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KOMMISJONEN	FOR	DEI	EUROPEISKE	FELLESSKAPA	
HAR	—

med	 tilvising	 til	 traktaten	 om	 skipinga	 av	 Det	 europeiske	
fellesskapet,

med	tilvising	til	rådsdirektiv	64/432/EØF	av	26.	juni	1964	om	
dyrehelseproblemer	 ved	 handel	 med	 storfe	 og	 svin	 innenfor	
Fellesskapet(1),	særleg	vedlegg	A	kapittel	II	nr.	7,

med	 tilvising	 til	 rådsdirektiv	 91/68/EØF	 av	 28.	 januar	 1991	
om	 krav	 til	 dyrehelse	 ved	 handel	 med	 sau	 og	 geit	 innenfor	
Fellesskapet(2),	særleg	vedlegg	A	kapittel	1	avsnitt	II,	og

ut	frå	desse	synsmåtane:

1)	 Listene	 over	 regionar	 eller	 medlemsstatar	 som	 er	
godkjende	som	frie	for	brucellose	(B. melitensis)	i	samsvar	
med	direktiv	91/68/EØF,	er	førde	opp	i	kommisjonsvedtak	
93/52/EØF	av	21.	desember	1992	om	konstatering	av	at	
visse	medlemsstater	eller	regioner	oppfyller	vilkårene	med	
hensyn	til	brucellose	(B. melitensis),	og	om	anerkjenning	
av	deres	status	som	medlemsstater	eller	regioner	offisielt	
fri	for	denne	sykdommen(3).

2)	 Etter	 at	 det	 i	 juli	 2001	 vart	 gjennomført	 ein	
veterinærkontroll	 vart	 det	 slått	 fast	 at	 Romania	 stettar	
dei	 krava	 som	 er	 fastsette	 i	 kapittel	 1	 avsnitt	 II	 nr.	 1	
bokstav	b)	i	vedlegg	A	til	direktiv	91/68/EØF.	Difor	vart	
Romania	 ført	 opp	 i	 kommisjonsvedtak	 97/232/EF	 av	
3.	mars	 1997	 om	 utarbeiding	 av	 listen	 over	 tredjestater	
som	medlemsstatene	 tillater	 import	 fra	av	sau	og	geit(4)	
som	 ein	 tredjestat	 som	 er	 godkjend	 som	offisielt	 fri	 for	
brucellose	(B. melitensis).

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	150	av	12.6.2007,	s.	11,	er	
omhandlet	 i	EØS-komiteens	 beslutning	nr.	 40/2008	 av	25.	 april	 2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	I	(Veterinære	og	plantesanitære	forhold),	
se	EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	nr.	52,	21.8.2008,	s.	1.

(1)	 TEF	 121	 av	 29.7.1964,	 s.	 1977/64.	 Direktivet	 sist	 endra	 ved	 direktiv	
2006/104/EF	(TEU	L	363	av	20.12.2006,	s.	352).

(2)	 TEF	L	46	av	19.2.1991,	s.	19.	Direktivet	sist	endra	ved	direktiv	2006/104/
EF.

(3)	 TEF	L	13	av	21.1.1993,	s.	14.	Vedtaket	sist	endra	ved	vedtak	2006/169/EF	
(TEU	L	57	av	28.2.2006,	s.	35).

(4)	 TEF	L	 93	 av	 8.4.1997,	 s.	 43.	Vedtaket	 oppheva	 ved	 vedtak	 2004/212/EF	
(TEU	L	73	av	11.3.2004,	s.	11).

3)	 Etter	denne	godkjenninga	har	Romania	i	tillegg	plikta	seg	
til	å	stette	dei	krava	som	er	fastsette	i	kapittel	1	avsnitt	II	
nr.	2	i	vedlegg	A	til	direktiv	91/68/EØF	for	å	halde	ved	lag	
statusen	som	offisielt	fri	for	sjukdommen.

4)	 Romania	har	no	lagt	fram	for	Kommisjonen	dokumentasjon	
som	på	nytt	stadfestar	at	heile	territoriet	stettar	dei	krava	
som	er	førde	opp	i	kapittel	A	avsnitt	II	nr.	1	bokstav	b)	i	
vedlegg	A	til	direktiv	91/68/EØF,	og	som	syner	at	krava	
i	kapittel	1	avsnitt	II	nr.	2	i	vedlegg	A	til	direktiv	91/68/
EØF	 framleis	vert	 stetta	med	omsyn	 til	 å	halde	ved	 lag	
godkjenninga	som	offisielt	fri	for	sjukdommen.

5)	 Romania	 bør	 difor	 godkjennast	 som	 offisielt	 fri	 for	
brucellose	(B. melitensis)	når	det	gjeld	driftseiningar	for	
sauer	eller	geiter.

6)	 I	direktiv	64/432/EØF	er	det	fastsett	at	medlemsstatar	eller	
delar	av	eller	regionar	i	desse	statane	kan	verte	godkjende	
som	offisielt	frie	for	tuberkulose,	brucellose	og	enzootisk	
bovin	leukose	hjå	storfebuskapar,	på	det	vilkåret	at	visse	
krav	i	direktivet	er	stetta.

7)	 Listene	over	regionar	i	medlemsstatar	som	er	godkjende	
som	 frie	 for	 bovin	 tuberkulose,	 bovin	 brucellose	 og	
enzootisk	bovin	leukose,	er	fastsette	i	kommisjonsvedtak	
2003/467/EF	 av	 23.	 juni	 2003	 om	 fastsetjing	 av	 status	
for	 storfebuskapar	 i	 visse	 medlemsstatar	 eller	 regionar	
i	 medlemsstatar	 som	 offisielt	 frie	 for	 tuberkulose,	
brucellose	og	enzootisk	bovin	leukose(5).

8)	 Slovenia	har	lagt	fram	for	Kommisjonen	dokumentasjon	
som	 syner	 at	 alle	 krava	 i	 direktiv	 64/432/EØF	 er	 stetta	
for	heile	territoriet,	slik	at	denne	medlemsstaten	kan	verte	
godkjend	som	offisielt	fri	for	brucellose.

(5)	 TEU	L	156	av	25.6.2003,	s.	74.	Vedtaket	sist	endra	ved	vedtak	2007/174/EF	
(TEU	L	80	av	21.3.2007,	s.	11).

KOMMISJONSVEDTAK

av	11.	juni	2007

om	 endring	 av	 vedtak	 93/52/EØS	 med	 omsyn	 til	 fråsegna	 om	 at	 Romania	 er	 offisielt	 fri	 for	 	
brucellose	 (B. melitensis)	 og	 vedtak	 2003/467/EF	 med	 omsyn	 til	 fråsegna	 om	 at	 Slovenia	 er	

offisielt	fri	for	bovin	brucellose(*)

[meldt under nummeret K(2007) 2400]

(2007/399/EF)
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9)	 Som	følgje	av	vurderinga	av	den	dokumentasjonen	som	
Slovenia	 har	 lagt	 fram,	 bør	 heile	 territoriet	 til	 denne	
medlemsstaten	 difor	 godkjennast	 som	 offisielt	 fri	 for	
brucellose	hjå	storfe.

10)	 Vedtak	93/52/EØF	og	2003/467/EF	bør	difor	endrast.

11)	 Dei	tiltaka	som	er	fastsette	i	dette	vedtaket,	er	i	samsvar	
med	fråsegna	frå	Det	faste	utvalet	for	næringsmiddelkjeda	
og	dyrehelsa	—

GJORT	DETTE	VEDTAKET:

Artikkel 1

Vedlegg	 I	 til	 vedtak	 93/52/EØF	 vert	 bytt	 ut	 med	 teksta	 i	
vedlegg	I	til	dette	vedtaket.

Artikkel 2

I	vedlegg	II	til	vedtak	2003/467/EF	vert	kapittel	1	bytt	ut	med	
teksta	i	vedlegg	II	til	dette	vedtaket.

Artikkel 3

Dette	vedtaket	skal	nyttast	frå	den	tredje	dagen	etter	at	det	er	
kunngjort	i	Tidend for Den europeiske unionen.

Artikkel 4

Dette	vedtaket	er	retta	til	medlemsstatane.

Utferda	i	Brussel,	11.	juni	2007.

 For Kommisjonen

	 Markos	KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

«VEDLEGG I

MEDLEMSSTATER

ISO-kode Medlemsstat

BE Belgia

CZ Tsjekkia

DK Danmark

DE Tyskland

IE Irland

LU Luxembourg

HU Ungarn

NL Nederland

AT Østerrike

PL Polen

RO Romania

SI Slovenia

SK Slovakia

FI Finland

SE Sverige

UK Det	forente	kongerike»
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VEDLEGG II

«KAPITTEL	1

Medlemsstatar	som	er	offisielt	frie	for	brucellose

ISO-kode Medlemsstat

BE Belgia

CZ Tsjekkia

DK Danmark

DE Tyskland

FR Frankrike

LU Luxembourg

NL Nederland

AT Austerrike

SI Slovenia

SK Slovakia

FI Finland

SE Sverige»
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KOMMISJONEN	FOR	DEI	EUROPEISKE	FELLESSKAPA	
HAR	—

med	 tilvising	 til	 traktaten	 om	 skipinga	 av	 Det	 europeiske	
fellesskapet,

med	omsyn	til	tilmeldingstraktaten	for	Bulgaria	og	Romania,

med	 tilvising	 til	 tilmeldingsakta	 for	 Bulgaria	 og	 Romania,	
særleg	artikkel	42,

med	tilvising	til	rådsdirektiv	2001/89/EF	av	23.	oktober	2001	
om	 fellesskapstiltak	 for	 bekjempelse	 av	klassisk	 svinepest(1),	
særleg	artikkel	19	nr.	3	tredje	leddet,	og

ut	frå	desse	synsmåtane:

1)	 Kommisjonsvedtak	2006/802/EF	av	23.	november	2006	
om	 godkjenning	 av	 planane	 for	 utrydding	 av	 klassisk	
svinepest	 hjå	 viltlevande	 svin	 og	 naudvaksinasjon	 av	
slike	svin	og	svin	i	driftseiningar	mot	denne	sjukdommen	
i	 Romania(2)	 vart	 vedteke	 for	 å	 motkjempe	 klassisk	
svinepest	i	den	nemnde	medlemsstaten.

2)	 Ved	 artikkel	 4	 i	 det	 nemnde	 vedtaket	 godkjende	
Kommisjonen	 den	 planen	 som	 Romania	 la	 fram	
27.	september	2006	om	naudvaksinasjon	med	ein	svekka	
levande	 konvensjonell	 vaksine	 mot	 klassisk	 svinepest	
hjå	 svin	 i	 driftseiningar	 for	 svin	 (heretter	 kalla	 «den	
godkjende	planen»).

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	193	av	25.7.2007,	s.	23,	er	
omhandlet	 i	EØS-komiteens	 beslutning	nr.	 40/2008	 av	25.	 april	 2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	I	(Veterinære	og	plantesanitære	forhold),	
se	EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	nr.	52,	21.8.2008,	s.	1.

(1)	 TEF	L	316	av	1.12.2001,	s.	5.	Direktivet	sist	endra	ved	direktiv	2006/104/EF	
(TEU	L	363	av	20.12.2006,	s.	352).

(2)	 TEU	L	329	av	25.11.2006,	s.	34.

3)	 I	artikkel	5	bokstav	c)	i	vedtak	2006/802/EF	er	det	fastsett	
at	Romania	skal	syte	for	at	kjøt	av	svin	som	er	vaksinerte	
i	 samsvar	 med	 artikkel	 4	 i	 det	 nemnde	 vedtaket,	 vert	
avgrensa	 til	 konsum	 i	 private	 hushald	 eller	 til	 direkte	
levering	i	små	mengder	frå	produsenten	til	sluttbrukaren	
eller	til	lokale	marknader	i	den	same	kommunen,	og	ikkje	
skal	sendast	 til	dei	andre	medlemsstatane.	 I	medhald	av	
artikkel	 5	 bokstav	 b)	 i	 det	 nemnde	 vedtaket	 skal	 slikt	
svinekjøt	påførast	særskild	merking.

4)	 I	den	godkjende	planen	er	det	fastsett	at	det	er	forbode	å	
flytte	tamsvin	og	dessutan	kjøt,	produkt	og	biprodukt	av	
desse,	frå	ikkje-profesjonelle	driftseiningar,	bortsett	frå	til	
privat	konsum	innanfor	opphavsdriftseininga.	Der	det	er	
føremålstenleg,	kan	levande	dyr	marknadsførast	berre	på	
den	lokale	marknaden.

5)	 3.	 mai	 2007	 la	 Romania	 fram	 for	 Kommisjonen	 ei	
endring	 av	 den	 godkjende	 planen.	 I	 medhald	 av	 den	
godkjende	 planen,	 slik	 han	 er	 endra,	 kan	 det	 på	 visse	
vilkår	 gjevast	 løyve	 til	 å	 flytte	 svin	 direkte	 frå	 mindre	
eller	 ikkje-profesjonelle	 driftseiningar	 og,	 dersom	
naudvaksinasjon	med	 ein	 svekka	 levande	konvensjonell	
vaksine	er	vorten	utførd	i	samsvar	med	artikkel	4	i	vedtak	
2006/802/EF,	til	eit	slakteri	i	den	same	regionen	som	de	
opphavsdriftseininga	ligg,	eller	dersom	det	ikkje	finst	eit	
slakteri	i	denne	regionen,	til	eit	slakteri	i	ein	tilgrensande	
region.

6)	 I	 tillegg	 har	 Romania	 søkt	 om	 eit	 mellombels	 unntak	
frå	 artikkel	 5	 bokstav	 c)	 i	 vedtak	 2006/802/EF	 fram	 til	
31.	 august	 2007	 for	 å	 kunne	 marknadsføre	 kjøtet	 frå	
desse	svina	lokalt	i	regionane,	ettersom	det	oppstod	store	
problem	 med	 å	 finne	 ein	 tilstrekkeleg	 lokal	 marknad	
innanfor	kommunen.

KOMMISJONSVEDTAK

av	18.	juli	2007

om	endring	av	vedtak	2006/802/EF	med	omsyn	til	kjøt	av	svin	som	er	vortne	vaksinerte	med	ein	
svekka	levande	konvensjonell	vaksine	i	Romania(*)

[meldt under nummeret K(2007) 3418]
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7)	 Endringa	 av	 den	 godkjende	 planen	 og	 søknaden	 om	
unntak	 frå	 artikkel	 5	 bokstav	 c)	 i	 vedtak	 2006/802/
EF	 er	 i	 samsvar	 med	 målet	 om	 å	 utrydde	 klassisk	
svinepest	 i	 Romania.	Av	 omsyn	 til	 dyrehelsa	 bør	 dette	
unntaket	 likevel	 vere	 underlagt	 visse	 vilkår,	 og	 særleg	
bør	 svinekjøtet	 påførast	 eit	 særskilt	merke	 som	 fullt	 ut	
garanterer	at	kjøtet	kan	sporast,	og	det	bør	ikkje	sendast	
til	dei	andre	medlemsstatane.

8)	 Vedtak	2006/802/EF	bør	difor	endrast.

9)	 Dei	tiltaka	som	er	fastsette	i	dette	vedtaket,	er	i	samsvar	
med	fråsegna	frå	Det	faste	utvalet	for	næringsmiddelkjeda	
og	dyrehelsa	—

GJORT	DETTE	VEDTAKET:

Artikkel 1

I	vedtak	2006/802/EF	vert	det	gjort	følgjande	endringar:

1.	 Artikkel	4	skal	lyde:

«Artikkel	4

Plan	 for	 naudvaksinasjon	 med	 ein	 svekka	 levande	
konvensjonell	vaksine	mot	klassisk	svinepest	hjå	svin	i	
mindre	driftseiningar

Den	 planen	 som	Romania	 la	 fram	 for	Kommisjonen	 27.	
september	 2006	 for	 naudvaksinasjon	 med	 ein	 svekka	
levande	konvensjonell	vaksine	mot	klassisk	svinepest	hjå	
svin	i	driftseiningar	i	det	området	som	er	fastsett	 i	nr.	4	i	
vedlegget,	 er	 godkjend	med	 den	 endringa	 som	 vart	 lagd	
fram	for	Kommisjonen	3.	mai	2007.»

2.	 Ny	artikkel	5a	skal	lyde:

«Artikkel 5a

Unntak	frå	dei	vilkåra	som	er	fastsette	i	artikkel	5	c)

1.	 Som	unntak	 frå	 artikkel	5	bokstav	c)	kan	Romania	
gje	løyve	til	å	marknadsføre	kjøt	av	svin	som	er	vaksinerte	
i	samsvar	med	artikkel	4,	på	den	lokale	marknaden	i	den	
same	regionen	som	der	opphavsdriftseininga	til	desse	svina	
ligg,	på	det	vilkåret	at	kjøtet

a)	 er	 vorte	 registrert	 i	 slakteriet	 i	 samsvar	 med	
instruksjonane	frå	den	rette	styresmakta,

b)	 er	vorte	forvara	og	lagra	åtskilt	frå	svinekjøt	som	ikkje	
er	omfatta	av	denne	artikkelen,

c)	 er	påført	eit	 særskilt	helse-	eller	 identifikasjonsmerke	
som

i)	 skil	 seg	 frå	 dei	 merka	 som	 er	 nemnde	 i	
artikkel	5	bokstav	b),

ii)	 ikkje	 kan	 forvekslast	 med	 det	
fellesskapsstempelet	som	er	nemnt	i	artikkel	4	i	
vedtak	2006/779/EF,

d)	 berre	 kan	 sendast	 til	 verksemder	 innanfor	 den	 same	
regionen	som	der	opphavsdriftseininga	til	svina	ligg,

e)	 er	vedlagt	eit	sertifikat	som	er	utferda	av	ein	offentleg	
veterinær,	 med	 nærmare	 opplysningar	 om	 opphav,	
identifikasjon	og	mottakarstad	for	svinekjøtet.

2.	 Svinekjøtet	som	er	nemnt	i	nr.	1,	skal	ikkje	sendast	til	
andre	medlemsstatar.»

Artikkel 2

Romania	 skal	 straks	gjere	dei	 tiltaka	 som	er	naudsynte	 for	 å	
rette	 seg	 etter	 dette	 vedtaket,	 og	 offentleggjere	 desse	 tiltaka.	
Romania	skal	straks	melde	frå	til	Kommisjonen	om	dette.

Artikkel 3

Artikkel	1	nr.	2	skal	nyttast	fram	til	31.	august	2007.

Artikkel 4

Dette	vedtaket	er	retta	til	medlemsstatane.

Utferda	i	Brussel,	18.	juli	2007.

 For Kommisjonen

	 Markos	KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONEN	FOR	DEI	EUROPEISKE	FELLESSKAPA	
HAR	—

med	 tilvising	 til	 traktaten	 om	 skipinga	 av	 Det	 europeiske	
fellesskapet,

med	tilvising	til	rådsdirektiv	64/432/EØF	av	26.	juni	1964	om	
dyrehelseproblemer	 ved	 handel	 med	 storfe	 og	 svin	 innenfor	
Fellesskapet(1),	særleg	vedlegg	D	kapittel	I	avsnitt	E,	og

ut	frå	desse	synsmåtane:

1)	 I	vedlegg	D	til	direktiv	64/432/EØF	er	det	fastsett	at	ein	
medlemsstat	eller	del	av	ein	medlemsstat	kan	reknast	som	
fri	for	enzootisk	bovin	leukose	hjå	storfebuskapar	dersom	
visse	krav	i	det	nemnde	direktivet	er	stetta.

2)	 Listene	over	regionar	i	medlemsstatar	som	er	godkjende	
som	 frie	 for	 enzootisk	 bovin	 leukose,	 er	 førde	 opp	
i	 kommisjonsvedtak	 2003/467/EF	 av	 23.	 juni	 2003	
om	 fastsetjing	 av	 status	 for	 storfebuskapar	 i	 visse	
medlemsstatar	eller	regionar	i	medlemsstatar	som	offisielt	
frie	 for	 tuberkulose,	 brucellose	 og	 enzootisk	 bovin	
leukose(2).

3)	 Når	 det	 gjeld	 Polen,	 er	 «powiat»	 den	 administrative	
hovudregionen	som	er	nemnd	i	artikkel	2	nr.	2	bokstav	p)	
i	 direktiv	 64/432/EØF.	 I	 det	 ikkje	 offentleggjorde	
vedlegg	 X/25	 til	 kommisjonsvedtak	 2005/176/EF	 av	
1.	 mars	 2005	 om	 fastsetjing	 av	 rapporteringsform	 og	
kodar	 for	 melding	 av	 dyresjukdommar	 i	 medhald	 av	
rådsdirektiv	 82/894/EØF(3)	 er	 powiaty	 førde	 opp	 under	
dei	overordna	administrative	einingane	«voivodskap».

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	212	av	14.8.2007,	s.	20,	er	
omhandlet	 i	EØS-komiteens	 beslutning	nr.	 40/2008	 av	25.	 april	 2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	I	(Veterinære	og	plantesanitære	forhold),	
se	EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	nr.	52,	21.8.2008,	s.	1.

(1)	 TEF	 121	 av	 29.7.1964,	 s.	 1977/64.	 Direktivet	 sist	 endra	 ved	 direktiv	
2006/104/EF	(TEU	L	363	av	20.12.2006,	s.	352).

(2)	 TEU	L	156	av	25.6.2003,	s.	74.	Vedtaket	sist	endra	ved	vedtak	2007/399/EF	
(TEU	L	150	av	12.6.2007,	s.	11).

(3)	 TEU	L	59	av	5.3.2005,	s.	40.	Vedtaket	endra	ved	vedtak	2006/924/EF	(TEU	
L	354	av	14.12.2006,	s.	48).

4)	 Polen	har	no	lagt	fram	for	Kommisjonen	dokumentasjon	
som	 syner	 at	 alle	 krava	 i	 direktiv	 64/432/EØF	 er	 stetta	
med	omsyn	til	at	visse	powiaty	kan	verte	godkjende	som	
regionar	i	Polen	som	er	offisielt	frie	for	enzootisk	bovin	
leukose.

5)	 Som	følgje	av	vurderinga	av	den	dokumentasjonen	som	
Polen	har	lagt	fram,	bør	desse	powiaty	i	Polen	godkjennast	
som	 regionar	 som	 er	 offisielt	 frie	 for	 enzootisk	 bovin	
leukose	i	den	aktuelle	medlemsstaten.

6)	 Vedtak	2003/467/EF	bør	difor	endrast.

7)	 Dei	tiltaka	som	er	fastsette	i	dette	vedtaket,	er	i	samsvar	
med	fråsegna	frå	Det	faste	utvalet	for	næringsmiddelkjeda	
og	dyrehelsa	—

GJORT	DETTE	VEDTAKET:

Artikkel 1

Vedlegg	III	 til	vedtak	2003/467/EF	vert	endra	 i	samsvar	med	
vedlegget	til	dette	vedtaket.

Artikkel 2

Dette	vedtaket	er	retta	til	medlemsstatane.

Utferda	i	Brussel,	2.	august	2007.

 For Kommisjonen

	 Markos	KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av	2.	august	2007

om	endring	av	vedtak	2003/467/EF	med	omsyn	til	fråsegna	om	at	visse	administrative	regionar	i	
Polen	er	offisielt	frie	for	enzootisk	bovin	leukose(*)

[meldt under nummeret K(2007) 3657]
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VEDLEGG

I	kapittel	2	i	vedlegg	III	til	vedtak	2003/467/EF	skal	andre	leddet	som	gjeld	Polen,	lyde:

«I	Polen:

–	 Voivodskapet	Dolnośląsk

Powiaty: Bolesławiecki,	Jaworski,	Jeleniogórski,	Jelenia	Góra,	Kamiennogórski,	Legnicki,	Legnica,	
Lubański,	Lubiński,	Lwówecki,	Polkowicki,	Wołowski,	Zgorzelecki,	Złotoryjski.

–	 Voivod1skapet	Łódz

Powiaty: Brzeziński,	 Łaski,	 Łódzki,	 Łódź,	 Opoczyński,	 Pabianicki,	 Pajęczański,	 Piotrkowski,	
Piotrków	 Trybunalski,	 Poddębicki,	 Rawski,	 Skierniewicki,	 Skierniewice,	 Tomaszowski,	
Wieluński,	Zduńskowolski.

–	 Voivodskapet	Małopolskie

Powiaty: Brzeski,	 Bocheński,	 Chrzanowski,	 Gorlicki,	 Miechowski,	 Myślenicki,	 Oświęcimski,	
Olkuski,	Tarnowski,	Tarnów,	Wielicki.

–	 Voivodskapet	Podkarpackie

Powiaty: Bieszczadzki,	 Brzozowski,	 Jasielski,	 Krośnieński,	 Krosno,	 Leski,	 Leżajski,	 Łańcucki,	
Rzeszowski,	Rzeszów,	Sanocki,	Strzyżowski.

–	 Voivodskapet	Śląskie

Powiaty: Będziński,	 Bielski,	 Bielsko	 Biała,	 Bytom,	 Chorzów,	 Cieszyński,	 Częstochowski,	
Częstochowa,	 Dąbrowa,	 Gliwicki,	 Gliwice,	 Jastrzębie	 Zdrój,	 Jaworzno,	 Katowice,	
Kłobucki,	Lubliniecki,	Mikołowski,	Mysłowice,	Myszkowski,	Piekary	Śląskie,	Pszczyński,	
Raciborski,	 Ruda	 Śląska,	 Rybnicki,	 Rybnik,	 Siemianowice,	 Sosnowiec,	 Świętochłowice,	
Tarnogórski,	Tychy,	Tyski,	Wodzisławski,	Zabrze,	Zawierciański,	Żory,	Żywiecki.

–	 Voivodskapet	Świętokrzyskie

Powiaty: Buski,	 Jędrzejowski,	 Kazimierski,	 Kielecki,	 Kielce,	 Konecki,	 Opatowski,	 Ostrowiecki,	
Pińczowski,	Sandomierski,	Skarżyski,	Starachowicki,	Staszowski,	Włoszczowski.

–	 Voivodskapet	Wielkopolskie

Powiaty: Jarociński,	 Kaliski,	 Kalisz,	 Kolski,	 Koniński,	 Konin,	 Krotoszyński,	 Słupecki,	 Turecki,	
Wrzesiński.»
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KOMMISJONEN	 FOR	 DE	 EUROPEISKE	 FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	henvisning	til	rådsdirektiv	64/432/EØF	av	26.	juni	1964	
om	dyrehelseproblemer	ved	handel	med	storfe	og	svin	innenfor	
Fellesskapet(1),	særlig	artikkel	9	nr.	2	og	artikkel	10	nr.	2,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 I	 artikkel	 9	 i	 direktiv	 64/432/EØF	 er	 det	 fastsatt	 at	 en	
medlemsstat	 som	 har	 et	 obligatorisk	 nasjonalt	 program	
for	 bekjempelse	 av	 en	 av	 de	 smittsomme	 sykdommene	
oppført	i	vedlegg	E	(II)	til	nevnte	direktiv,	kan	framlegge	
sitt	 program	 for	Kommisjonen	 for	 godkjenning.	Nevnte	
artikkel	inneholder	også	nærmere	regler	for	fastsettelsen	
av	 de	 tilleggsgarantiene	 som	 kan	 kreves	 ved	 handel	
innenfor	Fellesskapet.

2)	 Dessuten	 er	 det	 i	 artikkel	 10	 i	 direktiv	 64/432/EØF	
fastsatt	 at	 en	 medlemsstat	 som	 mener	 at	 hele	 eller	
deler	av	dens	 territorium	er	 fritt	 for	en	av	sykdommene	
oppført	i	vedlegg	E	(II)	til	direktivet,	skal	framlegge	for	
Kommisjonen	 behørig	 bevis	 for	 dette.	 Nevnte	 artikkel	
inneholder	 også	 nærmere	 regler	 for	 fastsettelsen	 av	 de	
tilleggsgarantiene	 som	 kan	 kreves	 ved	 handel	 innenfor	
Fellesskapet.

3)	 Ved	kommisjonsvedtak	2004/558/EF	av	15.	juli	2004	om	
gjennomføring	av	 rådsdirektiv	64/432/EØF	med	hensyn	
til	 tilleggsgarantier	 for	 infeksiøs	 bovin	 rhinotrakeitt	
hos	 storfe	 beregnet	 på	 handel	 innenfor	 Fellesskapet	
og	 godkjenning	 av	 utryddelsesprogrammene	 som	
visse	 medlemsstater	 har	 lagt	 fram(2)	 godkjennes	 de	
programmene	for	bekjempelse	og	utryddelse	av	infeksjon	
med	 bovint	 herpesvirus	 type	 1	 (heretter	 kalt	 «BHV1»)	
som	medlemsstatene	oppført	i	vedlegg	I	til	nevnte	vedtak	
har	framlagt	for	regionene	oppført	 i	samme	vedlegg,	og	
som	omfattes	av	tilleggsgarantier	med	hensyn	til	BHV1	i	
samsvar	med	artikkel	9	i	direktiv	64/432/EØF.

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	219	av	24.8.2007,	s.	37,	er	
omhandlet	 i	EØS-komiteens	 beslutning	nr.	 40/2008	 av	25.	 april	 2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	I	(Veterinære	og	plantesanitære	forhold),	
se	EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	nr.	52,	21.8.2008,	s.	1.

