen av datoene får ingen innvirkning på disse incentivene eller datoene for visse OTC-

derivatkontrakter som er inngått mellom motparter som tilhører samme konsern.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 113 av 29.4.2017, s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 113/2018 av  

31. mai 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/2205 av 6. august 2015 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 648/2012 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for clearingplikten (EUT L 314 av 1.12.2015, s. 13). 

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/592 av 1. mars 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 

med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for clearingplikten (EUT L 103 av 19.4.2016, s. 5). 

(4) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1178 av 10. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 

med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for clearingplikten (EUT L 195 av 20.7.2016, s. 3). 

2018/EØS/60/32 
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8) I lys av de positive følgene av å opprette clearingordninger og for å unngå dobbeltarbeid i forberedelsene i forbindelse 

med clearing av forskjellige eiendelsklasser som er omfattet av clearingplikten, bør de nye datoene da clearingplikten 

får virkning for motparter i kategori 3, justeres. 

9) Delegert forordning (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 og (EU) 2016/1178 bør derfor endres. 

10) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

11) ESMA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene, innhentet uttalelse fra interessentgruppen for 

verdipapirer og markeder opprettet ved artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(1) og 

rådført seg med Det europeiske råd for systemrisiko. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av delegert forordning (EU) 2015/2205 

I artikkel 3 nr. 1 i delegert forordning (EU) 2015/2205 skal bokstav c) lyde: 

«c) 21. juni 2019 for motparter i kategori 3.» 

Artikkel 2 

Endring av delegert forordning (EU) 2016/592 

I artikkel 3 nr. 1 i delegert forordning (EU) 2016/592 skal bokstav c) lyde: 

«c) 21. juni 2019 for motparter i kategori 3.» 

Artikkel 3 

Endring av delegert forordning (EU) 2016/1178 

I artikkel 3 nr. 1 i delegert forordning (EU) 2016/1178 skal bokstav c) lyde: 

«c) 21. juni 2019 for motparter i kategori 3.» 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

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

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 16. mars 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/105 

av 26. oktober 2016 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1247/2012 om fastsettelse av tekniske  

gjennomføringsstandarder for formatet for og hyppigheten av transaksjonsrapporter til  

transaksjonsregistre i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om  

OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre(1), særlig artikkel 9 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1247/2012(2) inneholder bestemmelser om bruk av midlertidige 

identifikatorer dersom en identifikator for juridisk person ikke er tilgjengelig. En infrastruktur som gjør det mulig å 

tildele juridiske personer identifikatorer, har nylig blitt tilgjengelig, og markedsdeltakerne har blitt vant til å bruke slike 

identifikatorer for juridiske personer. Identifikatorer for juridiske personer bør derfor nå være den eneste tillatte måten å 

identifisere juridiske personer på. 

2) I derivatkontrakter i form av bytteavtaler er det spesielt komplisert å fastsette om den rapporterende motparten er kjøper 

eller selger, ettersom slike kontrakter innebærer utveksling av finansielle instrumenter partene imellom. Særlige regler 

for å sikre korrekt og ensartet bestemmelse av hvem som er kjøpere og hvem som er selgere i derivatkontrakter i form 

av bytteavtaler, bør derfor fastsettes. 

3) For å bestemme motpartenes faktiske eksponeringer krever vedkommende myndigheter fullstendige og nøyaktige 

opplysninger om sikkerheten som utveksles mellom motpartene. Følgelig bør det fastsettes særlige regler som sikrer en 

konsekvent tilnærming når det gjelder rapportering av sikkerhet for en gitt derivatkontrakt eller portefølje. 

4) Korrekt klassifisering og nøyaktig identifisering av derivater er avgjørende for å kunne bruke data på en effektiv måte 

og sikre meningsfull aggregering av data på tvers av transaksjonsregistre, og bidrar dermed til å nå målene som Rådet 

for finansiell stabilitet fastsatte i forundersøkelsen om aggregering av transaksjonsregistrenes opplysninger om  

OTC-derivater(3), som ble offentliggjort 19. september 2014. Rapporteringskravene med hensyn til klassifisering og 

identifisering av derivater bør derfor endres slik at disse opplysningene blir tilgjengelige i sin helhet for vedkommende 

myndigheter. 

5) For å legge til rette for rapportering av nye typer derivatkontrakter som har blitt tilgjengelige som følge av finansiell 

nyskaping, og som omsettes hyppig, bør opsjoner på bytteavtaler og prisveddemål tilføyes på listen over klasser av 

derivatkontrakter. På bakgrunn av at den finansielle nyskapingen som pågår, stadig gir opphav til nye typer derivat-

kontrakter, er det mer generelt viktig å sikre at alle nye typer derivatkontrakter kan rapporteres selv om de ikke faller inn 

under en eksisterende klassifisering. I klassifiseringen av typer derivatkontrakter bør derfor kategorien «andre» 

beholdes. 

6) I en situasjon der to motparter ikke blir enige om hvem av dem som skal opprette en entydig transaksjonsidentifikator 

innenfor rapporteringsfristen, kan det bli umulig å foreta en korrekt identifisering og sammenkopling av de to 

rapportene som gjelder samme transaksjon. Derfor er det nødvendig å fastsette kriterier for opprettelse av entydige 

transaksjonsidentifikatorer for å unngå at samme transaksjon telles to ganger.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 17 av 21.1.2017, s. 17, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 113/2018 av 31. mai 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1247/2012 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for formatet for og 

hyppigheten av transaksjonsrapporter til transaksjonsregistre i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om 

OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre (EUT L 352 av 21.12.2012, s. 20). 

(3) http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_140919.pdf 

2018/EØS/60/33 



6.9.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 60/385 

 

7) Det kan være svært vanskelig for motpartene å innhente alle relevante opplysninger om transaksjoner som er avsluttet 

før startdatoen for rapporteringen. Ettersom rapportering av avsluttede transaksjoner er komplisert, og slike trans-

aksjoner ikke øker systemrisikoen, bør fristen for å rapportere avsluttede transaksjoner forlenges fra 3 år til 5 år etter 

startdatoen for rapporteringen. 

8) For å sikre full harmonisering av opplysningene som rapporteres til transaksjonsregistrene, og dermed ensartet tolking 

og aggregering av dem, bør standardene og formatene som skal brukes i transaksjonsrapportene, avklares. Også 

rapporteringskravene med hensyn til dataformatene bør endres. Motparter og transaksjonsregistre bør derfor gis 

tilstrekkelig tid til å treffe alle nødvendige tiltak for å etterkomme de endrede kravene. 

9) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 1247/2012 bør derfor endres. 

10) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

11) I samsvar med artikkel 15 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(1) har ESMA holdt åpne offentlige 

høringer om utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene 

samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder nevnt i artikkel 37 i nevnte forordning. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsforordning (EU) nr. 1247/2012 gjøres følgende endringer: 

1) Artikkel 3 skal lyde: 

«Artikkel 3 

Identifisering av motparter og andre enheter 

I rapporter skal en identifikator for juridisk person benyttes for å identifisere 

a) en begunstiget som er en juridisk person, 

b) en meglerenhet, 

c) en sentral motpart, 

d) et clearingmedlem, 

e) en motpart som er en juridisk person, 

f) en enhet som gir opplysninger.» 

2) Ny artikkel 3a og 3b skal lyde: 

«Artikkel 3a 

Motpartens side 

1. Motpartens side i derivatkontrakten som nevnt i felt 14 i tabell 1 i vedlegget, skal bestemmes i samsvar med nr. 2–10. 

2. Når det gjelder opsjoner og opsjoner på bytteavtaler, skal den motparten som har rett til å utøve opsjonen, angis som 

kjøper, og den motparten som selger opsjonen og mottar en premie, angis som selger.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 
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3. Når det gjelder andre future- og forwardkontrakter enn future- og forwardkontrakter knyttet til valuta, skal den 

motparten som kjøper instrumentet, angis som kjøper, og den motparten som selger instrumentet, angis som selger. 

4. Når det gjelder bytteavtaler knyttet til verdipapirer, skal den motparten som bærer risikoen for prisbevegelse for det 

underliggende verdipapiret og mottar beløpet for verdipapiret, angis som kjøper, og den motparten som betaler beløpet for 

verdipapiret, angis som selger. 

5. Når det gjelder bytteavtaler knyttet til renter eller inflasjonsindekser, skal den motparten som betaler den faste renten, 

angis som kjøper, og den motparten som mottar den faste renten, angis som selger. Når det gjelder basisbytteavtaler, skal 

den motparten som betaler kursforskjellen, angis som kjøper og den motparten som mottar kursforskjellen, angis som 

selger. 

6. Når det gjelder valutarentebytteavtaler og bytteavtaler og forwardkontrakter knyttet til valutaer, skal den motparten 

som mottar den valutaen som står først i alfabetisk rekkefølge i henhold til ISO-standard 4217 fra Den internasjonale 

standardiseringsorganisasjon, angis som kjøper, og den motparten som leverer denne valutaen, angis som selger. 

7. Når det gjelder bytteavtaler knyttet til utbytte, skal den motparten som mottar utbetalinger tilsvarende faktisk utbytte, 

angis som kjøper, og den motparten som betaler utbyttet og mottar den faste renten, angis som selger. 

8. Når det gjelder derivater for overføring av kredittrisiko, bortsett fra opsjoner og opsjoner på bytteavtaler, skal den 

motparten som kjøper beskyttelsen, angis som kjøper, og den motparten som selger beskyttelsen, angis som selger. 

9. Når det gjelder derivatkontrakter knyttet til råvarer, skal den motparten som mottar råvaren angitt i rapporten, angis 

som kjøper, og den motparten som leverer råvaren, angis som selger. 

10. Når det gjelder framtidige renteavtaler (FRA), skal den motparten som betaler den faste renten, angis som kjøper, og 

den motparten som mottar den faste renten, angis som selger. 

Artikkel 3b 

Sikkerhetsstillelse 

1. Typen sikkerhetsstillelse for derivatkontrakten som nevnt i felt 21 i tabell 1 i vedlegget, skal identifiseres av den 

rapporterende motparten i samsvar med nr. 2–5. 

2. Dersom det ikke foreligger noen avtale om sikkerhetsstillelse mellom motpartene, eller avtalen om sikkerhetsstillelse 

mellom motpartene fastsetter at den rapporterende motparten verken skal stille startmargin eller variasjonsmargin for 

derivatkontrakten, skal sikkerhetsstillelsen for derivatkontrakten betegnes som usikret. 

3. Dersom avtalen om sikkerhetsstillelse mellom motpartene fastsetter at den rapporterende motparten bare regelmessig 

skal stille variasjonsmarginer for derivatkontrakten, skal typen sikkerhetsstillelse for derivatkontrakten betegnes som delvis 

sikret. 

4. Dersom avtalen om sikkerhetsstillelse mellom motpartene fastsetter at den rapporterende motparten skal stille 

startmargin og regelmessig stille variasjonsmarginer, og at den andre motparten enten bare skal stille variasjonsmarginer 

eller ikke stille noen margin for derivatkontrakten, skal typen sikkerhetsstillelse for derivatkontrakten betegnes som ensidig 

sikret. 

5. Dersom avtalen om sikkerhetsstillelse mellom motpartene fastsetter at begge motparter skal stille startmargin og 

regelmessig stille variasjonsmarginer for derivatkontrakten, skal typen sikkerhetsstillelse for derivatkontrakten betegnes 

som fullt sikret.  
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3) Artikkel 4 skal lyde: 

«Artikkel 4 

Spesifikasjon, identifikasjon og klassifisering av derivater 

1. I rapporter skal derivater identifiseres på grunnlag av kontraktstype og eiendelsklasse i samsvar med nr. 2 og 3. 

2. Derivatet skal angis i felt 1 i tabell 2 i vedlegget som en av følgende kontraktstyper: 

a) Finansiell differansekontrakt. 

b) Framtidig renteavtale. 

c) Forwardkontrakt. 

d) Futurekontrakt. 

e) Opsjon. 

f) Prisveddemål. 

g) Bytteavtale. 

h) Opsjon på bytteavtale. 

i) Annet. 

3. Derivatet skal identifiseres i felt 2 i tabell 2 i vedlegget som en av følgende eiendelsklasser: 

a) Råvarer og utslippskvoter. 

b) Kreditt. 

c) Valuta. 

d) Aksjer. 

e) Rente. 

4. Dersom derivatet ikke tilhører noen av eiendelsklassene angitt i nr. 3, skal motpartene i rapporten angi den 

eiendelsklassen som derivatet har mest til felles med. Begge motparter skal angi samme eiendelsklasse. 

5. Derivatet skal identifiseres i felt 6 i tabell 2 i vedlegget ved hjelp av følgende informasjon, dersom den er tilgjengelig: 

a) ISIN-kode (International Securities Identification Number) i henhold til ISO 6166 eller AII-kode (Alternative 

Instrument Identifier), alt etter som, fram til datoen for anvendelse av den delegerte rettsakten vedtatt av Kommisjonen i 

henhold til artikkel 27 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014(*). 

b) ISIN-kode fra og med datoen for anvendelse av den delegerte rettsakten vedtatt av Kommisjonen i henhold til artikkel 

27 nr. 3 i forordning (EU) nr. 600/2014. 

Dersom en AII-kode benyttes, skal den fullstendige koden angis. 

6. Den fullstendige AII-koden nevnt i nr. 5 skal bestå av en sammenkjeding av følgende seks elementer: 

a) Kode for markedsidentifikator (MIC – Market Identifier Code) i henhold til ISO 10383 for den handelsplassen der 

derivatet handles, angitt ved hjelp av fire alfanumeriske tegn. 

b) Kode tildelt av handelsplassen, som er entydig knyttet til et bestemt underliggende instrument, en viss oppgjørstype og 

andre egenskaper ved kontrakten, angitt med inntil 12 alfanumeriske tegn.  
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c) En bokstav som angir om instrumentet er en opsjon eller en futurekontrakt, med «O» for opsjon og «F» for 

futurekontrakt. 

d) En bokstav som angir om opsjonen er en salgsopsjon («put») eller en kjøpsopsjon («call»), med «P» for en salgsopsjon 

og «C» for en kjøpsopsjon; er instrumentet identifisert som en futurekontrakt i samsvar med bokstav c), skal det angis 

som «F». 

e) Utøvelsesdato eller forfallsdato for en derivatkontrakt, angitt i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD i henhold til ISO 8601. 

f) Innløsningskurs for en opsjon, angitt med inntil 19 sifre, inkludert inntil fem desimaler uten innledende eller 

etterfølgende nuller. Punktum skal brukes som desimaltegn. Negative verdier er ikke tillatt. Dersom instrumentet er en 

futurekontrakt, skal innløsningskursen angis som null. 

7. Derivatet skal klassifiseres i felt 4 i tabell 2 i vedlegget ved bruk av ISO 10692 for klassifisering av finansielle 

instrumenter (CFI-kode) for produkter identifisert ved en ISIN-kode i henhold til ISO 6166, eller en AII-kode. 

8. Derivater som det verken finnes en ISIN-kode i henhold til ISO 6166 eller en AII-kode for, skal klassifiseres med en 

egen kode. Denne koden skal være 

a) entydig, 

b) nøytral, 

c) pålitelig, 

d) basert på åpen kildekode, 

e) skalerbar, 

f) tilgjengelig, 

g) tilgjengelig til en rimelig kostnad, 

h) omfattet av en egnet forvaltningsramme. 

9. Så lenge koden nevnt i nr. 8 ikke er godkjent av ESMA, skal derivater som det verken finnes en ISIN-kode i henhold 

til ISO 6166 eller en AII-kode for, klassifiseres med en CFI-kode i henhold til ISO 10692. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og 

om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84).» 

4) Ny artikkel 4a og 4b skal lyde: 

«Artikkel 4a 

Entydig transaksjonsidentifikator 

1. Alle rapporter skal identifiseres ved hjelp av enten en global entydig transaksjonsidentifikator godkjent av ESMA, 

eller dersom en slik identifikator ikke finnes, en entydig transaksjonsidentifikator som motpartene er blitt enige om. 

2. Dersom motpartene ikke blir enige om hvilken enhet som har ansvar for å opprette en entydig 

transaksjonsidentifikator for rapporten, skal de bestemme hvilken enhet som skal ha ansvar for å opprette en entydig 

transaksjonsidentifikator i samsvar med følgende: 

a) For transaksjoner som utføres og cleares sentralt, skal den entydige transaksjonsidentifikatoren opprettes ved clearingen 

av den sentrale motparten for clearingmedlemmets regning. En annen entydig transaksjonsidentifikator skal 

clearingsmedlemmet opprette for sin motpart. 

b) For sentralt gjennomførte transaksjoner som ikke cleares sentralt, skal den entydige transaksjonsidentifikatoren 

opprettes av handelsplassen for sitt medlems regning.  
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c) For transaksjoner som bekreftes og cleares sentralt, skal den entydige transaksjonsidentifikatoren opprettes ved 

clearingen av den sentrale motpart for clearingmedlemmets regning. En annen entydig transaksjonsidentifikator skal 

clearingsmedlemmet opprette for sin motpart. 

d) For transaksjoner som bekreftes sentralt elektronisk, men som ikke cleares sentralt, skal den entydige 

transaksjonsidentifikatoren opprettes av plattformen for transaksjonsbekreftelse ved bekreftelsen. 

e) For alle andre transaksjoner enn dem som er nevnt i bokstav a)–d), skal følgende gjelde: 

i) Dersom finansielle motparter handler med ikke-finansielle motparter, er det de finansielle motpartene som skal 

opprette den entydige transaksjonsidentifikatoren. 

ii) Dersom ikke-finansielle motparter som ligger over clearinggrenseverdien, handler med ikke-finansielle motparter 

som ligger under clearinggrenseverdien, er det de ikke-finansielle motpartene som ligger over clearing-

grenseverdien som skal opprette den entydige transaksjonsidentifikatoren. 

iii) For alle andre transaksjoner enn dem som er nevnt i punkt i) og ii), er det selgeren som skal opprette den entydige 

transaksjonsidentifikatoren. 

3. Den motparten som oppretter den entydige transaksjonsidentifikatoren, skal oversende den entydige transaksjons-

identifikatoren til den andre motparten til rett tid, slik at sistnevnte kan oppfylle sin rapporteringsplikt. 

Artikkel 4b 

Handelsplass 

Handelsplassen for derivatkontrakter skal angis i felt 15 i tabell 2 i vedlegget på følgende måte: 

a) Før datoen for anvendelse av den delegerte rettsakten vedtatt av Kommisjonen i henhold til artikkel 27 nr. 3 i forordning 

(EU) nr. 600/2014: 

i) For handelsplasser i Unionen, kode for markedsidentifikator (MIC – Market Identifier Code) i henhold til ISO 

10383, offentliggjort på ESMAs nettsted i registeret opprettet på grunnlag av opplysninger fra vedkommende 

myndigheter i henhold til artikkel 13 nr. 2 i kommisjonsforordning (EF) nr. 1287/2006(*). 

ii) For handelsplasser utenfor Unionen, MIC-kode i henhold til ISO 10383 fra listen over MIC-koder som 

vedlikeholdes og ajourføres av ISO og offentliggjøres på ISOs nettsted. 

b) Fra datoen for anvendelse av den delegerte rettsakten vedtatt av Kommisjonen i henhold til artikkel 27 nr. 3 i forordning 

(EU) nr. 600/2014, MIC-kode i henhold til ISO 10383. 

  

(*) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1287/2006 av 10. august 2006 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2004/39/EF med hensyn til dokumentasjonsplikt for verdipapirforetak, transaksjonsrapportering, markedsinnsyn, 

opptak av finansielle instrumenter til notering samt definisjon av begreper for nevnte direktivs formål (EUT L 241 

av 2.9.2006, s. 1)» 

5) Artikkel 5 nr. 4 skal lyde: 

«4. Følgende derivatkontrakter som ikke er utestående på startdatoen for rapporteringen for en bestemt derivatklasse, skal 

rapporteres til et transaksjonsregister innen fem år etter nevnte dato: 

a) Derivatkontrakter som ble inngått før 16. august 2012, og som fortsatt er utestående 16. august 2012. 

b) Derivatkontrakter som ble inngått 16. august 2012 eller etter denne datoen.» 

6) Vedlegget erstattes med teksten i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. november 2017, med unntak av artikkel 1 nr. 5, som får anvendelse fra den dagen denne forordning 

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

Utferdiget i Brussel 19 oktober 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG 

Tabell 1 

Opplysninger om motpartene 

 Felt Format 

 Kontraktsparter  

1 Rapporteringens tidsstempel Datoformat i henhold til ISO 8601/UTC-tid (samordnet universell tid), format ÅÅÅÅ-

MM-DDThh:mm:ssZ 

2 Den rapporterende motpar-

tens ID 

Identifikator for juridisk person (LEI) i henhold til ISO 17442, med 20 alfanumeriske 

tegn. 

3 Type ID for den andre 

motparten 

«LEI» for identifikator for juridisk person (LEI) i henhold til ISO 17442 

«CLC» for kundekode 

4 Den andre motpartens ID Identifikator for juridisk person (LEI) i henhold til ISO 17442, med 20 alfanumeriske 

tegn. 

Kundekode (inntil 50 alfanumeriske tegn). 

5 Den andre motpartens land Landkode med to bokstaver i henhold til ISO 3166 

6 Den rapporterende motpar-

tens virksomhetssektor 

Klassifisering av finansielle motparter: 

A = et forsikringsforetak med tillatelse i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/138/EF(1) 

C = en kredittinstitusjon med tillatelse i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2013/36/EU(2) 

F = et verdipapirforetak med tillatelse i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2004/39/EF(3) 

I = et forsikringsforetak med tillatelse i samsvar med direktiv 2009/138/EF 

L = alternative investeringsfond forvaltet av forvaltere av alternative investeringsfond 

(AIF-forvaltere) som er godkjent eller registrert i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2011/61/EU(4) 

O = tjenestepensjonsforetak i henhold til artikkel 6 bokstav a) i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2003/41/EF(5) 

R = gjenforsikringsforetak med tillatelse i samsvar med direktiv 2009/138/EF 

U = innretning for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS) og dens 

forvaltningsselskap, med tillatelse i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/65/EF(6) 

Klassifisering av ikke-finansielle motparter. Følgende kategorier tilsvarer nærings-

hovedområdene i standarden for næringsgruppering innen De europeiske fellesskap 

(NACE) som definert i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1893/2006(7) 

1 = Jordbruk, skogbruk og fiske 

2 = Bergverksdrift og utvinning 

3 = Industri 

4 = Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 
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  5 = Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet 

6 = Bygge- og anleggsvirksomhet 

7 = Varehandel, reparasjon av motorvogner 

8 = Transport og lagring 

9 = Overnattings- og serveringsvirksomhet 

10 = Informasjon og kommunikasjon 

11 = Finansierings- og forsikringsvirksomhet 

12 = Omsetning og drift av fast eiendom 

13 = Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 

14 = Forretningsmessig tjenesteyting 

15 = Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig 

forvaltning 

16 = Undervisning 

17 = Helse- og sosialtjenester 

18 = Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter 

19 = Annen tjenesteyting 

20 = Lønnet arbeid i private husholdninger, og private husholdningers produksjon av 

diverse varer og tjenester til eget bruk 

21 = Internasjonale organisasjoner og organer 

Dersom rapporten gjelder mer enn én virksomhet, skal kodene angis etter den aktuelle 

virksomhets relative betydning, atskilt med bindestrek «-». 

For sentrale motparter og andre typer motparter i samsvar med artikkel 1 nr. 5 i 

forordning (EU) nr. 648/2012 skal feltet stå tomt. 

7 Type rapporterende motpart F = finansiell motpart 

N = ikke-finansiell motpart 

C = sentral motpart 

O = annet 

8 Meglers ID Identifikator for juridisk person (LEI) i henhold til ISO 17442, med 20 alfanumeriske 

tegn. 

9 Den rapporterende enhetens 

ID 

Identifikator for juridisk person (LEI) i henhold til ISO 17442, med 20 alfanumeriske 

tegn 

10 Clearingmedlemmets ID Identifikator for juridisk person (LEI) i henhold til ISO 17442, med 20 alfanumeriske 

tegn 

11 Type ID for den begunstigede «LEI» for identifikator for juridisk person (LEI) i henhold til ISO 17442 

«CLC» for kundekode 

12 Den begunstigedes ID Identifikator for juridisk person (LEI) i henhold til ISO 17442 med 20 alfanumeriske 

tegn, eller kundekode med inntil 50 alfanumeriske tegn dersom kunden ikke er 

berettiget til en identifikator for juridisk person 
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13 Handel i egenskap av P = oppdragsgiver 

A = agent 

14 Motpartens side B = kjøper 

S = selger 

Fylles ut i samsvar med artikkel 3a 

15 Direkte knyttet til forretnings-

virksomhet eller likviditets-

finansiering 

Y = ja 

N = nei 

16 Clearinggrenseverdi Y = over grenseverdien 

N = under grenseverdien 

17 Kontraktens verdi Inntil 20 numeriske tegn, desimaler inkludert. 

Desimaltegnet regnes ikke som et numerisk tegn. Punktum skal eventuelt brukes som 

desimaltegn. 

Eventuelt negativt fortegn regnes ikke som numerisk tegn. 

18 Verdsettingsvaluta Valutakode i henhold til ISO 4217, med 3 alfabetiske tegn. 

19 Tidsstempel for verdsetting Datoformat i henhold til ISO 8601/UTC-tid ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ 

20 Type verdsetting M = verdsetting til markedsverdi 

O = verdsetting til modellverdi 

C = sentral motparts vurdering. 

21 Sikkerhetsstillelse U = usikret 

PC = delvis sikret 

OC = ensidig sikret 

FC = fullt sikret 

Fylles ut i samsvar med artikkel 3b 

22 Sikkerhetsportefølje Y = ja 

N = nei 

23 Sikkerhetsporteføljens kode Inntil 52 alfanumeriske tegn hvorav fire spesialtegn: «. - _.» 

Spesialtegn er ikke tillatt i begynnelsen og slutten av koden. Det må ikke brukes 

mellomrom. 

24 Startmargin stilt Inntil 20 numeriske tegn, desimaler inkludert. 

Desimaltegnet regnes ikke som et numerisk tegn. Punktum skal eventuelt brukes som 

desimaltegn. 

25 Valuta for startmargin stilt Valutakode i henhold til ISO 4217, med 3 alfabetiske tegn. 



Nr. 60/394 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.9.2018 

 

 Felt Format 

26 Variasjonsmargin stilt Inntil 20 numeriske tegn, desimaler inkludert. 

Desimaltegnet regnes ikke som et numerisk tegn. Punktum skal eventuelt brukes som 

desimaltegn. 

27 Valuta for variasjonsmarginer 

stilt 

Valutakode i henhold til ISO 4217, med 3 alfabetiske tegn. 

28 Startmargin mottatt Inntil 20 numeriske tegn, desimaler inkludert. 

Desimaltegnet regnes ikke som et numerisk tegn. Punktum skal eventuelt brukes som 

desimaltegn. 

29 Valuta for mottatt startmargin Valutakode i henhold til ISO 4217, med 3 alfabetiske tegn. 

30 Variasjonsmargin mottatt Inntil 20 numeriske tegn, desimaler inkludert. 

Desimaltegnet regnes ikke som et numerisk tegn. Punktum skal eventuelt brukes som 

desimaltegn. 

31 Valuta for mottatt variasjons-

margin 

Valutakode i henhold til ISO 4217, med 3 alfabetiske tegn. 

32 Overskytende sikkerhet stilt Inntil 20 numeriske tegn, desimaler inkludert. 

Desimaltegnet regnes ikke som et numerisk tegn. Punktum skal eventuelt brukes som 

desimaltegn. 

33 Valuta for overskytende 

sikkerhet stilt 

Valutakode i henhold til ISO 4217, med 3 alfabetiske tegn. 

34 Overskytende sikkerhet mot-

tatt 

Inntil 20 numeriske tegn, desimaler inkludert. 

Desimaltegnet regnes ikke som et numerisk tegn. Punktum skal eventuelt brukes som 

desimaltegn. 

35 Valuta for overskytende sik-

kerhet mottatt 

Valutakode i henhold til ISO 4217, med 3 alfabetiske tegn. 

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve virksomhet innen 

forsikring og gjenforsikring (Solvens II) (EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som kredittinstitusjon og 

om tilsyn med kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om oppheving av direktiv 

2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om endring av 

rådsdirektiv 85/611/EØF og 93/6/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF og om oppheving av rådsdirektiv 

93/22/EØF (EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU av 8. juni 2011 om forvaltere av alternative investeringsfond og om endring 

av direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 av 1.7.2011, 

s. 1). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/41/EF av 3. juni 2003 om virksomhet i og tilsyn med tjenestepensjonsforetak 

(EUT L 235 av 23.9.2003, s. 10). 

(6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover og forskrifter om innretninger for 

kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS) (EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32). 

(7) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1893/2006 av 20. desember 2006 om innføring av en standard for 

næringsgruppering NACE Revisjon 2, og om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger 

innenfor særlige statistikkområder (EUT L 393 av 30.12.2006, s. 1). 
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Tabell 2 

Felles opplysninger 

 Felt Format 
Berørte typer 

derivatkontrakter 

 Avsnitt 2a — Kontraktstype  Alle kontrakter 

1 Kontraktstype CD = finansiell differansekontrakt 

FR = framtidig renteavtale 

FU = futurekontrakt 

FW = forwardkontrakt 

OP = opsjon 

SB = prisveddemål 

SW = bytteavtale 

ST = opsjon på bytteavtale 

OT = annet 

 

2 Eiendelsklasse CO = råvarederivater og utslippskvoter 

CR = kreditt 

CU = valuta 

EQ = aksjer 

IR = rente 

 

 Avsnitt 2b — Kontraktsopplys-

ninger 

 Alle kontrakter 

3 Type produktklassifisering C = CFI 

U = UPI 

 

4 Produktklassifisering CFI-kode i henhold til ISO 10692, med 6 alfabetiske 

tegn 

Godkjent UPI 

 

5 Type produktidentifikasjon Angi gjeldende identifikasjon: 

I = ISIN 

A = AII 

 

6 Produktidentifikasjon For produktidentifikator av type I: ISIN-kode i henhold 

til ISO 6166, med 12 alfanumeriske tegn 

For produktidentifikator av type A: Fullstendig AII-

kode i samsvar med artikkel 4 nr. 8 
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Berørte typer 

derivatkontrakter 

7 Type identifikasjon av under-

liggende 

I = ISIN 

A = AII 

U = UPI 

B = kurv 

X = indeks 

 

8 Identifikasjon av underliggende For underliggende med identifikasjon av type I: ISIN-

kode i henhold til ISO 6166, med 12 alfanumeriske 

tegn 

For underliggende med identifikasjon av type A: 

fullstendig AII-kode i samsvar med artikkel 4 nr. 8 

For underliggende med identifikasjon av type U: UPI 

For underliggende med identifikasjon av type B: alle 

enkeltkomponenter identifiseres med ISIN-kode i 

henhold til ISO 6166 eller fullstendig AII-kode i 

samsvar med artikkel 4 nr. 8. Identifikatorene for 

enkeltkomponentene skal skilles med bindestrek «-». 

For underliggende med identifikasjon av type X: ISIN-

kode i henhold til ISO 6166 dersom den finnes, ellers 

det fulle navnet på indeksen som angitt av indeksens 

leverandør 

 

9 Nominell valuta 1 Valutakode i henhold til ISO 4217, med 3 alfabetiske 

tegn. 

 

10 Nominell valuta 2 Valutakode i henhold til ISO 4217, med 3 alfabetiske 

tegn. 

 

11 Leveringsvaluta Valutakode i henhold til ISO 4217, med 3 alfabetiske 

tegn. 

 

 Avsnitt 2c — Opplysninger om 

transaksjonen 

 Alle kontrakter 

12 Transaksjonsidentifikator Så lenge en global UTI ikke er tilgjengelig, skal det 

brukes en kode med inntil 52 alfanumeriske tegn, 

inklusive fire spesialtegn: «. - _.» 

Spesialtegn er ikke tillatt i begynnelsen og slutten av 

koden. Det må ikke brukes mellomrom. 

 

13 Rapportens sporingsnummer Et alfanumerisk felt med inntil 52 tegn  

14 Identifikator for komponenter i 

sammensatte transaksjoner 

Et alfanumerisk felt med inntil 35 tegn  

15 Handelsplass Kode for markedsidentifikator (MIC – Market 

Identifier Code) i henhold til ISO 10383, med 4 alfa-

numeriske tegn, i samsvar med artikkel 4 bokstav b). 
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Berørte typer 

derivatkontrakter 

16 Komprimering Y = kontrakten er resultat av komprimering 

N = kontrakten er ikke resultat av komprimering 

 

17 Pris/sats Inntil 20 numeriske tegn, desimaler inkludert. 

Desimaltegnet regnes ikke som et numerisk tegn. 

Punktum skal eventuelt brukes som desimaltegn. 

Eventuelt negativt fortegn regnes ikke som numerisk 

tegn. 

Dersom prisen rapporteres i prosent, angis 100 % som 

«100» 

 

18 Prisnotering U = enheter 

P = prosentsats 

Y = avkastning 

 

19 Valuta som prisen er oppgitt i Valutakode i henhold til ISO 4217, med 3 alfabetiske 

tegn. 

 

20 Nominell verdi Inntil 20 numeriske tegn, desimaler inkludert. 

Desimaltegnet regnes ikke som et numerisk tegn. 

Punktum skal eventuelt brukes som desimaltegn. 

Eventuelt negativt fortegn regnes ikke som numerisk 

tegn. 

 

21 Prismultiplikator Inntil 20 numeriske tegn, desimaler inkludert. 

Desimaltegnet regnes ikke som et numerisk tegn. 

Punktum skal eventuelt brukes som desimaltegn. 

 

22 Mengde Inntil 20 numeriske tegn, desimaler inkludert. 

Desimaltegnet regnes ikke som et numerisk tegn. 

Punktum skal eventuelt brukes som desimaltegn. 

 

23 Forskuddsbetaling Inntil 20 numeriske tegn, desimaler inkludert. 

Negativt fortegn brukes for å angi at betalingen er 

gjort, men ikke mottatt. 

Desimaltegnet regnes ikke som et numerisk tegn. 

Punktum skal eventuelt brukes som desimaltegn. 

Eventuelt negativt fortegn regnes ikke som numerisk 

tegn. 
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 Felt Format 
Berørte typer 

derivatkontrakter 

24 Leveringstype C = kontanter 

P = fysisk 

O = valgfritt for motparten eller bestemt av en 

tredjepart 

 

25 Tidsstempel for utførelse av 

transaksjon 

Datoformat i henhold til ISO 8601/UTC-tid ÅÅÅÅ-

MM-DDThh:mm:ssZ 

 

26 Ikrafttredelsesdato Datoformat i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD)  

27 Forfallsdato Datoformat i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD)  

28 Oppsigelsesdato Datoformat i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD)  

29 Oppgjørsdato Datoformat i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD)  

30 Type rammeavtale Fritekst, felt på inntil 50 tegn med angivelse av navnet 

på rammeavtalen dersom en slik benyttes. 

 

31 Rammeavtaleversjon Datoformat i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ)  

 Avsnitt 2d — Risikoreduksjon/ 

rapportering 

 Alle kontrakter 

32 Tidsstempel for bekreftelse Datoformat i henhold til ISO 8601/UTC-tid ÅÅÅÅ-

MM-DDThh:mm:ssZ 

 

33 Bekreftelsesmåte Y = ikke-elektronisk bekreftet 

N = ikke bekreftet 

E = bekreftet elektronisk 

 

 Avsnitt 2e — Clearing  Alle kontrakter 

34 Clearingplikt Y = ja 

N = nei 

 

35 Clearet Y = ja 

N = nei 

 

36 Tidsstempel for clearing Datoformat i henhold til ISO 8601/UTC-tid ÅÅÅÅ-

MM-DDThh:mm:ssZ 

 

37 Sentral motpart Identifikator for juridisk person (LEI) i henhold til ISO 

17442 

Kode med 20 alfanumeriske tegn 

 



6.9.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 60/399 

 

 Felt Format 
Berørte typer 

derivatkontrakter 

38 Konsernintern Y = ja 

N = nei 

 

 Avsnitt 2f — Renter  Rentederivater 

39 Fast rente på element 1 Inntil 10 numeriske tegn, desimaler inkludert, uttrykt i 

prosent, der 100 % angis som «100». 

Desimaltegnet regnes ikke som et numerisk tegn. 

Punktum skal eventuelt brukes som desimaltegn. 

Eventuelt negativt fortegn regnes ikke som numerisk 

tegn. 

 

40 Fast rente på element 2 Inntil 10 numeriske tegn, desimaler inkludert, uttrykt i 

prosent, der 100 % angis som «100». 

Desimaltegnet regnes ikke som et numerisk tegn. 

Punktum skal eventuelt brukes som desimaltegn. 

Eventuelt negativt fortegn regnes ikke som numerisk 

tegn. 

 

41 Antall dager med fast rente på 

element 1 

Teller/nevner der både teller og nevner angis med 

numeriske tegn eller alfabetisk med uttrykket «Actual», 

f.eks. 30/360 eller Actual/365 

 

42 Antall dager med fast rente på 

element 2 

Teller/nevner der både teller og nevner angis med 

numeriske tegn eller alfabetisk med uttrykket «Actual», 

f.eks. 30/360 eller Actual/365 

 

43 Betalingshyppighet for fast rente 

på element 1 — tidsrom 

Tidsrom som angir hvor ofte motpartene utveksler 

betalinger. Følgende forkortelser brukes: 

Y = år 

M = måned 

W = uke 

D = dag 
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Berørte typer 

derivatkontrakter 

44 Betalingshyppighet for fast rente 

på element 1 — multiplikator 

Et tidsrom uttrykt i hele tall, som angir hvor ofte 

motpartene utveksler betalinger. 

Inntil 3 numeriske tegn. 

 

45 Betalingshyppighet for fast rente 

på element 2 — tidsrom 

Tidsrom som angir hvor ofte motpartene utveksler 

betalinger. Følgende forkortelser brukes: 

Y = år 

M = måned 

W = uke 

D = dag 

 

46 Betalingshyppighet for fast rente 

på element 2 — multiplikator 

Et tidsrom uttrykt i hele tall, som angir hvor ofte 

motpartene utveksler betalinger. 

Inntil 3 numeriske tegn. 

 

47 Betalingshyppighet for flytende 

rente på element 1 — tidsrom 

Tidsrom som angir hvor ofte motpartene utveksler 

betalinger. Følgende forkortelser brukes: 

Y = år 

M = måned 

W = uke 

D = dag 

 

48 Betalingshyppighet for flytende 

rente på element 1 — 

multiplikator 

Et tidsrom uttrykt i hele tall, som angir hvor ofte 

motpartene utveksler betalinger. 

Inntil 3 numeriske tegn. 

 

49 Betalingshyppighet for flytende 

rente på element 2 — tidsrom 

Tidsrom som angir hvor ofte motpartene utveksler 

betalinger. Følgende forkortelser brukes: 

Y = år 

M = måned 

W = uke 

D = dag 

 

50 Betalingshyppighet for flytende 

rente på element 2 — 

multiplikator 

Et tidsrom uttrykt i hele tall, som angir hvor ofte 

motpartene utveksler betalinger. 

Inntil 3 numeriske tegn. 
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Berørte typer 

derivatkontrakter 

51 Justeringshyppighet for flytende 

rente på element 1 — tidsrom 

Tidsrom som angir hvor ofte motpartene justerer den 

flytende renten. Følgende forkortelser brukes: 

Y = år 

M = måned 

W = uke 

D = dag 

 

52 Justeringshyppighet for flytende 

rente på element 1 — multiplika-

tor 

Et tidsrom uttrykt i hele tall, som angir hvor ofte 

motpartene justerer den flytende renten. 

Inntil 3 numeriske tegn. 

 

53 Justeringshyppighet for flytende 

rente på element 2 — tidsrom 

Tidsrom som angir hvor ofte motpartene justerer den 

flytende renten. Følgende forkortelser brukes: 

Y = år 

M = måned 

W = uke 

D = dag 

 

54 Justeringshyppighet for flytende 

rente på element 2 — multiplika-

tor 

Et tidsrom uttrykt i hele tall, som angir hvor ofte 

motpartene justerer den flytende renten. 

Inntil 3 numeriske tegn. 

 

55 Flytende rente på element 1 Navn på indeksen for den flytende renten 

«EONA» — EONIA 

«EONS» — EONIA SWAP 

«EURI» — EURIBOR 

«EUUS» — EURODOLLAR 

«EUCH» — EuroSwiss 

«GCFR» — GCF REPO 

«ISDA» — ISDAFIX 

«LIBI» — LIBID 

«LIBO» — LIBOR 

«MAAA» — Muni AAA 

«PFAN» — Pfandbriefe 

«TIBO» — TIBOR 

«STBO» — STIBOR 

«BBSW» — BBSW 

«JIBA» — JIBAR 

«BUBO» — BUBOR 
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 Felt Format 
Berørte typer 

derivatkontrakter 

  «CDOR» — CDOR 

«CIBO» — CIBOR 

«MOSP» — MOSPRIM 

«NIBO» — NIBOR 

«PRBO» — PRIBOR 

«TLBO» — TELBOR 

«WIBO» — WIBOR 

«TREA» — Treasury 

«SWAP» — SWAP 

«FUSW» — Future SWAP 

eller inntil 25 alfanumeriske tegn dersom referanse-

renten ikke står på listen over 

56 Referanseperiode for flytende 

rente på element 1 — tidsrom 

Tidsrom som angir referanseperioden. Følgende 

forkortelser brukes: 

Y = år 

M = måned 

W = uke 

D = dag 

 

57 Referanseperiode for flytende 

rente på element 1 — multiplika-

tor 

Et tidsrom uttrykt i hele tall, som angir referanse-

perioden. 

Inntil 3 numeriske tegn. 

 

58 Flytende rente på element 2 Navn på indeksen for den flytende renten 

«EONA» — EONIA 

«EONS» — EONIA SWAP 

«EURI» — EURIBOR 

«EUUS» — EURODOLLAR 

«EUCH» — EuroSwiss 

«GCFR» — GCF REPO 

«ISDA» — ISDAFIX 

«LIBI» — LIBID 

«LIBO» — LIBOR 

«MAAA» — Muni AAA 

«PFAN» — Pfandbriefe 

«TIBO» — TIBOR 

«STBO» — STIBOR 

«BBSW» — BBSW 

«JIBA» — JIBAR 

«BUBO» — BUBOR 

«CDOR» — CDOR 

«CIBO» — CIBOR 

«MOSP» — MOSPRIM 
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 Felt Format 
Berørte typer 

derivatkontrakter 

  «NIBO» — NIBOR 

«PRBO» — PRIBOR 

«TLBO» — TELBOR 

«WIBO» — WIBOR 

«TREA» — Treasury 

«SWAP» — SWAP 

«FUSW» — Future SWAP 

eller inntil 25 alfanumeriske tegn dersom referanse-

renten ikke står på listen over 

59 Referanseperiode for flytende 

rente på element 2 — tidsrom 

Tidsrom som angir referanseperioden. Følgende 

forkortelser brukes: 

Y = år 

M = måned 

W = uke 

D = dag 

 

60 Referanseperiode for flytende 

rente på element 2 — multiplika-

tor 

Et tidsrom uttrykt i hele tall, som angir referanse-

perioden. 