(1)	 EFT	121	av	29.7.1964,	s.	1977.	Direktivet	sist	endret	ved	direktiv	2006/104/
EF	(EUT	L	363	av	20.12.2006,	s.	352).

(2)	 EUT	L	249	av	23.7.2004,	s.	20.

4)	 Vedlegg	 II	 til	 vedtak	 2004/558/EF	 inneholder	 dessuten	
en	 liste	 over	 de	 regionene	 i	medlemsstatene	 som	 anses	
som	 frie	 for	 BHV1-infeksjon,	 og	 som	 omfattes	 av	
tilleggsgarantier	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 10	 i	 direktiv	
64/432/EØF.	 I	 vedlegg	 III	 til	 vedtak	 2004/558/EF	
defineres	BHV1-frie	driftsenheter.

5)	 For	 øyeblikket	 er	 alle	 regioner	 i	 Tyskland	 oppført	 i	
vedlegg	 I	 til	 vedtak	 2004/558/EF.	 Tyskland	 har	 nå	
framlagt	 dokumentasjon	 til	 støtte	 for	 sin	 søknad	 om	 å	
erklære	en	del	av	sitt	territorium	fri	for	BHV1-infeksjon,	
og	har	fastsatt	regler	for	innenlands	forflytning	av	storfe	
innenfor	og	til	denne	delen	av	sitt	territorium.	I	samsvar	
med	 dette	 har	 Tyskland	 anmodet	 om	 anvendelse	 av	
tilleggsgarantier	i	henhold	til	artikkel	10	i	direktiv	64/432/
EØF	 for	 de	 administrative	 enhetene	 Regierungsbezirke	
Oberpfalz	og	Oberfranken	i	delstaten	Bayern.

6)	 Vurderingen	 av	 søknaden	 fra	Tyskland	 har	 vist	 at	 disse	
to	 BHV1-frie	 administrative	 enhetene	 i	 Tyskland	 bør	
oppføres	 i	 vedlegg	 II	 til	 vedtak	 2004/558/EF,	 og	 at	
tilleggsgarantiene	 fastsatt	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 10	 i	
direktiv	64/432/EØF	bør	gjelde	også	for	dem.	Vedlegg	I	
og	II	til	vedtak	2004/558/EF	bør	derfor	endres.

7)	 Italia	har	framlagt	programmer	for	utryddelse	av	BHV1-
infeksjon	i	den	autonome	regionen	Friuli	Venezia	Giulia	
og	den	autonome	provinsen	Trento.	Disse	programmene	
oppfyller	 kriteriene	 fastsatt	 i	 artikkel	 9	 nr.	 1	 i	 direktiv	
64/432/EØF.	 Programmene	 inneholder	 også	 regler	 for	
innenlands	 forflytning	 av	 storfe	 innenfor	 og	 til	 disse	
regionene	 som	 tilsvarer	 de	 reglene	 som	 tidligere	 er	
gjennomført	i	provinsen	Bolzano	i	Italia,	og	som	førte	til	
at	sykdommen	ble	utryddet	der.

8)	 De	 programmene	 som	 Italia	 har	 framlagt	 for	 disse	 to	
regionene,	 og	 de	 tilleggsgarantiene	 som	 er	 framlagt	
i	 samsvar	 med	 artikkel	 9	 i	 direktiv	 64/432/EØF,	 bør	
godkjennes.	Vedlegg	I	til	vedtak	2004/558/EF	bør	derfor	
endres.

KOMMISJONSVEDTAK

av	21.	august	2007

om	 endring	 av	 vedtak	 2004/558/EF	 om	gjennomføring	 av	 rådsdirektiv	 64/432/EØF	med	hensyn	
til	 tilleggsgarantier	 for	 infeksiøs	 bovin	 rhinotrakeitt	 hos	 storfe	 beregnet	 på	 handel	 innenfor	
Fellesskapet	og	godkjenning	av	utryddelsesprogrammene	som	visse	medlemsstater	har	lagt	fram(*)

[meddelt under nummer K(2007) 3905]

(2007/584/EF)

2013/EØS/38/04
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9)	 Den	 europeiske	 myndighet	 for	 næringsmiddeltrygghet	
har	avgitt	uttalelse	om	definisjonen	av	et	BHV1-fritt	dyr	
og	 en	 BHV1-fri	 driftsenhet	 og	 om	 framgangsmåtene	
for	å	kontrollere	og	opprettholde	denne	 statusen(1).	Det	
bør	 tas	 hensyn	 til	 visse	 anbefalinger	 i	 denne	uttalelsen.	
Vedlegg	III	til	vedtak	2004/558/EF	bør	derfor	endres.

10)	 Av	 hensyn	 til	 klarheten	 i	 Fellesskapets	 regelverk	 bør	
vedlegg	I,	II	og	III	til	vedtak	2004/558/EF	erstattes	med	
teksten	i	vedlegget	til	dette	vedtak.

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

(1)	 http://www.efsa.europa.eu/en/science/ahaw/ahaw_opinions/1348.html

GJORT	DETTE	VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegg	I,	II	og	III	til	vedtak	2004/558/EF	erstattes	med	teksten	
i	vedlegget	til	dette	vedtak.

Artikkel 2

Dette	vedtak	er	rettet	til	medlemsstatene.

Utferdiget	i	Brussel,	21.	august	2007.

 For Kommisjonen

	 Markos	KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

«VEDLEGG I

Medlemsstat Regioner	i	medlemsstatene	der	det	gjelder	tilleggsgarantier	med	hensyn	til	infeksiøs	bovin	
rhinotrakeitt	i	samsvar	med	artikkel	9	i	direktiv	64/432/EØF

Tyskland Alle	regioner	unntatt	Regierungsbezirke	Oberpfalz	og	Oberfranken	i	delstaten	Bayern

Italia Den	autonome	regionen	Friuli	Venezia	Giulia
Den	autonome	provinsen	Trento

VEDLEGG II

Medlemsstat Regioner	i	medlemsstatene	der	det	gjelder	tilleggsgarantier	med	hensyn	til	infeksiøs	bovin	
rhinotrakeitt	i	samsvar	med	artikkel	10	i	direktiv	64/432/EØF

Danmark Alle	regioner

Tyskland Regierungsbezirke	Oberpfalz	og	Oberfranken	i	delstaten	Bayern

Italia Provinsen	Bolzano

Østerrike Alle	regioner

Finland Alle	regioner

Sverige Alle	regioner

VEDLEGG III

BHV1-fri	driftsenhet

1.		 En	driftsenhet	med	storfe	skal	anses	som	fri	for	BHV1-infeksjon	dersom	den	oppfyller	vilkårene	fastsatt	i	dette	
vedlegg.

1.1.		 Det	er	ikke	registrert	mistanke	om	BHV1-infeksjon	i	driftsenheten	i	løpet	av	de	foregående	seks	måneder,	og	alle	
dyr	av	storfe	i	driftsenheten	er	frie	for	kliniske	symptomer	på	BHV1-infeksjon.

Driftsenheten	og	eventuelle	 ikke-tilgrensende	beiteområder	eller	 lokaler	som,	uavhengig	av	eierskap,	sammen	
med	driftsenheten	utgjør	en	epidemiologisk	enhet,	må	være	effektivt	atskilt	fra	beiteområder	eller	lokaler	med	
lavere	BHV1-status,	med	naturlige	eller	fysiske	barrierer	som	effektivt	hindrer	direkte	kontakt	mellom	dyr	med	
forskjellig	helsestatus.

1.2.		 Bare	storfe	fra	driftsenheter	i	medlemsstater	eller	regioner	i	medlemsstater	som	er	oppført	i	vedlegg	II,	eller	fra	
BHV1-frie	driftsenheter,	er	tatt	inn	i	driftsenheten,	og	ingen	dyr	av	storfe	i	driftsenheten	har	vært	i	kontakt	med	
andre	dyr	av	storfe	enn	slike	som	kommer	fra	driftsenheter	i	medlemsstater	eller	regioner	i	medlemsstater	som	er	
oppført	i	vedlegg	II,	eller	fra	BHV1-frie	driftsenheter.

1.3.		 Hunndyr	av	storfe	insemineres	bare	med	storfesæd	som	er	produsert	i	samsvar	med	direktiv	88/407/EØF,	eller	er	
blitt	bedekket	av	avlsokser	som	kommer	fra	driftsenheter	i	medlemsstater	eller	regioner	i	medlemsstater	som	er	
oppført	i	vedlegg	II	til	dette	vedtak,	eller	fra	BHV1-frie	driftsenheter.
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1.4.		 Minst	én	av	følgende	kontrollordninger	anvendes	i	driftsenheten:

1.4.1.	En	 serologisk	prøve	 for	påvisning	av	antistoffer	mot	BHV1	utført	med	negativt	 resultat	 i	 hvert	 enkelt	 tilfelle	
på	minst	to	blodprøver	tatt	med	fem	til	sju	måneders	mellomrom	fra	alle	hunndyr	av	storfe	som	er	eldre	enn	ni	
måneder,	og	fra	alle	hanndyr	av	storfe	som	er	eldre	enn	ni	måneder	og	brukes	til	eller	er	beregnet	på	avl.

1.4.2.	En	serologisk	prøve	for	påvisning	av	antistoffer	mot	BHV1	utført	med	negativt	resultat	i	hvert	enkelt	tilfelle	på	
minst

–	 to	melkeprøver	tatt	med	fem	til	sju	måneders	mellomrom	fra	alle	hunndyr	av	storfe	i	laktasjon,	enten	enkeltvis	
eller	i	en	samleprøve	fra	høyst	fem	dyr,	og

–	 to	blodprøver	tatt	med	fem	til	sju	måneders	mellomrom	fra	alle	hunndyr	av	storfe	som	er	eldre	enn	ni	måneder	
og	ikke	er	i	laktasjon,	og	fra	alle	hanndyr	av	storfe	som	er	eldre	enn	ni	måneder	og	brukes	til	eller	er	beregnet	
på	avl.

1.4.3.	I	driftsenheter	for	melkeproduksjon	der	minst	30	%	av	storfeet	er	hunndyr	i	laktasjon,	en	serologisk	prøve	for	
påvisning	av	antistoffer	mot	BHV1	utført	med	negativt	resultat	i	hvert	enkelt	tilfelle	på	minst

–	 tre	melkeprøver	tatt	med	minst	tre	måneders	mellomrom	fra	en	samleprøve	av	melk	fra	høyst	50	hunndyr	av	
storfe	i	laktasjon,	avhengig	av	spesifikasjonen	for	den	anvendte	prøven,	og

–	 én	blodprøve	fra	alle	hunndyr	av	storfe	som	er	eldre	enn	ni	måneder	og	ikke	er	i	laktasjon,	og	fra	alle	hanndyr	
av	storfe	som	er	eldre	enn	ni	måneder	og	brukes	til	eller	er	beregnet	på	avl.

1.4.4.	Alle	dyr	av	storfe	i	driftsenheten	kommer	fra	driftsenheter	i	medlemsstater	eller	regioner	i	medlemsstater	som	er	
oppført	i	vedlegg	II,	eller	fra	BHV1-frie	driftsenheter.

2.		 En	driftsenhet	med	storfe	beholder	sin	status	som	BHV1-fri	dersom

2.1.		 vilkårene	i	nr.	1.1–1.4	fortsatt	er	oppfylt,	og

2.2.		 minst	én	av	følgende	kontrollordninger	anvendes	i	driftsenheten	innenfor	et	tidsrom	på	tolv	måneder:

2.2.1.	En	serologisk	prøve	for	påvisning	av	antistoffer	mot	BHV1	utført	med	negativt	resultat	i	hvert	enkelt	tilfelle	på	
minst	én	blodprøve	fra	alle	dyr	av	storfe	som	er	eldre	enn	24	måneder.

2.2.2.	En	serologisk	prøve	for	påvisning	av	antistoffer	mot	BHV1	utført	med	negativt	resultat	i	hvert	enkelt	tilfelle	på	
minst

–	 én	melkeprøve	fra	alle	hunndyr	av	storfe	i	laktasjon,	enten	enkeltvis	eller	fra	en	samleprøve	av	melk	fra	høyst	
fem	dyr,	og

–	 én	blodprøve	fra	alle	hunndyr	av	storfe	som	er	eldre	enn	24	måneder	og	ikke	er	i	laktasjon,	og	fra	alle	hanndyr	
av	storfe	som	er	eldre	enn	24	måneder.

2.2.3.	I	driftsenheter	for	melkeproduksjon	der	minst	30	%	av	storfeet	er	hunndyr	i	laktasjon,	en	serologisk	prøve	for	
påvisning	av	antistoffer	mot	BHV1	utført	med	negativt	resultat	i	hvert	enkelt	tilfelle	på	minst

–	 to	melkeprøver	tatt	med	tre	til	tolv	måneders	mellomrom	fra	en	samleprøve	av	melk	fra	høyst	50	hunndyr	av	
storfe	i	laktasjon,	avhengig	av	spesifikasjonen	for	den	anvendte	prøven,	og

–	 én	blodprøve	fra	alle	hunndyr	av	storfe	som	er	eldre	enn	24	måneder	og	ikke	er	i	laktasjon,	og	fra	alle	hanndyr	
av	storfe	som	er	eldre	enn	24	måneder.
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3.		 En	driftsenhet	med	storfe	mister	sin	status	som	BHV1-fri	dersom	et	dyr	i	forbindelse	med	prøvene	nevnt	i	nr.	
2.2.1–2.2.3	reagerer	positivt	på	en	prøve	for	påvisning	av	antistoffer	mot	BHV1.

4.	 En	driftsenhet	som	har	mistet	sin	status	som	BHV1-fri	i	samsvar	med	nr.	3,	kan	få	statusen	tilbake	først	etter	at	det	
tidligst	30	dager	etter	at	de	seropositive	dyrene	er	fjernet,	er	utført	en	serologisk	prøve	for	påvisning	av	antistoffer	
mot	BHV1,	med	negativt	resultat	i	hvert	enkelt	tilfelle,	på	minst

–	 to	melkeprøver	tatt	med	minst	to	måneders	mellomrom	fra	alle	hunndyr	av	storfe	i	laktasjon,	enten	enkeltvis	
eller	fra	en	samleprøve	av	melk	fra	høyst	fem	dyr,	og

–	 to	blodprøver	tatt	med	minst	tre	måneders	mellomrom	fra	alle	hunndyr	av	storfe	som	ikke	er	i	laktasjon,	og	
fra	alle	hanndyr	av	storfe.

Merk:

a)	 Når	det	i	dette	vedlegg	vises	til	en	serologisk	prøve	for	påvisning	av	antistoffer	mot	BHV1,	gjelder	prinsippene	fastsatt	i	artikkel	2	
nr.	1	bokstav	c)	om	de	undersøkte	dyrenes	vaksinasjonsstatus.

b)	 Størrelsen	på	samleprøvene	av	melk	nevnt	i	dette	vedlegg	kan	justeres	på	grunnlag	av	dokumentasjon	som	viser	at	prøven	under	alle	
omstendigheter	i	det	daglige	laboratoriearbeidet	er	tilstrekkelig	følsom	til	å	påvise	en	enkelt	svak	positiv	reaksjon	i	en	samleprøve	
med	den	justerte	størrelsen.

____________
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KOMMISJONEN	FOR	DEI	EUROPEISKE	FELLESSKAPA	
HAR	—

med	 tilvising	 til	 traktaten	 om	 skipinga	 av	 Det	 europeiske	
fellesskapet,

med	tilvising	til	rådsdirektiv	2005/94/EF	av	20.	desember	2005	
om	fellesskapstiltak	for	bekjempelse	av	aviær	influensa	og	om	
oppheving	av	direktiv	92/40/EØF(1),	særleg	artikkel	57	nr.	2,	og

ut	frå	desse	synsmåtane:

1)	 Aviær	 influensa	er	ein	smittsam	virussjukdom	hjå	 fjørfe	
og	andre	fuglar,	og	er	årsak	til	død	og	forstyrringar	som	
fort	kan	utvikle	seg	til	ein	epizooti,	og	kan	såleis	vere	eit	
alvorleg	trugsmål	mot	dyrehelsa	og	under	visse	omstende	
mot	 menneskehelsa,	 og	 kan	 òg	 føre	 til	 lågare	 lønsemd	
innanfor	fjørfeavl.

2)	 Det	 sterkt	 sjukdomsframkallande	 aviær	 influensa-
viruset	A	 av	 undertype	H5N1	 er	 vorte	 isolert	 frå	 fjørfe	
og	 viltlevande	 fuglar	 i	 visse	 delar	 av	 Fellesskapet	 og	 i	
tredjestatar.	Risikoen	 for	 at	dette	viruset	 skal	 spreie	 seg	
til	fjørfeflokkar,	særleg	frå	viltlevande	fuglar,	er	aukande	i	
Fellesskapet.

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	222	av	28.8.2007,	s.	16,	er	
omhandlet	 i	EØS-komiteens	 beslutning	nr.	 40/2008	 av	25.	 april	 2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	I	(Veterinære	og	plantesanitære	forhold),	
se	EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	nr.	52,	21.8.2008,	s.	1.

(1)	 TEU	L	10	av	14.1.2006,	s.	16.

3)	 I	heile	Nederland	er	det	innført	system	for	tidleg	varsling	
og	tiltak	for	biotryggleik,	for	såleis	å	redusere	risikoen	for	
overføring	av	aviær	influensa	til	fjørfeflokkar.

4)	 Vitskapsgruppa	 for	 dyrehelse	 og	 dyrevelferd	 til	 Den	
europeiske	 styresmakta	 for	 næringsmiddeltryggleik	
(EFSA)	har	i	dei	vitskaplege	fråsegnene	sine	om	dyrehelse	
og	dyrevelferd	 i	 samband	med	 aviær	 influensa,	 om	den	
rolla	som	viltlevande	fuglar	spelar	når	det	gjeld	spreiing	
av	aviær	 influensa	og	om	vaksinasjon	av	fjørfe,	 fuglar	 i	
fangenskap	 og	 i	 zoologiske	 hagar	 mot	 aviær	 influensa,	
rådd	 til	 at	 førebyggjande	 vaksinasjon	 kan	 vurderast	
dersom	det	 vert	 påvist	 ein	 høg	 risiko	 for	 at	 viruset	 kan	
verte	 innført,	 særleg	 i	 område	 der	 det	 finst	 mange	
driftseiningar	for	fjørfe.

5)	 I	 tillegg	slår	EFSA	fast	at	under	ein	epidemi	med	aviær	
influensa	er	det	alltid	ein	stor	risiko	for	at	fuglar	som	vert	
haldne	 for	 hobbyføremål	 og	 som	 kjæledyr,	 vert	 haldne	
skjulte,	 og	 utgjer	 ein	 varig	 risiko	 for	 infeksjon.	 Denne	
risikoen	bør	det	takast	omsyn	til,	og	i	staden	for	å	avlive	
alle	 slike	 fuglar,	 kan	 det	 vere	 tilrådeleg	 å	 innføre	 auka	
overvaking	og	biotryggleik.	Karantene	og	førebyggjande	
vaksinasjon	kan	òg	vurderast	som	moglege	tiltak	når	det	
gjeld	desse	typane	fuglar.	Ein	slik	praksis	bør	likevel	ikkje	
setje	i	fare	dei	strenge	tiltaka	med	omsyn	til	biotryggleik	
og	 anna	 som	 bør	 vere	 sette	 i	 verk	 i	 slike	 område,	 og	
som	 tek	 sikte	 på	 å	 hindre	 all	 innføring	 av	 viruset.	
Førebyggjande	vaksinasjon	kan	særleg	nyttast	på	flokkar	
der	det	vert	nytta	allmenne	oppdrettsformer	som	inneber	
at	fuglane	ikkje	oppheld	seg	innandørs	heile	tida,	eller	er	
tilstrekkeleg	verna	mot	kontakt	med	viltlevande	fuglar.

KOMMISJONSVEDTAK

av	27.	august	2007

om	innføring	av	førebyggjande	vaksinasjon	mot	sterkt	sjukdomsframkallande	aviær	influensa	og	
tilhøyrande	føresegner	om	flytting	av	vaksinerte	fuglar	i	Nederland(*)

[meldt under nummeret K(2007) 3977]

(Berre	den	nederlandske	teksta	er	gyldig)

(2007/590/EF)

2013/EØS/38/05
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6)	 Ved	kommisjonsvedtak	2006/147/EF	av	24.	februar	2006	
om	 innføring	 av	 førebyggjande	 vaksinasjon	 mot	 sterkt	
sjukdomsframkallande	aviær	influensa	av	type	H5N1	og	
tilhøyrande	føresegner	om	flytting	av	vaksinerte	fuglar	i	
Nederland(1)	vart	planen	 for	 førebyggjande	vaksinasjon	
mot	 sterkt	 sjukdomsframkallande	 aviær	 influensa	 av	
type	 H5N1,	 som	 Nederland	 la	 fram	 for	 Kommisjonen	
21.	februar	2006,	godkjend,	med	endringar	av	og	lenging	
av	 planen	 fram	 til	 31.	 juli	 2007	 (heretter	 kalla	 «planen	
for	førebyggjande	vaksinasjon»).	I	vedtaket	er	det	fastsett	
visse	tiltak	som	skal	nyttast	i	Nederland	når	det	vert	utført	
førebyggjande	 vaksinasjon	 ved	 visse	 driftseiningar	 for	
fjørfe	som	er	særleg	utsette	for	risiko	for	å	verte	smitta	av	
denne	sjukdommen,	medrekna	restriksjonar	på	flytting	av	
vaksinert	fjørfe.

7)	 Ut	ifrå	dei	røynslene	frå	førebyggjande	vaksinasjon	under	
naturlege	 tilhøve	 som	 er	 hausta	 ved	 gjennomføringa	
av	 planen	 for	 førebyggjande	 vaksinasjon,	 bør	 dette	
prøveprosjektet	førast	vidare,	slik	at	det	kan	skaffast	meir	
kunnskap	 om	utviklinga	 og	 omfanget	 av	 immunitet	 hjå	
fuglar	under	kontrollerte	tilhøve.

8)	 For	dette	føremålet	la	Nederland	fram	ein	ajourførd	plan	
for	 førebyggjande	 vaksinasjon	 29.	 juni	 2007,	 som	 skal	
nyttast	fram	til	31.	juli	2009.	Kommisjonen	har	granska	
denne	ajourførde	planen	i	samarbeid	med	Nederland,	og	
vurderer	det	slik	at	han	etter	visse	tilpassingar	er	i	samsvar	
med	 det	 gjeldande	 fellesskapsregelverket	 for	 dyrehelse.	
Den	ajourførde	planen	for	førebyggjande	vaksinasjon	bør	
difor	godkjennast.

9)	 For	 føremåla	 med	 slik	 førebyggjande	 vaksinasjon	 bør	
det	 berre	 nyttast	 vaksinar	 som	 er	 godkjende	 i	 samsvar	
med	 europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	 2001/82/EF	 av	
6.	november	2001	om	innføring	av	et	fellesskapsregelverk	
for	 veterinærpreparater(2)	 eller	 europaparlaments-	 og	
rådsforordning	 (EF)	 nr.	 726/2004	 av	 31.	 mars	 2004	
om	 fastsettelse	 av	 framgangsmåter	 i	 Fellesskapet	 for	
godkjenning	og	overvåking	av	legemidler	for	mennesker	
og	vetereinærpreparater	og	om	opprettelse	av	et	europeisk	
legemiddelkontor(3).

(1)	 TEU	 L	 55	 av	 25.2.2006,	 s.	 47.	Vedtaket	 endra	 ved	 vedtak	 2006/528/EF	
(TEU	L	208	av	29.7.2006,	s.	39).

(2)	 TEF	L	311	av	28.11.2001,	s.	1.	Direktivet	sist	endra	ved	direktiv	2004/28/EF	
(TEU	L	136	av	30.4.2004,	s.	58).

(3)	 TEU	L	136	av	30.4.2004,	s.	1.	Forordninga	endra	ved	forordning	(EF)	nr.	
1901/2006	(TEU	L	378	av	27.12.2006,	s.	1).

10)	 Når	det	vert	utført	førebyggjande	vaksinasjon	i	Nederland,	
bør	 både	 vaksinerte	 og	 uvaksinerte	 fjørfeflokkar	
overvakast,	og	det	bør	innførast	restriksjonar	på	flytting	
av	vaksinerte	fuglar,	slik	at	ei	eventuell	spreiing	av	viruset	
i	vaksinerte	flokkar	som	vert	eksponerte	for	feltvirus,	kan	
hindrast.

11)	 I	 tillegg	 bør	 det	 leggjast	 visse	 restriksjonar	 på	
flytting	 av	 fjørfe	 og	 fjørfeprodukt	 som	 tiltaka	 for	
førebyggjande	 vaksinasjon	 i	 dette	 vedtaket,	 gjeld	 for.	
Desse	restriksjonane	bør	ta	omsyn	til	dei	reglane	som	er	
fastsette	 i	europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	nr.	
852/2004	av	29.	april	2004	om	næringsmiddelhygiene(4),	
europaparlaments-	 og	 rådsforordning	 (EF)	nr.	 853/2004	
av	29.	april	2004	om	fastsettelse	av	særlige	hygieneregler	
for	 næringsmidler	 av	 animalsk	 opprinnelse(5)	 og	
europaparlaments-	 og	 rådsforordning	 (EF)	nr.	 854/2004	
av	 29.	 april	 2004	 om	 fastsettelse	 av	 særlige	 regler	 for	
gjennomføringen	 av	 offentlig	 kontroll	 av	 produkter	 av	
animalsk	opprinnelse	beregnet	på	konsum(6).

12)	 Av	 omsyn	 til	 klarleiken	 i	 fellesskapsregelverket	 bør	
vedtak	2006/147/EF	opphevast.

13)	 Dei	tiltaka	som	er	fastsette	i	dette	vedtaket,	er	i	samsvar	
med	fråsegna	frå	Det	faste	utvalet	for	næringsmiddelkjeda	
og	dyrehelsa	—

GJORT	DETTE	VEDTAKET:

Artikkel 1

Føremål	og	verkeområde

I	 dette	 vedtaket	 er	 det	 fastsett	 visse	 tiltak	 som	 skal	 nyttast	 i	
Nederland	 når	 det	 vert	 utført	 førebyggjande	 vaksinasjon	 ved	
visse	driftseiningar	 for	 fjørfe	som	er	 særleg	utsette	 for	 risiko	
for	å	verte	smitta	av	aviær	influensa,	medrekna	restriksjonar	på	
flytting	av	vaksinert	fjørfe	og	visse	fjørfeprodukt.

(4)	 TEU	L	139	av	30.4.2004,	s.	1,	retta	ved	TEU	L	226	av	25.6.2004,	s.	3.
(5)	 TEU	L	139	av	30.4.2004,	s.	55,	retta	ved	TEU	L	226	av	25.6.2004,	s.	22.	

Forordninga	sist	endra	ved	rådsforordning	(EF)	nr.	1791/2006	(TEU	L	363	
av	20.12.2006,	s.	1).

(6)	 TEU	L	139	av	30.4.2004,	s.	206,	retta	ved	TEU	L	226	av	25.6.2004,	s.	83.	
Forordninga	sist	endra	ved	forordning	(EF)	nr.	1791/2006/EF.
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Artikkel 2

Definisjonar

I	 dette	 vedtaket	 skal	 dei	 definisjonane	 som	 er	 fastsette	 i	
artikkel	2	i	direktiv	2005/94/EF,	nyttast.

Vidare	tyder:

a)	 «hobbyfjørfe»	 kjuklingar,	 kalkunar	 og	 andre	 artar	 som	
tilhøyrer	ordenen	Galliformes,	 og	ender,	gjæser	og	andre	
artar	som	tilhøyrer	ordenen	Anseriformes,	som	vert	haldne	
av	eigarane

i)	 for	deira	eige	konsum	eller	eigen	bruk,	eller

ii)	 som	kjæledyr.

b)	 «økologiske	og	frittgåande	verpehøner»

i)	 verpehøner	 slik	 det	 er	 definert	 i	 artikkel	 2	 nr.	 2	
bokstav	a)	i	rådsdirektiv	1999/74/EF(1),	og

ii)	 som	har	tilgang	til	utandørsområde.

Artikkel 3

Godkjenning	av	vaksinasjonsprogrammet

1.	 Planen	 for	 førebyggjande	 vaksinasjon	 mot	 sterkt	
sjukdomsframkallande	 aviær	 influensa,	 som	 vart	 lagd	
fram	 for	 Kommisjonen	 av	 Nederland	 29.	 juni	 2007	 og	 skal	
gjennomførast	fram	til	31.	juli	2009	(«planen	for	førebyggjande	
vaksinasjon»),	er	godkjend.

2.	 Kommisjonen	 skal	 offentleggjere	 planen	 for	
førebyggjande	vaksinasjon.

Artikkel 4

Vilkår	 for	 gjennomføring	 av	 planen	 for	 førebyggjande	
vaksinasjon

1.	 Nederland	 skal	 syte	 for	 at	 den	 førebyggjande	
vaksinasjonen	 av	 hobbyfjørfe	 og	 økologiske	 og	 frittgåande	
verpehøner	vert	utførd	i	samsvar	med	planen	for	førebyggjande	
vaksinasjon,	 med	 ein	 inaktivert	 heterolog	 vaksine	 av	 aviær	
influensa-virus	av	undertype	H5	eller	av	ein	toverdig	inaktivert	
heterolog	vaksine	av	aviær	influensa-virus	som	inneheld	både	
undertype	 H5	 og	 H7,	 og	 som	 er	 godkjend	 av	 den	 nemnde	
medlemsstaten	 eller	 av	 Fellesskapet	 i	 samsvar	 med	 direktiv	
2001/82/EF	eller	forordning	(EF)	nr.	726/2004.

(1)	 TEF	L	203	av	3.8.1999,	s.	53.

2.	 Nederland	skal	 syte	 for	nøye	oppfølging	og	overvaking	
av	 hobbyfjørfe	 og	 flokkar	 av	 økologiske	 og	 frittgåande	
verpehøner	som	er	omfatta	av	førebyggjande	vaksinasjon,	slik	
det	er	fastsett	i	planen	for	førebyggjande	vaksinasjon.

3.	 Nederland	 skal	 syte	 for	 at	 planen	 for	 førebyggjande	
vaksinasjon	vert	gjennomførd	på	ein	effektiv	måte.

Artikkel 5

Restriksjonar	 på	 flytting	 og	 sending	 av	 hobbyfjørfe,	
medrekna	daggamle	kjuklingar	og	rugeegg	frå	slikt	fjørfe

1.	 Den	 rette	 styresmakta	 skal	 syte	 for	 at	 ingen	 fjørfe,	
medrekna	 daggamle	 kjuklingar	 og	 rugeegg	 som	 stammar	 frå	
driftseiningar	med	hobbyfjørfe	der	det	vert	utført	vaksinasjon,	
vert	 flytta	 til	 andre	 driftseiningar	 for	 fjørfe	 i	Nederland	 eller	
sende	til	ein	annan	medlemsstat.

2.	 Som	 unntak	 frå	 nr.	 1	 og	 på	 det	 vilkåret	 at	 dei	 vert	
identifiserte	 individuelt,	 kan	 hobbyfjørfe	 flyttast	 til	 andre	
driftseiningar	 for	 hobbyfjørfe	 eller	 samlast	 mellombels	 for	
framsyningar	og	utstillingar

a)	 i	Nederland,

b)	 i	ein	annan	medlemsstat	som	har	gjeve	samtykke	til	dette.

Alle	 slike	 flyttingar	 eller	 samlingar	 må	 vere	 i	 samsvar	 med	
planen	for	førebyggjande	vaksinasjon,	m.a.	ved	at	det	vert	ført	
eit	register	over	slike	flyttingar	og	samlingar.

Artikkel 6

Restriksjonar	 på	 flytting	 av	 økologiske	 og	 frittgåande	
verpehøner

Den	rette	styresmakta	skal	syte	for	at	økologiske	og	frittgåande	
verpehøner	 frå	 driftseiningar	 der	 det	 vert	 utført	 vaksinasjon,	
berre	vert	flytta

a)	 til	 andre	 driftseiningar	 i	 Nederland	 der	 det	 vert	 utført	
førebyggjande	vaksinasjon,

b)	 til	eit	slakteri	i	Nederland	for	omgåande	slakting,	eller

c)	 til	eit	slakteri	i	ein	annan	medlemsstat	for	omgåande	slakting	
dersom	 mottakarmedlemsstaten	 har	 gjeve	 samtykke	 til	
dette.
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Artikkel 7

Helsesertifikat	for	handel	innanfor	Fellesskapet	med	fjørfe,	
daggamle	kjuklingar	og	rugeegg

1.	 Nederland	 skal	 syte	 for	 at	 helsesertifikata	 for	 handel	
innanfor	 Fellesskapet	 med	 fjørfe,	 daggamle	 kjuklingar	 og	
rugeegg	frå	Nederland	som	er	nemnde	i	artikkel	5	nr.	2	og	nr.	6	
bokstav	c),	inneheld	følgjande	tekst:

«Fjørfe/daggamle	kjuklingar/rugeegg(*)	 som	er	 i	 samsvar	
med	dei	reglane	som	er	fastsette	i	vedtak	2007/590/EF	og	
er	vaksinerte/stammar	frå	 fjørfe	som	er	vaksinerte(*)	mot	
aviær	influensa	den	…	(dato)	med	vaksinen	…	(namn).

____________
(*)	 Stryk	det	som	ikkje	passar.»

2.	 Nederland	 skal	 syte	 for	 at	 helsesertifikata	 for	 handel	
innanfor	 Fellesskapet	med	 andre	 fjørfe,	 daggamle	 kjuklingar	
og	 rugeegg	 frå	 Nederland	 enn	 dei	 som	 er	 nemnde	 i	 nr.	 1,	
inneheld	følgjande	tekst:

«Sendinga	omfattar	fjørfe/daggamle	kjuklingar/rugeegg(*)	
som	 stammar	 frå	 driftseiningar	 der	 det	 ikkje	 er	 utført	
vaksinasjon	mot	aviær	influensa.

____________
(*)	 Stryk	det	som	ikkje	passar.»

Artikkel 8

Restriksjonar	på	sending	av	egg	som	er	meinte	for	direkte	
konsum

Den	 rette	 styresmakta	 skal	 syte	 for	at	 egg	som	er	meinte	 for	
direkte	konsum	og	stammar	frå	og/eller	kjem	frå	driftseiningar	
der	det	vert	halde	økologiske	og	frittgåande	verpehøner	og	der	
det	vert	utført	førebyggjande	vaksinasjon,	vert	sende	til	andre	
medlemsstatar	berre	dersom	dei	oppfyller	dei	følgjande	vilkåra:

a)	 egga	 som	 er	 meinte	 for	 direkte	 konsum,	 stammar	 frå	
fjørfe	med	 opphav	 i	 driftseiningar	 der	 det	med	 tanke	 på	
sterkt	sjukdomsframkallande	aviær	influensa	og	i	samsvar	
med	planen	for	førebyggjande	vaksinasjon	er	vorte	utført	
jamlege	kontrollar	og	prøvingar	med	negative	resultat,	med	
særleg	merksemd	retta	mot	kontrollfuglar,	og

b)	 egga	som	er	meinte	for	direkte	konsum,	vert	transporterte	
direkte

i)	 til	eit	pakkeri	som	er	utpeikt	av	den	rette	styresmakta,	
der	 dei	 vert	 pakka	 i	 eingongsemballasje	 eller	 i	
behaldarar,	på	brett	 eller	 i	 annan	emballasje	 som	kan	
nyttast	om	att,	og	som	må	reinsast	og	desinfiserast	før	
og	etter	kvar	bruk	i	samsvar	med	dei	instruksjonane	og	
biotryggleikstiltaka	 som	 den	 rette	 styresmakta	 krev,	
eller

ii)	 til	ei	verksemd	som	framstiller	eggprodukt,	i	samsvar	
med	 avsnitt	 X	 kapittel	 II	 i	 vedlegg	 III	 til	 forordning	
(EF)	 nr.	 853/2004	 for	 handtering	 og	 handsaming	 i	
samsvar	med	kapittel	XI	i	vedlegg	II	til	forordning	(EF)	
nr.	852/2004.

Artikkel 9

Restriksjonar	 på	 sending	 av	 kjøt,	 kverna	 kjøt,	 foredla	
kjøt,	mekanisk	utbeina	kjøt	og	kjøtprodukt	som	kjem	frå	

vaksinerte	økologiske	og	frittgåande	verpehøner

1.	 Den	 rette	 styresmakta	skal	 syte	 for	at	kjøt,	kverna	kjøt,	
foredla	kjøt,	mekanisk	utbeina	kjøt	og	kjøtprodukt	som	kjem	
frå	flokkar	av	vaksinerte	økologiske	og	frittgåande	verpehøner,	
vert	sende	til	andre	medlemsstatar	berre	dersom	dei	oppfyller	
dei	følgjande	vilkåra:

a)	 kjøtet	og	kjøtprodukta	kjem	frå	fjørfe	som

i)	 stammar	 frå	 flokkar	 der	 det	 med	 tanke	 på	 sterkt	
sjukdomsframkallande	 aviær	 influensa	 og	 i	 samsvar	
med	 planen	 for	 førebyggjande	 vaksinasjon	 er	 vorte	
utført	 jamlege	 kontrollar	 og	 prøvingar	 med	 negative	
resultat,	med	særleg	merksemd	retta	mot	kontrollfuglar,

ii)	 stammar	frå	flokkar	som	er	vortne	klinisk	undersøkte	
av	ein	offentleg	veterinær	innan	dei	siste	48	timane	før	
lasting,	med	særleg	merksemd	retta	mot	kontrollfuglar,

iii)	 vert	 haldne	 åtskilde	 frå	 andre	 flokkar	 som	 ikkje	 er	 i	
samsvar	med	føresegnene	i	punkt	i)	og	ii)	ovanfor,	og

b)	 kjøtet	og	kjøtprodukta	er	vortne	framstilte	i	samsvar	med	
vedlegg	II	og	avsnitt	 II	og	III	 i	vedlegg	III	 til	 forordning	
(EF)	nr.	853/2004	og	kontrollerte	i	samsvar	med	avsnitt	I,	
II	 og	 III	 og	 avsnitt	 IV	 kapittel	 V	 og	VII	 i	 vedlegg	 I	 til	
forordning	(EF)	nr.	854/2004.

2.	 Den	rette	styresmakta	skal	syte	for	at	kverna	kjøt,	foredla	
kjøt,	mekanisk	utbeina	kjøt	og	kjøtprodukt	som	kjem	frå	flokkar	
av	vaksinerte	økologiske	og	frittgåande	verpehøner,	berre	vert	
sende	 til	 andre	medlemsstatar	 dersom	 slikt	 kjøt,	 foredla	 kjøt	
eller	slike	kjøtprodukt	oppfyller	krava	i	nr.	1	og	er	framstilte	i	
samsvar	med	avsnitt	V	og	VI	i	vedlegg	III	til	forordning	(EF)	
nr.	853/2004.
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Artikkel 10

Rapportering

Nederland	 skal	 innan	 éin	 månad	 rekna	 frå	 datoen	 då	 dette	
vedtaket	tek	til	å	gjelde,	sende	over	til	Kommisjonen	ein	rapport	
om	gjennomføringa	av	planen	for	førebyggjande	vaksinasjon,	
og	kvart	kvartal	 leggje	 fram	 rapport	 for	Det	 faste	utvalet	 for	
næringsmiddelkjeda	og	dyrehelsa.

Artikkel 11

Oppheving

Vedtak	2006/147/EF	vert	oppheva.

Artikkel 12

Adressatar

Dette	vedtaket	er	retta	til	Kongeriket	Nederland.

Utferda	i	Brussel,	27.	august	2007.

 For Kommisjonen

	 Markos	KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONEN	FOR	DEI	EUROPEISKE	FELLESSKAPA	
HAR	—

med	 tilvising	 til	 traktaten	 om	 skipinga	 av	 Det	 europeiske	
fellesskapet,

med	 tilvising	 til	 rådsdirektiv	92/65/EØF	av	13.	 juli	 1992	om	
fastsettelse	av	krav	til	dyrehelse	ved	handel	innenfor	Fellesskapet	
med	dyr,	sæd,	egg	og	embryoer	som	ikke	omfattes	av	kravene	
til	 dyrehelse	 fastsatt	 i	 de	 særlige	 fellesskapsregler	 oppført	 i	
vedlegg	A	 del	 I	 til	 direktiv	 90/425/EØF,	 og	 ved	 innførsel	 av	
nevnte	 dyr,	 sæd,	 egg	 og	 embryoer	 til	 Fellesskapet(1),	 særleg	
artikkel	22	første	leddet,

med	tilvising	til	rådsdirektiv	2005/94/EF	av	20.	desember	2005	
om	fellesskapstiltak	for	bekjempelse	av	aviær	influensa	og	om	
oppheving	av	direktiv	92/40/EØF(2),	særleg	artikkel	56	nr.	3,	
artikkel	57	nr.	2	og	artikkel	63	nr.	3,	og

ut	frå	desse	synsmåtane:

1)	 I	direktiv	2005/94/EF	er	det	fastsett	visse	førebyggjande	
tiltak	for	overvaking	og	tidleg	påvising	av	aviær	influensa,	
og	 minstetiltak	 for	 motkjemping	 som	 skal	 nyttast	 ved	
utbrot	av	denne	sjukdommen	hjå	fjørfe	eller	andre	fuglar	i	
fangenskap.

2)	 I	direktiv	2005/94/EF	er	det	òg	fastsett	reglar	for	innføring	
av	 førebyggjande	 vaksinasjon	 mot	 aviær	 influensa	 av	
fjørfe	og	andre	 fuglar	 i	 fangenskap,	 t.d.	 fuglar	 som	vert	
haldne	i	zoologiske	hagar	og	ved	godkjende	organ,	institutt	
og	stasjonar,	og	at	Kommisjonen	skal	utarbeide	nærmare	
reglar	for	dette.	I	det	nemnde	direktivet	er	det	òg	fastsett	
at	 medlemsstatane	 skal	 leggje	 fram	 for	 Kommisjonen	
planane	sine	for	førebyggjande	vaksinasjon	av	fjørfe	eller	
andre	fuglar	i	fangenskap.

3)	 I	kommisjonsvedtak	2006/474/EF	av	6.	juli	2006	om	tiltak	
for	å	førebyggje	spreiinga	av	sterkt	sjukdomsframkallande	
aviær	 influensa	 som	 kjem	 av	 influensa	 A-virus	 av	

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	 i	EUT	L	230	av	1.9.2007,	s.	20,	er	
omhandlet	 i	EØS-komiteens	 beslutning	nr.	 40/2008	 av	25.	 april	 2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	I	(Veterinære	og	plantesanitære	forhold),	
se	EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	nr.	52,	21.8.2008,	s.	1.

(1)	 TEF	L	268	av	14.9.1992,	s.	54.	Direktivet	sist	endra	ved	kommisjonsvedtak	
2007/265/EF	(TEU	L	114	av	1.5.2007,	s.	17).

(2)	 TEU	L	10	av	14.1.2006,	s.	16.

undertype	H5N1,	til	fuglar	som	vert	haldne	i	zoologiske	
hagar	 og	 ved	 godkjende	 organ,	 institutt	 og	 stasjonar	 i	
medlemsstatane,	og	om	oppheving	av	vedtak	2005/744/
EF(3)	er	det	 fastsett	 reglar	for	å	førebyggje	spreiinga	av	
aviær	influensa	som	kjem	av	sterkt	sjukdomsframkallande	
influensa	 A-virus	 av	 undertype	 H5N1,	 frå	 viltlevande	
fuglar	til	fuglar	som	vert	haldne	i	zoologiske	hagar	og	ved	
godkjende	 organ,	 institutt	 eller	 stasjonar.	 I	 det	 nemnde	
vedtaket	er	det	òg	fastsett	reglar	for	vaksinasjon	av	fuglar	
som	 vert	 haldne	 i	 zoologiske	 hagar	 og	 ved	 godkjende	
organ,	institutt	eller	stasjonar,	og	nærmare	reglar	for	korleis	
medlemsstatane	 skal	 leggje	 fram	 vaksinasjonsplanane	
sine	for	Kommisjonen.

4)	 For	 føremåla	 med	 slik	 førebyggjande	 vaksinasjon	 bør	
det	 berre	 nyttast	 vaksinar	 som	 er	 godkjende	 i	 samsvar	
med	 europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	 2001/82/EF	 av	
6.	november	2001	om	innføring	av	et	fellesskapsregelverk	
for	 veterinærpreparater(4)	 eller	 europaparlaments-	 og	
rådsforordning	 (EF)	 nr.	 726/2004	 av	 31.	 mars	 2004	
om	 fastsettelse	 av	 fellesskapsframgangsmåter	 for	
godkjenning	og	overvåking	av	legemidler	for	mennesker	
og	veterinærpreparater	og	om	opprettelse	av	et	europeisk	
legemiddelkontor(5).

5)	 I	 rådsdirektiv	 1999/22/EF	 av	 29.	 mars	 1999	 om	 hald	
av	 ville	 dyr	 i	 zoologiske	 hagar(6)	 er	 det	 definert	 kva	
«zoologisk	hage»	tyder	i	det	nemnde	direktivet.	Av	omsyn	
til	 samanhengen	 i	 fellesskapsregelverket	 bør	 det	 takast	
omsyn	til	denne	definisjonen	i	dette	vedtaket.

6)	 I	 medhald	 av	 vedtak	 2006/474/EF	 har	 Kommisjonen	
vedteke	17	planar	som	medlemsstatane	har	lagt	fram	for	
førebyggjande	vaksinasjon	mot	aviær	influensa	hjå	fuglar	
som	vert	haldne	 i	 zoologiske	hagar.	Det	 er	gjennomført	
vaksinasjonsplanar	 i	 14	 medlemsstatar.	 Generelt	 er	 det	
ikkje	 påvist	 biverknader	 hjå	 dei	 nesten	 45	 000	 fuglane	
som	 er	 vortne	 vaksinerte,	 og	 dei	 fleste	 fugleartane	 har	
vist	ein	tydeleg	immunrespons	etter	at	fuglane	er	vortne	
vaksinerte	to	gonger.

(3)	 TEU	L	187	av	8.7.2006,	s.	37.
(4)	 TEF	L	311	av	28.11.2001,	s.	1.	Direktivet	sist	endra	ved	direktiv	2004/28/EF	

(TEU	L	136	av	30.4.2004,	s.	58).
(5)	 TEU	L	136	av	30.4.2004,	s.	1.	Forordninga	endra	ved	forordning	(EF)	nr.	

1901/2006	(TEU	L	378	av	27.12.2006,	s.	1).
(6)	 TEF	L	94	av	9.4.1999,	s.	24.

KOMMISJONSVEDTAK

av	28.	august	2007

om	tiltak	for	å	hindre	spreiing	av	sterkt	sjukdomsframkallande	aviær	influensa	til	andre	fuglar	i	
fangenskap	som	vert	haldne	i	zoologiske	hagar	og	ved	godkjende	organ,	institutt	eller	stasjonar	i	

medlemsstatane(*)

[meldt under nummeret K(2007) 3987]

(2007/598/EF)

2013/EØS/38/06



Nr.	38/20 27.6.2013EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

7)	 I	 tillegg	 viser	 røynslene	 frå	 den	 siste	
vaksinasjonskampanjen	og	fråsegnene	frå	vitskapsgruppa	
for	 dyrehelse	 og	 dyrevelferd	 til	 Den	 europeiske	
styresmakta	 for	 næringsmiddeltryggleik	 av	 1.	 februar	
2007	om	førebyggjande	vaksinasjon	av	fuglar	i	zoologiske	
hagar	mot	 aviær	 influensa	 av	 undertype	H5	 og	H7,	 og	
av	11.	mai	2007	om	vaksinasjon	av	 tamfjørfe	og	 fuglar	
i	 fangenskap,	 at	 verkeområdet	 for	 dei	 førebyggjande	
vaksinasjonsplanane	 bør	 utvidast	 til	 å	 omfatte	 alle	
typar	 sterkt	 sjukdomsframkallande	 aviær	 influensa	 av	
undertype	H5	og	H7,	slik	at	det	vert	 teke	omsyn	 til	dei	
risikoane	 som	 viltlevande	 trekkfuglar	 utgjer	 når	 dei	
kjem	frå	område	der	det	finst	 tilfelle	av	aviær	 influensa	
hjå	viltlevande	fuglar	eller	utbrot	hjå	fjørfe,	og	til	tilfelle	
der	 utbrot	 hjå	 fjørfe	 i	 den	 same	 medlemsstaten,	 i	 ein	
nabomedlemsstat	eller	i	ein	tredjestat	kan	utgjere	ein	fare	
for	helsetilstanden	til	fuglar	som	vert	haldne	i	zoologiske	
hagar	og	ved	godkjende	organ,	institutt	eller	stasjonar.

8)	 Dei	 administrative	 krava	 til	 godkjenning	 og	
gjennomføring	av	vaksinasjonsplanar	bør	òg	endrast,	på	
det	vilkåret	at	dei	ikkje	er	til	skade	for	motkjempinga	av	
sjukdom.	 I	dette	vedtaket	bør	det	difor	 takast	omsyn	 til	
krav	som	lettar	dei	administrative	byrdene.

9)	 Visse	 planar	 for	 førebyggjande	 vaksinasjon	 som	 er	
godkjende	 i	 medhald	 av	 vedtak	 2006/474/EF,	 bør	 òg	
vurderast	som	godkjende	for	føremåla	med	dette	vedtaket.	
Desse	planane	bør	difor	førast	opp	i	vedlegg	III	til	dette	
vedtaket.

10)	 Etter	 at	 vedtak	 2006/474/EF	 vart	 gjort,	 har	 visse	
medlemsstatar	 lagt	 fram	 planar	 for	 førebyggjande	
vaksinasjon	 til	 godkjenning	 i	 samsvar	 med	 krava	 i	 det	
nemnde	vedtaket.	Desse	medlemsstatane	har	fått	melding	
om	kva	krav	som	er	 fastsette	 i	dette	vedtaket.	Ettersom	
desse	planane	òg	oppfyller	krava	i	dette	vedtaket,	bør	dei	
godkjennast	og	førast	opp	i	vedlegg	III.

11)	 Av	 omsyn	 til	 klarleiken	 bør	 vedtak	 2006/474/EF	
opphevast	og	bytast	ut	med	dette	vedtaket.

12)	 Dei	tiltaka	som	er	fastsette	i	dette	vedtaket,	er	i	samsvar	
med	fråsegna	frå	Det	faste	utvalet	for	næringsmiddelkjeda	
og	dyrehelsa	—

GJORT	DETTE	VEDTAKET:

Artikkel 1

Mål	og	verkeområde

I	dette	vedtaket	er	det	fastsett	nærmare	reglar

a)	 som	 skal	 nyttast	 for	 å	 førebyggje	 spreiinga	 av	 sterkt	
sjukdomsframkallande	 aviær	 influensa-virus	 frå	
viltlevande	 fuglar	 eller	 frå	 utbrot	 hjå	 fjørfe	 eller	 andre	
fuglar	i	fangenskap	som	vert	haldne	i	zoologiske	hagar	og	
ved	godkjende	organ,	institutt	eller	stasjonar,

b)	 for	førebyggjande	vaksinasjon	av	andre	fuglar	i	fangenskap	
som	 vert	 haldne	 i	 zoologiske	 hagar	 og	 ved	 godkjende	
organ,	institutt	eller	stasjonar.

Artikkel 2

Definisjonar

I	dette	vedtaket	skal	følgjande	definisjonar	nyttast:

a)	 definisjonane	i	artikkel	2	i	direktiv	2005/94/EF,

b)	 definisjonen	av	«zoologiske	hagar»	 i	 artikkel	2	 i	direktiv	
1999/22/EF,

c)	 definisjonen	av	godkjende	organ,	institutt	eller	stasjonar	i	
artikkel	2	nr.	1	bokstav	c)	i	direktiv	92/65/EØF.

Artikkel 3

Tiltak	 for	 å	 redusere	 risikoen	 for	 overføring	 av	 sterkt	
sjukdomsframkallande	aviær	influensa

1.	 Medlemsstatane	skal	gjere	føremålstenlege	og	praktiske	
tiltak	 for	 å	 redusere	 risikoen	 for	 overføring	 av	 sterkt	
sjukdomsframkallande	aviær	influensa	frå	viltlevande	fuglar	til	
andre	fuglar	i	fangenskap	som	vert	haldne	i	zoologiske	hagar	
og	 ved	 godkjende	 organ,	 institutt	 eller	 stasjonar,	 samstundes	
som	det	vert	teke	omsyn	til	dei	kriteria	og	risikofaktorane	som	
er	fastsette	i	vedlegg	I.

2.	 Nr.	1	skal	òg	nyttast	ved	utbrot	av	sjukdommen	hjå	fjørfe	
i	 den	 same	medlemsstaten,	 i	 ein	 nabomedlemsstat	 eller	 i	 ein	
tredjestat,	som	kan	utgjere	ein	fare	for	helsetilstanden	til	fuglar	
som	vert	haldne	 i	 zoologiske	hagar	og	ved	godkjende	organ,	
institutt	eller	stasjonar.
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3.	 Alt	 etter	 den	 spesifikke	 epidemiologiske	 situasjonen	
skal	 dei	 tiltaka	 som	 er	 nemnde	 i	 nr.	 1,	 særleg	 ta	 sikte	 på	 å	
førebyggje	 direkte	 og	 indirekte	 kontakt	 mellom	 viltlevande	
fuglar,	særleg	sjøfuglar,	og	andre	fuglar	i	fangenskap	som	vert	
haldne	 i	 zoologiske	 hagar	 og	 ved	 godkjende	 organ,	 institutt	
eller	stasjonar.

Artikkel 4

Planar	for	førebyggjande	vaksinasjon

Planar	 for	 førebyggjande	 vaksinasjon	 av	 andre	 fuglar	 i	
fangenskap	 som	 vert	 haldne	 i	 zoologiske	 hagar	 og	 ved	
godkjende	organ,	institutt	eller	stasjonar,	som	vert	lagde	fram	
i	 samsvar	 med	 artikkel	 56	 nr.	 2	 i	 direktiv	 2005/94/EF,	 skal	
oppfylle	dei	krava	som	er	fastsette	i	vedlegg	II	til	dette	vedtaket.

Artikkel 5

Godkjenning	av	planar	for	førebyggjande	vaksinasjon

1.	 Planane	for	førebyggjande	vaksinasjon	som	er	lagde	fram	
i	 samsvar	med	 artikkel	 56	 nr.	 2	 i	 direktiv	 2005/94/EF	 og	 er	
førde	opp	i	del	I	i	vedlegg	III	til	dette	vedtaket,	er	godkjende.

2.	 Kommisjonen	skal	offentleggjere	dei	godkjende	planane	
for	førebyggjande	vaksinasjon	som	er	nemnde	i	nr.	1.

Artikkel 6

Tilgang	til	og	opplysningar	om	planane	for	førebyggjande	
vaksinasjon

1.	 Før	 det	 vert	 innført	 førebyggjande	 vaksinasjon	 skal	
medlemsstatane	 utarbeide	 ei	 liste	 med	 nøyaktig	 adresse	 til	
og	plassering	av	dei	zoologiske	hagane	og	godkjende	organa,	
institutta	eller	stasjonane	der	vaksinasjonane	skal	gjennomførast,	
ved	at	desse	får	tildelt	godkjennings-	eller	registreringsnummer,	
alt	 etter	 kva	 som	 høver,	 og	 medlemsstatane	 skal	 syte	 for	 at	
desse	opplysningane	vert	ajourførde.

2.	 Medlemsstatane	 skal	 seinast	 30.	 mars	 kvart	 år	 eller	
på	 særleg	 oppmoding	 frå	 Kommisjonen	 leggje	 fram	 for	
Kommisjonen	 og	 dei	 andre	 medlemsstatane	 ein	 rapport	 om	
gjennomføringa	 av	 dei	 godkjende	 planane	 for	 førebyggjande	
vaksinasjon	for	det	føregåande	året,	og	nytte	den	modellen	for	
rapportar	som	er	fastsett	i	vedlegg	IV.

Denne	 rapporten	 skal	 leggjast	 fram	 for	 Det	 faste	 utvalet	 for	
næringsmiddelkjeda	og	dyrehelsa.

3.	 Medlemsstatane	 skal	 melde	 frå	 til	 Kommisjonen	 om	
følgjande:

a)	 planlagde	 endringar	 i	 dei	 godkjende	 planane	 deira	 for	
førebyggjande	vaksinasjon,

b)	 datoen	då	den	førebyggjande	vaksinasjonen	av	andre	fuglar	
i	 fangenskap	 som	 vert	 haldne	 i	 zoologiske	 hagar	 og	 ved	
godkjende	organ,	institutt	eller	stasjonar,	vert	avslutta.

Artikkel 7

Oppheving

Vedtak	2006/474/EF	vert	oppheva.

Artikkel 8

Overgangsføresegn

Planane	 for	 førebyggjande	 vaksinasjon	 som	 er	 godkjende	
i	 medhald	 av	 vedtak	 2006/474/EF	 og	 førde	 opp	 i	 del	 II	 i	
vedlegg	III	til	dette	vedtaket,	skal	reknast	for	å	vere	godkjende	
for	føremåla	med	dette	vedtaket.

Artikkel 9

Etterleving	av	vedtaket	frå	medlemsstatane

Medlemsstatane	 skal	 gjere	 dei	 tiltaka	 som	 er	 naudsynte	 for	
å	 rette	 seg	 etter	 dette	 vedtaket.	Dei	 skal	 straks	melde	 frå	 til	
Kommisjonen	om	dette.

Artikkel 10

Adressatar

Dette	vedtaket	er	retta	til	medlemsstatane.

Done	at	Brussels,	28	August	2007.Utferda	i	Brussel,	28.	
august	2007.