Inntil 3 numeriske tegn. 

 

 Avsnitt 2g — Utenlandsk valuta  Valutaderivater 

61 Leveringsvaluta 2 Valutakode i henhold til ISO 4217, med 3 alfabetiske 

tegn. 

 

62 Valutakurs 1 Inntil 10 numeriske tegn, desimaler inkludert. 

Desimaltegnet regnes ikke som et numerisk tegn. 

Punktum skal eventuelt brukes som desimaltegn. 

Eventuelt negativt fortegn regnes ikke som numerisk 

tegn. 

 

63 Terminvalutakurs Inntil 10 numeriske tegn, desimaler inkludert. 

Desimaltegnet regnes ikke som et numerisk tegn. 

Punktum skal eventuelt brukes som desimaltegn. 

Eventuelt negativt fortegn regnes ikke som numerisk 

tegn. 
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 Felt Format 
Berørte typer 

derivatkontrakter 

64 Valutakursgrunnlag To valutakoder i henhold til ISO 4217 atskilt med «/». 

Første valutakode skal angi basisvalutaen, den andre 

valutakoden skal angi noteringsvalutaen. 

 

 Avsnitt 2h — Råvarer og  

utslippskvoter 

 Råvarederivater og 

derivater av utslipps-

kvoter 

 Generelt  

65 Råvarekategori AG = landbruk 

EN = energi 

FR = frakt 

ME = metaller 

IN = indeks 

EV = miljø 

EX = eksotisk 

OT = annet 

 

66 Opplysninger om råvaren Landbruk 

GO = korn, oljeholdige frø 

DA = meieriprodukter 

LI = husdyr 

FO = skogbruk 

SO = andre landbruksprodukter 

SF = fisk og skalldyr 

OT = annet 

Energi 

OI = olje 

NG = naturgass 

CO = kull 

EL = elektrisk kraft 

IE = kombinerte energityper 

OT = annet 

Frakt 

DR = tørr 

WT = våt 

OT = annet 

Metaller 

PR = edelmetaller 

NP = uedle metaller 

Miljø 

WE = vær 

EM = utslipp 

OT = annet 
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 Felt Format 
Berørte typer 

derivatkontrakter 

 Energi  

67 Leveringssted eller -område EIC-kode, kode med 16 alfanumeriske tegn 

Feltet kan gjentas. 

 

68 Forbindelsespunkt EIC-kode, kode med 16 alfanumeriske tegn  

69 Type last BK = grunnbelastning 

PL = toppbelastning 

OP= lav belastning 

BH = t/timeblokk 

SH = form 

GD = gassdøgn 

OT = annet 

 

 Felt 70–77 kan gjentas  

70 Leveringsintervaller for last hh:mmZ  

71 Dato og klokkeslett for leverings-

start 

Datoformat i henhold til ISO 8601/UTC-tid ÅÅÅÅ-

MM-DDThh:mm:ssZ 

 

72 Dato og klokkeslett for leverings-

stans 

Datoformat i henhold til ISO 8601/UTC-tid ÅÅÅÅ-

MM-DDThh:mm:ssZ 

 

73 Varighet N = minutt 

H = time 

D = dag 

W = uke 

M = måned 

Q = kvartal 

S = sesong 

Y = år 

O = annet 

 

74 Ukedager WD = virkedager 

WN = helg 

MO = mandag 

TU = tirsdag 

WE = onsdag 

TH = torsdag 

FR = fredag 

SA = lørdag 

SU = søndag 

Det er tillatt å angi flere verdier atskilt med «/» 

 



Nr. 60/406 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.9.2018 

 

 Felt Format 
Berørte typer 

derivatkontrakter 

75 Leveringskapasitet Inntil 20 numeriske tegn, desimaler inkludert. 

Desimaltegnet regnes ikke som et numerisk tegn. 

Punktum skal eventuelt brukes som desimaltegn. 

Eventuelt negativt fortegn regnes ikke som numerisk 

tegn. 

 

76 Mengdeenhet KW 

KWh/h 

KWh/d 

MW 

MWh/h 

MWh/d 

GW 

GWh/h 

GWh/d 

Therm/d 

KTherm/d 

MTherm/d 

cm/d 

mcm/d 

 

77 Pris på mengde per tidsintervall Inntil 20 numeriske tegn, desimaler inkludert. 

Desimaltegnet regnes ikke som et numerisk tegn. 

Punktum skal eventuelt brukes som desimaltegn. 

Eventuelt negativt fortegn regnes ikke som numerisk 

tegn. 

 

 Avsnitt 2i — Opsjoner  Kontrakter som 

inneholder en opsjon 

78 Opsjonsform P = salgsopsjon 

C = kjøpsopsjon 

O = dersom det ikke er mulig å fastslå om det er en 

kjøps- eller salgsopsjon 

 

79 Opsjonstype (utøvelsesmåte) A = amerikansk opsjon 

B = bermudaopsjon 

E = europeisk opsjon 

S = asiatisk opsjon 

Mer enn én verdi er tillatt 
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 Felt Format 
Berørte typer 

derivatkontrakter 

80 Innløsningskurs (tak/gulv) Inntil 20 numeriske tegn, desimaler inkludert. 

Desimaltegnet regnes ikke som et numerisk tegn. 

Punktum skal eventuelt brukes som desimaltegn. 

Eventuelt negativt fortegn regnes ikke som numerisk 

tegn. 

Dersom innløsningskursen rapporteres i prosent, angis 

100 % som «100» 

 

81 Notering av innløsningskurs U = enheter 

P = prosentsats 

Y = avkastning 

 

82 Forfallsdato for det underliggende Datoformat i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD)  

 Avsnitt 2j — Kredittderivater   

83 Prioritet SNDB = prioritert, f.eks. prioritert usikret gjeld 

(foretak/finansinstitusjoner), statspapirer i utenlandsk 

valuta (offentlig forvaltning), 

SBOD = etterstilt, f.eks. etterstilt gjeld eller ansvarlig 

lånekapital (Lower Tier 2) (banker), underordnet eller 

etterstilt usikret gjeld (Upper Tier 2) (banker), 

OTHR = annet, f.eks. preferanseaksjer eller ren 

kjernekapital (banker) eller andre kredittderivater 

 

84 Referanseenhet Landkode med to bokstaver i henhold til ISO 3166 

eller 

landkode med 2 bokstaver i henhold til ISO 3166-2, 

etterfulgt av bindestrek «-» og inntil 3 alfanumeriske 

tegn for underinndeling av land 

eller 

Identifikator for juridisk person (LEI) i henhold til ISO 

17442, med 20 alfanumeriske tegn 

 

85 Betalingshyppighet MNTH = månedlig 

QURT = kvartalsvis 

MIAN = to ganger i året 

YEAR = årlig 

 

86 Beregningsgrunnlag Teller/nevner der både teller og nevner angis med 

numeriske tegn eller bokstaver med uttrykket «Actual», 

f.eks. 30/360 eller Actual/365 
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 Felt Format 
Berørte typer 

derivatkontrakter 

87 Serie Heltall med inntil 5 tegn  

88 Versjon Heltall med inntil 5 tegn  

89 Indeksfaktor Inntil 10 numeriske tegn, desimaler inkludert. 

Desimaltegnet regnes ikke som et numerisk tegn. 

Punktum skal eventuelt brukes som desimaltegn. 

 

90 Transje T = transjeoppdelt 

U = ikke-transjeoppdelt 

 

91 Tilknytningspunkt Inntil 10 numeriske tegn, desimaler inkludert, uttrykt 

som en desimalbrøk mellom 0 og 1. 

Desimaltegnet regnes ikke som et numerisk tegn. 

Punktum skal eventuelt brukes som desimaltegn. 

 

92 Frakoplingspunkt Inntil 10 numeriske tegn, desimaler inkludert, uttrykt 

som en desimalbrøk mellom 0 og 1. 

Desimaltegnet regnes ikke som et numerisk tegn. 

Punktum skal eventuelt brukes som desimaltegn. 

 

 Avsnitt 2k — Endring av 

kontrakten 

  

93 Type tiltak N = ny 

M = endring 

E = feil 

C = tidlig oppsigelse 

R = rettelse 

Z = komprimering 

V = oppdatering av verdsetting 

P = posisjonskomponent 

 

94 Nivå T = transaksjon 

P = posisjon» 
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KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2016/1106 

av 7. juli 2016 

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) Siden direktiv 2006/126/EF ble vedtatt, har den vitenskapelige kunnskapen om medisinske lidelser som påvirker evnen 

til å kjøre bil, økt, særlig med hensyn til vurderingen av trafikksikkerhetsrisikoene forbundet med nevnte lidelser og 

effektiviteten av behandlinger med tanke på å unngå slike risikoer. 

2) Den nåværende teksten i direktiv 2006/126/EF gjenspeiler ikke lenger den nyeste kunnskapen om lidelser som påvirker 

hjertet og blodkarene, og som enten nå eller i framtiden utgjør en risiko for at det kan oppstå en alvorlig, plutselig og 

funksjonsnedsettende hendelse, eller som hindrer en person i å føre kjøretøyet på en sikker måte, eller som har begge 

disse konsekvensene. 

3) Førerkortkomiteen har nedsatt en arbeidsgruppe om kjøring og hjerte- og karsykdommer med det formål å vurdere 

trafikksikkerhetsrisikoene forbundet med hjerte- og karsykdommer ut fra dagens medisinske perspektiv samt utarbeide 

egnede retningslinjer. Rapporten(2) som arbeidsgruppen har utarbeidet, viser hvorfor det er nødvendig å oppdatere 

bestemmelsene om hjerte- og karsykdommer i vedlegg III til direktiv 2006/126/EF. Det foreslås å ta hensyn til den 

nyeste medisinske viten og tydelig angi ved hvilke lidelser kjøring bør være tillatt, og i hvilke situasjoner førerkort ikke 

bør utstedes eller fornyes. Rapporten inneholder også nærmere opplysninger om hvordan de oppdaterte bestemmelsene 

om hjerte- og karsykdommer bør anvendes av vedkommende nasjonale myndigheter. 

4) Kunnskapen om og metodene for diagnostisering og behandling av hypoglykemi er forbedret siden den siste 

oppdateringen av bestemmelsene om sukkersyke i vedlegg III til direktiv 2006/126/EF i 2009. Arbeidsgruppen om 

sukkersyke nedsatt av Førerkortkomiteen har fastslått at det bør tas hensyn til denne utviklingen ved å oppdatere nevnte 

bestemmelser, særlig når det gjelder betydningen av hypoglykemi som opptrer under søvn, samt varigheten av 

kjøreforbudet som følge av tilbakevendende alvorlig hypoglykemi for førere i gruppe 1. 

5) For å ta passende hensyn til individuelle særtrekk og tilpasse seg den framtidige utviklingen på disse medisinske 

områdene bør vedkommende nasjonale myndigheter i medlemsstatene gis mulighet til å tillate kjøring i velbegrunnede 

enkelttilfeller. 

6) Direktiv 2006/126/EF bør derfor endres. 

7) I samsvar med den felles politiske erklæringen fra medlemsstatene og Kommisjonen av 28. september 2011 om 

forklarende dokumenter(3) har medlemsstatene forpliktet seg til at underretningen om innarbeidingstiltakene i 

berettigede tilfeller skal følges av ett eller flere dokumenter som forklarer sammenhengen mellom et direktivs 

bestanddeler og de tilsvarende delene av de nasjonale innarbeidingsdokumentene. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 183 av 8.7.2016, s. 59, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2018 av 31. mai 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 403 av 30.12.2006, s. 18. 

(2) «New Standards for Driving and Cardiovascular Diseases», rapport fra ekspertgruppen om kjøring og hjerte- og karsykdommer, Brussel, 

oktober 2013. 

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

2018/EØS/60/34 
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8) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra Førerkortkomiteen. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg III til direktiv 2006/126/EF endres i samsvar med vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal innen 1. januar 2018 vedta og kunngjøre de lovene og forskriftene som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. januar 2018. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

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

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

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

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 7. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

I vedlegg III til direktiv 2006/126/EF gjøres følgende endringer: 

1)  Avsnitt 9 («HJERTE- OG KARSYKDOMMER») skal lyde: 

«HJERTE- OG KARSYKDOMMER 

9.  Hjerte- og karlidelser eller -sykdommer kan føre til plutselig svekket hjernefunksjon som utgjør en fare for 

trafikksikkerheten. Slike lidelser er en grunn til å utstede midlertidige eller permanente kjørebegrensninger. 

9.1  For følgende hjerte- og karlidelser kan førerkort utstedes eller fornyes for kandidater eller førere i de angitte gruppene 

først etter at lidelsen er blitt effektivt behandlet og med forbehold for godkjenning fra en medisinsk sakkyndig og 

eventuelt regelmessige legekontroller: 

a)  Bradyarytmier (sinusknutesykdom og ledningsforstyrrelser) og takyarytmier (supraventrikulære og ventrikulære 

arytmier) med tidligere synkoper eller synkopeepisoder som skyldes arytmitilstander (gjelder gruppe 1 og 2). 

b)  Bradyarytmier: sinusknutesykdom og ledningsforstyrrelse med andregrads atrioventrikulært (AV) blokk (Mobitz 

type II), tredjegrads AV-blokk eller alternerende grenblokk (gjelder bare gruppe 2). 

c)  Takyarytmier (supraventrikulære og ventrikulære arytmier) med 

— strukturell hjertesykdom og vedvarende ventrikkeltakykardi (VT) (gjelder gruppe 1 og 2) eller 

— polymorf ikke-vedvarende VT, vedvarende ventrikkeltakykardi eller med indikasjon for defibrillator (gjelder 

bare gruppe 2). 

d)  Symptomer på angina (gjelder gruppe 1 og 2). 

e)  Implantasjon eller bytte av permanent pacemaker (gjelder bare gruppe 2) 

f)  Implantasjon eller bytte av defibrillator eller egnet eller uegnet defibrillatorsjokk (gjelder bare gruppe 1). 

g)  Synkope (forbigående tap av bevissthet og kroppsholdning som kjennetegnes av rask inntreden, kort varighet og 

spontan bedring, og som skyldes global cerebral hypoperfusjon, trolig refleksmediert, av ukjent årsak, uten tegn 

på underliggende hjertesykdom) (gjelder gruppe 1 og 2). 

h)  Akutt koronarsyndrom (gjelder gruppe 1 og 2). 

i)  Stabil angina så lenge lett fysisk aktivitet ikke utløser symptomer (gjelder gruppe 1 og 2). 

j)  Perkutan koronar intervensjon (PCI) (gjelder gruppe 1 og 2). 

k)  Koronar bypasskirurgi (CABG) (gjelder gruppe 1 og 2). 

l)  Slag / transitorisk iskemisk attakk (TIA) (gjelder gruppe 1 og 2). 

m)  Signifikant carotisstenose (gjelder bare gruppe 2). 

n)  Maksimal aortadiameter på over 5,5 cm (gjelder bare gruppe 2). 

o)  Hjertesvikt: 

— NYHA-klasse (New York Heart Association) I, II, III (gjelder bare gruppe 1). 

— NYHA-klasse I og II, forutsatt at venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon er minst 35 % (gjelder bare gruppe 2). 

p)  Hjertetransplantasjon (gjelder gruppe 1 og 2).  
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q)  Hjertestøtte (gjelder bare gruppe 1). 

r)  Hjerteklaffoperasjon (gjelder gruppe 1 og 2). 

s)  Malign hypertensjon (forhøyet systolisk blodtrykk ≥ 180 mmHg eller diastolisk blodtrykk ≥ 110 mmHg forbundet 

med overhengende fare for eller progressiv skade på organer) (gjelder gruppe 1 og 2). 

t)  Blodtrykk grad III (diastolisk blodtrykk ≥ 110 mmHg og/eller systolisk blodtrykk ≥ 180 mmHg) (gjelder bare 

gruppe 2). 

u)  Medfødt hjertesykdom (gjelder gruppe 1 og 2). 

v)  Hypertrofisk kardiomyopati uten synkope (gjelder bare gruppe 1). 

w)  Langt QT-syndrom med synkope, torsade de pointes eller QTc > 500 ms (gjelder bare gruppe 1). 

9.2  For følgende hjerte- og karlidelser skal førerkort ikke utstedes eller fornyes for kandidater eller førere i de angitte 

gruppene: 

a)  Implantasjon av defibrillator (gjelder bare gruppe 2). 

b)  Perifer karsykdom – torakal og abdominal aortaaneurisme når maksimal aortadiameter er slik at det er signifikant 

risiko for plutselig ruptur og dermed en plutselig funksjonsnedsettende hendelse (gjelder gruppe 1 og 2). 

c)  Hjertesvikt: 

— NYHA-klasse IV (gjelder bare gruppe 1). 

— NYHA-klasse III og IV (gjelder bare gruppe 2). 

d)  Hjertestøtte (gjelder bare gruppe 2). 

e)  Hjerteklaffsykdom med aortaregurgitasjon, aortastenose, mitralregurgitasjon eller mitralstenose dersom det anslås 

at funksjonsevnen tilsvarer NYHA-klasse IV, eller dersom det er rapportert om synkopeepisoder (gjelder bare 

gruppe 1). 

f)  Hjerteklaffsykdom i NYHA-klasse III eller IV eller med ejeksjonsfraksjon (EF) < 35 %, mitralstenose og alvorlig 

pulmonal hypertensjon eller med ekkokardiografiske tegn på alvorlig aortastenose eller aortastenose som 

forårsaker synkope, unntatt helt asymptomatisk alvorlig aortastenose dersom belastningstestkravene er oppfylt 

(gjelder bare gruppe 2). 

g)  Strukturelle og elektriske kardiomyopatier – hypertrofisk kardiomyopati med tidligere synkope eller dersom to 

eller flere av følgende tilstander er til stede: venstre ventrikkels (LV) veggtykkelse > 3 cm, ikke-vedvarende 

ventrikkeltakykardi, tilfeller av plutselig død i familien (hos en førstegradsslektning), ingen forhøyelse av 

blodtrykk ved fysisk aktivitet (gjelder bare gruppe 2). 

h)  Langt QT-syndrom med synkope, torsade de pointes og QTc > 500 ms (gjelder bare gruppe 2). 

i)  Brugada-syndrom med synkope eller avverget plutselig hjertedød (gjelder gruppe 1 og 2). 

 Førerkort kan utstedes eller fornyes i unntakstilfeller, forutsatt at dette er behørig begrunnet i en uttalelse fra en 

medisinsk sakkyndig, og forutsatt at det foretas regelmessige legekontroller for å sikre at personen fortsatt er i stand 

til å føre kjøretøyet på en sikker måte, idet det tas hensyn til de virkningene lidelsen har. 

9.3  Andre kardiomyopatier 

 Risikoen for plutselige funksjonsnedsettende hendelser skal vurderes hos kandidater eller førere med kjente 

kardiomyopatier (f.eks. arytmogen høyre ventrikkel-kardiomyopati, non-compaction-kardiomyopati, katekolaminerg 

polymorf ventrikkeltakykardi og kort QT-syndrom) eller med ukjente kardiomyopatier som kan bli oppdaget. Det 

kreves en grundig spesialistvurdering. Det skal tas hensyn til den aktuelle kardiomyopatiens prognose. 

9.4  Medlemsstatene kan begrense utstedelsen eller fornyelsen av førerkort for kandidater eller fører med andre hjerte- og 

karsykdommer.» 



6.9.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 60/413 

 

2)  Avsnitt 10 («SUKKERSYKE») nr. 10.2 skal lyde: 

«10.2  En kandidat eller fører med sukkersyke som behandles med medisiner som kan forårsake hypoglykemi, skal bevise 

at vedkommende forstår risikoene forbundet med hypoglykemi og har tilstrekkelig kontroll over lidelsen. 

 Førerkort skal ikke utstedes til eller fornyes for kandidater eller førere med manglende bevissthet om hypoglykemi. 

 Førerkort skal ikke utstedes til eller fornyes for kandidater eller førere med tilbakevendende alvorlig hypoglykemi, 

med mindre dette støttes av en uttalelse fra en medisinsk sakkyndig og regelmessige legekontroller. Ved 

tilbakevendende alvorlige hypoglykemiske episoder i våken tilstand skal førerkort ikke utstedes eller fornyes før det 

har gått tre måneder etter den siste episoden. 

 Førerkort kan utstedes eller fornyes i unntakstilfeller, forutsatt at dette er behørig begrunnet i en uttalelse fra en 

medisinsk sakkyndig, og forutsatt at det foretas regelmessige legekontroller for å sikre at personen fortsatt er i stand 

til å føre kjøretøyet på en sikker måte, idet det tas hensyn til de virkningene lidelsen har.» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/837 

av 17. mai 2017 

om retting av den polske og svenske språkversjonen av gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 om fastsettelse av 

detaljerte tiltak for gjennomføring av de felles grunnleggende standardene for luftfartssikkerhet(*) 

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. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den polske språkversjonen av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998(2) inneholder en feil i  

nr. 11.4.3 bokstav a) i vedlegget når det gjelder listen over kvalifikasjoner som det kreves periodisk opplæring for ved 

bestemte intervaller. 