 For Kommisjonen

	 Markos	KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

Kriterium	og	risikofaktorar	som	det	skal	takast	omsyn	til	ved	bruk	av	dei	tiltaka	som	er	fastsette	i	artikkel	3,	i	
zoologiske	hagar	og	ved	godkjende	organ,	institutt	eller	stasjonar

1.	 Plasseringa	 til	 zoologiske	hagar	og	godkjende	organ,	 institutt	 eller	 stasjonar	 langs	 trekkrutene	 til	 fuglar,	 særleg	
dersom	fuglane	kjem	frå	statar	der	det	har	vore	utbrot	av	sterkt	sjukdomsframkallande	aviær	influensa,	samstundes	
som	det	vert	 teke	omsyn	til	kva	serotype	som	er	påvist	og	kor	sannsynleg	der	er	at	viltlevande	fuglar	er	vortne	
smitta.

2.	 Avstanden	mellom	zoologiske	hagar	og	godkjende	organ,	institutt	eller	stasjonar	og	våtmarks-	og	vassområde	som	
t.d.	dammar,	sumpar,	innsjøar	eller	elvar,	der	trekkjande	sjøfuglar	kan	samle	seg.

3.	 Plasseringa	til	zoologiske	hagar	og	godkjende	organ,	 institutt	eller	stasjonar	 i	område	der	det	finst	svært	mange	
trekkfuglar,	særleg	sjøfuglar.

_______________
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VEDLEGG II

Krav	ved	bruk	av	den	førebyggjande	vaksinen	som	er	nemnd	i	artikkel	4

1. Omfanget	av	den	vaksina-
sjonen	som	skal	utførast

Berre	fuglar	som	vert	haldne	i	zoologiske	hagar	og	ved	godkjende	organ,	institutt	
eller	stasjonar,	skal	vaksinerast.	Den	rette	styresmakta	skal	ta	vare	på	listene	over	
zoologiske	hagar	og	godkjende	organ,	institutt	eller	stasjonar	i	minst	fem	år	etter	
at	vaksinasjonen	vart	utførd.

2. Fugleartar	som	skal	vak-
sinerast

Det	skal	leggjast	fram	for	den	rette	styresmakta	ei	liste	over	dei	fuglane	som	skal	
vaksinerast,	saman	med	individuelle	identifikasjonsnummer,	og	styresmakta	skal	
ta	vare	på	lista	i	minst	fem	år	etter	at	vaksinasjonen	vart	utførd.

3. Vaksinasjons-periode a)		 Alle	fuglar	som	skal	vaksinerast	i	zoologiske	hagar	og	ved	godkjende	organ,	
institutt	eller	stasjonar,	skal	vaksinerast	så	snart	som	råd.

b)		 Avkom,	 nyinnsette	 fuglar	 og	 fuglar	 som	 det	 er	 påvist	 utilstrekkeleg	
immunrespons	for,	skal	òg	vaksinerast.

c)		 Årleg	revaksinasjon	er	tilrådd	for	å	halde	ved	lag	immuniteten	hjå	fuglane.

4. Særlege	krav	når	det	gjeld	
flytting	av	fuglar

a)		 Vaksinerte	fuglar	som	vert	haldne	ved	godkjende	organ,	institutt	eller	stasjonar,	
medrekna	i	zoologiske	hagar,	som	er	godkjende	i	samsvar	med	direktiv	92/65/
EØF	og	der	det	er	utført	vaksinasjon,	kan	flyttast	til	godkjende	organ,	institutt	
eller	stasjonar	i	andre	medlemsstatar	på	det	vilkåret	at	dei	oppfyller	dei	krava	
som	er	fastsette	i	dette	vedtaket,	og	at	det	følgjer	med	dei	eit	helsesertifikat	slik	
det	er	fastsett	i	del	3	i	vedlegg	E	til	direktiv	92/65/EØF,	der	det	under	nr.	II.5.	
må	stadfestast	at:

«Fuglar	 som	 i	 samsvar	 med	 vedtak	 2007/598/EF	 er	 vaksinerte	 mot	 aviær	
influensa	den	…	(dato)	med	vaksinen	…	(namn)».

b)		 Vaksinerte	fuglar	som	vert	haldne	i	zoologiske	hagar	som	ikkje	er	godkjende	
i	 samsvar	med	 direktiv	 92/65/EØF	 og	 der	 det	 vert	 utført	 vaksinasjon,	 kan	
flyttast	til	andre	medlemsstatar	etter	godkjenning	frå	mottakarmedlemsstaten,	
på	det	vilkåret	at	dei	oppfyller	dei	krava	som	er	fastsette	i	dette	vedtaket,	og	
det	følgjer	med	dei	eit	helsesertifikat	slik	det	er	fastsett	i	del	1	i	vedlegg	E	til	
direktiv	92/65/EØF,	der	det	på	slutten	av	nr.	II.3.2.	må	leggjast	til	følgjande:

«Fuglar	 som	 i	 samsvar	 med	 vedtak	 2007/598/EF	 er	 vaksinerte	 mot	 aviær	
influensa	den	…	(dato)	med	vaksinen	…	(namn)».

c)		 Når	fuglar	som	vert	haldne	i	zoologiske	hagar	og	ved	godkjende	organ,	institutt	
eller	stasjonar,	ikkje	lenger	vert	vaksinerte,	skal	dei	vilkåra	for	flytting	som	er	
fastsette	i	bokstav	a)	og	b),	haldast	ved	lag	i	eit	tidsrom	på	tolv	månader	rekna	
frå	datoen	då	den	siste	fuglen	vart	vaksinert.

5. Særleg	identifikasjon	og	
særleg	registrering	av	dei	
vaksinerte	fuglane

Vaksinerte	fuglar	må	kunne	identifiserast	individuelt,	og	identitetspapira	deira	må	
vere	tydeleg	påteikna	i	samsvar	med	dette.	Dei	andre	fuglane	i	fangenskap	skal	
under	vaksinasjonen,	når	det	er	mogleg,	utstyrast	med	eit	kjenneteikn	som	ikkje	
kan	fjernast,	og	der	det	går	fram	at	dei	er	vortne	vaksinerte.

6. Gjennomføring	av	vaksina-
sjons-kampanjen

a)		 Vaksinasjonen	skal	utførast	under	tilsyn	frå	ein	veterinær,	og	dei	tiltaka	som	er	
naudsynte	for	å	unngå	ei	mogleg	spreiing	av	virus,	må	vere	gjorde.

b)		 Skriftlege	opplysningar	om	kor	mange	fuglar	som	er	vortne	vaksinerte	og	kor	
mange	dosar	 som	er	nytta,	 skal	 sendast	 over	 til	 den	 rette	 styresmakta	 etter	
at	 vaksinasjonen	 er	 gjennomført,	 og	 deretter	 kvar	 månad	 dersom	 det	 vert	
vaksinert	fleire	fuglar	slik	det	er	nemnt	i	nr.	3	bokstav	b).

c)		 Der	 det	 er	 mogleg,	 skal	 det,	 med	 sikte	 på	 serologisk	 prøving	 for	 aviær	
influensa,	takast	blodprøver	av	10	%	av	fuglane	før	vaksinasjon	og	seinast	30	
dagar	etter	kvar	vaksinasjonsdato.	Resultata	av	prøvene	skal	forvarast	i	minst	
fem	år	etter	vaksinasjonsdatoen.

7. Vaksinen	som	skal	nyttast Den	inaktiverte	vaksinen	som	skal	nyttast,	skal	vere	samansett	på	ein	eigna	måte	og	
vere	verksam	mot	sterkt	sjukdomsframkallande	aviær	influensa-virus	av	undertype	
H5	eller	H7	eller	begge	desse	undertypane.	Vaksinen	skal	nyttast	i	samsvar	med	
instruksjonane	frå	produsenten	og/eller	veterinærstyresmaktene.



EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidendeNr.	38/24 27.6.2013

VEDLEGG III

Lister	over	godkjende	planar	for	førebyggjande	vaksinasjon	av	fuglar	som	vert	haldne	i	zoologiske	hagar	og	ved	
godkjende	organ,	institutt	eller	stasjonar

Del	I:

Planar	for	førebyggjande	vaksinasjon	som	er	godkjende	ved	dette	vedtaket	og	nemnde i artikkel 5 nr. 1

Kode Medlemsstat Dato	for	framlegging	av	planen

BE Belgia 22.	mars	2007

ES Spania 27.	juni	2007

FR Frankrike 4.	januar	2007

SE Sverige 7.	mars	2007

UK Det	sameinte	kongeriket 27.	juni	2007

Del	II:

Planar	for	førebyggjande	vaksinasjon	som	er	godkjende	i	medhald	av	vedtak	2006/474/EF og nemnde i artikkel 8 i dette 
vedtaket

Kode Medlemsstat Dato	for	framlegging	av	planen

CZ Tsjekkia 21.	mars	2006

DK Danmark 20.	februar	2006

DE Tyskland 31.	mars	2006

EE Estland 6.	mars	2006

IE Irland 6.	mars	2006

IT Italia 6.	mars	2006

LV Latvia 28.	februar	2006

LT Litauen 6.	mars	2006

HU Ungarn 1.	mars	2006

NL Nederland 16.	november	2005

AT Austerrike 21.	april	2006

PT Portugal 29.	november	2005
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VEDLEGG IV

Modell	 for	 rapportar	 om	 gjennomføringa	 av	 dei	 godkjende	 planane	 for	 førebyggjande	 vaksinasjon	 som	 er	
nemnde	i	artikkel	6	nr.	2

Allmenne	opplysningar

Stat Zoologisk	
hage Vaksine

Vaksinasjonsmåte	(even-
tuelt	med	opplysningar	
om	variasjonar	etter	art)

Høve	mellom	vekt	og	dose	
(faktisk	vekt/overslag/gjen-
nom-snittleg	vekt	for	arten)

Vaksi-
nasjons-
intervall

Tidsintervall	mellom	siste	
vaksinasjon	og	blodprøve	
teken	etter	vaksinasjonen

Serumantistoff-titer	målt	ved	HI-prøve

Norsk	namn/
lokalt	namn Latinsk namn Taksonomisk	

orden
Individuell	
identifikasjon

Vaksinedose	
(ml)

Før	
vaksinasjon

Etter	første	
vaksinasjon

Etter	andre	
vaksinasjon

Individuelle	biverknader Dødstal

Lokale Allmenne Straks	
(ved	innfanging/handtering)

Seinare	
(før	opp	dødsårsak)

Opplysningar	som	krevst	frå	laboratoriet

Virusstamma	til	
vaksinen

Antigen	
(virusstammer)	som	
er	nytta	i	HI-prøva

Grenseverdi	eller	slutt-titer	nytta	som	
eit	mål	på	verknaden	av	vaksinen

Referanseserum	som	
er	nytta

Metode	(tilvising)
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KOMMISJONEN	 FOR	 DE	 EUROPEISKE	 FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

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	10	nr.	2,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 I	 direktiv	 64/432/EØF	 fastsettes	 regler	 for	 handel	 med	
visse	dyr	innenfor	Fellesskapet.	I	henhold	til	artikkel	9	i	
nevnte	direktiv	skal	obligatoriske,	nasjonale	programmer	
for	 bekjempelse	 av	 visse	 smittsomme	 sykdommer	
som	 pseudorabies	 framlegges	 for	 Kommisjonen	 for	
godkjenning.	I	artikkel	10	i	direktiv	64/432/EF	fastsettes	
det	 dessuten	 at	 medlemsstatene	 skal	 framlegge	 for	
Kommisjonen	 dokumentasjon	 om	 disse	 sykdommenes	
status	på	deres	territorium.

2)	 Vedlegg	I	til	kommisjonsvedtak	2001/618/EF	av	23.	juli	
2001	 om	 tilleggsgarantier	 med	 hensyn	 til	 pseudorabies	
ved	 handel	med	 svin	 i	 Fellesskapet,	 kriterier	 for	 hvilke	

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	L	 236	 av	 8.9.2007,	 s.	 7,	 er	
omhandlet	 i	EØS-komiteens	 beslutning	nr.	 40/2008	 av	25.	 april	 2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	I	(Veterinære	og	plantesanitære	forhold),	
se	EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	nr.	52,	21.8.2008,	s.	1.

(1)	 EFT	 121	 av	 29.7.1964,	 s.	 1977/64.	 Direktivet	 sist	 endret	 ved	 direktiv	
2006/104/EF	(EUT	L	363	av	20.12.2006,	s.	352).

opplysninger	 som	 skal	 gis	 om	 denne	 sykdommen,	 og	
om	 oppheving	 av	 vedtak	 93/24/EØF	 og	 93/244/EØF(2)	
inneholder	 en	 liste	 over	 medlemsstater	 eller	 regioner	 i	
medlemsstater	som	er	 fri	 for	pseudorabies,	og	som	ikke	
tillater	 vaksinasjon.	 Vedlegg	 II	 til	 vedtak	 2001/618/EF	
inneholder	 en	 liste	 over	 medlemsstater	 eller	 regioner	
i	 medlemsstater	 der	 det	 er	 iverksatt	 programmer	 for	
bekjempelse	av	sykdommen.

3)	 Et	 program	 for	 utryddelse	 av	 pseudorabies	 har	 vært	
anvendt	i	Slovakia	i	flere	år.

4)	 Slovakia	 har	 framlagt	 for	Kommisjonen	dokumentasjon	
for	at	pseudorabies	er	utryddet	på	Slovakias	territorium,	
og	at	medlemsstaten	dermed	er	fri	for	denne	sykdommen.

5)	 Kommisjonen	 har	 undersøkt	 dokumentasjonen	 som	
Slovakia	 har	 framlagt,	 og	 har	 konstatert	 at	 den	 er	 i	
samsvar	 med	 artikkel	 10	 nr.	 1	 i	 direktiv	 64/432/EØF.	
Medlemsstaten	bør	dermed	oppføres	på	listen	i	vedlegg	I	
til	vedtak	2001/618/EF.

6)	 Et	 program	 for	 utryddelse	 av	 pseudorabies	 har	 vært	
anvendt	i	Spania	i	flere	år.

(2)	 EFT	L	215	av	9.8.2001,	s.	48.	Vedtaket	sist	endret	ved	vedtak	2006/911/EF	
(EUT	L	346	av	9.12.2006,	s.	41).

KOMMISJONSVEDTAK

av	7.	september	2007

om	endring	av	vedtak	2001/618/EF	for	å	oppføre	Slovakia	på	 listen	over	regioner	som	er	 fri	 for	
pseudorabies	og	regioner	i	Spania	på	listen	over	regioner	der	det	er	iverksatt	godkjente	programmer	

for	bekjempelse	av	pseudorabies(*)

[meddelt under nummer K(2007) 4108]

(2007/603/EF)

2013/EØS/38/07
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7)	 Spania	har	nå	framlagt	for	Kommisjonen	dokumentasjon	
for	at	programmet	er	 iverksatt	 i	de	autonome	områdene	
Galicia,	País	Vasco,	Asturias,	Cantabria,	Navarra	og	La	
Rioja,	 provinsene	 León,	 Zamora,	 Palencia,	 Burgos	 og	
Valladolid	samt	Ávila	i	det	autonome	området	Castilla	y	
León	og	provinsen	Las	Palmas	på	Kanariøyene,	 og	har	
anmodet	om	godkjenning	av	programmet.

8)	 Kommisjonen	 har	 undersøkt	 dokumentasjonen	 som	
Spania	 har	 framlagt,	 og	 har	 konstatert	 at	 den	 oppfyller	
kriteriene	fastsatt	i	artikkel	9	nr.	1	i	direktiv	64/432/EØF.

9)	 Listen	 i	 vedlegg	 II	 til	 vedtak	 2001/618/EF	 bør	 derfor	
endres	slik	at	de	også	omfatter	disse	regionene	i	Spania.

10)	 Vedtak	2001/618/EF	bør	derfor	endres.

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

GJORT	DETTE	VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegg	I	og	II	til	vedtak	2001/618/EØF	erstattes	med	teksten	i	
vedlegget	til	dette	vedtak.

Artikkel 2

Dette	vedtak	er	rettet	til	medlemsstatene.

Utferdiget	i	Brussel,	7.	september	2007.

 For Kommisjonen

	 Markos	KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

«VEDLEGG I

Medlemsstater	eller	regioner	i	medlemsstater	som	er	fri	for	pseudorabies,	og	som	ikke	tillater	vaksinasjon

ISO-
kode Medlemsstat Regioner

CZ Tsjekkia Alle	regioner

DK Danmark Alle	regioner

DE Tyskland Alle	regioner

FR Frankrike Departementene	Ain,	Aisne,	Allier,	Alpes-de-Haute-Provence,	Alpes-Maritimes,	
Ardèche,	Ardennes,	Ariège,	Aube,	Aude,	Aveyron,	Bas-Rhin,	Bouches-du-Rhône,	
Calvados,	Cantal,	Charente,	Charente-Maritime,	Cher,	Corrèze,	Côte-d’Or,	Creuse,	
Deux-Sèvres,	Dordogne,	Doubs,	Drôme,	Essonne,	Eure,	Eure-et-Loir,	Gard,	Gers,	
Gironde,	 Hautes-Alpes,	 Hauts-de-Seine,	 Haute-Garonne,	 Haute-Loire,	 Haute-
Marne,	Hautes-Pyrénées,	Haut-Rhin,	Haute-Saône,	Haute-Savoie,	Haute-Vienne,	
Hérault,	Indre,	Indre-et-Loire,	Isère,	Jura,	Landes,	Loire,	Loire-Atlantique,	Loir-
et-Cher,	 Loiret,	 Lot,	 Lot-et-Garonne,	 Lozère,	Maine-et-Loire,	Manche,	Marne,	
Mayenne,	Meurthe-et-Moselle,	Meuse,	Moselle,	Nièvre,	Oise,	Orne,	Paris,	Pas-
de-Calais,	 Pyrénées-Atlantiques,	 Pyrénées-Orientales,	 Puy-de-Dôme,	 Réunion,	
Rhône,	Sarthe,	 Saône-et-Loire,	 Savoie,	 Seine-et-Marne,	Seine-Maritime,	Seine-
Saint-Denis,	Somme,	Tarn,	Tarn-et-Garonne,	Territoire	de	Belfort,	Val-de-Marne,	
Val-d’Oise,	Var,	Vaucluse,	Vendée,	Vienne,	Vosges,	Yonne,	Yvelines

CY Kypros Hele	territoriet

LU Luxembourg Alle	regioner

AT Østerrike Hele	territoriet

SK Slovakia Alle	regioner

FI Finland Alle	regioner

SE Sverige Alle	regioner

UK Det	forente	kongerike Alle	regioner	i	England,	Skottland	og	Wales
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VEDLEGG II

Medlemsstater	eller	regioner	 i	medlemsstater	der	det	er	 iverksatt	godkjente	programmer	 for	bekjempelse	av	
pseudorabies

ISO-
kode Medlemsstat Regioner

BE Belgia Hele	territoriet

ES Spania Territoriet	til	de	autonome	områdene	Galicia,	País	Vasco,	Asturias,	Cantabria,	Navarra	og	La	
Rioja

Territoriet	 til	 provinsene	 León,	 Zamora,	 Palencia,	 Burgos	 og	Valladolid	 samt	 Ávila	 i	 det	
autonome	området	Castilla	y	León.

Territoriet	til	provinsen	Las	Palmas	på	Kanariøyene

FR Frankrike Departementene	Côtes-d’Armor,	Finistère,	Ille-et-Vilaine,	Morbihan	og	Nord

IT Italia Provinsen	Bolzano

NL Nederland Hele	territoriet»
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KOMMISJONEN	 FOR	 DE	 EUROPEISKE	 FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	henvisning	til	direktiv	82/894/EØF	av	21.	desember	1982	
om	melding	om	dyresykdom	i	Fellesskapet(1),	særlig	artikkel	5	
nr.	 2	 annet	 strekpunkt,	 under	 henvisning	 til	 rådsdirektiv	
2000/75/EF	av	20.	november	2000	om	fastsettelse	av	særlige	
bestemmelser	om	tiltak	for	å	bekjempe	og	utrydde	blåtunge(2),	
særlig	artikkel	6	nr.	1	og	3,	artikkel	8	nr.	2	bokstav	d),	artikkel	8	
nr.	3,	artikkel	9	nr.	1	bokstav	c),	artikkel	11	og	12	og	artikkel	19	
tredje	ledd,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Ved	direktiv	2000/75/EF	er	det	fastsatt	kontrollregler	og	
tiltak	 for	 å	 bekjempe	 blåtunge	 i	 Fellesskapet,	 herunder	
opprettelse	 av	 verne-	 og	 overvåkingssoner	 og	 forbud	
mot	 at	 dyr	 av	 mottakelige	 arter	 forlater	 disse	 sonene.	
Kommisjonen	 kan	 gjøre	 vedtak	 om	 unntak	 fra	 dette	
forbudet	etter	framgangsmåten	fastsatt	i	nevnte	direktiv.

2)	 Ved	kommisjonsvedtak	2005/393/EF	av	23.	mai	2005	om	
verne-	og	overvåkingssoner	 i	 forbindelse	med	blåtunge,	
og	vilkår	for	forflytninger	fra	og	gjennom	disse	sonene(3)	
avgrenses	 de	 overordnede	 geografiske	 områdene	 der	
medlemsstatene	skal	opprette	verne-	og	overvåkingssoner	
(heretter	kalt	«restriksjonssoner»).

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	 i	EUT	L	283	av	27.10.2007,	s.	37,	
er	omhandlet	i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	41/2008	av	25.	april	2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	I	(Veterinære	og	plantesanitære	forhold),	
se	EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	nr.	52,	21.8.2008,	s.	4.

(1)	 EFT	 L	 378	 av	 31.12.1982.	 Direktivet	 sist	 endret	 ved	 kommisjonsvedtak	
2004/216/EF	(EUT	L	67	av	5.3.2004,	s.	27).

(2)	 EFT	L	327	av	22.12.2000,	s.	74.	Direktivet	sist	endret	ved	direktiv	2006/104/
EF	(EUT	L	363	av	20.12.2006,	s.	352).

(3)	 EUT	L	130	av	24.5.2005,	s.	22.	Vedtaket	sist	endret	ved	vedtak	2007/357/EF	
(EUT	L	133	av	25.5.2007,	s.	44).

3)	 Etter	 at	 vedtak	 2005/393/EF	ble	 gjort,	 har	 situasjonen	 i	
Fellesskapet	 endret	 seg	 mye	 når	 det	 gjelder	 blåtunge,	
og	 det	 er	 gjort	 nye	 erfaringer	 med	 bekjempelse	 av	
sykdommen,	særlig	i	kjølvannet	av	den	senere	tids	funn	
av	 nye	 serotyper	 av	 blåtungevirus,	 særlig	 funnet	 av	
serotype	 8	 i	 et	 område	 i	 Fellesskapet	 der	 det	 tidligere	
ikke	var	meldt	 om	utbrudd	og	der	 det	 ikke	ble	 ansett	 å	
foreligge	noen	risiko	for	blåtunge,	samt	av	serotype	1	av	
dette	viruset.

4)	 På	 grunnlag	 av	 de	 erfaringene	 som	 er	 gjort,	 er	 det	
nødvendig	å	forbedre	harmoniseringen	på	fellesskapsplan	
av	 reglene	 for	 bekjempelse	 og	 overvåking	 av	 blåtunge	
samt	restriksjonene	på	forflytning	av	dyr	av	mottakelige	
arter,	 unntatt	 viltlevende	 dyr,	 ettersom	 disse	 reglene	
er	 ytterst	 viktige	 for	 en	 sikker	 handel	med	mottakelige	
produksjonsdyr	 som	 forflyttes	 innenfor	 og	 ut	 av	
restriksjonssonene,	 med	 henblikk	 på	 å	 fastsette	 en	
mer	 bærekraftig	 strategi	 for	 bekjempelse	 av	 blåtunge.	
Av	 harmoniserings-	 og	 klarhetshensyn	 bør	 derfor	
vedtak	 2005/393/EF	 oppheves	 og	 erstattes	 av	 denne	
forordning.

5)	 Den	 nye	 situasjonen	 når	 det	 gjelder	 blåtunge	 har	
også	 ført	 til	 at	 Kommisjonen	 har	 søkt	 vitenskapelig	
rådgivning	 og	 bistand	 fra	 Den	 europeiske	 myndighet	
for	 næringsmiddeltrygghet	 (EFSA),	 som	 har	 levert	 to	
vitenskapelige	 rapporter	 og	 to	 vitenskapelige	 uttalelser	
om	blåtunge	i	2007.

6)	 I	 samsvar	 med	 direktiv	 2000/75/EF	 skal	 det	 ved	
avgrensning	 av	 verne-	 og	 overvåkingssoner	 tas	
hensyn	 til	 geografiske,	 administrative,	 økologiske	 og	
epizootiologiske	faktorer	i	forbindelse	med	blåtunge,	og	
til	kontrollordningene.	For	å	ta	hensyn	til	disse	faktorene	
skal	det	 fastsettes	 regler	 for	harmoniserte	minstekrav	 til	
overvåking	av	blåtunge	i	Fellesskapet.

7)	 Overvåking	 og	 utveksling	 av	 opplysninger	 er	 viktige	
elementer	 i	 en	 risikobasert	 tilnærming	 for	 å	 bekjempe	
blåtunge.	 For	 dette	 formål	 og	 som	 et	 tillegg	 til	
definisjonene	 fastsatt	 i	 artikkel	 2	 i	 direktiv	 2000/75/EF	
bør	det	særlig	defineres	hva	som	menes	med	et	tilfelle	av	
blåtunge,	 for	 å	 sikre	 en	 felles	 forståelse	 av	 de	 viktigste	
parametrene	som	er	knyttet	til	et	utbrudd	av	blåtunge.

KOMMISJONSFORORDNING	(EF)	nr.	1266/2007

av	26.	oktober	2007

om	gjennomføringsregler	for	rådsdirektiv	2000/75/EF	med	hensyn	til	bekjempelse	og	overvåking	av	blåtunge	samt	
restriksjoner	på	forflytning	av	visse	dyr	av	arter	som	er	mottakelige	for	blåtunge(*)

2013/EØS/38/08
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8)	 Dessuten	har	begrepet	«restriksjonssoner»,	som	er	benyttet	
i	vedtak	2005/393/EF,	vist	seg	å	være	tilstrekkelig,	særlig	
dersom	 forekomsten	 av	 blåtungevirus	 er	 påvist	 i	 det	
berørte	området	to	sesonger	på	rad.	Av	praktiske	årsaker	
og	 av	 hensyn	 til	 klarheten	 i	 Fellesskapets	 regelverk	
bør	 det	 fastsettes	 en	 definisjon	 av	 «restriksjonssoner»	
som	 omfatter	 både	 verne-	 og	 overvåkingssonene	 som	
medlemsstatene	skal	avgrense	 i	 samsvar	med	artikkel	8	
nr.	1	i	direktiv	2000/75/EF.

9)	 Fastsettelsen	 av	 et	 område	 som	 fritt	 for	 blåtunge	 i	
bestemte	 sesonger	 der	 overvåking	 ikke	 kan	 påvise	
overføring	 av	 blåtunge	 eller	 forekomst	 av	 mulige	
smittebærere,	 er	 et	 viktig	 redskap	 for	 en	 bærekraftig	
håndtering	 blåtungeutbrudd,	 som	 gjør	 det	 mulig	 å	
gjennomføre	 sikker	 forflytning	av	dyr.	For	dette	 formål	
bør	det	fastsettes	harmoniserte	kriterier	som	skal	benyttes	
til	å	definere	den	smittebærerfrie	sesongen.

10)	 Utbrudd	 av	 blåtunge	 skal	 meldes	 i	 samsvar	 med	
artikkel	 3	 i	 rådsdirektiv	 82/894/EØF	 ved	 hjelp	 av	 den	
rapporteringsformen	 og	 de	 kodene	 som	 er	 oppført	 i	
kommisjonsvedtak	 2005/176/EF	 av	 1.	 mars	 2005	 om	
fastsetjing	 av	 rapporteringsform	 og	 kodar	 for	 melding	
av	 dyresjukdommar	 i	 medhald	 av	 rådsdirektiv	 82/894/
EØF(1).	I	lys	av	den	aktuelle	epidemiologiske	utviklingen	
av	blåtunge	bør	virkeområdet	for	denne	meldingsplikten	
midlertidig	 tilpasses	 ved	 at	 plikten	 til	 å	 melde	 om	
primærutbrudd	presiseres.

11)	 I	 henhold	 til	 uttalelsen	 fra	 EFSAs	 vitenskapsgruppe	
for	 dyrs	 helse	 og	 velferd	 om	 opprinnelsen	 til	 og	
forekomsten	 av	 blåtunge(2),	 som	 ble	 vedtatt	 27.	 april	
2007,	er	det	avgjørende	at	det	 innføres	hensiktsmessige	
overvåkingsprogrammer	 som	 gjør	 det	 mulig	 å	 påvise	
forekomst	 av	 blåtunge	 så	 tidlig	 som	 mulig.	 Slike	
overvåkingsprogrammer	 bør	 omfatte	 en	 klinisk,	
serologisk	og	entomologisk	del	som	på	en	ensartet	måte	
kan	anvendes	i	alle	medlemsstatene.

12)	 Det	er	behov	for	en	integrert	tilnærming	på	fellesskapsplan	
for	 at	 man	 skal	 kunne	 analysere	 de	 epidemiologiske	
opplysningene	som	framkommer	gjennom	programmene	
for	 overvåking	 av	 blåtunge,	 herunder	 både	 regional	
og	 global	 fordeling	 både	 av	 blåtungeinfeksjon	 og	
smittebærere.

13)	 Ved	 rådsvedtak	90/424/EØF	av	26.	 juni	 1990	om	visse	
kostnader	på	det	veterinære	området(3)	er	det	 fastsatt	at	

(1)	 EUT	L	59	av	5.3.2005,	s.	40.	Vedtaket	endret	ved	vedtak	2006/924/EF	(EUT	
L	354	av	14.12.2006,	s.	48).

(2)	 EFSA	Journal	(2007)	480,	s.	1-20.
(3)	 EFT	 L	 224	 av	 18.8.1990,	 s.	 19.	 Vedtaket	 sist	 endret	 ved	 forordning	

(EF)	nr.	1791/2006	(EUT	L	363	av	20.12.2006,	s.	1).

Fellesskapet	skal	bidra	økonomisk	til	å	utrydde,	bekjempe	
og	overvåke	blåtunge.

14)	 I	 henhold	 til	 vedtak	 90/424/EØF	 ble	 det	 ved	
kommisjonsvedtak	2007/367/EF	av	25.	mai	2007	om	et	
finansielt	bidrag	fra	Fellesskapet	til	Italia	for	innføring	av	
et	system	for	innsamling	og	analyse	av	epidemiologiske	
opplysninger	om	blåtunge(4)	innført	et	nettbasert	system	
for	å	samle	 inn,	 lagre	og	analysere	overvåkingsdata	om	
blåtunge	 i	 medlemsstatene,	 kalt	 BlueTongue	 NETwork	
(heretter	kalt	«BT-Net-systemet»).	Det	er	helt	avgjørende	
at	dette	systemet	utnyttes	fullt	ut	for	å	fastlegge	de	mest	
egnede	tiltakene	for	å	bekjempe	sykdommen,	kontrollere	
hvor	 effektive	 tiltakene	 er	 og	 legge	 til	 rette	 for	 sikker	
forflytning	 av	 dyr	 av	 mottakelige	 arter.	 For	 å	 sikre	 en	
mer	effektiv	og	formålstjenlig	utveksling	av	opplysninger	
mellom	 medlemsstatene	 og	 Kommisjonen	 om	 de	
iverksatte	programmene	for	overvåking	av	blåtunge	bør	
disse	 opplysningene	 derfor	 utveksles	 gjennom	 BT-Net-
systemet.

15)	 Med	 mindre	 det	 er	 nødvendig	 å	 avgrense	 verne-	 og	
overvåkingssonene	 på	 fellesskapsplan	 i	 samsvar	 med	
artikkel	 8	 nr.	 2	 bokstav	 d)	 i	 direktiv	 2000/75/EF,	 bør	
denne	 avgrensningen	 foretas	 av	 medlemsstatene.	 Av	
klarhetshensyn	 bør	 medlemsstatene	 likevel	 straks	
underrette	 Kommisjonen	 om	 enhver	 avgrensning	 av	
verne-	 og	 overvåkingssoner	 og	 om	 alle	 endringer	 av	
disse.	Dersom	 en	medlemsstat	 for	 eksempel	 planlegger	
å	 la	 et	 epidemiologisk	 relevant	 geografisk	 område	 utgå	
fra	en	restriksjonssone,	bør	den	på	forhånd	framlegge	for	
Kommisjonen	 relevante	 opplysninger	 som	 viser	 at	 det	
ikke	forekommer	blåtungevirus	i	det	aktuelle	området.

16)	 Unntak	 fra	 utførselsforbudet	 som	 gjelder	 forflytning	
av	 dyr	 av	 mottakelige	 arter	 samt	 deres	 sæd,	 egg	 og	
embryoer	 fra	 restriksjonssonen,	 bør	 tillates	 på	grunnlag	
av	 en	 risikoanalyse	 som	 tar	 hensyn	 til	 de	 dataene	 som	
er	 samlet	 inn	 gjennom	 programmet	 for	 overvåking	 av	
blåtunge,	utvekslingen	av	data	med	øvrige	medlemsstater	
og	 Kommisjonen	 gjennom	 BT-Net-systemet,	 dyrenes	
bestemmelsessted	 samt	 om	 dyrene	 oppfyller	 visse	
helsekrav	 som	 garanterer	 deres	 sikkerhet.	 Forflytning	
av	dyr	 for	umiddelbar	 slakting	bør	på	visse	vilkår	også	
unntas	 fra	 utførselsforbudet.	 Med	 hensyn	 til	 den	 lave	
risikoen	 ved	 forflytning	 av	 dyr	 for	 umiddelbar	 slakting	
og	 visse	 risikoreduserende	 faktorer	 bør	 det	 fastsettes	
særlige	 vilkår	 som	 reduserer	 risikoen	 for	 overføring	 av	
virus	mest	mulig	ved	å	kanalisere	transporten	av	dyr	fra	
en	driftsenhet	 i	 en	 restriksjonssone	 til	 slakterier	 som	er	
utpekt	på	grunnlag	av	en	risikovurdering.

(4)	 EUT	L	139	av	31.5.2007,	s.	30.
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17)	 Forflytning	av	dyr	 innenfor	 samme	restriksjonssone	der	
samme	serotype(r)	av	blåtungevirus	forekommer,	utgjør	
ikke	en	ytterligere	risiko	for	dyrs	helse,	og	bør	derfor	på	
visse	vilkår	tillates	av	vedkommende	myndighet.

18)	 I	henhold	 til	uttalelsen	 fra	EFSAs	vitenskapsgruppe	 for	
dyrs	 helse	 og	 velferd	 om	 smittebærere	 og	 vaksiner(1),	
som	 ble	 vedtatt	 27.	 april	 2007,	 kan	 forflytning	 av	 dyr	
som	 er	 immunisert	 etter	 vaksinering	 eller	 er	 naturlig	
immune,	 anses	 å	 være	 sikker	 uansett	 virusforekomst	
på	 opprinnelsesstedet	 eller	 smittebæreraktivitet	 på	
bestemmelsesstedet.	Det	er	derfor	nødvendig	å	 fastsette	
vilkårene	 som	 immuniserte	 dyr	 må	 oppfylle	 før	 de	
forflyttes	fra	en	restriksjonssone.

19)	 Ved	 rådsdirektiv	 64/432/EØF	 av	 26.	 juni	 1964	 om	
dyrehelseproblemer	 ved	 handel	 med	 storfe	 og	 svin	
innenfor	 Fellesskapet(2),	 rådsdirektiv	 91/68/EØF	 av	
28.	 januar	 1991	 om	 krav	 til	 dyrehelse	 ved	 handel	med	
sau	og	geit	 innenfor	Fellesskapet(3),	 rådsdirektiv	92/65/
EØF	av	13.	juli	1992	om	fastsettelse	av	krav	til	dyrehelse	
ved	handel	 innenfor	Fellesskapet	med	dyr,	 sæd,	 egg	og	
embryoer	 som	 ikke	 omfattes	 av	 kravene	 til	 dyrehelse	
fastsatt	i	de	særlige	fellesskapsregler	oppført	i	vedlegg	A	
del	 I	 til	 direktiv	 90/425/EØF(4)	 og	 kommisjonsvedtak	
93/444/EØF	av	2.	 juli	 1993	om	nærmere	bestemmelser	
om	handel	innenfor	Fellesskapet	med	visse	levende	dyr	og	
varer	beregnet	på	eksport	til	tredjestater(5)	er	det	fastsatt	
at	helsesertifikater	skal	følge	dyrene	ved	forflytning.	Når	
unntak	 fra	 utførselsforbudet	 som	 gjelder	 forflytning	 av	
dyr	av	mottakelige	arter	fra	restriksjonssonen,	anvendes	
på	dyr	beregnet	på	handel	innenfor	Fellesskapet	eller	på	
eksport	til	en	tredjestat,	bør	disse	sertifikatene	inneholde	
en	henvisning	til	denne	forordning.

20)	 I	 henhold	 til	 EFSAs	 uttalelse	 om	 smittebærere	 og	
vaksiner	 bør	 det	 fastsettes	 vilkår	 for	 behandling	 med	
godkjente	 insektmidler	på	 lastestedet	 av	de	kjøretøyene	
som	benyttes	til	transport	av	dyr	av	mottakelige	arter	fra	
en	 restriksjonssone	 til	 eller	 gjennom	 områder	 utenfor	
en	 restriksjonssone.	Dersom	 det	 avsettes	 hviletid	 på	 en	
kontrollstasjon	under	transitt	gjennom	en	restriksjonssone,	
bør	 dyrene	 beskyttes	 mot	 angrep	 fra	 smittebærere.	
Behandling	med	 godkjente	 insektmidler	 av	 dyr,	 lokaler	
og	 omgivelsene	 rundt	 disse	 på	 infiserte	 driftsenheter	
bør	 bare	 foretas	 etter	 en	 nærmere	 definert	 protokoll	 på	

(1)	 EFSA	Journal	(2007)	479,	s.	1-29.
(2)	 EFT	 121	 av	 29.7.1964,	 s.	 1977/1964.	 Direktivet	 sist	 endret	 ved	 direktiv	

2006/104/EF.
(3)	 EFT	L	46	av	19.2.1991,	s.	19.	Direktivet	sist	endret	ved	direktiv	2006/104/

EF.
(4)	 EFT	L	268	av	14.9.1992,	s.	54.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsved-	 EFT	L	268	av	14.9.1992,	s.	54.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsved-

tak	2007/265/EF	(EUT	L	114	av	1.5.2007,	s.	17).
(5)	 EFT	L	208	av	19.8.1993,	s.	34.

grunnlag	 av	 positive	 resultater	 av	 en	 risikovurdering	
som	 foretas	 fra	 sak	 til	 sak,	 og	 der	 det	 tas	 hensyn	 til	
geografiske,	 epidemiologiske,	 økologiske,	miljømessige	
og	entomologiske	data	samt	en	nytte-	og	kostnadsanalyse.

21)	 Helsesertifikatene	som	er	fastsatt	i	direktiv	64/432/EØF,	
91/68/EØF	og	92/65/EØF	og	vedtak	93/444/EØF	for	dyr	
beregnet	på	handel	innenfor	Fellesskapet	og	på	eksport	til	
en	 tredjestat,	bør	 inneholde	en	henvisning	 til	eventuelle	
behandlinger	med	 insektmidler	 som	 er	 utført	 i	 samsvar	
med	denne	forordning.

22)	 På	 grunn	 av	 behovet	 for	 å	 unngå	 unødvendige	
forstyrrelser	i	handelen	er	det	viktig	at	det	raskt	opprettes	
en	 bærekraftig	 strategi	 for	 å	 bekjempe	 blåtungeviruset	
som	muliggjør	sikker	handel	med	dyr	av	mottakelige	arter	
som	forflyttes	innenfor	og	fra	restriksjonssoner.

23)	 Tiltakene	 fastsatt	 i	 denne	 forordning	 er	 i	 samsvar	med	
uttalelse	 fra	Den	 faste	 komité	 for	 næringsmiddelkjeden	
og	dyrehelsen	—

VEDTATT	DENNE	FORORDNING:

KAPITTEL 1

FORMÅL OG DEFINISJONER

Artikkel 1

Formål

Ved	 denne	 forordning	 fastsettes	 det	 regler	 for	 bekjempelse	
og	 overvåking	 av	 blåtunge	 samt	 restriksjoner	 på	 forflytning	
innenfor	og	fra	restriksjonssoner	av	dyr	som	definert	i	artikkel	2	
bokstav	c)	i	direktiv	2000/75/EF	i	forbindelse	med	blåtunge.

Artikkel 2

Definisjoner

I	 denne	 forordning	 får	 definisjonene	 i	 artikkel	 2	 i	
direktiv	2000/75/EF	anvendelse.

Videre	menes	med:

a)	 «tilfelle	 av	 blåtunge»	 et	 dyr	 som	 minst	 oppfyller	 ett	 av	
følgende	vilkår:	
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i)	 Det	viser	kliniske	tegn	på	forekomst	av	blåtunge.

ii)	 Det	er	et	kontrolldyr	som	har	vist	negative	serologiske	
resultater	 i	 en	 tidligere	 prøve,	 og	 som	 etter	 denne	
prøven	 har	 serokonvertert	 fra	 negativ	 til	 positiv	 for	
antistoffer	for	minst	én	serotype	av	blåtunge.

iii)	 Det	er	isolert	og	identifisert	blåtungevirus	fra	dyret.

iv)	 Det	 er	 et	 dyr	 som	 har	 avgitt	 positive	 serologiske	
prøver	 for	 blåtunge,	 eller	 det	 er	 fra	 dyret	 identifisert	
virusantigen	 eller	 viral	 ribonukleinsyre	 (RNA)	 som	
er	 spesifikt/spesifikk	 for	 én	 eller	 flere	 serotyper	 av	
blåtunge.

Dessuten	skal	et	sett	med	epidemiologiske	data	vise	at	de	
kliniske	tegnene	eller	resultatene	fra	laboratorieprøver	som	
tyder	på	smitte	med	blåtunge,	skyldes	forekomst	av	virus	
på	driftsenheten	der	dyret	holdes,	og	ikke	at	vaksinerte	eller	
seropositive	dyr	er	blitt	innført	fra	restriksjonssoner,

b)	 «utbrudd	 av	 blåtunge»	 et	 utbrudd	 av	 denne	 sykdommen	
som	definert	i	artikkel	2	bokstav	c)	i	direktiv	82/894/EØF,

c)	 «primærutbrudd	 av	 blåtunge»	 et	 utbrudd	 som	 definert	 i	
artikkel	 2	 bokstav	 d)	 i	 direktiv	 82/894/EØF,	 idet	 det	 tas	
hensyn	til	at	et	tilfelle	av	blåtunge	i	henhold	til	artikkel	3	
nr.	1	første	strekpunkt	i	nevnte	direktiv	er	et	primærutbrudd	
i	følgende	tilfeller:

i)	 det	 er	 ikke	 epidemiologisk	 knyttet	 til	 et	 tidligere	
utbrudd,	eller

ii)	 det	 innebærer	 en	 avgrensning	 av	 en	 restriksjonssone	
eller	 en	 endring	 av	 en	 eksisterende	 restriksjonssone	
som	nevnt	i	artikkel	6,

d)	 «restriksjonssone»	en	sone	som	består	av	både	verne-	og	
overvåkingssoner	opprettet	i	samsvar	med	artikkel	8	nr.	1	i	
direktiv	2000/75/EF,

e)	 «område	 fritt	 for	 blåtunge	 i	 bestemte	 sesonger»	 et	
epidemiologisk	 relevant	 geografisk	 område	 i	 en	
medlemsstat	der	overvåkingen	i	en	del	av	året	ikke	påviser	
overføring	 av	 blåtungevirus	 eller	 forekomst	 av	 voksne	
mulig	smitteoverførende	insekter	av	slekten	Culicoides,

f)	 «transitt»	forflytning	av	dyr

i)	 fra	eller	gjennom	en	restriksjonssone,

ii)	 fra	 en	 restriksjonssone	 gjennom	 en	 sone	 som	 ikke	
er	 en	 restriksjonssone,	 og	 tilbake	 til	 den	 samme	
restriksjonssonen,	eller

iii)	 fra	en	restriksjonssone	gjennom	en	sone	som	ikke	er	en	
restriksjonssone,	til	en	annen	restriksjonssone.

KAPITTEL 2

OVERVÅKING OG UTVEKSLING AV 
OPPLYSNINGER

Artikkel 3

Melding	om	blåtunge

Medlemsstatene	 skal	 melde	 om	 primærutbrudd	 og	 utbrudd	
av	 blåtunge	 gjennom	meldingssystemet	 for	 dyresykdommer,	
og	 benytte	 rapporteringsformen	 og	 kodene	 oppført	 i	
vedtak	2005/176/EF.

Artikkel 4

Programmer	for	overvåking	av	blåtunge

Medlemsstatene	 skal	 gjennomføre	 følgende	 programmer	 i	
samsvar	med	minstekravene	fastsatt	i	vedlegg	I:

a)	 programmer	for	overvåking	av	blåtunge	i	restriksjonssoner,

b)	 programmer	 for	 overvåking	 av	 blåtunge	 utenfor	
restriksjonssoner.

Artikkel 5

Epidemiologiske	opplysninger

1.	 Medlemsstatene	 skal	 sende	 opplysninger	 om	 blåtunge	
som	 er	 innsamlet	 i	 forbindelse	 med	 gjennomføringen	 av	
programmene	 for	 overvåking	 av	 blåtunge	 i	 og/eller	 utenfor	
restriksjonssonene,	til	det	nettbaserte	systemet	for	opplysninger	
om	 blåtunge,	 BT-Net-systemet,	 som	 ble	 opprettet	 ved	
vedtak	2007/367/EF,	og	særlig

a)	 en	månedlig	rapport	som	sendes	inn	senest	én	måned	etter	
utgangen	 av	 rapporteringsmåneden,	 og	 som	 minst	 skal	
omfatte	følgende:

i)	 data	om	kontrolldyrene	fra	iverksatte	programmer	for	
overvåking	av	blåtunge	i	restriksjonssonene,
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ii)	 entomologiske	 data	 fra	 iverksatte	 programmer	 for	
overvåking	av	blåtunge	i	restriksjonssonene,

b)	 en	foreløpig	rapport	som	omfatter	årets	første	seks	måneder,	
som	skal	sendes	inn	senest	31.	juli	hvert	år,	og	som	minst	
skal	omfatte	følgende:

i)	 data	 fra	 iverksatte	 programmer	 for	 overvåking	 av	
blåtunge	utenfor	restriksjonssonene,

ii)	 data	om	vaksinasjoner	fra	restriksjonssonene,

c)	 en	årlig	rapport	som	sendes	inn	senest	30.	april	påfølgende	
år,	og	som	skal	inneholde	opplysningene	angitt	i	bokstav	b)	
i)	og	ii)	for	foregående	år.

2.	 Opplysningene	som	skal	sendes	til	BT-Net-systemet,	
er	oppført	i	vedlegg	II.

KAPITTEL 3

RESTRIKSJONER PÅ FORFLYTNING AV DYR OG 
DERES SÆD, EGG OG EMBRYOER

Artikkel 6

Restriksjonssoner

1.	 Medlemsstatene	 skal	 innen	 24	 timer	 underrette	
Kommisjonen	om	sine	restriksjonssoner	og	om	enhver	endring	
i	situasjonen	for	disse	sonene.

2.	 Før	 medlemsstatene	 treffer	 en	 beslutning	 om	 å	 fjerne	
et	 epidemiologisk	 relevant	 geografisk	 område	 fra	 en	
restriksjonssone,	skal	de	dokumentere	overfor	Kommisjonen	at	
dette	området	har	vært	fritt	for	blåtungevirus	i	et	tidsrom	på	to	
år	etter	at	programmet	for	overvåking	av	blåtunge	ble	innført.

3.	 Kommisjonen	 skal	 gjennom	 Den	 faste	 komité	 for	
næringsmiddelkjeden	og	dyrehelsen	underrette	medlemsstatene	
om	listen	over	restriksjonssoner.

4.	 Medlemsstatene	skal	utarbeide	og	ajourføre	en	liste	over	
restriksjonssonene	på	sitt	territorium,	og	gjøre	den	tilgjengelig	
for	de	øvrige	medlemsstatene	og	for	offentligheten.

5.	 Kommisjonen	skal	bare	til	orientering	offentliggjøre	den	
ajourførte	listen	over	restriksjonssoner	på	sitt	nettsted.

Denne	listen	skal	inneholde	opplysninger	om	de	serotypene	av	
blåtungevirus	som	forekommer	i	hver	restriksjonssone,	som	i	
henhold	til	artikkel	7	og	8	skal	gjøre	det	mulig	å	identifisere	de	
avgrensede	restriksjonssonene	i	de	forskjellige	medlemsstatene	
der	de	samme	serotypene	av	blåtungevirus	forekommer.

Artikkel 7

Vilkår	for	forflytninger	innenfor	samme	restriksjonssone

1.	 Forflytning	av	dyr	 innenfor	 samme	restriksjonssone	der	
samme	serotype(r)	av	blåtungevirus	forekommer,	skal	 tillates	
av	 vedkommende	 myndighet	 under	 forutsetning	 av	 at	 de	
dyrene	som	skal	forflyttes,	ikke	viser	kliniske	tegn	på	blåtunge	
den	dagen	de	transporteres.

2.	 Forflytning	av	dyr	fra	en	vernesone	til	en	overvåkingssone	
kan	imidlertid	bare	tillates	dersom

a)	 dyrene	oppfyller	vilkårene	oppført	i	vedlegg	III,	eller

b)	 dyrene	oppfyller	andre	tilfredsstillende	dyrehelsegarantier	
på	grunnlag	av	et	positivt	resultat	av	en	risikovurdering	av	
tiltak	mot	 spredning	av	blåtungevirus	og	beskyttelse	mot	
angrep	 fra	 smittebærere,	 som	 kreves	 av	 vedkommende	
myndighet	 på	 opprinnelsesstedet	 og	 er	 godkjent	 av	
vedkommende	myndighet	på	bestemmelsesstedet,	innen	de	
aktuelle	dyrene	forflyttes,	eller

c)	 dyrene	er	beregnet	på	umiddelbar	slakting.

3.	 Opprinnelsesmedlemsstaten	 skal	 umiddelbart	
underrette	 Kommisjonen	 og	 de	 øvrige	 medlemsstatene	 om	
dyrehelsegarantiene	nevnt	i	nr.	2	bokstav	b).

4.	 For	dyr	som	er	nevnt	 i	nr.	1	og	2	 i	denne	artikkel,	 skal	
følgende	utfyllende	tekst	tilføyes	i	tilsvarende	helsesertifikater	
fastsatt	i	direktiv	64/432/EØF,	91/68/EØF	og	92/65/EØF	eller	
nevnt	i	vedtak	93/444/EØF:

«Dyr	 som	 oppfyller	 kravene	 i	 ……	 (artikkel 7 nr. 1, 
artikkel 7 nr. 2 bokstav a), artikkel 7 nr. 2 bokstav b) eller 
artikkel 7 nr. 2 bokstav c), angi det som passer)	i	forordning	
(EF)	nr.	1266/2007(*).

	 ______________

	 (*)	 EUT	L	283	av	27.10.2007,	s.	37.»
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Artikkel 8

Vilkår	for	unntak	fra	utførselsforbudet	fastsatt	i	direktiv	
2000/75/EF

1.	 Forflytning	 av	 dyr,	 deres	 sæd,	 egg	 og	 embryoer	 fra	 en	
driftsenhet,	en	sædstasjon	eller	et	sædlager	i	en	restriksjonssone	
til	en	annen	driftsenhet,	sædstasjon	eller	et	annet	sædlager,	er	
unntatt	fra	utførselsforbudet	fastsatt	i	artikkel	9	nr.	1	bokstav	c)	
og	artikkel	10	nr.	1	i	direktiv	2000/75/EF,	forutsatt	at	dyrene,	
deres	sæd,	egg	og	embryoer

a)	 oppfyller	 vilkårene	 oppført	 i	 vedlegg	 III	 til	 denne	
forordning,	eller

b)	 oppfyller	 andre	 tilfredsstillende	 dyrehelsegarantier	 på	
grunnlag	 av	 et	 positivt	 resultat	 av	 en	 risikovurdering	 av	
tiltak	mot	 spredning	av	blåtungevirus	og	beskyttelse	mot	
angrep	 fra	 smittebærere,	 som	 kreves	 av	 vedkommende	
myndighet	 på	 opprinnelsesstedet	 og	 er	 godkjent	 av	
vedkommende	myndighet	på	bestemmelsesstedet,	innen	de	
aktuelle	dyrene	forflyttes.

2.	 Opprinnelsesmedlemsstaten	 skal	 umiddelbart	
underrette	 Kommisjonen	 og	 de	 øvrige	 medlemsstatene	 om	
dyrehelsegarantiene	nevnt	i	nr.	1	bokstav	b).

3.	 Det	 skal	 innføres	 en	 kanaliseringsprosedyre	 som	 skal	
forvaltes	av	vedkommende	myndighet	på	bestemmelsesstedet,	
for	 å	 hindre	 at	 dyrene,	 deres	 sæd,	 egg	 og	 embryoer	 som	 er	
forflyttet	 i	 henhold	 til	 vilkårene	 fastsatt	 i	 nr.	 1	 bokstav	 b),	
forflyttes	videre	til	en	annen	medlemsstat,	med	mindre	dyrene	
oppfyller	vilkårene	fastsatt	i	nr.	1	bokstav	a).

4.	 Forflytning	av	dyr	fra	et	driftssted	i	en	restriksjonssone	med	
henblikk	på	umiddelbar	slakting	er	unntatt	fra	utførselsforbudet	
fastsatt	i	artikkel	9	nr.	1	bokstav	c)	og	artikkel	10	nr.	1	i	direktiv	
2000/75/EF,	forutsatt	at

a)	 det	 ikke	 er	 registrert	 noe	 tilfelle	 av	 blåtunge	 på	
opprinnelsesenheten	 i	 et	 tidsrom	 på	 minst	 30	 dager	 før	
avsendelsesdatoen,

b)	 dyrene	 transporteres	 under	 offentlig	 tilsyn	 direkte	 til	
slakteriet	 for	 slakting	 innen	 24	 timer	 etter	 ankomsten	 til	
bestemmelsesslakteriet,

c)	 vedkommende	 myndighet	 på	 avsenderstedet	 underretter	
vedkommende	 myndighet	 på	 bestemmelsesstedet	 om	
den	planlagte	forflytningen	av	dyrene,	minst	48	 timer	før	
lasting	av	dyrene.

5.	 Uten	 hensyn	 til	 nr.	 4	 bokstav	 b)	 kan	 vedkommende	
myndighet	 på	 bestemmelsesstedet	 på	 grunnlag	 av	 en	
risikovurdering	 kreve	 at	 vedkommende	 myndighet	 på	
opprinnelsesstedet	 oppretter	 en	 kanaliseringsprosedyre	 for	
transport	av	de	nevnte	dyrene	til	utpekte	slakterier.

Alle	 slike	utpekte	 slakterier	 skal	 identifiseres	på	grunnlag	av	
en	risikovurdering	der	kriteriene	oppført	i	vedlegg	IV	skal	tas	
i	betraktning.

Opplysninger	om	de	utpekte	slakteriene	skal	gjøres	tilgjengelig	
for	 de	 øvrige	 medlemsstatene	 og	 for	 offentligheten.	
Opplysningene	skal	også	gjøres	tilgjengelig	gjennom	BT-Net-
systemet.

6.	 For	dyr	samt	deres	sæd,	egg	og	embryoer	som	er	nevnt	
i	 nr.	 1	 og	 4	 i	 denne	 artikkel,	 skal	 følgende	 utfyllende	 tekst	
tilføyes	i	tilsvarende	helsesertifikater	fastsatt	i	direktiv	64/432/
EØF,	 91/68/EØF	 og	 92/65/EØF	 eller	 nevnt	 i	 vedtak	 93/444/
EØF:

«…..	 (Dyr, sæd, egg og embryoer, angi det som passer) 
som	 oppfyller	 kravene	 i ..... (artikkel 8 nr. 1 bokstav a), 
artikkel 8 nr. 1 bokstav b) eller artikkel 8 nr. 4, angi det som 
passer)	i	forordning	(EF)	nr.	1266/2007(*).

__________

(*)	 EUT	L	283	av	27.10.2007,	s.	37.»

Artikkel 9

Ytterligere	vilkår	for	transitt	av	dyr

1.	 Vedkommende	 myndighet	 skal	 tillate	 transitt	 av	 dyr,	
forutsatt	at

a)	 dyr	 fra	 en	 restriksjonssone	 som	 transporteres	 gjennom	
områder	 utenfor	 en	 restriksjonssone,	 samt	 de	 benyttede	
transportmidlene,	 behandles	 med	 godkjente	 insektmidler	
og/eller	repellenter	etter	grundig	rengjøring	og	desinfisering	
på	lastestedet,	og	alltid	før	de	forlater	restriksjonssonen,

b)	 dyr	som	forflyttes	fra	et	område	utenfor	en	restriksjonssone	
gjennom	 en	 restriksjonssone,	 samt	 de	 benyttede	
transportmidlene,	 behandles	 med	 godkjente	 insektmidler	
og/eller	repellenter	etter	grundig	rengjøring	og	desinfisering	
på	lastestedet,	og	alltid	før	de	innføres	i	restriksjonssonen,

c)	 dyrene	er	beskyttet	mot	angrep	fra	smittebærere	når	det	er	
avsatt	en	hviletid	ved	en	kontrollstasjon	under	forflytningen	
gjennom	en	restriksjonssone.
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2.	 For	dyr	som	er	nevnt	i	nr.	1	i	denne	artikkel,	skal	følgende	
utfyllende	tekst	tilføyes	i	tilsvarende	helsesertifikater	fastsatt	i	
direktiv	 64/432/EØF,	 91/68/EØF	og	 92/65/EØF	 eller	 nevnt	 i	
vedtak	93/444/EØF:

«Behandlet	med	insektmiddel/repellent	(navn på produkt)	
den	 ……	 (dato)	 kl.	 ……	 (klokkeslett)	 i	 samsvar	 med	
forordning	(EF)	nr.	1266/2007(*).