2) Den svenske språkversjonen av gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 inneholder feil i vedlegget, nærmere 

bestemt i nr. 8.1.1.2 og 9.1.1.3 når det gjelder kravet om ny gjennomsøking, i nr. 8.3.1 når det gjelder gjenstanden som 

skal leveres, i nr. 9.1.3.5 bokstav b) første ledd når det gjelder valideringsmetodens omfang, i nr. 9.3.1 når det gjelder 

gjenstanden som skal leveres, og i innledningen i nr. 11.2.3.1 når det gjelder personer som skal gjennomgå opplæring. 

3) Den polske og svenske språkversjonen av gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 bør derfor rettes. De øvrige 

språkversjonene berøres ikke. 

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for sikkerhet i sivil luftfart. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

(Gjelder ikke den norske teksten.)  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 125 av 18.5.2017, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 115/2018 av 31. mai 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 97 av 9.4.2008, s. 72. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 av 5. november 2015 om fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring av 

de felles grunnleggende standardene for luftfartssikkerhet (EUT L 299 av 14.11.2015, s. 1). 

2018/EØS/60/35 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 17. mai 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/394 

av 13. mars 2018 

om endring av forordning (EU) nr. 965/2012 med hensyn til fjerning av krav til luftfartsoperasjoner når det gjelder 

ballonger(*) 

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 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012(2) fastsetter vilkårene for sikkerheten ved flere typer luftfartsoperasjoner med 

forskjellige kategorier av luftfartøyer, herunder ballongflyging. 

2) Kommisjonsforordning (EU) 2018/395(3) fastsetter særlige regler for ballongflyging. Fra nevnte forordnings anven-

delsesdato bør slik flyging ikke lenger være omfattet av de generelle reglene for luftfartsoperasjoner fastsatt i forordning 

(EU) nr. 965/2012. Reglene for tilsyn med luftfartsoperasjoner av vedkommende myndigheter i medlemsstatene, fastsatt 

i artikkel 3 i forordning (EU) nr. 965/2012 og dens vedlegg II, bør imidlertid fortsatt gjelde for luftfartsoperasjoner med 

ballonger, ettersom disse kravene ikke er særlige for noen bestemt luftfartsvirksomhet, men gjelder gjennomgående for 

all slik virksomhet. 

3) Forordning (EU) nr. 965/2012 bør derfor endres for å ta hensyn til de nye reglene for ballongflyging, og for eventuelt å 

klargjøre de aktuelle bestemmelsene i nevnte forordning. 

4) Med tanke på den nære sammenhengen mellom dem bør anvendelsesdatoen for endringene av forordning (EU)  

nr. 965/2012 fastsatt i denne forordning tilpasses anvendelsesdatoen for forordning (EU) 2018/395. 

5) Byrået utarbeidet utkast til gjennomføringsregler og framla dem for Kommisjonen som en uttalelse(4) i samsvar med 

artikkel 17 nr. 2 bokstav b) og artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) nr. 216/2008. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 65 i forordning (EF) 

nr. 216/2008.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 71 av 14.3.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 116/2018 av 31. mai 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1. 

(2) 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 (EUT L 296 av 25.10.2012, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 2018/395 av 13. mars 2018 om fastsettelse av nærmere regler for ballongflyging i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 71 av 14.3.2018, s. 10.) 

(4) Uttalelse nr. 01/2016 fra Det europeiske flysikkerhetsbyrå av 6. januar 2016 om en kommisjonsforordning om revisjon av de europeiske 

reglene for ballongflyging. 

2018/EØS/60/36 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 965/2012 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 1 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1, 2 og 3 skal lyde: 

«1. Denne forordning fastsetter nærmere regler for luftfartsoperasjoner med fly, helikopter og seilfly, 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 traktatenes 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, unntatt for ballonger, som deltar 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 fastsetter også nærmere regler for vilkårene og prosedyrene for erklæringen fra operatører som 

deltar i kommersielle spesialiserte luftfartsoperasjoner med fly, helikopter og seilfly eller i ikke-kommersielle 

luftfartsoperasjoner med motordrevne, teknisk kompliserte luftfartøyer, herunder ikke-kommersielle spesialiserte 

luftfartsoperasjoner med motordrevne, teknisk kompliserte luftfartøyer, om at de har evne og midler til å ivareta det 

ansvaret som er forbundet med driften av luftfartøyet, og for tilsynet med slike operatører.» 

b) Nr. 6 skal lyde: 

«6. Denne forordning får ikke anvendelse på luftfartsoperasjoner med luftskip.» 

c) Nytt nr. 7 skal lyde: 

«7. Denne forordning får ikke anvendelse på luftfartsoperasjoner med ballonger. Når det gjelder luftfartsoperasjoner 

med ballonger, unntatt forankrede gassballonger, får imidlertid kravene som gjelder tilsyn i artikkel 3, anvendelse.» 

2) I artikkel 2 skal nye nr. 1a og 1b lyde: 

«1a) «ballong» et bemannet luftfartøy som er lettere enn luft, som ikke er motordrevet, og som holdes oppe ved bruk av 

enten gass som er lettere enn luft eller varmluft generert av en luftbåren brenner, herunder gassballonger, 

varmluftsballonger, hybridballonger og, selv om de er motordrevet, varmluftsskip, 

1b) «forankret gassballong» en gassballong med et forankringssystem som under drift hele tiden holder ballongen 

forankret til et fast punkt,» 

3) I artikkel 3 nr. 1 skal nytt annet ledd lyde: 

«Forvaltnings- og ledelsessystemene til vedkommende myndigheter i medlemsstatene og til Byrået skal oppfylle kravene 

angitt i vedlegg II.» 

4) I artikkel 5 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1 skal lyde: 

«1. Operatørene skal bare bruke et fly, helikopter eller seilfly til kommersiell lufttransport (CAT) i samsvar med 

kravene angitt i vedlegg III og IV.» 

b) I nr. 2 skal bokstav b) lyde: 

«b) fly, helikoptre og seilfly som brukes til transport av farlig gods (DG),»  
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c) Nr. 4 skal lyde: 

«4. Operatører av andre fly og helikoptre enn motordrevne, teknisk kompliserte fly og helikoptre, samt av seilfly, som 

deltar i ikke-kommersielle luftfartsoperasjoner, herunder ikke-kommersielle spesialiserte luftfartsoperasjoner, skal 

bruke luftfartøyet i samsvar med bestemmelsene i vedlegg VII.» 

d) I nr. 5 skal bokstav b) lyde: 

«b) andre fly og helikoptre, samt seilfly, i samsvar med bestemmelsene i vedlegg VII.» 

e) Nr. 6 skal lyde: 

«6. Operatørene skal bare bruke et fly, helikopter eller seilfly til kommersielle spesialiserte luftfartsoperasjoner i 

samsvar med kravene angitt i vedlegg III og VIII.» 

5) I artikkel 6 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 3 skal lyde: 

«3. Som unntak fra artikkel 5 i denne forordning og uten at det berører artikkel 5 nr. 4 bokstav a) i forordning (EF)  

nr. 216/2008 og kapittel P i vedlegg I til kommisjonsforordning (EU) nr. 748/2012(*) med hensyn til flygetillatelse, skal 

følgende flyginger fortsatt utføres i samsvar med kravene angitt i nasjonal rett i den medlemsstaten der operatøren har 

sitt hovedforetak, eller, dersom operatøren ikke har noe hovedforetak, operatørens etablerings- eller bostedsstat: 

a) Flyginger i forbindelse med innføring eller endring av fly-, helikopter- eller seilflytyper som utføres av 

konstruksjons- eller produksjonsorganisasjoner innenfor rammen av deres særskilte rettigheter. 

b) Flyginger uten passasjerer eller last der flyet, helikopteret eller seilflyet forflyttes i forbindelse med renovering, 

reparasjon, vedlikeholdskontroller, inspeksjoner, levering, eksport eller lignende formål. 

  

(*) Kommisjonsforordning (EU) nr. 748/2012 av 3. august 2012 om fastsettelse av gjennomføringsregler for 

luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøyer og tilhørende produkter, deler og utstyr og for sertifisering av 

konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner (EUT L 224 av 21.8.2012, s. 1).» 

b) I nr. 4a skal innledende tekst lyde: 

«Som unntak fra artikkel 5 nr. 1 og 6 kan følgende flyginger med andre fly og helikoptre enn motordrevne, teknisk 

kompliserte fly og helikoptre, samt med seilfly, foretas i samsvar med vedlegg VII:» 

6) Artikkel 8 skal lyde: 

«Artikkel 8 

Flygetidsbegrensninger 

1. Kommersiell lufttransport skal være underlagt kravene i kapittel FTL i vedlegg III. 

2. Som unntak fra nr. 1 skal taxiflyging, ambulanseflyging og kommersiell lufttransport med fly med én flyger være 

omfattet av kravene angitt i nasjonal rett nevnt i artikkel 8 nr. 4 i forordning (EØF) nr. 3922/91, og i kapittel Q i vedlegg III 

til nevnte forordning. 

3. Som unntak fra nr. 1 skal kommersiell lufttransport med helikopter og kommersiell lufttransport med seilfly oppfylle 

kravene angitt i nasjonal rett i den medlemsstaten der operatøren har sitt hovedforetak. 

4. Ikke-kommersielle luftfartsoperasjoner, herunder ikke-kommersielle spesialiserte luftfartsoperasjoner med 

motordrevne, teknisk kompliserte fly og helikoptre, samt kommersielle spesialiserte luftfartsoperasjoner med fly, helikoptre 

og seilfly skal med hensyn til flygetidsbegrensninger oppfylle kravene angitt i nasjonal rett i den medlemsstaten der 

operatøren har sitt hovedforetak, eller, dersom operatøren ikke har noe hovedforetak, operatørens etablerings- eller 

bostedsstat.» 



6.9.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 60/419 

 

7) I artikkel 10 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2 og 3 skal lyde: 

«2. Kravene i vedlegg II og VII får anvendelse på ikke-kommersielle luftfartsoperasjoner med seilfly fra  

25. august 2013. Medlemsstater som før 8. april 2019 i samsvar med unionsretten har truffet beslutning om at noen av 

eller alle disse kravene ikke gjelder for slike luftfartsoperasjoner på deres territorium, skal imidlertid offentliggjøre disse 

beslutningene. Dersom en slik beslutning fortsatt gjelder 8. april 2020, skal den opphøre å gjelde fra nevnte dato. 

3. Kravene i vedlegg II, III, VII og VIII får anvendelse på spesialiserte luftfartsoperasjoner med seilfly fra  

1. juli 2014. Medlemsstater som før 8. april 2019 i samsvar med unionsretten har truffet beslutning om at noen av eller 

alle disse kravene ikke gjelder for slike luftfartsoperasjoner på deres territorium, skal imidlertid offentliggjøre disse 

beslutningene. Dersom en slik beslutning fortsatt gjelder 8. april 2020, skal den opphøre å gjelde fra nevnte dato.» 

b) I nr. 5 skal bokstav b) lyde: 

«b) Kommersiell lufttransport med seilfly fra 1. juli 2014. Medlemsstater som før 8. april 2019 i samsvar med 

unionsretten har truffet beslutning om at noen av eller alle disse kravene ikke gjelder for slike luftfartsoperasjoner 

på deres territorium, skal imidlertid offentliggjøre disse beslutningene. Dersom en slik beslutning fortsatt gjelder 

8. april 2020, skal den opphøre å gjelde fra nevnte dato.» 

8) Vedlegg I, II, III, IV, VII og VIII endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Den får anvendelse fra 8. april 2019. 

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

Utferdiget i Brussel 13. mars 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg I, II, III, IV, VII og VIII til forordning (EU) nr. 965/2012 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg I skal nr. 120 lyde: 

«120) «nyttelast» samlet masse av passasjerer, bagasje, last og spesialutstyr om bord, herunder eventuell ballast,» 

2) I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a) I ARO.GEN.345 skal bokstav a) lyde: 

«a) Etter å ha mottatt erklæring fra en organisasjon som driver eller har til hensikt å drive virksomhet som krever 

erklæring, skal vedkommende myndighet kontrollere at erklæringen inneholder alle opplysninger som kreves i 

henhold til ORO.DEC.100 i vedlegg III (del-ORO) til denne forordning, eller når det gjelder ballongoperatører, 

alle opplysninger som kreves i henhold til BOP.ADD.100 i vedlegg II (del-BOP) til kommisjonsforordning (EU) 

2018/395(*), og skal gi organisasjonen bekreftelse på at erklæringen er mottatt. 

  

(*) Kommisjonsforordning (EU) nr. 2018/395 av 13. mars 2018 om fastsettelse av nærmere regler for ballongflyging i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 71 av 14.3.2018, s. 10.)» 

b) I ARO.GEN.350 bokstav b) skal nr. 1) lyde: 

«1) at vedkommende myndighet ikke gis adgang til organisasjonens anlegg i samsvar med ORO.GEN.140 i vedlegg 

III (del-ORO) til denne forordning, eller når det gjelder ballongoperatører, i samsvar med BOP.ADD.015 og 

BOP.ADD.035 i vedlegg II (del-BOP) til forordning (EU) 2018/395, i normal arbeidstid etter to skriftlige 

anmodninger». 

c) Overskriften i ARO.OPS.110 skal lyde: 

«ARO.OPS.110 Leieavtaler for fly og helikoptre» 

3) I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a) I ORO.GEN.110 skal bokstav k) lyde: 

«k) Uten at bokstav j) berøres, skal operatører som utfører kommersiell lufttransport med ett eller flere av følgende 

luftfartøyer, sikre at flygebesetningen har fått hensiktsmessig opplæring eller orientering om farlig gods, slik at de 

er i stand til å gjenkjenne udeklarert farlig gods som er brakt om bord av passasjerer eller som last: 

1) Seilfly. 

2) Enmotors propelldrevet fly med en største sertifiserte startmasse på høyst 5 700 kg og største godkjente 

passasjersetekapasitet (MOPSC) på høyst 5 som starter og lander på samme flyplass eller operasjonssted i 

henhold til visuellflygeregler (VFR) om dagen. 

3) Et annet helikopter enn et motordrevet, teknisk komplisert enmotorshelikopter med MOPSC på høyst 5 som 

starter og lander på samme flyplass eller operasjonssted i henhold til VFR om dagen.» 

b) I ORO.MLR.101 skal innledende tekst lyde: 

«Bortsett fra for flyging med enmotors propelldrevne fly med en MOPSC på høyst 5, eller med enmotors teknisk 

ukompliserte helikoptre med MOPSC på høyst 5, som starter og lander på samme flyplass eller operasjonssted i henhold 

til VFR om dagen, eller for flyging med seilfly, skal hovedstrukturen i driftshåndboken være som følger:» 

c) I ORO.FC.005 bokstav b) skal nr. 1) lyde: 

«1) kommersiell lufttransport med seilfly eller»  
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d) I ORO.CC.100 skal bokstav a) lyde: 

«a) Kabinbesetningens antall og sammensetning skal fastsettes i samsvar med nr. 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.» 

4) I vedlegg IV gjøres følgende endringer: 

a) I CAT.GEN.105 gjøres følgende endringer: 

i) Overskriften skal lyde: 

«CAT.GEN.105 Turmotorseilfly og motordrevne seilfly» 

ii) Bokstav d) utgår. 

b) I CAT.GEN.NMPA.100 gjøres følgende endringer: 

i) I bokstav a) skal nr. 2) lyde: 

«2) være ansvarlig for driften av og sikkerheten til seilflyet fra det øyeblikk startprosedyren starter til seilflyet står 

stille etter at flygingen er avsluttet,» 

ii) Bokstav d) utgår. 

c) CAT.GEN.NMPA.105 utgår. 

d) I CAT.GEN.NMPA.140 bokstav a) skal nr. 19) lyde: 

«19) masse- og balansedokumentasjon,» 

e) CAT.OP.NMPA.105 skal lyde: 

«CAT.OP.NMPA.105 Prosedyrer for støyreduksjon – motordrevne seilfly 

Fartøysjefen skal ta hensyn til virkningen av støy fra luftfartøyer, samtidig som det sikres at sikkerhet prioriteres 

framfor støyreduksjon.» 

f) CAT.OP.NMPA.110 utgår. 

g) CAT.OP.NMPA.135 utgår. 

h) CAT.OP.NMPA.140 skal lyde: 

«CAT.OP.NMPA.140 Røyking om bord 

Det skal være forbudt å røyke om bord i et seilfly.» 

i) CAT.OP.NMPA.165 utgår. 

j) CAT.OP.NMPA.180 utgår. 

k) I kapittel C utgår avsnitt 5. 

l) I kapittel D utgår avsnitt 4. 

5) I vedlegg VII (del-NCO) gjøres følgende endringer: 

a) I NCO.GEN.102 gjøres følgende endringer: 

i) Overskriften skal lyde: 

«NCO.GEN.102 Turmotorseilfly og motordrevne seilfly» 

ii) Bokstav d) utgår.  
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b) I NCO.GEN.103 skal bokstav a) lyde: 

«a) starte og slutte på samme flyplass eller operasjonssted, unntatt når det gjelder seilfly,» 

c) I NCO.GEN.105 gjøres følgende endringer: 

i) I bokstav a) nr. 4) skal punkt iii) og iv) lyde: 

«iii) De instrumentene og det utstyret som kreves for å kunne gjennomføre flygingen er installert i luftfartøyet og 

er funksjonsdyktig, med mindre drift med utstyr som ikke er funksjonsdyktig, er tillatt i henhold til 

minsteutstyrslisten (MEL) eller et tilsvarende dokument dersom det er relevant, som fastsatt i 

NCO.IDE.A.105, NCO.IDE.H.105 eller NCO.IDE.S.105. 

iv) Luftfartøyets masse og tyngdepunkt er slik at flyet kan føres innenfor de grensene som er fastsatt i 

luftdyktighetsdokumentasjonen.» 

ii) I bokstav f) skal nr. 1) lyde: 

«1) ha sikkerhetsbeltet fastspent når han/hun sitter på sin plass, og» 

d) NCO.GEN.106 utgår. 

e) I NCO.GEN.135 skal bokstav c) lyde: 

«c) Uten hensyn til bokstav a) kan, for flyginger med seilfly, unntatt turmotorseilfly (TMG), dokumentene og 

opplysningene nevnt i bokstav a) nr. 2–8 og bokstav a) nr. 11–13 oppbevares i servicekjøretøyet.» 

f) NCO.OP.121 utgår. 

g) NCO.OP.127 utgår. 

h) NCO.OP.150 skal lyde: 

«NCO.OP.150 Persontransport 

Fartøysjefen skal sikre at alle passasjerer om bord befinner seg på et sete eller en liggeplass med sikkerhetsbeltet eller 

sikringsutstyret korrekt festet før og under taksing, start og landing, og når det anses nødvendig av hensyn til 

sikkerheten.» 

i) NCO.OP.156 skal lyde: 

«NCO.OP.156 Røyking om bord – seilfly 

Det skal være forbudt å røyke om bord i et seilfly.» 

j) NCO.OP.176 utgår. 

k) NCO.OP.185 skal lyde: 

«NCO.OP.185 Drivstoffadministrasjon under flyging 

Fartøysjefen skal jevnlig kontrollere at mengden gjenværende nyttbart drivstoff under flyging ikke er mindre enn det 

som kreves for å fortsette til en flyplass eller et operasjonssted der værforholdene tillater landing, med planlagt 

drivstoffreserve i samsvar med NCO.OP.125 eller NCO.OP.126.» 

l) NCO.OP.125 utgår. 

m) I NCO.POL.100 skal bokstav a) lyde: 

«a) Luftfartøyets last, masse og tyngdepunkt (CG) skal i alle faser av flygingen være i samsvar med de begrens-

ningene som er angitt i flygehåndboken (AFM) eller i tilsvarende dokument.»  
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n) NCO.POL.105 skal lyde: 

«NCO.POL.105 Veiing 

a) Operatøren skal sikre at luftfartøyets masse og CG er blitt bestemt ved faktisk veiing før det tas i bruk. De 

akkumulerte virkningene av endringer og reparasjoner på massen og balansen skal tas i betraktning og 

dokumenteres. Disse opplysningene skal gjøres tilgjengelige for fartøysjefen. Luftfartøyet skal veies på nytt dersom 

virkningen av endringer på massen og balansen ikke er nøyaktig kjent. 

b) Veiingen skal 

1) når det gjelder fly og helikoptre, gjennomføres av luftfartøyets produsent eller av en godkjent vedlike-

holdsorganisasjon, og 

2) når det gjelder seilfly, gjennomføres av luftfartøyets produsent eller i samsvar med vedlegg I til forordning (EU) 

nr. 1321/2014.» 

o) I kapittel D utgår avsnitt 4. 

p) I NCO.SPEC.115 skal bokstav b) lyde: 

«b) Besetningsmedlemmet skal under de kritiske fasene av en flyging, eller når fartøysjefen mener det er nødvendig 

av hensyn til sikkerheten, være fastspent på sin tildelte plass med mindre annet er angitt på sjekklisten.» 

q) I NCO.SPEC.120 skal bokstav b) lyde: 

«b) Fagspesialisten skal under de kritiske fasene av en flyging, eller når fartøysjefen mener det er nødvendig av 

hensyn til sikkerheten, være fastspent på sin tildelte plass med mindre annet er angitt på sjekklisten.» 