_____________
(*)	 EUT	L	283	av	27.10.2007,	s.	37.»

3.	 Nr.	 1	 i	 denne	 artikkel	 får	 ikke	 lenger	 anvendelse	 i	 et	
epidemiologisk	relevant	geografisk	område	i	et	område	som	er	
fritt	for	smittebærere	av	blåtunge	i	bestemte	sesonger,	når	det	
har	gått	mer	enn	60	dager	fra	begynnelsen	av	smittebærerfrie	
sesongen,	som	fastsatt	i	samsvar	med	vedlegg	V.

Dette	 unntaket	 får	 imidlertid	 ikke	 lenger	 anvendelse	 etter	
utløpet	 av	 den	 smittebærerfrie	 sesongen,	 på	 grunnlag	 av	
programmet	for	overvåking	av	blåtunge.

KAPITTEL 4

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 10

Oppheving

Vedtak	2005/393/EF	oppheves.

Artikkel 11

Ikrafttredelse

Denne	 forordning	 trer	 i	 kraft	 den	 femte	 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,	26.	oktober	2007.

 For Kommisjonen

	 Markos	KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

_____________
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VEDLEGG I

Minstekrav	til	programmer	for	overvåking	av	blåtunge	(som	nevnt	i	artikkel	4)

1.		 Minstekrav	til	programmer	for	overvåking	av	blåtunge	som	medlemsstatene	skal	innføre	i	
restriksjonssoner

	 Programmer	for	overvåking	av	blåtunge	i	restriksjonssoner	skal	ha	som	mål	å	gi	opplysninger	om	utviklingen	av	
blåtunge	i	en	sone	som	allerede	er	underlagt	restriksjoner.

	 Den	geografiske	referanseenheten	skal	avgrenses	med	et	rutenett	på	ca.	45	×	45	km	(omkring	2	000	km2),	med	
mindre	særlige	miljøforhold	berettiger	en	annen	størrelse.	I	noen	medlemsstater	kan	en	«region»	som	definert	i	
artikkel	2	i	direktiv	64/432/EØF,	benyttes	som	geografisk	referanseenhet	i	forbindelse	med	overvåkingen.

	 Programmer	for	overvåking	av	blåtunge	skal	minst	bestå	av	følgende:

1.1.	 Serologisk	overvåking	med	kontrolldyr

–	 Serologisk	overvåking	med	kontrolldyr	skal	bestå	av	et	aktivt	årlig	program	for	prøvetaking	av	kontrolldyr,	
som	har	som	mål	å	vurdere	forekomsten	av	blåtungevirus	i	restriksjonssonene.	Kontrolldyrene	skal	så	langt	
som	mulig	være	storfe.	Dyrene	skal	være	fri	for	antistoffer,	påvist	gjennom	en	foreløpig	seronegativ	prøve,	og	
skal	befinne	seg	i	områder	i	restriksjonssonen	der	det,	etter	at	det	er	gjennomført	en	risikoanalyse	der	det	er	
tatt	hensyn	til	vurderinger	av	entomologi	og	miljø,	er	påvist	forekomst	av	smittebæreren,	eller	der	det	finnes	
egnede	habitater	som	smittebæreren	kan	formere	seg	i.

–	 Det	skal	tas	prøver	av	kontrolldyrene	minst	én	gang	i	måneden	i	den	aktuelle	smittebærerens	aktivitetsperiode,	
dersom	denne	er	kjent.	Dersom	disse	opplysningene	mangler,	skal	det	tas	prøver	av	kontrolldyrene	minst	én	
gang	i	måneden	gjennom	hele	året.	Prøvingshyppigheten	kan	likevel	tilpasses	sesongbestemte	svingninger	i	
den	epidemiologiske	situasjonen	i	løpet	av	et	år,	med	henblikk	på	å	fastslå	når	tidsrommet	med	forekomst	av	
blåtungevirus	begynner	og	slutter	i	restriksjonssonene.

–	 Minste	antall	kontrolldyr	per	geografisk	enhet	skal	være	representativt	og	tilstrekkelig	til	å	påvise	en	månedlig	
serokonverteringsinsidens(1)	på	2	%	med	et	konfidensintervall	på	95	%	i	hver	geografisk	enhet.

1.2.	 Entomologisk	overvåking

–	 Entomologisk	 overvåking	 skal	 bestå	 av	 et	 aktivt	 program	 for	 å	 fange	 inn	 smittebærere	 ved	 hjelp	 av	 fast	
oppsatte	 feller,	 slik	 at	 populasjonsdynamikken	 og	 overvintringsegenskapene	 for	 arter	 av	Culicoides	 som	
forekommer	 på	 prøvetakingsstedet,	 kan	 kartlegges	 for	 å	 fastslå	 hvilken	 sesong	 som	 er	 smittebærerfri	 i	
området	fritt	for	blåtunge	i	bestemte	sesonger,	i	samsvar	med	vedlegg	V.

–	 I	samsvar	med	på	forhånd	fastlagte	protokoller	skal	det	bare	benyttes	sugefeller	med	ultrafiolett	lys.	Fellene	
skal	brukes	hele	natten	og	minst	én	natt	per	uke,	 i	hvert	 fall	 i	den	delen	av	året	 som	kreves	 for	å	 fastslå	
når	den	smittebærerfrie	sesongen	begynner	og	slutter.	Minst	én	felle	skal	plasseres	i	hver	geografisk	enhet	
i	 hele	 restriksjonssonen.	 Brukshyppigheten	 av	 fellene	 skal	 tilpasses	 sesongbestemte	 svingninger	 i	 den	
epidemiologiske	situasjonen	i	løpet	av	året,	slik	at	populasjonsdynamikken	og	overvintringsegenskapene	for	
Culicoides kan	fastlegges	så	nøyaktig	som	mulig,	og	hyppigheten	kan	endres	på	grunnlag	av	de	opplysningene	
som	framkommer	i	løpet	av	de	tre	første	årene	fellene	er	i	bruk.	En	tilstrekkelig	stor	andel	knott	som	samles	
inn	i	insektfellene,	skal	sendes	til	et	spesialisert	laboratorium	som	rutinemessig	kan	telle	og	identifisere	artene	
av	Culicoides.

2.		 Minstekrav	til	programmer	for	overvåking	av	blåtunge	som	medlemsstatene	skal	innføre	utenfor	
restriksjonssoner

	 Programmer	for	overvåking	av	blåtunge	utenfor	restriksjonssoner	skal	ha	som	mål	å	påvise	forekomst	av	virus	i	en	
medlemsstat	som	er	fri	for	blåtunge,	eller	i	et	epidemiologisk	relevant	geografisk	område	som	er	fritt	for	blåtunge,	
og	skal	minst	omfatte	følgende:

(1)	 Det	antas	at	den	normale	årlige	serokonverteringen	i	en	smittesone	er	på	20	%.	I	Fellesskapet	forekommer	viruset	imidlertid	ho-	 Det	antas	at	den	normale	årlige	serokonverteringen	i	en	smittesone	er	på	20	%.	I	Fellesskapet	forekommer	viruset	imidlertid	ho-
vedsakelig	i	et	tidsrom	på	om	lag	seks	måneder	(fra	slutten	av	våren	til	midt	på	høsten).	Derfor	er	2	%	et	forsiktig	anslag	over	den	
forventede	månedlige	serokonvertingsraten.
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2.1.	 Passiv	klinisk	overvåking

–	 skal	bestå	av	et	formelt	og	løpende	system	som	har	som	mål	å	påvise	og	undersøke	mistanker	om	blåtunge,	
herunder	et	system	for	tidlig	varsling	for	å	rapportere	om	mistenkelige	tilfeller.	Dyreeiere	eller	dyreholdere	
samt	veterinærer	skal	omgående	rapportere	enhver	mistanke	om	blåtunge	til	vedkommende	myndighet.	Alle	
tilfeller	av	mistanke	om	blåtunge	skal	undersøkes	umiddelbart,

–	 skal	særlig	forsterkes	i	sesongen	med	smittebæreraktivitet,	og	særlig	i	begynnelsen	av	sesongen,

–	 skal	sikre	at	det	gjennomføres	opplysningskampanjer	som	først	og	fremst	skal	gjøre	det	mulig	for	veterinærer	
og	gårdbrukere	å	gjenkjenne	kliniske	tegn	på	blåtunge.

2.2.	 Serologisk	overvåking

–	 skal	bestå	av	et	aktivt	årlig	program	for	serologisk	prøvetaking	av	populasjoner	av	mottakelige	arter,	som	
har	som	mål	å	påvise	overføring	av	blåtungevirus	ved	hjelp	av	serologisk	og/eller	virologisk	prøvetaking	
(stikkprøver	eller	målrettet),	 som	står	 i	 forhold	 til	 smittefaren	for	medlemsstaten	eller	det	epidemiologisk	
relevante	geografiske	området,	og	som	gjennomføres	på	den	tiden	av	året	da	det	er	størst	sannsynlighet	for	å	
påvise	serokonvertering,

–	 skal	utformes	slik	at	prøvene	er	representative	for	storfepopulasjonen	i	medlemsstaten	eller	i	et	epidemiologisk	
relevant	geografisk	område,	og	slik	at	prøveantallet	er	beregnet	for	å	påvise	en	prevalens	på	0,5	%	med	et	
konfidensintervall	på	95	%	hos	storfepopulasjonen	i	medlemsstaten	eller	det	geografiske	området,

–	 skal	sikre	at	prøveantallet	er	tilpasset	sammensetningen	av	storfepopulasjonen	som	det	skal	tas	prøver	av,	og	
at	det	egner	seg	til	målrettet	overvåking,	med	søkelys	på	prøvetaking	for	å	overvåke	høyrisikopopulasjoner	
som	det	finnes	særskilte,	allment	kjente	risikofaktorer	for.	Den	målrettede	overvåkingen	skal	være	tilrettelagt	
for	 å	 sikre	 at	 seropositive	 dyr	 fra	 vaksinerte	 eller	 immuniserte	 populasjoner	 som	 nevnt	 i	 nr.	 5,	 6	 og	 7	 i	
avsnitt	A	i	vedlegg	III,	ikke	griper	forstyrrende	inn	i	programmet	for	overvåking	av	blåtunge.

2.3.	 Entomologisk	overvåking

–	 skal	bestå	av	et	aktivt	årlig	program	for	å	fange	inn	smittebærere,	som	har	som	mål	å	samle	inn	opplysninger	
om	påviste	og	mulige	smitteoverførende	arter	i	medlemsstaten	eller	i	et	epidemiologisk	relevant	geografisk	
område,	samt	om	deres	utbredelse	og	forekomst	i	forskjellige	sesonger,

–	 skal	 gjennomføres	 i	 alle	 de	 medlemsstatene	 der	 det	 mangler	 opplysninger	 om	 påviste	 og	 mulige	
smitteoverførende	arter,	deres	utbredelse	og	forekomst	i	forskjellige	sesonger.

_____________
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VEDLEGG II

Opplysninger	som	medlemsstatene	skal	sende	til	BT-Net-systemet	(som	nevnt	i	artikkel	5	nr.	2)

Opplysningene	som	medlemsstatene	skal	sende	til	BT-Net-systemet,	skal	omfatte	minst	følgende:

1.	 Serologiske/virologiske	data	om	blåtunge

a)	 Administrativ	avdeling/enhet

b)	 Dyrearter	som	er	undersøkt

c)	 Type	overvåkingssystem	(system	med	kontrolldyr	eller	periodisk	undersøkelse)

d)	 Type	utførte	diagnoseprøver	(ELISA,	serumnøytralisering,	PCR,	virusisolasjon)

e)	 Måned	og	år

f)	 Antall	undersøkte	dyr(1)

g)	 Antall	positive	dyr

h)	 Serotype	som	er	bestemt	serologisk	eller	virologisk	(opplyses	ved	positive	resultater	ved	serumnøytraliserings-	
eller	virusisolasjonsprøve)

2.		 Entomologiske	data	om	blåtunge

a)	 Administrativ	avdeling

b)	 Entydig	identifikasjon	for	stedet	(entydig	kode	for	hvert	innfangingssted)

c)	 Innsamlingsdato

d)	 Breddegrad	og	lengdegrad

e)	 Samlet	antall	innsamlede	Culicoides spp.

f)	 Antall	innsamlede	C. imicola,	dersom	tallet	foreligger

g)	 Antall	innsamlede	C. obsoletus Complex,	dersom	tallet	foreligger

h)	 Antall	innsamlede	C. obsoletus sensu strictu,	dersom	tallet	foreligger

i)	 Antall	innsamlede	C. scoticus,	dersom	tallet	foreligger

j)	 Antall	innsamlede	C. Pulicaris Complex,	dersom	tallet	foreligger

k)	 Antall	innsamlede	C. Nubeculosus complex,	dersom	tallet	foreligger

l)	 Antall	innsamlede	C. dewulfii,	dersom	tallet	foreligger

m)	 Andre	relevante	data

3.		 Data	om	vaksinasjon	mot	blåtunge

a)	 Administrativ	avdeling

b)	 År/halvår

c)	 Type	vaksine

d)	 Serotypekombinasjon

e)	 Vaksinerte	dyrearter

f)	 Samlet	antall	besetninger	i	medlemsstaten

g)	 Samlet	antall	dyr	i	medlemsstaten

(1)	 Dersom	det	benyttes	serumblandinger,	skal	det	angis	hvor	mange	dyr	de	undersøkte	serumblandingene	tilsvarer.
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h)	 Samlet	antall	besetninger	som	omfattes	av	vaksinasjonsprogrammet

i)	 Samlet	antall	dyr	som	omfattes	av	vaksinasjonsprogrammet

j)	 Samlet	antall	vaksinerte	besetninger

k)	 Antall	vaksinerte	dyr	(dersom	vaksinasjonstypen	er	«vaksinasjon	av	unge	dyr»)

l)	 Antall	vaksinerte	unge	dyr	(dersom	vaksinasjonstypen	er	«massevaksinasjon»)

m)	 Antall	vaksinerte	voksne	dyr	(dersom	vaksinasjonstypen	er	«massevaksinasjon»)

n)	 Administrerte	vaksinedoser

___________
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VEDLEGG III

Vilkår	for	unntak	fra	utførselsforbudet	(som	nevnt	i	artikkel	7	nr.	2	bokstav	a)	og	artikkel	8	nr.	1	bokstav	a))

A.		 Dyr

Dyrene	skal	ha	vært	beskyttet	mot	angrep	fra	smittebæreren	Culicoides	under	transport	til	bestemmelsesstedet.

I	tillegg	skal	minst	ett	av	vilkårene	i	nr.	1-7	være	oppfylt:

1.	 Dyrene	har	inntil	avsendelsen	vært	holdt	i	et	område	som	er	fritt	for	blåtunge	i	bestemte	sesonger,	i	den	smittebærerfrie	
sesongen	fastsatt	i	samsvar	med	vedlegg	V,	siden	fødselen	eller	i	minst	60	dager	før	forflytningsdatoen,	og	har	høyst	
sju	dager	før	forflytningsdatoen	med	negativt	resultat	gjennomgått	en	prøve	for	identifisering	av	agens	i	samsvar	
med	Verdens	dyrehelseorganisasjons	(OIEs)	landdyrhåndbok(1)	(heretter	kalt	«OIEs	landdyrhåndbok»).

En	prøve	for	identifisering	av	agens	er	likevel	ikke	nødvendig	for	medlemsstater	eller	regioner	i	en	medlemsstat	der	
tilstrekkelige	epidemiologiske	data	som	er	innsamlet	på	grunnlag	av	et	overvåkingsprogram	som	er	gjennomført	i	et	
tidsrom	på	minst	tre	år,	underbygger	fastsettelsen	av	den	smittebærerfrie	sesongen	fastsatt	i	samsvar	med	vedlegg	V.

Medlemsstater	som	benytter	seg	av	denne	muligheten,	skal	underrette	Kommisjonen	og	de	øvrige	medlemsstatene	
gjennom	Den	faste	komité	for	næringsmiddelkjeden	og	dyrehelsen.

2.	 Dyrene	 har	 inntil	 avsendelsen	 vært	 beskyttet	 mot	 angrep	 fra	 smittebærere	 i	 et	 tidsrom	 på	minst	 60	 dager	 før	
avsendelsesdatoen.

3.	 Dyrene	har	inntil	avsendelsen	vært	holdt	i	et	område	som	er	fritt	for	blåtunge	i	bestemte	sesonger,	i	den	smittebærerfrie	
sesongen	fastsatt	i	samsvar	med	vedlegg	V,	eller	har	i	minst	28	dager	vært	beskyttet	mot	angrep	fra	smittebærere,	
og	har	i	dette	tidsrommet	med	negativt	resultat	gjennomgått	en	serologisk	prøve	for	påvisning	av	antistoffer	mot	
blåtungevirusgruppen	i	samsvar	med	OIEs	landdyrhåndbok,	utført	minst	28	dager	etter	startdatoen	for	tidsrommet	
med	beskyttelse	mot	angrep	fra	smittebærere	eller	for	den	smittebærerfrie	sesongen.

4.	 Dyrene	 har	 inntil	 avsendelsen	 vært	 holdt	 i	 et	 område	 som	 er	 fritt	 for	 blåtunge	 i	 bestemte	 sesonger,	 i	 den	
smittebærerfrie	sesongen	fastsatt	i	samsvar	med	vedlegg	V,	eller	har	i	minst	14	dager	vært	beskyttet	mot	angrep	
fra	smittebærere,	og	har	i	dette	tidsrommet	med	negativt	resultat	gjennomgått	en	prøve	for	identifisering	av	agens	
samsvar	med	OIEs	landdyrhåndbok,	utført	minst	14	dager	etter	startdatoen	for	 tidsrommet	med	beskyttelse	mot	
angrep	fra	smittebærere	eller	for	den	smittebærerfrie	sesongen.

5.	 Dyrene	stammer	fra	en	besetning	som	er	vaksinert	i	henhold	til	et	vaksinasjonsprogram	fastsatt	av	vedkommende	
myndighet,	dyrene	er	vaksinert	mot	den	eller	de	 serotypene	som	forekommer	eller	kan	antas	å	 forekomme	 i	et	
epidemiologisk	relevant	geografisk	opprinnelsesområde,	dyrene	er	fortsatt	omfattet	av	den	immunitetsperioden	som	
garanteres	i	spesifikasjonene	for	vaksinen	og	er	godkjent	i	vaksinasjonsprogrammet,	og	dyrene	oppfyller	minst	ett	
av	følgende	vilkår:

a)	 De	er	blitt	vaksinert	minst	60	dager	før	forflytningsdatoen.

b)	 De	 er	 blitt	 vaksinert	 med	 en	 inaktivert	 vaksine	 senest	 innen	 det	 antallet	 dager	 som	 kreves	 for	 at	
immunbeskyttelsen	 skal	begynne	å	virke	 i	henhold	 til	 spesifikasjonene	 for	den	vaksinen	 som	er	godkjent	 i	
vaksinasjonsprogrammet,	 og	 har	 med	 negativt	 resultat	 gjennomgått	 en	 prøve	 for	 identifisering	 av	 agens	 i	
samsvar	med	OIEs	landdyrhåndbok,	utført	minst	14	dager	etter	at	immunbeskyttelsen	skal	begynne	å	virke	i	
henhold	til	spesifikasjonene	for	den	vaksinen	som	er	godkjent	i	vaksinasjonsprogrammet.

c)	 De	er	blitt	vaksinert	tidligere,	og	er	blitt	revaksinert	med	en	inaktivert	vaksine	innenfor	den	immunitetsperioden	
som	garanteres	i	spesifikasjonene	for	den	vaksinen	som	er	godkjent	i	vaksinasjonsprogrammet.

d)	 De	har	i	den	smittebærerfrie	sesongen	fastsatt	 i	samsvar	med	vedlegg	V	vært	holdt	i	et	område	som	er	fritt	
for	blåtunge	i	bestemte	sesonger,	siden	fødselen	eller	i	minst	60	dager	før	vaksinasjonsdatoen,	og	de	er	blitt	
vaksinert	med	en	inaktivert	vaksine	senest	innen	det	antallet	dager	som	i	henhold	til	spesifikasjonene	for	den	
vaksinen	som	er	godkjent	i	vaksinasjonsprogrammet,	kreves	for	at	immunbeskyttelsen	skal	begynne	å	virke.

(1)	 http://www.oie.int/eng/normes/en_mcode.htm?e1d10
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For	dyr	som	er	nevnt	i	dette	nummer	og	er	beregnet	på	handel	innenfor	Fellesskapet	eller	eksport	til	en	tredjestat,	
skal	følgende	utfyllende	tekst	tilføyes	i	tilsvarende	helsesertifikater	fastsatt	i	direktiv	64/432/EØF,	91/68/EØF	og	
92/65/EØF	eller	nevnt	i	vedtak	93/444/EØF:

«Dyr	vaksinert	mot	blåtunge,	serotype(r)	.......................................................................................	(serotype(r))	med	
.......................................................................................	 (vaksinens navn)	 med	 en	 inaktivert/modifisert	 levende	
vaksine	(angi det som passer)	den	.......................	(dato)	i	samsvar	med	forordning	(EF)	nr.	1266/2007(*).

______________

(*)	 EUT	L	283	av	27.10.2007,	s.	37.»

6.	 Dyrene	er	alltid	blitt	holdt	i	et	epidemiologisk	relevant	geografisk	opprinnelsesområde,	der	høyst	én	serotype	har	
forekommet,	forekommer	eller	kan	antas	å	forekomme,	og

a)	 de	har	med	positivt	resultat	gjennomgått	en	serologisk	prøve	i	samsvar	med	OIEs	landdyrhåndbok	for	å	påvise	
antistoffer	mot	serotypen	av	blåtungevirus,	som	er	utført	mellom	60	og	360	dager	før	forflytningsdatoen,	eller

b)	 de	har	med	positivt	resultat	gjennomgått	en	serologisk	prøve	i	samsvar	med	OIEs	landdyrhåndbok	for	å	påvise	
antistoffer	mot	serotypen	av	blåtungevirus,	som	er	utført	minst	30	dager	før	forflytningsdatoen,	og	dyrene	har	
med	negativt	resultat	gjennomgått	en	prøve	for	identifisering	av	agens	i	samsvar	med	OIEs	landdyrhåndbok, 
høyst	sju	dager	før	forflytningsdatoen.

For	dyr	som	er	nevnt	i	dette	nummer	og	er	beregnet	på	handel	innenfor	Fellesskapet	eller	eksport	til	en	tredjestat,	
skal	følgende	utfyllende	tekst	tilføyes	i	tilsvarende	helsesertifikater	fastsatt	i	direktiv	64/432/EØF,	91/68/EØF	og	
92/65/EØF	eller	nevnt	i	vedtak	93/444/EØF:

«Dyr	som	oppfyller	kravene	i	nr.	6	i	vedlegg	III	til	forordning	(EF)	nr.	1266/2007(*).

____________

(*)	 EUT	L	283	av	27.10.2007,	s.	37.»

7.	 Dyrene	har	gjennomgått	en	tilstrekkelig	spesifikk	serologisk	prøve	i	samsvar	med	OIEs	landdyrhåndbok,	som	kan	
påvise	de	spesifikke	antistoffene	mot	alle	serotyper	av	blåtungevirus	som	forekommer	eller	kan	antas	å	forekomme,	
med	positivt	resultat	for	alle	serotyper	som	forekommer	eller	kan	antas	å	forekomme	i	det	epidemiologisk	relevante	
geografiske	opprinnelsesområdet,	og

a)	 den	spesifikke	serologiske	prøven	er	utført	mellom	60	og	360	dager	før	forflytningsdatoen,	eller

b)	 den	 spesifikke	 serologiske	 prøven	 er	 utført	minst	 30	 dager	 før	 forflytningsdatoen,	 og	 dyrene	med	 negativt	
resultat	 har	 gjennomgått	 en	 prøve	 for	 identifisering	 av	 agens	 i	 samsvar	med	OIEs	 landdyrhåndbok,	 utført	
tidligst	sju	dager	før	forflytningsdatoen.

For	dyr	som	er	nevnt	i	dette	nummer	og	er	beregnet	på	handel	innenfor	Fellesskapet	eller	eksport	til	en	tredjestat,	
skal	følgende	utfyllende	tekst	tilføyes	i	tilsvarende	helsesertifikater	fastsatt	i	direktiv	64/432/EØF,	91/68/EØF	og	
92/65/EØF	eller	nevnt	i	vedtak	93/444/EØF:

«Dyr	som	oppfyller	kravene	i	nr.	7	i	vedlegg	III	til	forordning	(EF)	nr.	1266/2007(*).

__________

(*)	 EUT	L	283	av	27.10.2007,	s.	37.»

B.	 Sæd	fra	dyr

Sæd	skal	komme	fra	donordyr	som	oppfyller	minst	ett	av	følgende	vilkår:

a)	 Dyrene	har	vært	holdt	utenfor	en	restriksjonssone	i	minst	60	dager	før	oppsamlingen	av	sæd	begynte	og	mens	
den	pågikk.

b)	 Dyrene	har	vært	beskyttet	mot	angrep	fra	smittebærere	i	minst	60	dager	før	oppsamlingen	av	sæd	begynte	og	
mens	den	pågikk.
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c)	 Dyrene	har	 i	minst	 60	dager	 før	oppsamlingen	av	 sæd	begynte	og	mens	den	pågikk,	 i	 den	 smittebærerfrie	
sesongen	vært	 holdt	 i	 et	 område	 som	er	 fritt	 for	blåtunge	 i	 bestemte	 sesonger,	 som	 fastsatt	 i	 samsvar	med	
vedlegg	V,	og	har	tidligst	sju	dager	før	oppsamlingen	av	sæd	begynte,	med	negativt	resultat	gjennomgått	en	
prøve	for	identifisering	av	agens	i	samsvar	med	OIEs	landdyrhåndbok.

En	prøve	for	identifisering	av	agens	er	likevel	ikke	nødvendig	i	medlemsstater	eller	regioner	i	en	medlemsstat	
der	 tilstrekkelige	 epidemiologiske	 data	 som	 er	 innsamlet	 på	 grunnlag	 av	 et	 overvåkingsprogram	 og	 er	
gjennomført	i	et	tidsrom	på	minst	tre	år,	underbygger	fastsettelsen	av	den	smittebærerfrie	sesongen,	som	fastsatt	
i	vedleMedlemsstater	som	benytter	seg	av	denne	muligheten,	skal	underrette	Kommisjonen	og	medlemsstatene	
gjennom	Den	faste	komité	for	næringsmiddelkjeden	og	dyrehelsen.

d)	 Dyrene	har	med	negativt	resultat	gjennomgått	en	serologisk	prøve	i	samsvar	med	OIEs	landdyrhåndbok	for	
påvisning	av	antistoffer	mot	blåtungevirusgruppen,	som	er	utført	minst	hver	60.	dag	i	oppsamlingsperioden	og	
mellom	21	og	60	dager	etter	den	siste	oppsamlingen.

e)	 Dyrene	 har	 med	 negativt	 resultat	 gjennomgått	 en	 prøve	 for	 identifisering	 av	 agens	 i	 samsvar	 med	 OIEs	
landdyrhåndbok,	utført	på	blodprøver	som	er	tatt

i)	 ved	første	og	siste	oppsamling,	og

ii)	 i	sædoppsamlingsperioden

–	 minst	hver	sjuende	dag	dersom	det	dreier	seg	om	en	virusisolasjonsprøve,

–	 minst	hver	28.	dag	dersom	det	dreier	seg	om	en	polymerasekjedereaksjonsprøve.

C.	 Egg	og	embryoer	fra	dyr

1.	 Embryoer	 og	 egg	 fra	 storfe	 som	har	 framkommet	 ved	 befruktning	 in vivo,	 skal	 oppsamles	 i	 samsvar	med	
rådsdirektiv	89/556/EØF(1).

2.	 Embryoer	 og	 egg	 fra	 andre	 dyr	 enn	 storfe	 som	 har	 oppstått	 ved	 befruktning	 in vivo	 samt	 storfeembryoer	
produsert	in vitro,	skal	komme	fra	donordyr	som	oppfyller	minst	ett	av	følgende	vilkår:

a)	 De	har	vært	holdt	utenfor	en	restriksjonssone	i	minst	60	dager	før	oppsamlingen	av	embryoer/egg	begynte	
og	mens	den	pågikk.

b)	 De	har	vært	beskyttet	mot	angrep	fra	smittebærere	i	minst	60	dager	før	oppsamlingen	av	embryoer/egg	
begynte	og	mens	den	pågikk.

c)	 De	 har	 med	 negativt	 resultat	 gjennomgått	 en	 serologisk	 prøve	 i	 samsvar	 med	 OIEs	 landdyrhåndbok	
for	 påvisning	 av	 antistoffer	mot	 blåtungevirusgruppen,	mellom	21	 og	 60	 dager	 etter	 oppsamlingen	 av	
embryoer/egg.

d)	 De	 har	 med	 negativt	 resultat	 gjennomgått	 en	 prøve	 for	 identifisering	 av	 agens	 i	 samsvar	 med	 OIEs	
landdyrhåndbok,	utført	på	en	blodprøve	som	er	tatt	på	dagen	for	oppsamling	av	embryoer/egg.