6) I vedlegg VIII gjøres følgende endringer: 

a) I SPO.GEN.102 gjøres følgende endringer: 

i) Overskriften skal lyde: 

«SPO.GEN.102 Turmotorseilfly og motordrevne seilfly» 

ii) Bokstav d) utgår. 

b) I SPO.GEN.105 skal bokstav b) lyde: 

«b) Besetningsmedlemmet skal under de kritiske fasene av en flyging, eller når fartøysjefen mener det er nødvendig 

av hensyn til sikkerheten, være fastspent på sin tildelte plass med mindre annet er angitt i SOP.» 

c) I SPO.GEN.106 skal bokstav b) lyde: 

«b) Fagspesialisten skal under de kritiske fasene av en flyging, eller når fartøysjefen mener det er nødvendig av 

hensyn til sikkerheten, være fastspent på sin tildelte plass med mindre annet er angitt i SOP.» 

d) I SPO.GEN.107 bokstav a) nr. 4) skal punkt iii) og iv) lyde: 

«iii) De instrumentene og det utstyret som kreves for å kunne gjennomføre flygingen er installert i luftfartøyet og er 

funksjonsdyktig, med mindre drift med utstyr som ikke er funksjonsdyktig, er tillatt i henhold til 

minsteutstyrslisten (MEL) eller et tilsvarende dokument dersom det er relevant, som påkrevd i SPO.IDE.A.105, 

SPO.IDE.H.105 eller SPO.IDE.S.105. 

iv) Luftfartøyets masse og tyngdepunkt er slik at flyet kan føres innenfor de grensene som er fastsatt i luftdyk-

tighetsdokumentasjonen.» 
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e) SPO.GEN.108 utgår. 

f) I SPO.GEN.140 skal bokstav c) lyde: 

«c) Uten hensyn til bokstav a) kan, for flyginger med seilfly, unntatt turmotorseilfly (TMG), dokumentene og 

opplysningene nevnt i bokstav a) nr. 1–10 og bokstav a) nr. 13–19 oppbevares i servicekjøretøyet.» 

g) SPO.OP.121 utgår. 

h) SPO.OP.132 utgår. 

i) SPO.OP.160 skal lyde: 

«SPO.OP.160 Bruk av hodetelefoner 

Hvert flygebesetningsmedlem som må tjenestegjøre i førerkabinen, skal bruke hodetelefoner med svanehalsmikrofon 

eller tilsvarende, og skal bruke dem som hovedinnretning for å kommunisere med ATS, andre besetningsmedlemmer og 

fagspesialister.» 

j) SPO.OP.181 utgår. 

k) SPO.OP.225 utgår. 

l) I SPO.POL.100 skal bokstav a) lyde: 

«a) Luftfartøyets last, masse og tyngdepunkt (CG) skal i alle faser av flygingen være i samsvar med de begrens-

ningene som er angitt i den relevante håndboken.» 

m) SPO.POL.105 skal lyde: 

«SPO.POL.105 Masse og balanse 

a) Operatøren skal sikre at luftfartøyets masse og CG er blitt bestemt ved faktisk veiing før det tas i bruk. De 

akkumulerte virkningene av endringer og reparasjoner på massen og balansen skal tas i betraktning og 

dokumenteres. Disse opplysningene skal gjøres tilgjengelige for fartøysjefen. Luftfartøyet skal veies på nytt dersom 

virkningen av endringer på massen og balansen ikke er nøyaktig kjent. 

b) Veiingen skal 

1) når det gjelder fly og helikoptre, gjennomføres av luftfartøyets produsent eller av en godkjent vedlike-

holdsorganisasjon, og 

2) når det gjelder seilfly, gjennomføres av luftfartøyets produsent eller i samsvar med vedlegg I til forordning (EU) 

nr. 1321/2014.» 

n) I kapittel D utgår avsnitt 4. 

o) SPO.SPEC.PAR.120 utgår. 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/395 

av 13. mars 2018 

om fastsettelse av nærmere regler for ballongflyging 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 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonen skal vedta de nødvendige gjennomføringsreglene for fastsettelse av vilkårene for sikker drift av ballonger 

i samsvar med forordning (EF) nr. 216/2008, dersom slike luftfartøyer oppfyller vilkårene nevnt i artikkel 4 nr. 1 

bokstav b) og c) i nevnte forordning. 

2) I lys av særtrekkene ved ballongflyging er det behov for særlige driftsregler fastsatt i en egen forordning. Disse reglene 

bør bygge på de generelle reglene for luftfartsoperasjoner fastsatt i kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012(2), men de 

bør omstruktureres og forenkles for å sikre at de er forholdsmessige og bygger på en risikobasert tilnærming, samtidig 

som det sikres at ballongflyging utføres på en sikker måte. 

3) De særlige reglene for luftfartsoperasjoner med ballonger bør imidlertid ikke omfatte kravene til tilsyn med 

luftfartsoperasjoner som utføres av vedkommende myndigheter i medlemsstatene, ettersom disse kravene ikke er 

spesifikke for noen bestemt luftfartsvirksomhet, men anvendes gjennomgående på all slik virksomhet. Når det gjelder 

tilsyn, bør derfor kravene fastsatt i artikkel 3 i forordning (EU) nr. 965/2012 og vedlegg II til nevnte forordning fortsatt 

få anvendelse også på luftfartsoperasjoner med ballonger. 

4) Av hensyn til sikkerheten og med sikte på å sikre at de grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg IV til forordning (EF) 

nr. 216/2008 oppfylles, må alle ballongoperatører som omfattes av denne forordning, unntatt konstruksjons- eller 

produksjonsorganisasjoner som utfører visse operasjoner, være underlagt en rekke grunnleggende krav. 

5) For å sikre ballongpassasjerer ytterligere vern bør det fastsettes visse tilleggskrav til operatører som deltar i kommersiell 

ballongflyging, som bør få anvendelse i tillegg til de grunnleggende kravene. 

6) Disse tilleggskravene skal ta hensyn at kommersiell ballongflyging er mindre kompleks enn andre former for 

kommersiell luftfart, og de skal være forholdsmessige og bygge på en risikobasert tilnærming. Derfor bør kravet om et 

sertifikat for kommersiell drift fastsatt i artikkel 8 nr. 2 i forordning (EF) nr. 216/2008 erstattes med et krav om at det 

skal avgis en forhåndserklæring til vedkommende myndighet, og det bør fastsettes nærmere regler for slike erklæringer 

samt visse andre tilleggskrav. 

7) Med tanke på den forholdsvis lave kompleksiteten og i lys av en risikobasert tilnærming bør operatører som deltar i 

visse former for kommersiell ballongflyging, unntas fra kravet om sertifisering og fra disse tilleggskravene, herunder 

kravet om forhåndserklæring. De bør i stedet bare være underlagt de grunnleggende kravene i denne forordning som 

gjelder for alle luftfartsoperasjoner med ballonger som omfattes av denne forordning. 

8) For å sikre en smidig overgang og i så stor grad som mulig unngå forstyrrelser ved innføring av den nye, særlige 

ordningen for ballongflyging fastsatt i denne forordning bør alle sertifikater, tillatelser og godkjenninger utstedt til 

ballongoperatører i samsvar med de reglene som gjaldt før anvendelsesdatoen for denne forordning, fortsatt være 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 71 av 14.3.2018, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 116/2018 av 31. mai 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1. 

(2) 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 (EUT L 296 av 25.10.2012, s. 1). 
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gyldige og anses å utgjøre en erklæring utstedt i samsvar med denne forordning i et begrenset tidsrom. Etter utløpet av 

dette tidsrommet bør alle operatører som deltar i kommersiell ballongflyging, avgi en erklæring i samsvar med 

bestemmelsene i denne forordning. 

9) For å sikre en smidig overgang og gi alle berørte parter tilstrekkelig tid til å forberede seg på gjennomføringen av den 

nye ordningen bør denne forordning ikke få anvendelse før en passende senere dato. 

10) Byrået har utarbeidet utkast til gjennomføringsregler og framlagt dem som en uttalelse(1) til Kommisjonen i samsvar 

med artikkel 17 nr. 2 bokstav b) og 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 

Formål og virkeområde 

1. Denne forordning fastsetter nærmere regler for luftfartsoperasjoner med ballonger, dersom slike luftfartøyer oppfyller 

vilkårene fastsatt i bokstav b) og c) i artikkel 4 nr. 1 i forordning (EF) nr. 216/2008. 

2. Denne forordning får ikke anvendelse på luftfartsoperasjoner med forankrede gassballonger. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

 1) «ballong» et bemannet luftfartøy som er lettere enn luft, som ikke er motordrevet, og som holdes oppe ved bruk av enten 

gass som er lettere enn luft, eller varmluft generert av en luftbåren brenner, herunder gassballonger, varmluftsballonger, 

hybridballonger og, selv om de er motordrevet, varmluftsskip, 

 2) «gassballong» en friballong som får sin løftekraft fra gass som er lettere enn luft, 

 3) «forankret gassballong» en gassballong med et forankringssystem som under drift hele tiden holder ballongen forankret til 

et fast punkt, 

 4) «friballong» en ballong som under drift ikke hele tiden er forankret til et fast punkt, 

 5) «varmluftsballong» en friballong som får sin løftekraft fra varmluft, 

 6) «hybridballong» en friballong som får sin løftekraft fra en kombinasjon av varmluft og tungt antennelig gass som er lettere 

enn luft, 

 7) «varmluftsskip» en motordrevet varmluftsballong der motoren ikke skaper noen del av løftekraften, 

 8) «konkurranseflyging» enhver luftfartsoperasjon med ballong med henblikk på deltakelse i hastighetskonkurranser eller 

annen konkurranse, herunder trening til slik flyging, og flyging til og fra hastighetskonkurranser eller annen konkurranse, 

 9) «oppvisningsflyging» enhver luftfartsoperasjon med ballong med henblikk på oppvisning eller underholdning i forbindelse 

med et annonsert arrangement som er åpent for offentligheten, herunder trening til slik flyging og flyging til og fra det 

annonserte arrangementet, 

10) «introduksjonsflyging» enhver luftfartsoperasjon mot godtgjøring eller annet vederlag som består av en kort flytur i den 

hensikt å tiltrekke seg nye elever eller nye medlemmer, og som utføres av en utdanningsorganisasjon som er godkjent i 

samsvar med kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011(2), eller av en organisasjon som har som mål å fremme luftsport 

eller fritidsflyging,  

  

(1) Uttalelse nr. 01/2016 fra Det europeiske flysikkerhetsbyrå av 6. januar 2016 om en kommisjonsforordning om revisjon av de europeiske 

driftsreglene for ballonger. 

(2) 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 (EUT L 311 av 25.11.2011, s. 1). 



6.9.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 60/427 

 

11) «hovedforetak» ballongoperatørens hovedkontor eller forretningskontor, der de viktigste økonomiske funksjonene og den 

operasjonelle kontrollen med virksomheten nevnt i denne forordning utøves, 

12) «avtale om leie av luftfartøy uten besetning» en avtale mellom foretak som fastsetter at ballongen flys på leiers ansvar. 

Artikkel 3 

Luftfartsoperasjoner 

1. Ballongoperatører skal drive virksomhet med ballongen i samsvar med kravene fastsatt i kapittel BAS i vedlegg II. 

Første ledd får imidlertid ikke anvendelse på konstruksjons- eller produksjonsorganisasjoner som er i samsvar med henholdsvis 

artikkel 8 og 9 i kommisjonsforordning (EU) nr. 748/2012(1), og som driver virksomhet med ballongen innenfor rammen av 

deres særskilte rettigheter, med sikte på innføring eller endring av ballongtyper. 

2. Som unntak fra artikkel 8 nr. 2 i forordning (EF) nr. 216/2008 får kravet om sertifisering fastsatt i nevnte forordning ikke 

anvendelse på operatører som deltar i kommersiell ballongflyging. 

Disse operatørene har rett til å delta i slik kommersiell flyging først når de har erklært overfor vedkommende myndighet at de 

har evne og midler til å ivareta ansvaret forbundet med ballongflyging. De skal avgi denne erklæringen og bruke ballongen i 

samsvar med kravene fastsatt i kapittel ADD i vedlegg II og i samsvar med kravene fastsatt i kapittel BAS. 

Annet ledd får imidlertid ikke anvendelse på operatører som deltar i følgende former for ballongflyging: 

a) Kostnadsdelte flyginger med høyst fire personer, herunder flygeren, forutsatt at de direkte kostnadene for flygingen av 

ballongen og en forholdsmessig del av de årlige kostnadene til lagring, forsikring og vedlikehold av ballongen deles av 

disse personene. 

b) Konkurranseflyginger eller oppvisningsflyginger, forutsatt at godtgjøring eller annet vederlag til slike flyginger er begrenset 

til dekning av de direkte kostnadene for flygingen av ballongen og for en forholdsmessig del av de årlige kostnadene til 

lagring, forsikring og vedlikehold av ballongen, samt at eventuelle premier som vinnes, ikke overstiger verdien angitt av 

vedkommende myndighet. 

c) Introduksjonsflyginger med høyst fire personer, herunder flygeren, og flyginger i forbindelse med fallskjermhopping, utført 

enten av en utdanningsorganisasjon som har sitt hovedforetak i en medlemsstat og er godkjent i samsvar med forordning 

(EU) nr. 1178/2011, eller av en organisasjon som er opprettet med sikte på å fremme luftsport eller fritidsflyging, forutsatt 

at organisasjonen flyr ballongen på grunnlag av enten eierskap eller en avtale om leie av luftfartøy uten besetning, at 

flygingen ikke gir overskudd som fordeles utenfor organisasjonen, og at slike flyginger utgjør bare en marginal virksomhet i 

organisasjonen. 

d) Opplæringsflyginger, utført av en utdanningsorganisasjon som har sitt hovedforetak i en medlemsstat og er godkjent i 

samsvar med forordning (EU) nr. 1178/2011. 

Artikkel 4 

Overgangsbestemmelser 

Sertifikater, tillatelser og godkjenninger som medlemsstatene har utstedt til ballongoperatører før 8. april 2019 i samsvar med 

forordning (EU) nr. 965/2012 eller i henhold til bestemmelsene i nasjonal rett i samsvar med artikkel 10 nr. 2 og 3 og artikkel 

10 nr. 5 bokstav b) i forordning (EU) nr. 965/2012, er gyldige fram til 8. oktober 2019. 

Fram til 8. oktober 2019 skal alle henvisninger i denne forordning til en erklæring også forstås som en henvisning til de 

sertifikatene, tillatelsene eller godkjenningene som er utstedt av medlemsstatene før 8. april 2019. 

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 748/2012 av 3. august 2012 om fastsettelse av gjennomføringsregler for luftdyktighets- og miljø-

sertifisering av luftfartøyer og tilhørende produkter, deler og utstyr og for sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner 

(EUT L 224 av 21.8.2012, s. 1). 
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Artikkel 5 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Den får anvendelse fra 8. april 2019. 

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

Utferdiget i Brussel 13. mars 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

DEFINISJONER 

[DEL-DEF] 

I vedlegg II menes med: 

 1. «akseptable samsvarskriterier (AMC)» ikke-bindende standarder vedtatt av Byrået for å illustrere kriterier for å oppnå 

samsvar med forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler, 

 2. «alternative samsvarskriterier (AltMoC)» kriterier som foreslår et alternativ til eksisterende AMC, eller kriterier som 

foreslår nye kriterier for å oppnå samsvar med forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler som Byrået 

ikke har vedtatt tilhørende AMC for, 

 3. «fartøysjef» flygeren som er oppnevnt som befalhavende og har ansvar for sikkerheten under flygingen, 

 4. «besetningsmedlem» en person som av en operatør er tildelt oppgaver om bord i ballongen, eller dersom oppgavene er 

direkte knyttet til driften av ballongen, på bakken, 

 5. «flygebesetningsmedlem» et sertifisert besetningsmedlem som er pålagt oppgaver av betydning for føringen av et 

luftfartøy i flygetjenestetiden, 

 6. «psykoaktive stoffer» alkohol, opioider, cannabinoider, sedativer og hypnotika, kokain, andre psykostimulerende stoffer, 

hallusinogener og flyktige løsemidler, men ikke kaffe og tobakk, 

 7. «ulykke» et tilfelle knyttet til driften av en ballong som inntreffer fra det tidspunktet oppblåsingen av ballongen starter til 

det tidspunktet ballongen er helt tømt for luft, og 

a) som fører til dødsfall eller alvorlig personskade som følge av å ha vært om bord i ballongen eller som følge av direkte 

kontakt med noen del av ballongen, herunder deler som har løsnet fra ballongen, unntatt skader som har naturlige 

årsaker eller som er selvforskyldt eller påført av andre personer, 

b) som fører til at ballongen utsettes for skade eller strukturelle feil som har ugunstig innvirkning på strukturens styrke 

eller på ballongens yteevne eller flygeegenskaper, og som nødvendiggjør en større reparasjon eller utskiftning av den 

skadede delen, eller 

c) som fører til at ballongen er savnet eller er fullstendig utilgjengelig, 

 8. «hendelse» et annet tilfelle enn en ulykke i tilknytning til driften av en ballong som påvirker eller kan påvirke 

driftssikkerheten, 

 9. «alvorlig hendelse» et tilfelle knyttet til driften av ballongen som inntreffer fra det tidspunktet oppblåsingen av ballongen 

starter, til det tidspunktet ballongen er helt tømt for luft, der det var høy sannsynlighet for en ulykke, 

10. «kritiske faser av en flyging» start, siste innflygingsfase, avbrutt innflyging, landing og eventuelle andre faser av flygingen 

som etter fartøysjefens skjønn er kritiske for sikker drift av ballongen, 

11. «luftfartøyets flygehåndbok (AFM)» det dokumentet som inneholder gjeldende og godkjente driftsbegrensninger for og 

opplysninger om ballongen, 

12. «farlig gods» gjenstander eller stoffer som kan utgjøre en fare for helse, sikkerhet, eiendeler eller miljø, og som er oppført 

på listen over farlig gods i de tekniske forskriftene, eller som skal klassifiseres som dette i samsvar med nevnte forskrifter, 

13. «tekniske forskrifter» seneste gyldige utgave av de tekniske retningslinjene for sikker transport av farlig gods med 

luftfartøy, herunder tillegget og eventuelle tilføyelser, som offentliggjort av ICAO i dokumentet 9284-AN/905, 

14. «operasjonssted» et sted som er valgt av fartøysjefen eller operatøren til landing, start og/eller eksterne lasteoperasjoner, 

15. «påfyll av drivstoff» påfylling av drivstoffsylinder eller drivstofftank fra en ekstern kilde, unntatt utskifting av drivstoff-

sylinder, 
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16. «natt» tidsrommet mellom slutten av alminnelig tussmørke om kvelden og begynnelsen av alminnelig tussmørke om 

morgenen. Alminnelig tussmørke slutter om kvelden når midten av solskiven står 6 grader under horisonten, og begynner 

om morgenen når midten av solskiven står 6 grader under horisonten, 

17. «spesialisert ballongflyging» enhver flyging, det være seg kommersiell eller ikke-kommersiell, med ballong der 

hovedformålet ikke er persontransport i forbindelse med sightseeing eller opplevelsesflyging, men flyging i forbindelse 

med fallskjermhopping og hanggliding, oppvisningsflyging, konkurranseflyging eller lignende spesialisert virksomhet, 

18. «nyttelast» samlet masse av passasjerer, bagasje og spesialutstyr om bord, 

19. «ballongens tommasse» massen bestemt ved å veie ballongen med alt montert utstyr som angitt i flygehåndboken (AFM), 

20. «avtale om leie av luftfartøy med besetning» en avtale mellom operatører som fastsetter at ballongen flys på utleiers 

ansvar, 

21. «kommersiell ballongflyging med passasjerer» (CPB) en form for kommersiell lufttransport med ballong der passasjerene 

befordres i forbindelse med sightseeing eller opplevelsesflyging mot godtgjøring eller annet vederlag, 

22. «kommersiell lufttransport» luftfartøyoperasjon med sikte på transport av passasjerer, last eller post mot godtgjøring eller 

en annen form for vederlag. 

 _____  
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VEDLEGG II 

LUFTFARTSOPERASJONER MED BALLONG 

[DEL-BOP] 

KAPITTEL BAS 

GRUNNLEGGENDE DRIFTSKRAV 

Avsnitt 1 

Generelle krav 

BOP.BAS.001 Virkeområde 

I samsvar med artikkel 3 fastsettes det i dette kapittel krav som skal oppfylles av enhver ballongoperatør, unntatt konstruksjons- 

eller produksjonsorganisasjonene nevnt i artikkel 3 nr. 1 annet ledd. 

BOP.BAS.005 Vedkommende myndighet 

Vedkommende myndighet er den myndigheten som er utpekt av den medlemsstaten der operatøren har sitt hovedforetak, eller, 

dersom operatøren ikke har noe hovedforetak, operatørens etablerings- eller bostedsstat. Denne myndigheten omfattes av 

kravene i artikkel 3 i forordning (EU) nr. 965/2012 i samsvar med artikkel 1 nr. 7 i nevnte forordning. 

BOP.BAS.010 Påvisning av samsvar 

a) En operatør skal, dersom den anmodes om det av vedkommende myndighet som kontrollerer at operatøren fortsatt oppfyller 

kravene i samsvar med ARO.GEN.300 bokstav a) nr. 2 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 965/2012, påvise samsvar med 

de grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 216/2008 og med kravene i denne forordning. 

b) Operatøren skal bruke en av følgende metoder til å påvise slikt samsvar: 

1) Akseptable samsvarskriterier (AMC). 

2) Alternative samsvarskriterier (AltMoC). 

BOP.BAS.015 Introduksjonsflyginger 

Introduksjonsflyginger skal 

a) flys i samsvar med visuellflygeregler (VFR) om dagen, og 

b) med hensyn til sikkerheten flys under tilsyn av en person som er utnevnt av den organisasjonen som gjennomfører 

introduksjonsflygingene. 