_____________

(1)	 EFT	L	302	av	19.10.1989,	s.	1.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsvedtak	2006/60/EF	(EUT	L	31	av	3.2.2006,	s.	24).
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VEDLEGG IV

Kriterier	for	utpeking	av	slakterier	i	forbindelse	med	utførselsforbudet	(som	nevnt	i	artikkel	8	nr.	5	annet	ledd)

Med	henblikk	på	risikovurderingen	som	skal	legges	til	grunn	for	utpeking	av	slakterier	i	forbindelse	med	den	kanaliserte	
forflytningen	av	dyr	fra	en	driftsenhet	i	en	restriksjonssone	for	umiddelbar	slakting,	skal	vedkommende	myndighet	på	
bestemmelsesstedet	minst	benytte	følgende	kriterier:

1.	 De	dataene	som	er	tilgjengelige	gjennom	overvåkingsprogrammene,	særlig	med	hensyn	til	smittebæreraktivitet.

2.	 Avstanden	mellom	innførselsstedet	i	den	restriksjonsfrie	sonen	og	slakteriet.

3.	 De	entomologiske	dataene	om	ruten.

4.	 Tidsrommet	i	løpet	av	dagen	da	transporten	finner	sted,	sett	i	forhold	til	den	tiden	smittebærerne	er	aktive.

5.	 Den	mulige	bruken	av	insektmidler	og	repellenter	i	samsvar	med	rådsdirektiv	96/23/EF(1).

6.	 Slakteriets	beliggenhet,	sett	i	forhold	til	oppdrettsenheter.

7.	 Biosikkerhetstiltakene	på	slakteriet.

____________

(1)	 EFT	L	125	av	23.5.1996,	s.	10.	Direktivet	sist	endret	ved	direktiv	2006/104/EF.
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VEDLEGG V

Kriterier	for	fastsettelse	av	den	smittebærerfrie	sesongen	(som	nevnt	i	artikkel	9	nr.	3)

Med	henblikk	på	å	 fastsette	et	område	 som	fritt	 for	blåtunge	 i	bestemte	 sesonger,	 skal	den	 sesongen	 som	er	 fri	 for	
smittebærere	i	et	bestemt	epidemiologisk	relevant	geografisk	område	i	en	medlemsstat	(heretter	kalt	«epidemiologisk	
relevant	geografisk	område»),	fastsettes	av	vedkommende	myndighet,	som	minst	skal	benytte	følgende	kriterier:

1.		 Allmenne	kriterier

a)	 Et	program	for	overvåking	av	blåtunge	i	og/eller	utenfor	restriksjonssonene	skal	være	iverksatt.

b)	 De	 særskilte	 kriteriene	 og	 terskelverdiene	 som	 benyttes	 for	 å	 fastsette	 den	 smittebærerfrie	 sesongen,	 skal	
defineres	idet	det	tas	hensyn	til	hvilke	arter	av	Culicoides	som	er	påvist	som	eller	antas	å	være	hovedsmittebærere	
i	det	epidemiologisk	relevante	geografiske	området.

c)	 Kriteriene	som	legges	til	grunn	for	å	fastsette	den	smittebærerfrie	sesongen,	skal	anvendes	idet	det	tas	hensyn	
til	 relevante	 data	 fra	 inneværende	 eller	 foregående	 år	 (historiske	 data).	Aspektene	 ved	 standardisering	 av	
overvåkingsdata	skal	også	tas	i	betraktning.

2.	 Særlige	kriterier

a)	 Ingen	 forekomst	 av	 blåtungevirus	 i	 det	 epidemiologisk	 relevante	 geografiske	 området,	 som	 påvist	 med	
programmer	 for	 overvåking	 av	 blåtunge,	 eller	 annen	 dokumentasjon	 som	 tyder	 på	 at	 blåtungeviruset	 har	
stanset.

b)	 Smittebærere	og	mulige	smittebærere	er	ikke	lenger	aktive,	som	påvist	ved	entomologisk	overvåking	som	en	
del	av	programmene	for	overvåking	av	blåtunge	i	og/eller	utenfor	restriksjonssonene.

c)	 Antallet	innfangede	arter	av	Culicoides	som	er	påvist	som	eller	antas	å	være	smittebærere	av	den	serotypen	som	
forekommer	i	det	epidemiologisk	relevante	geografiske	området,	ligger	under	en	grenseverdi	for	innfangede	
smittebærere	som	skal	fastsettes	for	det	epidemiologisk	relevante	geografiske	området.	Dersom	det	mangler	
pålitelig	dokumentasjon	 som	støtter	 fastsettelsen	av	 en	grenseverdi,	 skal	det	benyttes	 fullstendig	 fravær	 av	
eksemplarer	av	Culicoides imicola og	mindre	enn	fem	eksemplarer	per	felle	av	Culicoides	som	har	lagt	egg.

3.		 Ytterligere	kriterier

a)	 Temperaturforhold	som	har	innflytelse	på	smittebærernes	aktivitet	i	det	epidemiologisk	relevante	geografiske	
området.	 Temperaturgrensene	 skal	 fastsettes	 idet	 det	 tas	 hensyn	 til	 den	 økologiske	 atferden	 hos	 de	 artene	
av	Culicoides	 som	 er	 påvist	 som	 eller	 antas	 å	 være	 smittebærere	 av	 den	 serotypen	 som	 forekommer	 i	 det	
epidemiologisk	relevante	geografiske	området.

_____________
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KOMMISJONEN	FOR	DE	EUROPEISKE	FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	 henvisning	 til	 europaparlaments-	 og	 rådsforordning	
(EF)	nr.	2160/2003	av	17.	november	2003	om	bekjempelse	av	
salmonella	og	andre	 spesifiserte	zoonotiske	 smittestoffer	 som	
overføres	 gjennom	 næringsmidler(1),	 særlig	 artikkel	 4	 nr.	 1,	
artikkel	8	nr.	1	og	artikkel	13,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Forordning	(EF)	nr.	2160/2003	har	som	formål	å	sikre	at	
det	treffes	korrekte	og	virkningsfulle	tiltak	for	å	påvise	og	
bekjempe	 salmonella	 og	 andre	 zoonotiske	 smittestoffer	
i	 alle	 relevante	 ledd	 i	 produksjon,	 bearbeiding	 og	
distribusjon,	 særlig	 på	 primærproduksjonsnivå,	 for	 å	
redusere	 deres	 prevalens	 og	 den	 risikoen	 de	 utgjør	 for	
folkehelsen.

2)	 I	 henhold	 til	 forordning	 (EF)	 nr.	 2160/2003	 skal	
det	 fastsettes	 et	 fellesskapsmål	 for	 å	 redusere	
prevalensen	 av	 alle	 salmonellaserotyper	 hos	 broilere	
på	 primærproduksjonsnivå	 som	 er	 av	 betydning	 for	
folkehelsen.	En	slik	reduksjon	er	viktig	med	henblikk	på	
de	strenge	 tiltakene	som	i	henhold	 til	nevnte	forordning	
skal	gjelde	for	ferskt	kjøtt	fra	infiserte	flokker	av	broilere	
fra	og	med	12.	desember	2010.	Særlig	kan	ferskt	kjøtt	av	
fjørfe,	 herunder	 broilerkjøtt,	 markedsføres	 for	 konsum	
bare	dersom	det	 ikke	er	påvist	Salmonella	 i	25	gram	av	
dette	kjøttet.

3)	 I	 henhold	 til	 forordning	 (EF)	 nr.	 2160/2003	 skal	
fellesskapsmålet	 omfatte	 et	 tall	 som	 angir	 den	 høyeste	
prosentandelen	 av	 epidemiologiske	 enheter	 som	 fortsatt	
er	positive,	og/eller	den	minste	prosentvise	reduksjonen	i	
antallet	epidemiologiske	enheter	som	fortsatt	er	positive,	
når	målet	 senest	 skal	 være	 oppnådd	 og	 definisjonen	 av	
prøveprogrammene	som	er	nødvendige	for	å	kontrollere	
at	målet	 er	oppnådd.	Det	 skal	også,	 når	det	 er	 relevant,	
omfatte	en	definisjon	av	serotyper	som	er	av	betydning	for	
folkehelsen.

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	151	av	13.6.2007,	s.	21,	er	
omhandlet	 i	EØS-komiteens	 beslutning	nr.	 42/2008	 av	25.	 april	 2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	I	(Veterinære	og	plantesanitære	forhold),	
se	EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	nr.	52,	21.8.2008,	s.	6.

(1)	 EUT	L	325	av	12.12.2003,	s.	1.	Forordningen	sist	endret	ved	rådsforordning	
(EF)	nr.	1791/2006	(EUT	L	363	av	20.12.2006,	s.	1).

4)	 For	å	kunne	fastsette	fellesskapsmålet	er	sammenlignbare	
data	 om	 prevalensen	 av	 de	 berørte	 serotypene	 av	
Salmonella	i	flokker	av	broilere	i	medlemsstatene	samlet	
inn	i	samsvar	med	kommisjonsvedtak	2005/636/EF(2)	om	
en	referanseundersøkelse	av	prevalensen	av	Salmonella	i	
flokker	av	broilere.

5)	 I	 henhold	 til	 forordning	 (EF)	 nr.	 2160/2003	 skal	
fellesskapsmålet	 for	 broilere	 i	 en	 overgangsperiode	
på	 tre	 år	 omfatte	 Salmonella enteritidis	 og	 Salmonella 
typhimurium.	Andre	 serotyper	 som	 er	 av	 betydning	 for	
folkehelsen,	kan	vurderes	etter	nevnte	periode.

6)	 For	 å	 kontrollere	 i	 hvilken	 grad	 fellesskapsmålet	 er	 i	
ferd	med	å	nås,	må	det	i	samsvar	med	denne	forordning	
fastsettes	gjentatte	prøvetakinger	i	flokker	av	broilere.

7)	 I	samsvar	med	artikkel	15	i	forordning	(EF)	nr.	2160/2003	
ble	Den	europeiske	myndighet	for	næringsmiddeltrygghet	
(EFSA)	 rådspurt	 om	 fastsettelsen	 av	 fellesskapsmålet	
for	 broilere.	 EFSAs	 arbeidsgruppe	 for	 innsamling	 av	
zoonotiske	 data	 godkjente	 28.	 mars	 2007	 rapporten	
«Report	 on	 the	Analysis	 of	 the	 baseline	 survey	 on	 the	
prevalence	of	Salmonella	in	broiler	flocks	of	Gallus gallus	
in	 the	 EU,	 2005-2006,	 Part	 A:	 Salmonella	 prevalence	
estimates»(3).

8)	 Kommisjonsforordning	 (EF)	 nr.	 1091/2005	 av	 12.	 juli	
2005	 om	 gjennomføring	 av	 europaparlaments-	 og	
rådsforordning	 (EF)	 nr.	 2160/2003	 med	 hensyn	 til	
krav	 til	 bruk	 av	 særlige	 bekjempelsesmetoder	 innenfor	
rammen	 av	 nasjonale	 programmer	 for	 bekjempelse	 av	
salmonella(4)	 er	 erstattet	 med	 kommisjonsforordning	
(EF)	nr.	1177/2006	av	1.	august	2006	om	gjennomføring	
av	 europaparlaments-	 og	 rådsforordning	 (EF)	
nr.	 2160/2003	 med	 hensyn	 til	 krav	 til	 anvendelsen	 av	
særlige	 kontrollmetoder	 innenfor	 rammen	 av	 nasjonale	
programmer	for	bekjempelse	av	salmonella	hos	fjørfe(5).	
Av	 klarhetshensyn	 bør	 forordning	 (EF)	 nr.	 1091/2005	
oppheves.

9)	 Tiltakene	 fastsatt	 i	 denne	 forordning	 er	 i	 samsvar	 med	
uttalelse	 fra	 Den	 faste	 komité	 for	 næringsmiddelkjeden	
og	dyrehelsen	—

(2)	 EUT	L	228	av	3.9.2005,	s.	14.
(3)	 The	EFSA	Journal	(2007)	98,	s.	1–85.
(4)	 EUT	L	182	av	13.7.2005,	s.	3.
(5)	 EUT	L	212	av	2.8.2006,	s.	3.

KOMMISJONSFORORDNING	(EF)	nr.	646/2007

av	12.	juni	2007

om	 gjennomføring	 av	 europaparlaments-	 og	 rådsforordning	 (EF)	 nr.	 2160/2003	med	 hensyn	 til	
fellesskapsmålet	 for	å	 redusere	prevalensen	av	Salmonella enteritidis	 og	Salmonella typhimurium	

hos	broilere	og	om	oppheving	av	forordning	(EF)	nr.	1091/2005(*)

2013/EØS/38/09
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VEDTATT	DENNE	FORORDNING:

Artikkel 1

Fellesskapsmål

1.	 Fellesskapsmålet	i	henhold	til	artikkel	4	nr.	1	i	forordning	
(EF)	 nr.	 2160/2003	 når	 det	 gjelder	 reduksjon	 av	 Salmonella 
enteritidis	 og	 Salmonella typhimurium	 hos	 broilere	 (heretter	
kalt	fellesskapsmålet),	er	å	redusere	den	største	prosentandelen	
av	flokker	av	broilere	som	fortsatt	er	positive	for	Salmonella 
enteritidis	 og	 Salmonella typhimurium	 til	 høyst	 1	 %	 innen	
31.	desember	2011.

2.	 Prøveprogrammet	som	er	nødvendig	for	å	kontrollere	om	
fellesskapsmålet	er	oppnådd,	er	fastsatt	i	vedlegget.

3.	 Kommisjonen	 skal	 vurdere	 en	 gjennomgåelse	 av	
prøveprogrammet	 fastsatt	 i	 vedlegget,	 ut	 fra	 erfaringene	
fra	 2009,	 som	 er	 det	 første	 året	 for	 de	 nasjonale	
bekjempelsesprogrammene	 som	 angitt	 i	 artikkel	 5	 nr.	 1	 i	
forordning	(EF)	nr.	2160/2003.

Artikkel 2

Oppheving	av	forordning	(EF)	nr.	1091/2005

Forordning	(EF)	nr.	1091/2005	oppheves	fra	1.	juli	2007.

Henvisninger	 til	 forordningen	 som	 er	 opphevet	 skal	 forstås	
som	henvisninger	til	forordning	(EF)	nr.	1177/2006.

Artikkel 3

Ikrafttredelse	og	anvendelse

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

Artikkel	1	nr.	1	og	3	får	anvendelse	fra	1.	juli	2007	og	artikkel	1	
nr.	2	får	anvendelse	fra	1.	januar	2009.

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

Utferdiget	i	Brussel,	12.	juni	2007.

 For Kommisjonen

	 Markos	KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

___________
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Prøveprogram	som	er	nødvendig	for	å	kontrollere	om	fellesskapsmålet	som	nevnt	i	artikkel	1	nr.	2	er	oppnådd

1.	 Hyppighet	og	status	for	prøvetakingen

a)		 Utvalgsgrunnlaget	 skal	 omfatte	 alle	 flokker	 av	 broilere	 som	omfattes	 av	 virkeområdet	 for	 forordning	 (EF)	
nr.	2160/2003.

b)		 Prøvetaking	i	flokker	av	broilere	skal	foretas	på	initiativ	fra	den	driftsansvarlige	for	et	næringsmiddelforetak	
eller	fra	vedkommende	myndighet.

–	 Prøvetaking	på	 initiativ	fra	den	driftsansvarlige	for	et	næringsmiddelforetak	skal	 foregå	 i	samsvar	med	
artikkel	5	nr.	3	i	forordning	(EF)	nr.	2160/2003	høyst	tre	uker	før	fuglene	sendes	til	slakteriet.

–	 Prøvetaking	på	initiativ	fra	vedkommende	myndighet	skal	hvert	år	omfatte	minst	én	flokk	av	broilere	ved	
10	%	av	de	driftsenhetene	som	har	flere	enn	5	000	fugler.	Den	skal	foretas	på	grunnlag	av	en	risikovurdering	
hver	gang	vedkommende	myndighet	anser	det	nødvendig.

En	prøvetaking	foretatt	av	vedkommende	myndighet	kan	erstatte	en	prøvetaking	foretatt	på	initiativ	fra	den	
driftsansvarlige	for	et	næringsmiddelforetak.

c)		 Vedkommende	myndighet	kan	imidlertid	som	unntak	fra	bokstav	a)	beslutte	å	ta	prøver	i	minst	én	flokk	av	
broilere	per	parti	i	driftsenheter	med	flere	flokker	dersom

i)	 det	brukes	et	alt-inn-alt-ut-system,

ii)	 alle	flokker	styres	på	samme	måte,

iii)	 alle	flokker	har	felles	fôr	og	vann,

iv)	 det	 i	 løpet	 av	 ett	 år	 og	 fra	 minst	 seks	 partier	 er	 tatt	 prøver	 for	 Salmonella	 spp	 i	 samsvar	 med	
bekjempelsesprogrammet	fastsatt	i	bokstav	b)	i	alle	flokker	i	driftsenheten,	og	vedkommende	myndighet	
har	tatt	prøver	i	alle	flokker	fra	minst	ett	parti,	og

v)	 alle	resultatene	fra	prøvingen	for	Salmonella enteritidis	eller	Salmonella typhimurium	var	negative.

2.	 Prøvetakingsprotokoll

Det	skal	 tas	minst	 to	par	prøver	med	svabersko/-sokker.	Når	det	gjelder	frittgående	flokker	av	broilere,	skal	det	
tas	prøver	bare	i	området	inne	i	fjørfehuset.	Alle	prøver	som	tas	med	svabersko/-sokker,	skal	samles	til	én	prøve.

I	flokker	med	høyst	100	broilere,	der	det	ikke	er	mulig	å	ta	vanlige	prøver	med	svabersko/-sokker	ettersom	man	ikke	
kan	komme	inn	i	fjørfehusene,	kan	det	tas	prøver	med	hendene	ved	at	svaberskoene/-sokkene	tres	utenpå	hansker	
og	gnis	over	overflater	med	fersk	avføring,	eller	dersom	dette	ikke	er	mulig,	ved	andre	egnede	prøvetakingsmetoder	
for	avføring.

Før	svaberskoene/-sokkene	tas	på,	skal	overflaten	fuktes	med	fortynningsmidler	som	sikrer	best	mulig	gjenfinning	
(0,8	%	natriumklorid,	 0,1	%	pepton	 i	 sterilt	 deionisert	 vann),	 sterilt	 vann	eller	 andre	 fortynningsmidler	 som	er	
godkjent	av	det	nasjonale	referanselaboratoriet	nevnt	i	artikkel	11	i	forordning	(EF)	nr.	2160/2003.	Det	er	forbudt	
å	 bruke	 vann	 fra	 driftsenheten,	 som	 inneholder	 antimikrobielle	 stoffer	 eller	 andre	 desinfeksjonsmidler.	 Den	
anbefalte	måten	å	fukte	svaberskoene/-sokkene	på,	er	å	helle	væsken	i	skoene/sokkene	før	de	tas	på.	Svaberskoene/-
sokkene	kan	eventuelt	autoklaveres	før	bruk	med	fortynningsmidler	i	poser	eller	glass	beregnet	på	autoklavering.	
Fortynningsmiddelet	kan	også	anbringes	med	en	sprayflaske	eller	vaskeflaske	etter	at	svaberskoene/-sokkene	er	
tatt	på.

Alle	deler	av	fjørfehuset	skal	være	representert	etter	størrelse	i	prøvetakingen.	Hvert	par	skal	dekke	ca.	50	%	av	
fjørfehusets	areal.

Etter	endt	prøvetaking	skal	svaberskoene/-sokkene	tas	forsiktig	av	slik	at	materialet	som	henger	fast	i	dem,	ikke	
faller	av.	Svaberskoene/-sokkene	kan	vrenges	slik	at	materialet	beholdes.	De	skal	plasseres	i	en	pose	eller	beholder	
og	merkes.
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Vedkommende	myndighet	skal	føre	tilsyn	med	opplæring	av	driftsansvarlige	for	næringsmiddelforetak	for	å	sikre	
at	prøvetakingsprotokollen	brukes	korrekt.

Dersom	prøvetakingen	foretas	av	vedkommende	myndighet	på	grunn	av	mistanke	om	salmonellainfeksjon,	og	i	
andre	tilfeller	det	anses	hensiktsmessig,	skal	vedkommende	myndighet	eventuelt	ta	ytterligere	prøver	for	å	forsikre	
seg	om	at	resultatene	av	undersøkelsen	for	Salmonella	i	flokker	av	broilere	ikke	er	påvirket	av	at	antimikrobielle	
stoffer	brukes	i	flokkene.

Når	 det	 ikke	 er	 påvist	 forekomst	 av	 Salmonella enteritidis	 eller	 Salmonella typhimurium,	 men	 derimot	 påvist	
antimikrobielle	 stoffer	 eller	 en	bakterieveksthemmende	virkning,	 skal	flokken	av	broilere	 anses	 som	en	 infisert	
flokk	i	henhold	til	fellesskapsmålet	nevnt	i	artikkel	1	nr.	2.

3.	 Undersøkelse	av	prøvene

3.1.  Transport og klargjøring av prøvene

Prøver	 skal	 innen	 25	 timer	 etter	 innsamling	 sendes	 som	 ekspresspost	 eller	med	 kurer	 til	 laboratoriene	 angitt	 i	
artikkel	 11	 og	 12	 i	 forordning	 (EF)	 nr.	 2160/2003.	 På	 laboratoriet	 skal	 prøvene	 holdes	 nedkjølt	 inntil	 de	 skal	
undersøkes,	noe	som	skal	gjøres	innen	48	timer	fra	mottak.

Paret	med	svabersko/-sokker	pakkes	forsiktig	ut	slik	at	avføringsmaterialet	som	sitter	fast	på	dem,	ikke	faller	av,	
samles	og	legges	i	225	ml	bufret	peptonvann	som	er	oppvarmet	til	romtemperatur.

Prøven	skal	blandes	til	den	er	helt	mettet,	og	deretter	dyrkes	etter	påvisningsmetoden	angitt	i	nr.	3.2.

Dersom	det	er	fastsatt	ISO-standarder	for	klargjøring	av	avføring	for	å	påvise	salmonella,	skal	disse	anvendes	og	
erstatte	bestemmelsene	om	klargjøring	av	prøver	fastsatt	i	dette	nummer.

3.2. Påvisningsmetode

Påvisningsmetoden	som	er	anbefalt	av	Fellesskapets	referanselaboratorium	for	salmonella,	i	Bilthoven,	Nederland,	
skal	benyttes.

Metoden	 er	 beskrevet	 i	 gjeldende	 utgave	 av	 utkast	 til	 vedlegg	D	 til	 ISO-standard	 6579	 (2002):	 «Detection	 of	
Salmonella	spp.	in	animal	faeces	and	in	samples	of	the	primary	production	stage».

Ved	 denne	 påvisningsmetoden	 brukes	 et	 halvfast	 medium	 (modifisert	 halvfast	 Rappaport-Vassiladis-medium,	
MSRV)	som	eneste	selektive	anrikingsmedium.

3.3.	 Serotypebestemmelse

Minst	ett	isolat	fra	hver	positive	prøve	skal	serotypebestemmes	i	henhold	til	Kaufmann-White-skjemaet.

3.4.	 Alternative metoder

For	 prøver	 som	 er	 tatt	 på	 initiativ	 fra	 den	 driftsansvarlige	 for	 et	 næringsmiddelforetak,	 kan	 analysemetodene	
fastsatt	i	artikkel	11	i	europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	nr.	882/2004(1)	benyttes	i	stedet	for	metodene	for	
klargjøring	av	prøvene,	påvisningsmetodene	og	serotypebestemmelsen	fastsatt	i	nr.	3.1,	3.2	og	3.3	i	dette	vedlegg,	
dersom	de	er	validert	i	samsvar	med	EN/ISO-standard	16140/2003.

3.5.	 Lagring av stammer

Minst	én	isolert	stamme	per	fjørfehus	per	år	skal	samles	inn	av	vedkommende	myndighet	og	lagres	for	framtidig	
fagtyping	eller	prøving	for	antimikrobiell	følsomhet	ved	bruk	av	de	vanlige	metodene	for	kulturinnsamling,	som	
skal	sikre	at	stammene	forblir	intakte	i	minst	to	år.

(1)	 EUT	L	165	av	30.4.2004,	s.	1,	rettet	i	EUT	L	191	av	28.5.2004,	s.1.



EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidendeNr.	38/50 27.6.2013

4.	 Resultater	og	rapportering

4.1.	 Beregning av prevalens for å kontrollere om fellesskapsmålet er oppnådd

En	flokk	av	broilere	skal	anses	som	positiv	med	hensyn	til	kontrollen	av	om	fellesskapsmålet	er	oppnådd	dersom	
forekomst	av	Salmonella enteritidis	og/eller	Salmonella typhimurium	(bortsett	fra	vaksinestammer)	på	et	tidspunkt	
er	påvist	i	flokken.

Positive	flokker	av	broilere	skal	medregnes	bare	én	gang	per	parti,	uavhengig	av	antall	prøvetakinger	og	prøvinger,	
og	skal	rapporteres	bare	i	det	året	den	første	positive	prøven	ble	påvist.

4.2.	 Rapportering

Rapporteringen	skal	omfatte:

a)	 Det	 samlede	 antall	 flokker	 av	 broilere	 som	 vedkommende	 myndighet	 eller	 den	 driftsansvarlige	 for	 et	
næringsmiddelforetak	har	tatt	prøver	av.

b)	 Det	samlede	antall	infiserte	flokker	av	broilere.

c)	 Alle	serotyper	av	Salmonella	som	er	isolert	(også	andre	enn	Salmonella enteritidis	og	Salmonella typhimurium).

d)	 Forklaringer	til	resultatene,	særlig	når	det	gjelder	unntakstilfeller.

Resultatene	og	alle	andre	relevante	opplysninger	skal	inkluderes	i	rapporten	om	utviklingstrekk	og	kilder	fastsatt	i	
artikkel	9	nr.	1	i	europaparlaments-	og	rådsdirektiv	2003/99/EF(1).

4.3.	 Utfyllende opplysninger

Minst	følgende	opplysninger	skal	framlegges	om	hver	flokk	av	broilere	som	det	er	tatt	prøver	av	for	analyse	på	
nasjonalt	plan	eller	for	analyse	av	Den	europeiske	myndighet	for	næringsmiddeltrygghet,	på	dennes	anmodning:

a)	 Prøve	tatt	av	vedkommende	myndighet	eller	den	driftsansvarlige	for	et	næringsmiddelforetak.

b)	 Permanent,	entydig	identifikasjon	av	driftsenheten.

c)	 Permanent,	entydig	identifikasjon	av	fjørfehuset.

d)	 Prøvetakingsmåned.

____________

(1)	 EUT	L	325	av	12.12.2003,	s.	31.
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KOMMISJONEN	FOR	DEI	EUROPEISKE	FELLESSKAPA	
HAR	—

med	 tilvising	 til	 traktaten	 om	 skipinga	 av	 Det	 europeiske	
fellesskapet,

med	 tilvising	 til	 europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	 2003/99/
EF	av	17.	november	2003	om	overvåking	av	zoonoser	og	visse	
zoonotiske	 smittestoffer,	 om	 endring	 av	 rådsvedtak	 90/424/
EØF	og	om	oppheving	av	rådsdirektiv	92/117/EØF(1),	særleg	
artikkel	7	nr.	3,	og

ut	frå	desse	synsmåtane:

1)	 I	medhald	 av	 direktiv	 2003/99/EF	 skal	medlemsstatane	
syte	 for	 at	 overvakinga	 gjev	 samanliknbare	 data	 om	
førekomsten	 av	 antimikrobiell	 resistens	 i	 zoonotiske	
smittestoff	og	i	andre	smittestoff	i	den	grad	desse	utgjer	
eit	trugsmål	mot	helsa.

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	153	av	14.6.2007,	s.	26,	er	
omhandlet	 i	EØS-komiteens	 beslutning	nr.	 42/2008	 av	25.	 april	 2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	I	(Veterinære	og	plantesanitære	forhold),	
se	EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	nr.	52,	21.8.2008,	s.	6.

(1)	 TEU	L	325	av	12.12.2003,	s.	31.	Direktivet	endra	ved	rådsdirektiv	2006/104/
EF	(TEU	L	363	av	20.12.2006,	s.	352).

2)	 Under	 eit	 felles	 seminar	 i	 2003	 mellom	 FAO,	 OIE	 og	
WHO	om	vitskapleg	vurdering	av	bruk	av	antimikrobielle	
stoff	hjå	dyr	og	antimikrobiell	resistens	vart	det	konkludert	
med	at	det	finst	klar	dokumentasjon	på	at	organismar	som	
er	vortne	resistente	som	følgje	av	bruk	av	antimikrobielle	
stoff	hjå	dyr,	har	negative	helseverknader	hjå	menneske:	
auka	 infeksjonsfrekvens,	 auka	 frekvens	 av	 mislukka	
behandlingar	 (i	 nokre	 tilfelle	 med	 dødeleg	 utgang)	 og	
fleire	 alvorlege	 infeksjonar,	 slik	 det	 t.d.	 er	 påvist	 for	
infeksjonar	 med	 fluorokinolon-resistent	 Salmonella	
hjå	 menneske.	 Det	 er	 dokumentert	 at	 omfanget	 av	 og	
mønsteret	 for	 bruk	 av	 antimikrobielle	 stoff	 hjå	 dyr	
påverkar	 førekomsten	 av	 resistente	 bakteriar	 i	 dyr	 og	
næringsmiddel,	og	såleis	òg	den	eksponeringa	for	desse	
resistente	bakteriane	som	menneske	vert	utsette	 for	 (det	
felles	 seminaret	 for	FAO/OIE/WHO-sakkunnige,	 2003).	
Det	 bør	 likevel	 leggjast	 vekt	 på	 at	 dei	 fleste	 problema	
med	resistens	i	lækjemiddel	for	menneske,	kjem	av	bruk	
og	overforbruk	av	antimikrobielle	stoff	til	behandling	og	
profylakse	 hjå	 menneske	 (Europaparlamentet,	 oktober	
2006).