BOP.BAS.020 Umiddelbar reaksjon på et sikkerhetsproblem 

Operatøren skal gjennomføre 

a) sikkerhetstiltak pålagt av vedkommende myndighet i samsvar med bokstav c) i ARO.GEN.135 i vedlegg II til forordning 

(EU) nr. 965/2012, og 

b) luftdyktighetsdirektiver og andre obligatoriske opplysninger utstedt av Byrået i samsvar med artikkel 20 nr. 1 bokstav j) i 

forordning (EF) nr. 216/2008. 

BOP.BAS.025 Utpeking av fartøysjef 

Operatøren skal utpeke en fartøysjef som er kvalifisert til å fungere som fartøysjef i samsvar med vedlegg I til forordning (EU) 

nr. 1178/2011.  
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BOP.BAS.030 Fartøysjefens ansvar 

a) Fartøysjefen 

1) har ansvaret for sikkerheten til ballongen og personer eller eiendeler som fraktes i den under ballongflyging, 

2) har ansvaret for igangsetting, fortsettelse eller avslutning av en flyging med hensyn til sikkerheten, 

3) skal sikre at alle gjeldende driftsprosedyrer og sjekklister er overholdt, 

4) skal begynne en flyging bare dersom han eller hun har forvisset seg om at alle følgende driftsbegrensninger er 

overholdt: 

i) Ballongen er luftdyktig. 

ii) Luftfartøyet er behørig registrert. 

iii) Instrumenter og utstyr som kreves for å gjennomføre flygingen, finnes om bord i ballongen og er funksjonsdyktig. 

iv) Ballongens masse er slik at flygingen kan utføres innenfor de grensene som er definert i AFM. 

v) Alt utstyr og all bagasje er korrekt lastet og sikret. 

vi) Ballongens driftsbegrensninger som angitt i AFM vil ikke overskrides på noe tidspunkt under flygingen. 

5) skal sikre at inspeksjon er utført før flyging i samsvar med kravene i vedlegg I til kommisjonsforordning (EU) 

nr. 1321/2014(1), 

6) er ansvarlig for orientering før flyging til personer som bistår med å fylle og tømme ballonghylsteret, 

7) skal sikre at personer som bistår med å fylle og tømme ballonghylsteret, er iført hensiktsmessig vernetøy, 

8) skal forvisse seg om at relevant nødutstyr er lett tilgjengelig for umiddelbar bruk, 

9) skal sikre at ingen om bord røyker, eller at røyking ikke forekommer i ballongens umiddelbare nærhet, 

10) skal nekte en person adgang om bord i ballongen dersom vedkommende synes å være under påvirkning av psykoaktive 

stoffer i en slik grad at det er sannsynlig at sikkerheten til ballongen eller personer eller eiendeler om bord settes i fare, 

11) skal hele tiden under flygingen ha kontroll over ballongen, med mindre en annen flyger overtar betjenings-

innretningene, 

12) skal i en nødssituasjon som krever umiddelbar beslutning og handling, treffe de tiltak han eller hun anser som 

nødvendige etter omstendighetene. I slike tilfeller kan fartøysjefen av hensyn til sikkerheten avvike fra regler, 

driftsprosedyrer og metoder i den grad som er nødvendig, 

13) skal ikke fortsette en flyging forbi nærmeste operasjonssted der værforholdene tillater landing, dersom han/hun har 

vesentlig redusert evne til å utføre sine oppgaver på grunn av sykdom, tretthet, sykdom, oksygenmangel eller andre 

årsaker, 

14) skal registrere bruksdata og alle kjente eller antatte feil i ballongen når en flyging eller en serie flyginger er avsluttet, i 

ballongens loggbok, 

15) skal underrette myndigheten med ansvar for sikkerhetsundersøkelser i den staten på hvis territorium tilfellet fant sted, 

og skal umiddelbart og på raskeste tilgjengelige måte underrette redningstjenestene i denne staten om enhver alvorlig 

hendelse eller ulykke der ballongen er involvert,  

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1321/2014 av 26. november 2014 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter,  

-deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgavene (EUT L 362 av 17.12.2014, s. 1). 
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16) skal umiddelbart rapportere en ulovlig handling til vedkommende myndighet og underrette den lokale myndigheten 

utpekt av staten på hvis territorium den ulovlige handlingen fant sted, og 

17) skal umiddelbart rapportere til den relevante enheten for lufttrafikktjenester (ATS) om farlige vær- eller flygeforhold 

som kan sette andre luftfartøyers sikkerhet i fare. 

b) Fartøysjefen skal ikke utføre oppgaver på en ballong i en av følgende situasjoner: 

1) Dersom han/hun er ute av stand til å utføre sine oppgaver, for eksempel på grunn av skade, sykdom, medisinering, 

tretthet eller virkninger av et psykotropt stoff, eller på annen måte føler seg uopplagt. 

2) Dersom gjeldende medisinske krav ikke er oppfylt. 

c) Dersom besetningsmedlemmer deltar i ballongflygingen, skal fartøysjefen 

1) sikre at alle besetningsmedlemmer under flygingens kritiske faser, eller når det anses nødvendig av hensyn til 

sikkerheten, sitter på sin tildelte plass og ikke utfører andre oppgaver enn dem som er nødvendige for sikker drift av 

ballongen, 

2) ikke begynne en flyging dersom et besetningsmedlem er ute av stand til å utføre sine oppgaver, for eksempel på grunn 

av skade, sykdom, medisinering, tretthet eller virkninger av et psykotropt stoff, eller på annen måte føler seg uopplagt, 

3) ikke fortsette en flyging forbi nærmeste operasjonssted der værforholdene tillater landing, dersom et besetningsmedlem 

har vesentlig redusert evne til å utføre sine oppgaver på grunn av sykdom, tretthet, oksygenmangel eller andre årsaker, 

og 

4) sikre at alle besetningsmedlemmer kan kommunisere på et felles språk. 

BOP.BAS.035 Fartøysjefens myndighet 

Fartøysjefen skal ha myndighet til å 

a) gi alle kommandoer og treffe alle egnede tiltak for å ivareta sikkerheten til ballongen og alle personer eller eiendeler som 

fraktes i den, og 

b) nekte å ta med eller frakte enhver person eller bagasje som kan utgjøre en potensiell fare for sikkerheten til ballongen eller 

alle personer eller eiendeler som fraktes i den. 

BOP.BAS.040 Besetningsmedlemmers ansvar 

a) Ethvert besetningsmedlem har ansvar for korrekt utførelse av sine oppgaver med hensyn til ballongflygingen. 

b) Besetningsmedlemmer skal ikke utføre oppgaver på en ballong dersom de er ute av stand til det, for eksempel på grunn av 

skade, sykdom, medisinering, tretthet eller virkninger av et psykotropt stoff, eller dersom han eller hun på annen måte føler 

seg uopplagt. 

c) Besetningsmedlemmer skal i begge følgende tilfeller melde fra til fartøysjefen: 

1) Enhver feil, svikt, funksjonssvikt eller mangel som etter vedkommendes mening kan påvirke luftdyktigheten til eller 

sikker drift av ballongen, herunder nødsystemer. 

2) Enhver hendelse. 

d) Et besetningsmedlem som utfører oppgaver for mer enn én operatør, skal 

1) føre sin egen fortegnelse over flygetider og hvileperioder, dersom det er relevant, og 

2) gi hver operatør de opplysninger som er nødvendige for å planlegge virksomhet i samsvar med gjeldende begrensninger 

i flyge- og tjenestetid og krav til hvileperioder.  
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BOP.BAS.045 Overholdelse av lover, forskrifter og prosedyrer 

a) Fartøysjefen og alle andre besetningsmedlemmer skal overholder lovene, forskriftene og prosedyrene i de statene der 

flygingene foregår. 

b) Fartøysjefen skal være kjent med de lovene, forskriftene og prosedyrene som er relevante for hans eller hennes oppgaver og 

gjelder for de områdene som skal gjennomflys, de operasjonsstedene som skal benyttes og de tilhørende flysikrings-

innretningene. 

BOP.BAS.050 Dokumenter, håndbøker og opplysninger som skal medbringes 

a) Alle følgende dokumenter, håndbøker og opplysninger skal medbringes på hver flyging som originaler eller kopier: 

1) Driftsbegrensninger, prosedyrer for normale situasjoner, unormale situasjoner og nødssituasjoner samt andre relevante 

opplysninger som er spesifikke for ballongens driftsegenskaper. 

2) Eventuelle opplysninger om innlevert ATS-reiseplan, dersom dette kreves i samsvar med avsnitt 4 i vedlegget til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012(1). 

3) Aktuelle og egnede luftfartskart for området for den planlagte flygingen. 

b) Alle følgende dokumenter, håndbøker og opplysninger skal medbringes på hver flyging eller oppbevares i servicekjøretøyet 

som originaler eller kopier: 

1) Registreringsbevis. 

2) Luftdyktighetsbevis, herunder vedleggene. 

3) Flygehåndbok (AFM) eller tilsvarende dokument(er). 

4) Luftfartøyets radiolisens, dersom ballongen er utstyrt med radiokommunikasjonsutstyr i samsvar med bokstav a) i 

BOP.BAS.355. 

5) Ansvarsforsikringsbevis. 

6) Ballongens loggbok eller tilsvarende dokument(er). 

7) Eventuell annen dokumentasjon som kan være relevant for flygingen eller kreves av den eller de statene som er berørt 

av flygingen. 

c) På anmodning fra vedkommende myndighet skal fartøysjefen eller operatøren innen fristen angitt av myndigheten, som 

ikke skal være kortere enn 24 timer, stille originaldokumentasjonen til rådighet for vedkommende myndighet. 

BOP.BAS.055 Farlig gods 

a) Transport av farlig gods om bord i ballongen skal utføres i samsvar med kravene fastsatt i vedlegg 18 til Chicago-

konvensjonen, sist endret og utvidet ved de tekniske forskriftene. 

b) Fartøysjefen skal treffe alle rimelige tiltak for å hindre at farlig gods utilsiktet tas med om bord i ballongen. 

c) Rimelige mengder gjenstander og stoffer som ellers ville ha blitt klassifisert som farlig gods, og som brukes til å fremme 

flysikkerheten, dersom transport om bord i ballongen er tilrådelig for å sikre hurtig tilgang til det for driftsmessige formål, 

skal anses som godkjent i henhold til nr. 2.2.1 bokstav a) i del 1 i de tekniske forskriftene, uansett om det er påkrevd at slike 

gjenstander og stoffer transporteres eller ikke, eller om de er beregnet på bruk i forbindelse med en flyging eller ikke. 

Fartøysjefen skal sikre at emballering og lasting om bord i ballongen av slike gjenstander og stoffer utføres på en slik måte 

at det minimerer risikoene for besetningsmedlemmer, passasjerer og ballongen under flyging.  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 av 26. september 2012 om fastsettelse av felles lufttrafikkregler og 

driftsmessige bestemmelser knyttet til tjenester og framgangsmåter for flysikring, og om endring av gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 1035/2011 og forordning (EF) nr. 1265/2007, (EF) nr. 1794/2006, (EF) nr. 730/2006, (EF) nr. 1033/2006 og (EU) nr. 255/2010 (EUT  

L 281 av 13.10.2012, s. 1). 
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d) Fartøysjefen eller, dersom fartøysjefen ikke er i stand til det, operatøren skal umiddelbart rapportere om eventuelle ulykker 

eller hendelser med farlig gods til myndigheten med ansvar for sikkerhetsundersøkelser i den staten på hvis territorium 

tilfellet fant sted, redningstjenestene i denne staten, enhver annen myndighet som er utpekt av denne staten, og 

vedkommende myndighet. 

BOP.BAS.060 Utslipp av farlig gods 

a) Fartøysjefen skal ikke slippe ut farlig gods ved ballongflyging over tettbebyggelse eller over folkeansamlinger i friluft. 

b) Uten hensyn til bokstav a) kan fallskjermhoppere hoppe ut fra ballongen med henblikk på fallskjermoppvisning over 

tettbebyggelse eller over folkeansamlinger i friluft, samtidig som de har med seg innretninger som utvikler røyk som er 

framstilt for dette formålet. 

BOP.BAS.065 Loggbok for ballongen 

Opplysninger om ballongen, dens besetning og hver reise skal registreres for hver flyging, eller serie flyginger, i form av en 

loggbok for ballongen eller tilsvarende. 

Avsnitt 2 

Driftsprosedyrer 

BOP.BAS.100 Bruk av operasjonssteder 

Operatøren skal bare benytte operasjonssteder som egner seg til den aktuelle typen ballong og den aktuelle flygingen. 

BOP.BAS.105 Prosedyrer for støyreduksjon 

Fartøysjefen skal ta hensyn til driftsprosedyrer som gjør at varmesystemet avgir så lite støy som mulig, samtidig som det sikres 

at sikkerhet prioriteres framfor støyreduksjon. 

BOP.BAS.110 Drivstoff- og ballastmengde og planlegging 

Fartøysjefen skal begynne en flyging bare dersom drivstoffreserven eller ballasten om bord i ballongen er tilstrekkelig til å sikre 

en sikker landing. 

BOP.BAS.115 Informasjon til passasjerene 

Fartøysjefen skal sikre at passasjerene før flygingen, og eventuelt under flygingen, informeres om prosedyrer for normale 

situasjoner, unormale situasjoner og nødssituasjoner. 

BOP.BAS.120 Transport av særlige kategorier av passasjerer 

Fartøysjefen skal sikre at personer som krever særlige forhold, bistand eller innretninger når de befordres i en ballong, befordres 

på vilkår som ivaretar sikkerheten til ballongen og personer eller eiendeler om bord. 

BOP.BAS.125 Framlegging av reiseplan til lufttrafikktjenesten 

a) Dersom en reiseplan for lufttrafikktjenesten (ATS-reiseplan) ikke er framlagt fordi det ikke er påkrevd i henhold til bokstav 

b) i SERA.4001 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012, skal fartøysjefen framlegge tilstrekkelige 

opplysninger, slik at alarmtjenester kan aktiveres ved behov. 

b) Ved flyging fra et operasjonssted der det er umulig å framlegge en ATS-reiseplan, selv om det er påkrevd i henhold til 

bokstav b) i SERA.4001 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012, skal fartøysjefen framlegge ATS-

reiseplanen etter start.  
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BOP.BAS.130 Forberedelse til flyging 

Før en flyging begynner, skal fartøysjefen kjenne til alle foreliggende meteorologiske opplysninger og all luftfartsinformasjon 

av betydning for den planlagte flygingen, som omfatter følgende: 

a) Gjennomgåelse av tilgjengelige oppdaterte værrapporter og værvarsler. 

b) Planlegging av en alternativ prosedyre om flygingen ikke kan gjennomføres som forutsatt. 

BOP.BAS.135 Røyking om bord 

Det er forbudt å røyke om bord i en ballong under enhver fase av flygingen eller i ballongens umiddelbare nærhet. 

BOP.BAS.140 Transport og bruk av våpen 

a) Fartøysjefen skal sikre at ingen person har med seg eller bruker våpen om bord i ballongen. 

b) Som unntak fra bokstav a) kan fartøysjefen tillate transport og bruk av våpen om bord i ballongen dersom dette er påkrevd 

for å ivareta sikkerheten til besetningsmedlemmene og passasjerene. I slike tilfeller skal fartøysjefen sikre at våpnene er 

sikret når de ikke er i bruk. 

BOP.BAS.145 Meteorologiske forhold 

Fartøysjefen skal begynne eller fortsette en VFR-flyging bare dersom de siste tilgjengelige meteorologiske opplysningene viser 

at værforholdene langs ruten og på det planlagte bestemmelsesstedet på antatt tidspunkt for bruk vil være 

a) som gjeldende minstekriterier for VFR-drift eller bedre, og 

b) innenfor de meteorologiske begrensningene angitt i AFM. 

BOP.BAS.150 Startforhold 

Før start av ballongen påbegynnes, skal fartøysjefen forvisse seg om at været på operasjonsstedet i henhold til de siste 

tilgjengelige opplysningene ikke er til hinder for sikker start og avgang. 

BOP.BAS.155 Innflygings- og landingsforhold 

Unntatt i nødssituasjoner skal fartøysjefen før innflyging for landing påbegynnes, forvisse seg om at forholdene på det planlagte 

operasjonsstedet i henhold til de siste tilgjengelige opplysningene ikke er til hinder for sikker innflyging og landing. 

BOP.BAS.160 Simulering av situasjoner under flyging 

a) Fartøysjefen skal ikke simulere situasjoner som krever anvendelse av prosedyrer for unormale situasjoner eller 

nødssituasjoner ved befordring av passasjerer. 

b) Som unntak fra bokstav a) kan fartøysjefen simulere slike situasjoner ved annen flyging enn kommersiell flyging med 

ballongen, når fartøysjefen utfører opplæringsflyginger enten med flygerelever eller med passasjerer, forutsatt at 

passasjerene på forhånd er behørig underrettet og har samtykket i simuleringen. 

BOP.BAS.165 Drivstoffadministrasjon under flyging 

Fartøysjefen skal under flyging jevnlig kontrollere at mengden gjenværende nyttbart drivstoff eller ballast under flyging ikke er 

mindre enn det som kreves for å fullføre den planlagte flygingen og den planlagte drivstoffreserven for landing.  
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BOP.BAS.170 Påfylling av drivstoff med personer om bord 

a) Det skal ikke påfylles drivstoff på ballonger dersom det er personer om bord. 

b) Som unntak fra bokstav a) kan det påfylles drivstoff på motoren i varmluftsskip mens fartøysjefen er om bord. 

BOP.BAS.175 Bruk av sikringsutstyr 

Dersom det kreves sikringsutstyr i henhold til BOP.BAS.320, skal fartøysjefen bruke utstyret minst under landing. 

BOP.BAS.180 Bruk av tilleggsoksygen 

Fartøysjefen skal sikre at 

a) alle besetningsmedlemmer som utfører oppgaver av vesentlig betydning for sikker drift av ballongen, kontinuerlig bruker 

tilleggsoksygen når han/hun fastslår at oksygenmangel ved høyden for den planlagte flygingen kan føre til nedsatt 

funksjonsevne hos besetningsmedlemmer, og at 

b) tilleggsoksygen er tilgjengelig for passasjerene når mangel på oksygen kan skade passasjerene. 

BOP.BAS.185 Driftsbegrensninger om natten 

a) Varmluftsballonger 

1) skal ikke lande om natten, unntatt i nødssituasjoner, og 

2) kan starte om natten, forutsatt at de har tilstrekkelig drivstoff eller ballast til å lande om dagen. 

b) Gassballonger og hybridballonger 

1) skal ikke lande om natten, unntatt i nødssituasjoner eller som nødlanding, og 

2) kan starte om natten, forutsatt at de har tilstrekkelig drivstoff eller ballast til å lande om dagen. 

c) Varmluftsskip skal flys i samsvar med sine godkjente driftsbegrensninger og opplysninger for VFR om natten. 

BOP.BAS.190 Spesialiserte ballongflyginger — risikovurdering og sjekkliste 

a) Før en spesialisert ballongflyging påbegynnes, skal fartøysjefen foreta en risikovurdering ved å vurdere kompleksiteten ved 

virksomheten for å bestemme hvilke farer og tilhørende risikoer som den planlagte flygingen innebærer, samt om 

nødvendig fastlegge risikoreduserende tiltak. 

b) En spesialisert ballongflyging skal utføres i samsvar med en sjekkliste. Fartøysjefen skal utarbeide denne sjekklisten og 

sikre at den er tilpasset den spesialiserte virksomheten og ballongen som brukes, på grunnlag av risikovurderingen og idet 

det tas hensyn til alle kravene fastsatt i dette kapittel. Sjekklisten skal på hver flyging være lett tilgjengelig for fartøysjefen 

og andre besetningsmedlemmer, dersom det er relevant for utførelsen av deres oppgaver. 

c) Fartøysjefen skal regelmessig gjennomgå og oppdatere sjekklisten når det er nødvendig for å ta behørig hensyn til 

risikovurderingen. 

Avsnitt 3 

Ytelse og driftsbegrensninger 

BOP.BAS.200 Driftsbegrensninger 

Fartøysjefen skal sikre at ballongen i enhver fase av flygingen ikke overskrider begrensningene i AFM eller tilsvarende 

dokument(er).  
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BOP.BAS.205 Veiing 

a) Ballongen skal veies av produsenten av ballongen eller i samsvar med vedlegg I til forordning (EU) nr. 1321/2014. 

b) Operatøren skal sikre at ballongens masse er blitt bestemt ved faktisk veiing før den tas i bruk. De akkumulerte virkningene 

av endringer og reparasjoner på massen skal tas i betraktning og dokumenteres. Disse opplysningene skal gjøres 

tilgjengelige for fartøysjefen. Ballongen skal veies på nytt dersom virkningen av endringer eller reparasjoner på massen 

ikke er kjent. 

BOP.BAS.210 Ytelse — generelt 

Fartøysjefen skal fly ballongen bare dersom ballongens ytelse er tilstrekkelig til å oppfylle kravene fastsatt i vedlegget til 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 og eventuelle andre begrensninger som gjelder for flygingen, luftrommet eller 

operasjonsstedene som benyttes, idet det sikres at diagrammer og kart som brukes, er av siste tilgjengelige utgave. 

Avsnitt 4 

Instrumenter og utstyr 

BOP.BAS.300 Instrumenter og utstyr — generelt 

a) Instrumenter og utstyr som kreves i dette avsnitt, skal være godkjent i samsvar med vedlegg I til forordning (EU) 

nr. 748/2012, dersom et av følgende vilkår er oppfylt: 

1) De brukes til å overholde BOP.BAS.355 og BOP.BAS.360. 

2) De er permanent installert i ballongen. 

b) Som unntak fra bokstav a) skal det for følgende instrumenter eller utstyr, dersom det kreves i dette avsnitt, ikke behøves 

godkjenning: 

1) Instrumenter eller utstyr som benyttes av flygebesetningen til å bestemme flygeveien. 

2) Bærbare lykter. 

3) Et presisjonsur. 

4) Førstehjelpsskrin. 

5) Overlevelses- og signalutstyr. 

6) Utstyr til lagring og fordeling av tilleggsoksygen. 

7) Alternativ tennkilde. 

8) Brannteppe eller brannhemmende dekke. 

9) Håndholdte brannslokkingsapparater. 

10) Slepeline. 

11) Kniv. 

c) Instrumenter og utstyr som ikke kreves i henhold til dette avsnitt, samt ethvert annet utstyr som ikke kreves i henhold til 

dette vedlegg, men som bringes med i en ballong under en flyging, skal oppfylle følgende krav: 

1) Opplysningene som disse instrumentene eller dette utstyret gir, skal ikke brukes av flygebesetningen til å oppfylle de 

grunnleggende kravene til luftdyktighet fastsatt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 216/2008. 

2) Instrumentene og utstyret skal ikke påvirke ballongens luftdyktighet, selv ikke ved feil eller funksjonssvikt.  
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d) Instrumenter og utstyr skal lett kunne betjenes eller være lett tilgjengelige fra plassen til flygebesetningsmedlemmet som 

skal bruke dem/det. 

e) Alt nødvendig nødutstyr skal være lett tilgjengelig slik at det kan tas i bruk umiddelbart. 

BOP.BAS.305 Minstekrav til instrumenter og utstyr ved flyging 

En ballongflyging skal ikke påbegynnes når noen av instrumentene og utstyret som kreves til den planlagte flygingen med 

ballongen, mangler, er ute av drift eller ikke kan utføre nødvendige funksjoner. 

BOP.BAS.310 Driftslys 

Ballonger som flys om natten, skal være utstyrt med følgende: 

a) Antikollisjonslys. 

b) Utstyr som gir tilstrekkelig belysning av alle instrumenter og utstyr som er avgjørende for sikker drift av ballongen. 

c) En bærbar lykt. 

BOP.BAS.315 Flyge- og navigasjonsinstrumenter og -utstyr 

Ballonger som flys i henhold til VFR om dagen, skal være utstyrt med følgende: 

a) Utstyr som viser avdriftsretning. 

b) En innretning som måler og viser 

1) tiden i timer, minutter og sekunder, 

2) stigehastighet, dersom det kreves i AFM, og 

3) trykkhøyde, dersom det kreves i AFM eller luftromskravene, eller dersom høyden må være kjent med sikte på bruk av 

oksygen. 

BOP.BAS.320 Sikringsutstyr 

Ballonger skal være utstyrt med sikringsutstyr for fartøysjefen dersom ballongen er utstyrt med et av følgende: 

a) En egen kabin for fartøysjefen. 

b) Styreventil(er). 

BOP.BAS.325 Tilleggsoksygen 

Ballonger som benyttes der det er behov for oksygentilførsel i samsvar med BOP.BAS.180, skal ha oksygenutstyr som kan 

lagre og fordele nødvendig mengde oksygen. 

BOP.BAS.330 Førstehjelpsskrin 

a) Ballonger skal være utstyrt med et førstehjelpsskrin. 

b) Førstehjelpsskrinet skal 

1) være lett tilgjengelig for bruk og 

2) etterfylles ved behov. 

BOP.BAS.335 Håndholdte brannslokkingsapparater 

Med unntak for gassballonger skal ballonger være utstyrt med minst ett håndholdt brannslokkingsapparat.  
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BOP.BAS.340 Redningsutstyr og signalutstyr – flyginger over vann 

Fartøysjefen på en ballong som flys over vann, skal før en flyging begynner, fastslå risikoen for at de som er om bord, ikke vil 

overleve en nødlanding på vann. I lys av disse risikoene skal han eller hun skal avgjøre om det er behov for å medbringe 

redningsutstyr og signalutstyr. 

BOP.BAS.345 Redningsutstyr og signalutstyr – vanskeligheter ved søk og redning 

Ballonger som flys over områder der søk og redning (SAR) vil være særlig vanskelig, skal ha redningsutstyr og signalutstyr 

som er tilpasset området det skal flys over. 

BOP.BAS.350 Diverse utstyr 

a) Ballonger skal være utstyrt med vernehansker til hvert besetningsmedlem. 

b) Hybridballonger, varmluftsballonger og varmluftsskip skal være utstyrt med følgende: 

1) En alternativ og uavhengig tennkilde. 

2) En innretning som måler og viser drivstoffmengden. 

3) Et brannteppe eller brannhemmende dekke. 

4) En slepeline som er minst 25 m lang. 

c) Gassballonger skal være utstyrt med følgende: 

1) En kniv. 

2) Et minst 20 m langt slepetau laget av naturfiber eller elektrostatisk ledende materiale. 

BOP.BAS.355 Radiokommunikasjonsutstyr 

a) Ballonger skal ha radiokommunikasjonsutstyr for å muliggjøre kommunikasjon i samsvar med tillegg 4 til vedlegget til 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 og, dersom flygingen foregår i luftrommet til en tredjestat, lovgivningen i 

vedkommende tredjestat. 

b) Radiokommunikasjonsutstyret skal kunne kommunisere på luftfartens nødfrekvens, 121,5 MHz. 

BOP.BAS.360 Transponder 

Ballonger skal ha en sekundær overvåkingsradartransponder (SSR-transponder) med alle de funksjonene som kreves i henhold 

til bokstav b) i SERA.6005 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 og, dersom flygingen foregår i 

luftrommet til en tredjestat, lovgivningen i vedkommende tredjestat. 

KAPITTEL ADD 

TILLEGGSKRAV TIL KOMMERSIELL FLYGING 

Avsnitt 1 

Generelle organisasjonskrav 

BOP.ADD.001 Virkeområde 

I samsvar med artikkel 3 fastsettes det i dette kapittel krav som i tillegg til kravene i kapittel BAS skal oppfylles av alle 

operatører som deltar i kommersiell ballongflyging, bortsett fra operatørene nevnt i artikkel 3 nr. 2 siste ledd.  
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BOP.ADD.005 Operatørens ansvar 

a) Operatøren er ansvarlig for at ballongen flys i samsvar med de grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg IV til forordning 

(EF) nr. 216/2008, kravene i dette kapittel og operatørens erklæring. 

b) Hver flyging skal gjennomføres i samsvar med bestemmelsene i driftshåndboken. 

c) Operatøren skal sikre at ballongen har det utstyret og at alle besetningsmedlemmer har de kvalifikasjonene som kreves for 

operasjonsområdet og typen operasjon. 

d) Operatøren skal sikre at alle besetningsmedlemmer som er tildelt eller deltar direkte i luftfartsoperasjoner, oppfyller alle 

følgende vilkår: 

1) De har fått tilstrekkelig opplæring og veiledning. 

2) De er kjent med de reglene og prosedyrene som er relevante for deres oppgaver. 

3) De har vist seg skikket til å ivareta sine oppgaver. 

4) De er kjent med sitt ansvar og forholdet mellom disse oppgavene og flygingen av ballongen som helhet. 

e) Operatøren skal fastsette prosedyrer og instrukser for sikker drift av hver ballongtype, som omfatter besetnings-

medlemmenes oppgaver og ansvarsområder for alle typer operasjoner. Disse prosedyrene og instruksene skal ikke kreve at 

besetningsmedlemmene utfører andre oppgaver under kritiske faser av flygingen enn dem som kreves for sikker drift av 

ballongen. 

f) Operatøren skal sørge for at det føres tilsyn med besetningsmedlemmer og personell som deltar i ballongflygingen, av 

enkeltpersoner med tilstrekkelig erfaring og ferdigheter til å sikre at standardene som er angitt i driftshåndboken, 

overholdes. 

g) Operatøren skal sikre at alle besetningsmedlemmer og alt personell som deltar i ballongflygingen, gjøres oppmerksom på at 

de må overholde lovene, forskriftene og prosedyrene i de statene der det utføres flyginger og som gjelder for utøvelsen av 

deres oppgaver. 

h) Operatøren skal angi prosedyrer for flygeplanlegging for å sørge for sikker gjennomføring av flygingen basert på hensynet 

til ballongens ytelse, andre driftsmessige begrensninger og relevante forventede forhold på den ruten som skal følges, og på 

de aktuelle operasjonsstedene. Disse prosedyrene skal være angitt i driftshåndboken. 

BOP.ADD.010 Underretning om alternative samsvarskriterier 

Når operatøren avgir erklæring i samsvar med BOP.ADD.100, skal den underrette vedkommende myndighet om listen over 

alternative samsvarskriterier (AltMoC), dersom den har til hensikt å bruke AltMoC til å dokumentere samsvar når det anmodes 

om det i samsvar med BOP.BAS.010. Denne listen skal inneholde henvisninger til de akseptable samsvarskriteriene (AMC) 

som de erstatter, dersom tilhørende AMC er vedtatt av Byrået. 

BOP.ADD.015 Adgang 

a) For at det skal kunne avgjøres om de grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 216/2008 og 

kravene i denne forordning er oppfylt, skal operatøren til enhver tid gi alle personer som er godkjent av vedkommende 

myndighet, adgang til alle anlegg, ballonger, dokumenter, registre, data, prosedyrer eller annet materiale som er relevant for 

operatørens virksomhet, og som hører inn under denne forordnings virkeområde, uavhengig av om den er satt ut til en 

underleverandør eller ikke. 

b) Adgang til ballongen skal, når det gjelder kommersiell ballongflyging med passasjerer, omfatte muligheten til å gå om bord 

og forbli i ballongen under flyging, med mindre dette vil sette flysikkerheten i fare. 

BOP.ADD.020 Avvik 

Etter å ha mottatt melding om avvik fastslått av vedkommende myndighet i samsvar med ARO.GEN.350, ARO.GEN.355 og 

ARO.GEN.360 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 965/2012 skal operatøren gjøre følgende: 

a) Finne den opprinnelige årsaken til manglende samsvar.  
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b) Utarbeide en plan for korrigerende tiltak. 

c) Vise at planen for korrigerende tiltak er gjennomført til vedkommende myndighets tilfredshet, innen fristen satt av nevnte 

myndighet i samsvar med ARO.GEN.350 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 965/2012. 

BOP.ADD.025 Rapportering av tilfeller 

a) Som del av sitt ledelsessystem skal operatøren gjennomføre en ordning for rapportering av tilfeller som skal sørge for 

obligatorisk og frivillig rapportering i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 376/2014(1). 

b) Med forbehold for bokstav a) skal operatøren gi vedkommende myndighet og den organisasjonen som har ansvar for 

ballongens konstruksjon, rapport om enhver funksjonsfeil, teknisk feil, overskridelse av tekniske begrensninger eller tilfelle 

som avdekker unøyaktige, ufullstendige eller uklare opplysninger i data fastsatt i samsvar med vedlegg I til forordning (EU) 

nr. 748/2012, og alle andre tilfeller som utgjør en hendelse, men ikke en ulykke eller alvorlig hendelse. 

c) Operatøren skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at fartøysjefen, andre besetningsmedlemmer og alt personell 

oppfyller kravene i artikkel 9 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 996/2010(2) ved en alvorlig hendelse eller 

ulykke i forbindelse med ballongflyging. 

BOP.ADD.030 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, som skal benevnes som 

retningslinjene for sikkerhet. 

3) Identifikasjon av hvilke farer for flysikkerheten som oppstår som følge av operatørens virksomhet, en vurdering av slike 

farer og risikohåndtering i den forbindelse, herunder treffe tiltak for om nødvendig å minske risikoen og kontrollere 

hvor effektive tiltakene 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 kravene i dette vedlegg. Slik samsvarskontroll skal omfatte et 

system for tilbakemelding av avvik til den ansvarlige lederen hos operatøren for å sikre effektiv gjennomføring av 

eventuelle korrigerende tiltak. 

7) De prosessene som er nødvendige for å sikre samsvar med kravene i artikkel 4, 5, 6 og 13 i forordning (EU)  

nr. 376/2014. 

b) Ledelsessystemet skal stå i forhold til operatørens størrelse og virksomhetens art og kompleksitet, og det skal tas hensyn til 

de farene og risikoene som er forbundet med denne virksomheten. 

BOP.ADD.035 Virksomhet som er omfattet av en underleverandøravtale 

Når operatøren setter ut en del av sin virksomhet som hører inn under denne forordnings virkeområde, til en underleverandør, er 

operatøren ansvarlig for at organisasjonen den har inngått en underleverandøravtale med, utfører sin virksomhet i samsvar med 

de grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 216/2008 og med kravene i denne forordning. Operatøren 

skal også sikre at vedkommende myndighet får tilgang til organisasjonen som yter underleveransen for å kunne fastslå om 

operatøren oppfyller disse kravene  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 376/2014 av 3. april 2014 om rapportering, analysering og oppfølging av tilfeller innen sivil 

luftfart, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 996/2010 og om oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/42/EF og kommisjonsforordning (EF) nr. 1321/2007 og (EF) nr. 1330/2007 (EUT L 122 av 24.4.2014, s. 18). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 996/2010 av 20. oktober 2010 om undersøkelse og forebygging av ulykker og hendelser 

innen sivil luftfart og om oppheving av direktiv 94/56/EF (EUT L 295 av 12.11.2010, s. 35). 
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BOP.ADD.040 Krav til personell 

a) Operatøren skal utnevne en ansvarlig leder som har myndighet til å sikre at all virksomhet som hører inn under denne 

forordnings virkeområde, kan finansieres og utføres i samsvar med de grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg IV til 

forordning (EF) nr. 216/2008 og med kravene i denne forordning. Ansvarlig leder har ansvar for å opprette og vedlikeholde 

et effektivt ledelsessystem. 

b) Operatøren skal 

1) identifisere ansvarsområdene for sitt personell for alle oppgaver og all virksomhet som skal utføres, 

2) ha tilstrekkelig kvalifisert personell til å utføre disse oppgavene og denne virksomheten, og 

3) oppbevare egnede fortegnelser over erfaring, kvalifikasjoner og opplæring for sitt personell. 

c) Operatøren skal utnevne personer som har ansvar for ledelse og tilsyn innen følgende områder: 

1) Luftfartsoperasjoner. 

2) Bakkevirksomhet. 

3) Kontinuerlig luftdyktighet i samsvar med forordning (EU) nr. 1321/2014. 

BOP.ADD.045 Krav til anlegg 

Operatøren skal ha anlegg som er tilstrekkelig til å gjøre det mulig å utføre og lede alle oppgaver og all virksomhet som kreves 

for å sikre samsvar med de grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 216/2008 og med kravene i 

denne forordning. 

Avsnitt 2 

Erklæring, luftdyktighet og leie av luftfartøy med og uten besetning 

BOP.ADD.100 Erklæring 

a) I erklæringen nevnt i annet ledd i artikkel 3 nr. 2 skal operatøren bekrefte at denne oppfyller og vil fortsette å oppfylle de 

grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 216/2008 og kravene i denne forordning. 

b) I erklæringen skal operatøren ta med alle følgende opplysninger: 

1) Operatørens navn. 

2) Stedet der operatøren har sitt hovedforetak. 

3) Navn og kontaktopplysninger for operatørens ansvarlige leder. 

4) Startdato for kommersiell flyging og, dersom det er relevant, datoen da endringen til en eksisterende kommersiell 

flyging trer i kraft. 

5) For alle ballonger som benyttes til kommersiell flyging, ballongtype, registrering, hovedbase, type flyging og 

organisasjon for sikring av kontinuerlig luftdyktighet. 

c) Dersom det er relevant, skal operatøren legge ved erklæringen listen over alternative samsvarskriterier (AltMoC), i samsvar 

med BOP.ADD.010. 

d) Ved avgivelse av denne erklæringen skal operatøren bruke skjemaet i tillegget til dette vedlegg.  
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BOP.ADD.105 Endringer i erklæringen og opphør av kommersiell flyging 

a) Operatøren skal umiddelbart underrette vedkommende myndighet om eventuelle endringer i omstendigheter som påvirker 

oppfyllelsen av de grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 216/2008 og av kravene i denne 

forordning, som angitt i erklæringen til vedkommende myndighet, og om eventuelle endringer med hensyn til 

opplysningene nevnt i BOP.ADD.100 bokstav b) og listen over AltMoC nevnt i BOP.ADD.100 bokstav c), som inngår i 

eller er vedlagt erklæringen. 

b) Operatøren skal umiddelbart underrette vedkommende myndighet når den ikke lenger deltar i kommersiell ballongflyging. 

BOP.ADD.110 Luftdyktighetskrav 

Ballonger skal ha et luftdyktighetsbevis som er utstedt i samsvar med forordning (EU) nr. 748/2012, eller de skal for en ballong 

som er registrert i en tredjestat, være omfattet av en avtale om leie av luftfartøy med besetning eller en avtale om leie av 

luftfartøy uten besetning i samsvar med BOP.ADD.115. 

BOP.ADD.115 Leie av en ballong som er registrert i en tredjestat, med og uten besetning 

a) Operatøren skal underrette vedkommende myndighet om enhver avtale om leie av luftfartøy med besetning eller om leie av 

luftfartøy uten besetning når det gjelder en ballong som er registrert i en tredjestat. 

b) Dersom en ballong som er registrert i en tredjestat, er omfattet av en avtale om leie av luftfartøy med besetning, skal 

operatøren sikre at sikkerhetsnivået som oppnås ved anvendelse av sikkerhetsstandardene for kontinuerlig luftdyktighet og 

luftfartsoperasjoner som tredjestatsoperatøren av ballongen er underlagt, minst tilsvarer det som følger av anvendelsen av 

kravene i vedlegg I til forordning (EU) nr. 1321/2014 og av denne forordning. 

c) Dersom en ballong som er registrert i en tredjestat, er omfattet av en avtale om leie av luftfartøy uten besetning, skal 

operatøren sikre samsvar med de grunnleggende kravene knyttet til kontinuerlig luftdyktighet fastsatt i vedlegg I og IV til 

forordning (EF) nr. 216/2008 og med kravene i denne forordning. 

Avsnitt 3 

Håndbøker og journaler 

BOP.ADD.200 Driftshåndbok 

a) Operatøren skal utarbeide en driftshåndbok. 

b) Innholdet i driftshåndboken skal gjenspeile kravene angitt i dette vedlegg, og skal ikke være i strid med noen opplysninger i 

operatørens erklæring. 

c) Driftshåndboken kan utarbeides som atskilte deler. 

d) Alt personell hos operatøren skal ha enkel tilgang til de delene av driftshåndboken som er relevante for deres oppgaver. 

e) Driftshåndboken skal holdes à jour. Alt personell hos operatøren skal gjøres oppmerksom på eventuelle endringer i 

driftshåndboken som er relevante for utførelsen av deres oppgaver. 

f) Operatøren skal sikre at alle opplysninger som brukes som grunnlag for innholdet i driftshåndboken og eventuelle endringer 

av disse, gjenspeiles korrekt i driftshåndboken. 

g) Operatøren skal sikre at alt personell kan forstå det språket som brukes i de delene av driftshåndboken som gjelder deres 

oppgaver. Innholdet i driftshåndboken skal ha en utforming som gjør at den kan brukes uten vanskeligheter. 

BOP.ADD.205 Oppbevaring av dokumentasjon 

a) Operatøren skal utarbeide et system for oppbevaring av dokumentasjon som gjør det mulig å lagre informasjon om dens 

virksomhet på en egnet måte med pålitelig sporbarhet. 

b) Formatet på dokumentasjonen skal angis i operatørens prosedyrer eller håndbøker.  
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Avsnitt 4 

Flygebesetning 

BOP.ADD.300 Flygebesetningens sammensetning 

a) Sammensetningen av flygebesetningen skal minst være som angitt i AFM eller driftsbegrensningene som er fastsatt for 

ballongen. 

b) Flygebesetningen omfatter tilleggsmedlemmer dersom driftstypen krever det. Antall flygebesetningsmedlemmer skal ikke 

være lavere 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 vedlegg 

I til forordning (EU) nr. 1178/2011, og som er relevant for de oppgavene de pålegges. 

d) Flygebesetningsmedlemmer kan under flygingen bli avløst fra sine plikter ved betjeningsinnretningene av et annet 

kvalifisert flygebesetningsmedlem. 

e) Dersom det engasjeres flygebesetningsmedlemmer som arbeider frilans eller deltid, skal operatøren kontrollere at alle 

følgende krav er oppfylt: 

1) Kravene i dette kapittel. 

2) Vedlegg I til forordning (EU) nr. 1178/2011, herunder kravene til aktuell erfaring. 

3) Begrensningene i flyge- og tjenestetid og kravene til hvileperioder i samsvar med nasjonal rett i den medlemsstaten der 

operatøren har sitt hovedforetak, idet det tas hensyn til alle tjenester som flygebesetningsmedlemmet yter til andre 

operatører. 

BOP.ADD.305 Utpeking av fartøysjef 

a) Operatøren skal utpeke en flyger blant flygebesetningen til fartøysjef. 

b) Operatøren skal utpeke en flyger til å fungere som fartøysjef bare dersom vedkommende 

1) er kvalifisert til å fungere som fartøysjef i samsvar med vedlegg I til forordning (EU) nr. 1178/2011, 

2) har nådd minstenivået for erfaring angitt i driftshåndboken, og 

3) har tilstrekkelig kunnskap om området der det skal flys. 

BOP.ADD.310 Opplæring og kontroll 

All opplæring og kontroll av flygebesetningsmedlemmer som kreves i henhold til BOP.ADD.315, skal utføres 

a) i samsvar med opplæringsprogrammene og studieplanene som er fastsatt av operatøren i driftshåndboken, 

b) av behørig kvalifiserte personer og, når det gjelder flygeopplæring og kontroll, av personer som er kvalifisert i samsvar med 

vedlegg I til forordning (EU) nr. 1178/2011. 

BOP.ADD.315 Periodisk opplæring og kontroll 

a) Hvert flygebesetningsmedlem skal annethvert år fullføre periodisk flyge- og bakkeopplæring som er relevant for den 

ballongklassen som vedkommende tjenestegjør på, herunder opplæring i plassering og bruk av alt nød- og sikkerhetsutstyr 

om bord. 

b) Alle flygebesetningsmedlemmer skal gjennomgå operatørens ferdighetskontroller for å demonstrere sin kompetanse i 

utførelsen av prosedyrer for normale situasjoner, unormale situasjoner og nødssituasjoner, som omfatter de relevante 

aspektene i forbindelse med de spesialiserte oppgavene som er beskrevet i denne driftshåndboken. Ved utførelse av slike 

kontroller skal det tas behørig hensyn til besetningsmedlemmer som utfører virksomhet under VFR-flyging om natten. 

c) Operatørens ferdighetskontroll er gyldig i 24 kalendermåneder regnet fra utgangen av den måneden da kontrollen ble 

gjennomført, eller, dersom kontrollen er gjennomført i løpet av de tre siste månedene av gyldighetstiden for den forrige 

kontrollen, fra den siste dagen i gyldighetstiden for forrige kontroll.  
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Avsnitt 5 

Generelle driftskrav 

BOP.ADD.400 Fartøysjefens ansvar 

Fartøysjefen skal oppfylle følgende krav: 

a) De relevante kravene i operatørens ordning for rapportering av tilfeller nevnt i BOP.ADD.025. 

b) Alle begrensninger i flyge- og tjenestetid og krav til hvileperioder som gjelder for vedkommendes virksomhet i samsvar 

med nasjonal rett i den medlemsstaten der operatøren har sitt hovedforetak. 

BOP.ADD.405 Fartøysjefens myndighet 

Uten hensyn til BOP.BAS.035 skal operatøren treffe alle rimelige tiltak for å sikre at alle personer om bord i ballongen adlyder 

alle lovlige påbud gitt av fartøysjefen i den hensikt å ivareta sikkerheten til ballongen og til alle personer eller eiendeler om 

bord, eller til alle personer eller eiendeler på bakken. 

BOP.ADD.410 Ekstra besetningsmedlem på ballong 

Når en ballong befordrer mer enn 19 passasjerer, skal minst ett ekstra besetningsmedlem finnes om bord på ballongen i tillegg 

til flygebesetningen som kreves i henhold til bokstav a) og b) i BOP.ADD.300, for å bistå passasjerer i tilfelle en nødssituasjon. 

Det ekstra besetningsmedlemmet skal ha hensiktsmessig erfaring og opplæring. 

BOP.ADD.415 Skikkethet i forbindelse med dypvannsdykking eller blodgiving 

Besetningsmedlemmene skal ikke utføre oppgaver om bord i ballongen dersom deres skikkethet kan være svekket som følge av 

dypvannsdykking eller blodgiving. 

BOP.ADD.420 Felles språk 

Operatøren skal sikre at alle besetningsmedlemmer kan kommunisere på et felles språk. 

BOP.ADD.425 Psykoaktive stoffer 

Operatøren skal treffe alle rimelige tiltak for å sikre at ingen som er påvirket av psykoaktive stoffer i en grad som gjør det 

sannsynlig at sikkerheten til ballongen eller personer eller eiendeler om bord eller på bakken settes i fare, får adgang til eller 

oppholder seg i en ballong. 

BOP.ADD.430 Fare for sikkerheten 

Operatøren skal treffe alle rimelige tiltak for å sikre at ingen med hensikt, av vanvare eller av uaktsomhet opptrer eller unnlater 

å opptre og dermed 

a) setter ballongen eller dem som er om bord eller på bakken, i fare, 

b) bidrar til eller tillater at en ballong setter personer eller eiendeler i fare. 

BOP.ADD.435 Dokumenter, håndbøker og opplysninger som skal medbringes 

a) Alle følgende dokumenter, håndbøker og opplysninger skal medbringes på hver flyging som originaler eller kopier: 

1) Erklæringen avgitt av operatøren. 

2) Opplysninger om søk- og redningstjenester i området der den planlagte flygingen skal finne sted. 

3) Driftsreiseplanen.  
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b) Alle følgende dokumenter, håndbøker og opplysninger skal oppbevares på et sikkert sted, som ikke er om bord i ballongen 

under en flyging, som originaler: 

1) Dokumentene, håndbøkene og opplysningene nevnt i bokstav a), dersom kopier av dem medbringes om bord i 

ballongen under en flyging. 

2) De aktuelle delene av driftshåndboken eller de alminnelige driftsprosedyrene (SOP) som er relevante for besetnings-

medlemmenes oppgaver, og som skal være lett tilgjengelige for dem. 

3) Passasjerlister, ved befordring av passasjerer. 

4) Dokumentasjonen av masse nevnt i bokstav c) i BOP.ADD.600. 

c) På anmodning fra vedkommende myndighet skal fartøysjefen eller operatøren innen fristen angitt av myndigheten, som 

ikke skal være kortere enn 24 timer, stille originaldokumenter, -håndbøker og -informasjon til rådighet for vedkommende 

myndighet. 

BOP.ADD.440 Farlig gods 

Operatøren skal 

a) innføre prosedyrer for å sikre at alle rimelige tiltak treffes for å hindre at farlig gods utilsiktet tas med om bord i ballongen, 

b) gi besetningsmedlemmene nødvendig informasjon, slik at de på en tilfredsstillende måte kan utføre sine oppgaver i 

tilknytning til eventuelt farlig gods som fraktes eller er beregnet å skulle fraktes om bord i ballongen. 

Avsnitt 6 

Driftsprosedyrer 

BOP.ADD.500 Beregning av drivstoff eller ballast 

Operatøren skal sikre at beregningene av drivstoffreserver eller ballast er dokumentert i en driftsreiseplan. 

BOP.ADD.505 Transport av særlige kategorier av passasjerer 

Operatøren skal fastsette prosedyrer for transport av personer som krever særlige forhold, bistand eller innretninger når de 

befordres i en ballong, på vilkår som ivaretar sikkerheten til ballongen og personer eller eiendeler om bord. 

BOP.ADD.510 Kommersielle spesialiserte ballongflyginger – alminnelige driftsprosedyrer 

Uten hensyn til BOP.BAS.190 gjelder følgende: 

a) Før en kommersiell spesialisert ballongflyging påbegynnes, skal operatøren foreta en risikovurdering ved å vurdere 

kompleksiteten ved den planlagte flygingen for å bestemme hvilke farer og tilhørende risikoer som flygingen innebærer, og 

om nødvendig for å fastlegge risikoreduserende tiltak. 

b) På grunnlag av risikovurderingen skal operatøren før den kommersielle spesialiserte ballongflygingen påbegynnes, 

utarbeide alminnelige driftsprosedyrer (SOP) som er tilpasset den planlagte flygingen og ballongen som brukes. SOP-ene 

skal enten inngå i driftshåndboken eller være fastsatt i et eget dokument. Operatøren skal regelmessig gjennomgå og 

oppdatere SOP-ene når det er nødvendig for å ta behørig hensyn til risikovurderingen. 

c) Operatøren skal sikre at kommersielle spesialiserte ballongflyginger utføres i samsvar med SOP-ene. 
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Avsnitt 7 

Ytelse og driftsbegrensninger 

BOP.ADD.600 System for bestemmelse av massen 

a) Operatøren skal fastsette et system som angir hvordan følgende punkter kan bestemmes nøyaktig for hver flyging, slik at 

fartøysjefen kan kontrollere at begrensningene i AFM overholdes: 

1) Ballongens tommasse. 

2) Massen av nyttelasten. 

3) Massen av drivstoffet eller ballasten. 

4) Startmassen. 

5) Lasting av ballongen under tilsyn av fartøysjefen eller kvalifisert personell. 

6) Utarbeiding og tilgjengeliggjøring av all dokumentasjon. 

b) Fartøysjefen skal kunne gjengi beregningen av masse basert på elektroniske beregninger. 

c) Dokumentasjonen av masse som angir punktene oppført i bokstav a), skal utarbeides før hver flyging og dokumenteres i en 

driftsreiseplan. 

 _____  
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Tillegg 

ERKLÆRING 

i samsvar med kommisjonsforordning (EU) 2018/395 

Operatør 

Navn: 

Stedet der operatøren har sitt hovedforetak: 

Ansvarlig leders navn og kontaktopplysninger: 

Ballongflyging 

Startdato for kommersiell flyging og, dersom det er relevant, dato for endring til eksisterende kommersiell flyging:  

Opplysninger om ballongen(e) som er brukt, kommersiell(e) flyging(er) og sikring av kontinuerlig luftdyktighet(1): 

 
Ballongtype 

Ballongens 

registrering 
Hovedbase Type(r) flyging(2) 

Organisasjon for sikring 

av kontinuerlig 

luftdyktighet(3) 

 

       

       

       

       

Dersom det er relevant, liste over AltMoC med henvisninger til tilhørende AMC (vedlegg til denne erklæring): 

Erklæringer 

 Operatøren oppfyller og vil fortsette å oppfylle de grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 216/2008 

og kravene i forordning (EU) 2018/395. 

Særlig utfører operatøren sine kommersielle flyginger i samsvar med følgende krav i kapittel ADD i vedlegg II til forordning (EU) 

2018/395: 

 Dokumentasjonen for ledelsessystemet, herunder driftshåndboken, oppfyller kravene i kapittel ADD, og alle flyginger vil bli 

gjennomført i samsvar med bestemmelsene i driftshåndboken, i samsvar med kravene i BOP.ADD.005 bokstav b) i kapittel 

ADD. 

 Alle ballonger som flys, skal enten ha et luftdyktighetsbevis som er utstedt i samsvar med forordning (EU) nr. 748/2012, eller 

oppfylle de særlige luftdyktighetskravene som får anvendelse på ballonger som er registrert i en tredjestat og omfattet av en 

avtale om leie av luftfartøy med besetning eller en avtale om leie av luftfartøy uten besetning, i samsvar med BOP.ADD.110 

og BOP.ADD.115 bokstav b) og c) i kapittel ADD. 
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 Alle flygebesetningsmedlemmer innehar et sertifikat og rettigheter som er utstedt eller godkjent i samsvar med vedlegg I til 

forordning (EU) nr. 1178/2011, i samsvar med kravene i BOP.ADD.300 bokstav c) i kapittel ADD. 

 Operatøren skal underrette vedkommende myndighet om eventuelle endringer i omstendigheter som påvirker oppfyllelsen av 

de grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 216/2008 og av kravene i forordning (EU) 2018/395, som 

angitt til vedkommende myndighet ved denne erklæringen, og om eventuelle endringer med hensyn til opplysningene og 

listene over AltMoC som inngår i og er vedlagt denne erklæringen, i samsvar med BOP.ADD.105 bokstav a) i kapittel ADD. 

 Operatøren bekrefter at alle opplysningene i denne erklæringen og dens vedlegg er fullstendige og korrekte. 

Dato samt ansvarlig leders navn og underskrift. 

(1) Fyll ut tabellen. Dersom det ikke er nok plass til å oppgi opplysninger, skal de gis i et eget vedlegg. Vedlegget skal være datert og 

undertegnet. 

(2) «Type(r) flyging» viser til den typen kommersiell flyging som utføres med ballongen. 

(3) Opplysningene om organisasjonen som er ansvarlig for sikring av kontinuerlig luftdyktighet, skal inneholde organisasjonens navn og 

adresse og godkjenningens referansenummer. 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/401 

av 14. mars 2018 

om endring av forordning (EU) nr. 139/2014 med hensyn til klassifisering av rullebaner(*) 

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 8a nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I vedlegg I til kommisjonsforordning (EU) nr. 139/2014(2) fastsettes definisjonen av termen «instrumentrullebane» slik 

den skal forstås i nevnte forordning. Bestemmelsene i nevnte forordning bør gjenspeile det nåværende utviklingstrinn i 

teknikken og beste praksis på området flyplasser og ta hensyn til gjeldende internasjonale standarder. 

2) Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart (ICAO) har i sitt brev AN 41.2.24–13/20 vedtatt endring 11-B av 

vedlegg 14, bind 1, til Chicago-konvensjonen, som fra og med 13. november 2014 har vært gjeldende i ICAO-

avtalestatene. De fastsatte endringene forenkler den eksisterende klassifiseringen av rullebaner og gir en mer nøyaktig 

beskrivelse av de ulike typene innflyginger og landinger. 

3) Nevnte endringer av vedlegg 14 til Chicago-konvensjonen bør gjenspeiles i forordning (EU) nr. 139/2014, særlig i 

forordningens bestemmelser om innflyginger med ytelsesbasert navigasjon (PBN) med vertikal veiledning og 

innflygingsrelaterte krav til rullebaner. Det bør videre legges til rette for at PBN-innflyginger med vertikal veiledning 

kan innføres på et betydelig antall flyplasser uten at flyplassene må oppgradere infrastrukturen på sine rullebaner. 

4) Forordning (EU) nr. 139/2014 bør derfor endres. 

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning bygger på uttalelse nr. 03/2016 som Det europeiske flysikkerhetsbyrå har avgitt i 

samsvar med artikkel 17 nr. 2 bokstav b) og artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) nr. 216/2008. 

6) 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 

Vedlegg I til forordning (EU) nr. 139/2014 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 72 av 15.3.2018, s. 17, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 117/2018 av 31. mai 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 139/2014 av 12. februar 2014 om fastsettelse av krav og administrative framgangsmåter for flyplasser i 

henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 44 av 14.2.2014, s. 1). 

2018/EØS/60/38 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 14. mars 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg I til forordning (EU) nr. 139/2014 gjøres følgende endringer: 

1) Nr. 22) skal lyde: 

«22) «instrumentrullebane» en av følgende typer rullebaner beregnet på luftfartøyer som bruker instrument-

innflygingsprosedyrer: 

1. «Ikke-presisjonsrullebane» en rullebane med visuelle hjelpemidler og minst ett ikke-visuelt hjelpemiddel 

beregnet på landinger etter en instrumentinnflyging av type A. 

2. «Rullebane for kategori I-presisjonsinnflyging» en rullebane med visuelle hjelpemidler og minst ett ikke-visuelt 

hjelpemiddel beregnet på landinger etter en instrumentinnflyging av type B CAT I. 

3. «Rullebane for kategori II-presisjonsinnflyging» en rullebane med visuelle hjelpemidler og minst ett ikke-visuelt 

hjelpemiddel beregnet for landinger etter en instrumentinnflyging av type B CAT II. 

4. «Rullebane for kategori III-presisjonsinnflyging» en rullebane med visuelle hjelpemidler og minst ett ikke-

visuelt hjelpemiddel beregnet på landinger etter en instrumentinnflyging av type B CAT IIIA, IIIB eller IIIC til 

og langs rullebanens overflate.» 

2) Nye nr. 47a) og 47b) skal lyde: 

«47a) «instrumentinnflyging av type A» en instrumentinnflyging med en minstehøyde for nedstigning eller 

beslutningshøyde på minst 75 m (250 fot), 

47b) «instrumentinnflyging av type B» en instrumentinnflyging med en beslutningshøyde på under 75 m (250 fot). 

Instrumentinnflyginger av type B kan deles inn i følgende kategorier: 

1. Kategori I (CAT I): en beslutningshøyde på minst 60 m (200 fot) og en sikt på minst 800 m eller en 

rullebanesikt på minst 550 m. 

2. Kategori II (CAT II): en beslutningshøyde på høyst 60 m (200 fot), men ikke under 30 m (100 fot) og en 

rullebanesikt på minst 300 m. 

3. Kategori IIIA (CAT IIIA): en beslutningshøyde på høyst 30 m (100 fot) eller uten beslutningshøyde og en 

rullebanesikt på minst 175 m. 

4. Kategori IIIB (CAT IIIB): en beslutningshøyde på høyst 15 m (50 fot) eller uten beslutningshøyde og en 

rullebanesikt på høyst 175 m, men minst 50 fot. 

5. Kategori IIIC (CAT IIIC): uten beslutningshøyde og uten begrensninger med hensyn til rullebanesikt.» 

 __________  



Nr. 60/454 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.9.2018 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/835 

av 12. mai 2017 

om retting av den slovenske og svenske språkversjonen av gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 923/2012 om fastsettelse av felles lufttrafikkregler og driftsmessige bestemmelser knyttet til 

tjenester og framgangsmåter for flysikring, og om endring av gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 1035/2011 og forordning (EF) nr. 1265/2007, (EF) nr. 1794/2006, (EF) nr. 730/2006, (EF)  

nr. 1033/2006 og (EU) nr. 255/2010(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 551/2004 av 10. mars 2004 om organisering og bruk av Det 

felles europeiske luftrom (luftromsforordningen)(1), særlig artikkel 4 bokstav a) og b), 

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 (EASA-grunnforordningen)(2), særlig artikkel 8 og 8b samt vedlegg 

Vb, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det forekommer feil i den slovenske og svenske språkversjonen av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 923/2012(3). De øvrige språkene berøres ikke. 

2) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 bør derfor rettes. 

3) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det felles luftrom. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Gjelder bare den slovenske språkversjonen. 

Artikkel 2 

Gjelder bare den svenske språkversjonen. 

Artikkel 3 

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

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 124 av 17.5.2017, s. 35, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 118/2018 av  

31. mai 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 20. 

(2) EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1. 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 av 26. september 2012 om fastsettelse av felles lufttrafikkregler og 

driftsmessige bestemmelser knyttet til tjenester og framgangsmåter for flysikring, og om endring av gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 1035/2011 og forordning (EF) nr. 1265/2007, (EF) nr. 1794/2006, (EF) nr. 730/2006, (EF) nr. 1033/2006 og (EU) nr. 255/2010 (EUT  

L 281 av 13.10.2012, s. 1). 

2018/EØS/60/39 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 12. mai 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/2281 

av 11. desember 2017 

om tillatelse til å heve anrikingsgrensene for vin som framstilles av druer som er høstet i 2017 i visse 

vindyrkingsområder i Tyskland og i alle vindyrkingsområder i Danmark, Nederland og Sverige(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 av 17. desember 2013 om opprettelse av en felles 

markedsordning for landbruksvarer og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) 

nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007(1), særlig artikkel 91, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I del I avsnitt A nr. 3 i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 1308/2013 er det fastsatt at medlemsstatene kan anmode om 

at grenseverdiene for økning av alkoholstyrken i volumprosent (anriking) i vin heves med opptil 0,5 % i år med uvanlig 

ugunstige værforhold. 

2) Danmark, Tyskland, Nederland og Sverige har anmodet om slik heving av anrikingsgrensene for vin framstilt av druer 

som er høstet i 2017, ettersom værforholdene i vekstsesongen har vært uvanlig ugunstige. Danmark, Nederland og 

Sverige har framsatt en slik anmodning for samtlige vindyrkingsområder. Tyskland anmodet om heving av anrikings-

grensene bare for vin framstilt av vindruesorten Dornfelder i regionene Ahr, Mittelrhein, Mosel, Nahe, Pfalz og 

Rheinhessen. 

3) På grunn av de uvanlig ugunstige værforholdene i 2017 kan det, med de grenseverdiene for økning av den naturlige 

alkoholstyrken som er fastsatt i del I avsnitt A nr. 2 i vedlegg VIII til forordning (EU) nr. 1308/2013, i visse 

vindyrkingsområder ikke framstilles vin med en total alkoholstyrke som det normalt er etterspørsel etter, fra alle eller 

visse druesorter. 

4) Det er derfor rimelig å tillate en heving av anrikingsgrensene for vin som framstilles av alle eller visse vindruesorter 

som er høstet i 2017, i vindyrkingsområder i Danmark, Tyskland, Nederland og Sverige. 

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for den felles markedsordning for 

landbruksvarer. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vindyrkingsområdene eller deler av disse oppført i vedlegget til denne forordning og for alle eller visse vindruesorter angitt i 

nevnte vedlegg skal, som unntak fra del I avsnitt A nr. 2 i vedlegg VIII til forordning (EU) nr. 1308/2013, økningen av den 

naturlige alkoholstyrken i volumprosent i friske druer høstet i 2017, druemost, druemost i gjæring, ung, ikke ferdiggjæret vin og 

vin framstilt av druer høstet i 2017, ikke overstige 3,5 volumprosent. 

Artikkel 2 

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

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 328 av 12.12.2017, s. 17, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 122/2018 av  

31. mai 2018 om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin, ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 347 av 20.12.2013, s. 671. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 11. desember 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

VEDLEGG 

Vindruesorter og vindyrkingsområder eller deler av slike områder der det i henhold til artikkel 1 er tillatt å heve 

anrikingsgrensen 

Medlemsstat Vindyrkingsområder eller deler av disse (vindyrkingssone) Sorter 

Danmark Alle vindyrkingsområder (sone A) Alle godkjente druesorter 

Tyskland Vindyrkingsområdet i Ahr (sone A) Dornfelder 

Vindyrkingsområdet i Mittelrhein (sone A) 

Vindyrkingsområdet i Mosel (sone A) 

Vindyrkingsområdet i Nahe (sone A) 

Vindyrkingsområdet i Pfalz (sone A) 

Vindyrkingsområdet i Rheinhessen (sone A) 

Nederland Alle vindyrkingsområder (sone A) Alle godkjente druesorter 

Sverige Alle vindyrkingsområder (sone A) Alle godkjente druesorter 
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