3)	 I	samandragsrapporten	sin	om	utviklingstendensar	for	og	
kjelder	til	zoonosar,	zoonotiske	smittestoff,	antimikrobiell	
resistens	 og	 utbrot	 knytte	 til	 næringsmiddel	 i	 Den	
europeiske	 unionen	 i	 2005(2)	 opplyser	 Den	 europeiske	
styresmakta	 for	 næringsmiddeltryggleik	 (EFSA)	 at	
ein	 høvesvis	 stor	 del	 av	 isolat	 av	 Campylobacter	 og	
Salmonella	 frå	 dyr	 og	 næringsmiddel	 var	 resistent	 mot	
dei	 antimikrobielle	 stoffa	 som	 vanlegvis	 vert	 nytta	 til	
behandling	 av	 sjukdommar	 hjå	 menneske.	 Infeksjonar	
som	vert	spreidde	gjennom	næringsmiddel,	og	som	kjem	
av	desse	resistente	bakteriane,	utgjer	ein	særleg	risiko	for	
menneske,	fordi	behandlinga	kan	mislukkast.

(2)	 The EFSA Journal	(2006),	94.

KOMMISJONSVEDTAK

av	12.	juni	2007

om	ei	harmonisert	overvaking	av	antimikrobiell	resistens	hjå	Salmonella	i	fjørfe	og	svin(*)

[meldt under nummeret K(2007) 2421]

(2007/407/EF)

2013/EØS/38/10
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4)	 Under	møta	sine	høvesvis	den	7.	og	8.	 september	2006	
vedtok	 Vitskapsgruppa	 for	 biologiske	 farar	 og	 EFSAs	
vitskapsgruppe	for	dyrehelse	og	dyrevelferd	ei	fråsegn	om	
granskinga	 av	 samandragsrapporten	 til	 Fellesskapet	 om	
utviklingstendensar	for	og	kjelder	til	zoonosar,	zoonotiske	
smittestoff	 og	 antimikrobiell	 resistens	 i	Den	 europeiske	
unionen	i	2004(1).	Når	det	gjeld	prøving	av	antimikrobiell	
resistens,	vert	det	i	fråsegna	peikt	på	kor	viktig	det	er	å	gje	
nærmare	opplysningar	om	salmonellaserovaren	for	kvart	
isolat,	 og	 å	 harmonisere	 dei	 kritiske	 verdiane	 som	 vert	
nytta	til	å	vurdere	og	rapportere	om	resistens.

5)	 EFSA-arbeidsgruppa	for	innsamling	av	data	om	zoonosar	
vedtok	20.	 februar	2007	ein	 rapport	om	eit	 framlegg	 til	
ei	harmonisert	ordning	for	overvaking	av	antimikrobiell	
resistens	hjå	Salmonella	i	fjørfe	(Gallus gallus),	kalkunar	
og	 svin	 og	 hjå	 Campylobacter jejuni	 og	 C. coli	 i	
broilerar(2).	Rapporten	gjev	tilrådingar	om	ei	ordning	for	
harmonisert	 overvaking	 og	 om	 ein	 harmonisert	metode	
for	prøving	av	følsemd.

6)	 Då	 antimikrobiell	 motstand	 utgjer	 ein	 stadig	 større	
helserisiko,	 og	 det	 finst	 dokumentasjon	 som	 syner	 at	
bruken	av	antibiotika	påverkar	denne	risikoen,	bør	det	i	
medhald	av	artikkel	7	i	direktiv	2003/99/EF	samlast	inn	
samanliknbare	 opplysningar	 frå	 alle	 medlemsstatar	 om	
førekomsten	 av	 antimikrobiell	 resistens	 hjå	 zoonotiske	
smittestoff	i	dyr.	Gjennomføringa	av	denne	artikkelen	bør	
byggje	på	framlegget	frå	EFSA-arbeidsgruppa,	utan	at	det	
rører	ved	nærmare	reglar	for	gjennomføring	i	framtida.

7)	 Dei	tiltaka	som	er	fastsette	i	dette	vedtaket,	er	i	samsvar	
med	fråsegna	frå	Det	faste	utvalet	for	næringsmiddelkjeda	
og	dyrehelsa	—

GJORT	DETTE	VEDTAKET:

Artikkel 1

Mål	og	verkeområde

I	dette	vedtaket	er	det	fastsett	nærmare	reglar	for	overvaking	av	
antimikrobiell	resistens	i	samsvar	med	artikkel	7	nr.	3	og	del	B	
i	 vedlegg	 II	 til	 direktiv	 2003/99/EF,	 som	 skal	 gjennomførast		

(1)	 The EFSA Journal (2006) 403, s. 1-62.
(2)	 The EFSA Journal (2007) 96, s. 1-46.

i	medlemsstatane.	Overvakinga	 skal	omfatte	Salmonella	 spp.	
hjå	 fjørfe	 (Gallus gallus),	kalkunar	og	slaktesvin,	utan	at	det	
rører	ved	ytterlegare	overvaking	av	 antimikrobiell	 resistens	 i	
samsvar	med	krava	i	artikkel	7	nr.	1	i	direktiv	2003/99/EF.

Artikkel 2

Innsamling	og	analysar	av	isolat

Innsamlinga	av	 isolat	av	Salmonella	 spp.,	slik	det	er	nemnt	 i	
artikkel	1,	og	analysen	av	slike	isolat,	skal	utførast	av	den	rette	
styresmakta	eller	under	tilsyn	av	denne	styresmakta,	i	samsvar	
med	dei	tekniske	spesifikasjonane	som	er	fastsette	i	vedlegget.

Artikkel 3

Fortruleg	handsaming	av	data

Nasjonale	 aggregerte	 data	 og	 resultat	 frå	 analysane	 skal	
gjerast	 offentleg	 tilgjengelege	 i	 ei	 form	 som	 sikrar	 fortruleg	
handsaming.

Artikkel 4

Iverksetjing

Dette	vedtaket	skal	nyttast	frå	1.	januar	2008.

Artikkel 5

Dette	vedtaket	er	retta	til	medlemsstatane.

Utferda	i	Brussel,	12.	juni	2007.

 For Kommisjonen

	 Markos	KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

TEKNISKE	SPESIFIKASJONAR	SOM	ER	NEMNDE	I	ARTIKKEL	2

1.	 Opphavet	til	isolata

Isolat	av Salmonella	som	er	samla	inn	gjennom	program	for	motkjemping	og	overvaking,	som	er	skipa	i	samsvar	
med	artikkel	5	i	europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	nr.	2160/2003(1)	og/eller	kommisjonsvedtak	2006/662/
EF(2)	 og	 2006/668/EF(3),	 skal	 samlast	 inn	med	 sikte	 på	 overvaking	 av	 antimikrobiell	 resistens	 i	 samsvar	med	
tabell	1.

Tabell 1:

År	då	det	skal	veljast	ut	visse	zoonotiske	smittestoff	som	er	isolerte	frå	populasjonar	av	dei	nemnde	dyreartane,	
med	sikte	på	prøving	av	antimikrobiell	resistens

År
Alle salmonellaserovarar

Verpehøner Broilerar Kalkunar Slaktesvin

2007 X(*) X(**)

2008 X

2009 X X

2010 X X X

2011 X X X X

2012 X X X X

(*)	 Isolat	frå	prøver	som	er	samla	inn	i	2007	og	lagra	i	samsvar	med	føresegnene	i	vedtak	2006/662/EF.
(**)	 Isolat	frå	prøver	som	er	samla	inn	i	2007	og	lagra	i	samsvar	med	føresegnene	i	vedtak	2006/668/EF.

Høgst	 eitt	 isolat	per	 salmonellaserovar	per	 år	 frå	den	 same	epidemiologiske	eininga	 skal	 takast	med	 i	overvakinga.	
For	verpehøner,	broilerar	og	kalkunar	utgjer	flokken	den	epidemiologiske	eininga.	For	 svin	utgjer	driftseininga	den	
epidemiologiske	eininga.

2.	 Tal	på	isolat	som	det	skal	takast	prøver	av

Talet	på	isolat	av	Salmonella	som	skal	takast	med	i	overvakinga	av	antimikrobiell	resistens	per	medlemsstat	per	år,	
skal	vere	170	for	kvar	undersøkte	populasjon	(dvs.	verpehøner,	broilerar,	kalkunar	og	slaktesvin).

I	medlemsstatar	der	talet	på	tilgjengelege	isolat	frå	programma	for	overvaking	eller	motkjemping	i	eit	tilfeldig	år	
er	lågare	enn	storleiken	på	målprøva,	skal	alle	desse	isolata	takast	med	i	overvakinga	av	antimikrobiell	resistens.

I	medlemsstatar	der	talet	på	tilgjengelege	isolat	er	høgare,	skal	alle	isolata,	eller	eit	representativt	tilfeldig	utval	som	
er	minst	like	stort	som	målprøva,	takast	med.

3.	 Prøving	av	antimikrobiell	følsemd

Medlemsstatane	 skal	minst	 ta	 prøver	 av	dei	 antimikrobielle	 stoffa	 som	er	 førde	opp	 i	 tabell	 2,	 og	då	nytte	 dei	
oppgjevne	grenseverdiane	og	eit	høveleg	konsentrasjonsintervall	for	å	fastsetje	følsemda	hjå	Salmonella.

(1)	 TEU	L	325	av	12.12.2003,	s.	1.
(2)	 TEU	L	272	av	3.10.2006,	s.	22.
(3)	 TEU	L	275	av	6.10.2006,	s.	51.
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Det	 skal	 nyttast	 fortynningsmetodar	 i	 samsvar	 med	 dei	 metodane	 som	European Committee on Antimicrobial 
Susceptibility Testing	(EUCAST)	og	Clinical and Laboratory Standards Institute	(CLSI)	har	gjort	greie	for,	og	som	
er	godtekne	som	internasjonal	referansemetode	(ISO-standard	20776-1:2006).	Fagtyping	av	dei	utvalde	isolata	av	
S.	Enteritidis	og	S.	Typhimurium	er	tilrådd.

4.	 Datainnsamling	og	rapportering

Resultata	av	overvakinga	av	antimikrobiell	resistens	skal	vurderast	og	rapporterast	i	samsvar	med	artikkel	9	i	direktiv	
2003/99/EF,	i	den	årlege	rapporten	om	utviklingstendensar	for	og	kjelder	til	zoonosar,	zoonotiske	smittestoff	og	
antimikrobiell	resistens.

Utan	at	det	rører	ved	føresegnene	i	vedlegg	IV	til	direktiv	2003/99/EF	skal	dei	følgjande	opplysningane	rapporterast	
for	Salmonella	i	verpehøner,	broilerar,	kalkunar	og	svin:

–	 opphavet	til	isolata,	dvs.	grunnleggjande	gransking,	program	for	motkjemping,	passiv	overvaking,

–	 talet	på	isolat	som	det	er	utført	prøving	av	følsemd	på,

–	 talet	på	isolat	som	er	funne	å	vere	resistente	per	antimikrobielt	stoff,	og

–	 talet	på	isolat	med	full	følsemd	og	talet	på	isolat	som	er	resistente	mot	1,	2,	3,	4	og	>	4	av	dei	antimikrobielle	
stoffa	som	er	førde	opp	i	tabell	2.

Tabell 2:

Antimikrobielle	stoff	som	minst	skal	takast	med	ved	prøving	for	Salmonella,	og	grenseverdiar	som	skal	nyttast	
for	å	fastsetje	følsemda

Antimikrobielt	stoff Grenseverdi	(mg/L)	R	>

Salmonella Cefotaxim 0,5

Nalidixinsyre 16

Ciprofloxacin 0,06

Ampicillin 4

Tetrasyklin 8

Kloramfenikol 16

Gentamicin 2

Streptomycin 32

Trimetoprim 2

Sulfonamid 256
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KOMMISJONEN	 FOR	 DE	 EUROPEISKE	 FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	 henvisning	 til	 europaparlaments-	 og	 rådsforordning	
(EF)	 nr.	 999/2001	 av	 22.	mai	 2001	 om	 fastsettelse	 av	 regler	
for	 å	 forebygge,	 bekjempe	 og	 utrydde	 visse	 typer	 overførbar	
spongiform	encefalopati(1),	særlig	artikkel	13	nr.	1	og	3,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Ved	 kommisjonsvedtak	 2005/598/EF	 av	 2.	 august	 2005	
om	forbud	mot	markedsføring	av	produkter	 framstilt	av	
storfe	som	er	født	eller	oppdrettet	i	Det	forente	kongerike	
før	 1.	 august	 1996,	 uansett	 formål,	 og	 om	 unntak	 for	
slike	 dyr	 fra	 visse	 bekjempelses-	 og	 utryddelsestiltak	
fastsatt	 i	 forordning	(EF)	nr.	999/2001(2)	ble	det	 innført	
markedsføringsforbud	 for	 alle	 produkter	 som	 består	 av	
eller	 inneholder	 materialer	 fra	 storfe	 som	 er	 født	 eller	
oppdrettet	i	Det	forente	kongerike	før	1.	august	1996.	Som	
unntak	kan	imidlertid	melk,	og	huder	som	er	beregnet	på	
bruk	i	lærproduksjon,	markedsføres.

2)	 I	artikkel	13	nr.	1	i	forordning	(EF)	nr.	999/2001	fastsettes	
hvilke	 tiltak	 som	 skal	 treffes	 når	 forekomst	 av	 bovin	
spongiform	encefalopati	 (BSE)	er	offisielt	bekreftet.	Ett	
av	 disse	 tiltakene	 består	 i	 øyeblikkelig	 og	 fullstendig	
destruksjon	 av	 alle	 deler	 av	 kroppen,	 herunder	 hud,	 fra	
storfe	som	tilhører	den	kohorten	som	dyret	med	bekreftet	
BSE	tilhører.

3)	 Før	 august	 1996	var	 identifikasjonssystemet	 for	 storfe	 i	
Det	forente	kongerike	utilstrekkelig	for	pålitelig	sporing	
av	dyr	og	nøyaktig	identifikasjon	av	kohorter	med	BSE-
positive	 tilfeller.	Derfor	 anses	 alt	 storfe	 som	er	 født	 før	
august	1996,	som	kohortdyr.

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	155	av	15.6.2007,	s.	74,	er	
omhandlet	 i	EØS-komiteens	 beslutning	nr.	 42/2008	 av	25.	 april	 2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	I	(Veterinære	og	plantesanitære	forhold),	
se	EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	nr.	52,	21.8.2008,	s.	6.

(1)	 EFT	L	147	av	31.5.2001,	s.	1.	Forordningen	sist	endret	ved	forordning	(EF)	
nr.	1923/2006	(EUT	L	404	av	30.12.2006,	s.	1).

(2)	 EUT	L	204	av	5.8.2005,	s.	22.

4)	 I	henhold	til	artikkel	13	nr.	1	i	forordning	(EF)	nr.	999/2001	
kan	 medlemsstatene,	 som	 unntak	 fra	 fullstendig	
destruksjon	av	alle	deler	av	kroppen	av	kohortdyr,	treffe	
andre	tiltak	som	gir	et	tilsvarende	vernenivå,	dersom	disse	
tiltakene	er	godkjent	etter	en	komitéframgangsmåte.

5)	 Den	 europeiske	 myndighet	 for	 næringsmiddeltrygghet	
(EFSA)	 vedtok	 18.	 mai	 2006	 en	 uttalelse	 om	 BSE-
risikoen	ved	storfehuder	fra	kohortdyr(3).	EFSA	erkjente	
at	produksjonen	av	lær	fra	huder	av	kohortdyr	utgjør	en	
ubetydelig	risiko,	forutsatt	at	disse	dyrene	enten	er	slaktet	
i	 særskilte	 lokaler	 eller	 i	 et	 annet	 tidsrom	 enn	 vanlig	
slakting,	 at	 hudene	 umiddelbart	 blir	 tydelig	 merket	 før	
de	 transporteres	 direkte	 til	 bearbeidingsbedriftene,	 og	
dessuten	 at	 alle	 garvede	 og	 ikke-garvede	 biprodukter	
destrueres.

6)	 Det	 forente	kongerike	 framla	12.	mars	2007	en	offisiell	
protokoll	om	kanalisering	av	alle	huder	fra	storfe	som	er	
født	eller	oppdrettet	i	Det	forente	kongerike	før	1.	august	
1996(4)	(heretter	kalt	«den	offisielle	protokollen»).	Denne	
protokollen	 er	 under	 omfattende	 offentlig	 overvåking	
og	oppfyller	vilkårene	for	kohorthuder	som	er	anbefalt	i	
EFSAs	uttalelse	av	18.	mai	2006.

7)	 Det	 forente	kongerike	bør	derfor	 få	 tillatelse	 til	 å	bruke	
storfehuder	av	kohortdyr	som	er	født	eller	oppdrettet	i	Det	
forente	kongerike	før	1.	august	1996,	til	lærproduksjon.

8)	 Av	juridiske	årsaker	bør	vedtak	2005/598/EF	oppheves	og	
erstattes	med	et	nytt	vedtak	med	identiske	bestemmelser,	
bortsatt	fra	dem	som	gjelder	huder.

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

(3)	 Tilgjengelig	 på	 http://www.efsa.europa.eu/en/science/biohaz/biohaz_opini-	 Tilgjengelig	 på	 http://www.efsa.europa.eu/en/science/biohaz/biohaz_opini-
ons/1575.html.

(4)	 Tilgjengelig	 på	 http://www.rpa.gov.uk/rpa/index.nsf/UIMenu/
DF2A12FDD9D660C1802570D2003ED00C?Opendocument.

KOMMISJONSVEDTAK

av	14.	juni	2007

om	forbud	mot	markedsføring	av	produkter	framstilt	av	storfe	som	er	født	og	oppdrettet	i	Det	forente	
kongerike	før	1.	august	1996,	uansett	formål,	og	om	unntak	for	slike	dyr	fra	visse	bekjempelses-	og	
utryddelsestiltak	fastsatt	i	forordning	(EF)	nr.	999/2001	og	om	oppheving	av	vedtak	2005/598/EF(*)

[meddelt under nummer K(2007) 2473]

(Bare	den	engelske	teksten	har	gyldighet)

(2007/411/EF)

2013/EØS/38/11
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GJORT	DETTE	VEDTAK:

Artikkel 1

1.	 Det	er	ikke	tillatt	å	markedsføre	produkter	som	består	av	
eller	som	inneholder	materialer,	med	unntak	av	melk,	framstilt	
av	storfe	som	er	født	eller	oppdrettet	i	Det	forente	kongerike	før	
1.	august	1996.

2.	 Når	 storfe	 som	 er	 født	 eller	 oppdrettet	 i	 Det	 forente	
kongerike	 før	 1.	 august	 1996	 dør,	 skal	 alle	 kroppsdeler	
destrueres	i	samsvar	med	europaparlaments-	og	rådsforordning	
(EF)	nr.	1774/2002(1).

3.	 Som	 unntak	 fra	 bestemmelsene	 fastsatt	 i	 nr.	 1	 og	 2	 og	
bestemmelsene	fastsatt	i	artikkel	13	nr.	1	bokstav	c)	i	forordning	
(EF)	nr.	999/2001	kan	huder	av	storfe	født	eller	oppdrettet	i	Det	
forente	kongerike	før	1.	august	1996,	herunder	huder	av	storfe	
omhandlet	 i	 nr.	 1	 bokstav	 a)	 tredje	 strekpunkt	 i	 vedlegg	VII	
til	 forordning	 (EF)	 nr.	 999/2001,	 brukes	 i	 lærproduksjon.	
Innsamling,	 transport	 og	 bearbeiding	 av	 disse	 hudene	 skal	
utføres	i	særskilte,	godkjente	lokaler	og	under	strengt	offentlig	
tilsyn	i	samsvar	med	den	offisielle	protokollen	som	er	godkjent	
av	vedkommende	myndigheter.	Alle	biprodukter,	unntatt	 lær,	
fra	disse	hudene	som	er	produsert	i	de	særskilte	lokalene,	skal	
disponeres	som	kategori	1-materiale	i	samsvar	med	forordning	
(EF)	nr.	1774/2002.

Artikkel 2

1.	 Dersom	det	er	mistanke	om	en	forekomst	av	overførbar	
spongiform	encefalopati	 (TSE)	 eller	 dersom	 sykdommen	har	
blitt	 offisielt	 bekreftet	hos	 storfe	 som	er	 født	 eller	oppdrettet	
i	Det	 forente	 kongerike	 før	 1.	 august	 1996,	 skal	Det	 forente	
kongerike	unntas	fra	gjennomføringen	av	kravene	i

a)	 artikkel	12	i	forordning	(EF)	nr.	999/2001	om	at	alt	øvrig	
storfe	 fra	 nevnte	 driftsenhet,	med	 unntak	 av	 dyrene	 født		

(1)	 EFT	L	273	av	10.10.2002,	s.	1.

	 i	 de	 12	 månedene	 etter	 1.	 august	 1996,	 skal	 omfattes	
av	 offentlige	 restriksjoner	 på	 forflytning	 av	 dyr	 inntil	
resultatene	av	en	klinisk	og	epidemiologisk	undersøkelse	
er	kjent,

b)	 artikkel	13	i	forordning	(EF)	nr.	999/2001	og	vedlegg	VII	
til	 nevnte	 forordning,	 når	 det	 gjelder	 bekreftede	 tilfeller,	
om	å	identifisere	og	destruere	andre	dyr	enn	det	bekreftede	
tilfellet.

2.	 Følgende	dyr	skal	imidlertid	identifiseres,	nedslaktes	og	
destrueres	i	samsvar	med	forordning	(EF)	nr.	999/2001:

a)	 Når	 sykdommen	 er	 bekreftet	 hos	 et	 hunndyr,	 alle	 dets	
avkom	født	innen	to	år	før	eller	etter	sykdommens	kliniske	
utbrudd.

b)	 Når	sykdommen	er	bekreftet	hos	et	dyr	født	i	løpet	av	de	12	
månedene	før	1.	august	1996,	kohortdyr	født	etter	31.	juli	
1996.

Artikkel 3

Vedtak	2005/598/EF	oppheves.

Artikkel 4

Dette	vedtak	er	rettet	til	Det	forente	kongerike	Storbritannia	og	
Nord-Irland.

Utferdiget	i	Brussel,	14.	juni	2007.

 For Kommisjonen

	 Markos	KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONEN	FOR	DEI	EUROPEISKE	FELLESSKAPA	
HAR	—

med	 tilvising	 til	 traktaten	 om	 skipinga	 av	 Det	 europeiske	
fellesskapet,

med	 tilvising	 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),	særleg	artikkel	5	nr.	2,	og

ut	frå	desse	synsmåtane:

1)	 I	 forordning	 (EF)	 nr.	 999/2001	 er	 det	 fastsett	 reglar	
for	 å	 førebyggje,	 motkjempe	 og	 utrydde	 spongiform	
encefalopati	som	kan	overførast	(TSE)	hjå	dyr.	I	samsvar	
med	artikkel	1	i	den	nemnde	forordninga	skal	ho	nyttast	på	
produksjon	og	marknadsføring	av	levande	dyr	og	produkt	
av	 animalsk	 opphav.	 For	 dette	 føremålet	 skal	 statusen	
for	medlemsstatar	eller	tredjestatar	eller	regionar	i	desse	
statane	(heretter	kalla	«statar	eller	regionar»)	med	omsyn	
til	 bovin	 spongiform	 encefalopati	 (BSE)	 fastsetjast	 ved	
at	dei	vert	klassifiserte	i	éin	av	tre	kategoriar	etter	BSE-
risiko,	slik	det	er	fastsett	i	artikkel	5	nr.	1	i	den	nemnde	
forordninga.

2)	 Målet	med	ei	inndeling	av	statar	eller	regionar	på	grunnlag	
av	BSE-risikoen	deira	er	å	fastsetje	handelsreglar	for	kvar	
BSE-risikokategori,	for	såleis	å	kunne	gje	dei	garantiane	
som	er	naudsynte	for	vern	av	helsa	til	dyr	og	menneske.

3)	 I	 vedlegg	 VIII	 til	 forordning	 (EF)	 nr.	 999/2001	 er	 det	
fastsett	 reglar	 for	 handel	 innanfor	 Fellesskapet,	 og	 i	
vedlegg	IX	til	den	same	forordninga	er	det	fastsett	reglar	
for	import	til	Fellesskapet.	Desse	reglane	byggjer	på	dei	
reglane	 som	 er	 fastsette	 i	 helseregelverket	 for	 landdyr,	
som	er	utarbeidd	av	Verdsdyrehelseorganisasjonen	(OIE).

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	172	av	30.6.2007,	s.	84,	er	
omhandlet	 i	EØS-komiteens	 beslutning	nr.	 42/2008	 av	25.	 april	 2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	I	(Veterinære	og	plantesanitære	forhold),	
se	EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	nr.	52,	21.8.2008,	s.	6.

(1)	 TEF	L	147	av	31.5.2001,	s.	1.	Forordninga	sist	endra	ved	forordning	(EF)	nr.	
1923/2006	(TEU	L	404	av	30.12.2006,	s.	1).

4)	 OIE	 spelar	 ei	 leiande	 rolle	 når	 det	 gjeld	 inndelinga	 av	
statar	 eller	 regionar	 i	 kategoriar	 på	 grunnlag	 av	 BSE-
risikoen	deira.

5)	 Under	 generalforsamlinga	 til	 OIE	 i	 mai	 2007	 vart	 det	
vedteke	ein	resolusjon	om	BSE-statusen	for	ulike	statar.	I	
påvente	av	ein	endeleg	konklusjon	om	statusen	for	BSE-
risikoen	 i	medlemsstatane,	 og	 samstundes	 som	 det	 vert	
teke	omsyn	til	dei	harmoniserte,	strenge	vernetiltaka	mot	
BSE	 som	 vert	 nytta	 i	 Fellesskapet,	 bør	medlemsstatane	
godkjennast	 mellombels	 som	 statar	 med	 ein	 kontrollert	
BSE-risiko.

6)	 I	 påvente	 av	 den	 endelege	 konklusjonen	 om	 statusen	
for	 BSE-risiko	 for	 Noreg	 og	 Island,	 og	 samstundes	
som	 det	 vert	 teke	 omsyn	 til	 resultata	 frå	 dei	 nyaste	
risikovurderingane	 for	 desse	 tredjestatane,	 bør	 desse	
statane	 òg	 godkjennast	 mellombels	 som	 statar	 med	 ein	
kontrollert	BSE-risiko.

7)	 I	medhald	av	artikkel	23	i	forordning	(EF)	nr.	999/2001	er	
det	innført	overgangstiltak	for	eit	tidsrom	fram	til	1.	juli	
2007.	Desse	tiltaka	skal	slutte	å	gjelde	straks	etter	datoen	
då	 det	 vert	 gjort	 eit	 vedtak	 om	 klassifisering	 i	 samsvar	
med	artikkel	5	 i	den	nemnde	forordninga.	Det	bør	difor	
gjerast	eit	vedtak	for	å	klassifisere	statar	eller	regionar	på	
grunnlag	av	BSE-risikoen	deira	før	denne	datoen.

8)	 Dei	tiltaka	som	er	fastsette	i	dette	vedtaket,	er	i	samsvar	
med	fråsegna	frå	Det	faste	utvalet	for	næringsmiddelkjeda	
og	dyrehelsa	—

GJORT	DETTE	VEDTAKET:

Artikkel 1

BSE-statusen	 for	 statar	 eller	 regionar	 på	 grunnlag	 av	 BSE-
risikoen	deira	er	fastsett	i	vedlegget.

KOMMISJONSVEDTAK

av	29.	juni	2007

om	fastsetjing	av	BSE-status	for	medlemsstatar	eller	tredjestatar	eller	regionar	i	desse	statane	på	
grunnlag	av	BSE-risikoen	deira(*)

[meldt under nummeret K(2007) 3114]

(2007/453/EF)

2013/EØS/38/12
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Artikkel 2

Dette	vedtaket	skal	nyttast	frå	1.	juli	2007.

Artikkel 3

Dette	vedtaket	er	retta	til	medlemsstatane.

Utferda	i	Brussel,	29.	juni	2007.

 For Kommisjonen

	 Markos	KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

_________
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VEDLEGG

LISTE	OVER	STATAR	ELLER	REGIONAR

A.	 Statar	eller	regionar	med	ein	svært	liten	BSE-risiko

–	 Argentina

–	 Australia

–	 New	Zealand

–	 Singapore

–	 Uruguay

B.	 Statar	eller	regionar	med	ein	kontrollert	BSE-risiko

 Medlemsstatar

–	 Belgia,	 Bulgaria,	 Tsjekkia,	 Danmark,	 Tyskland,	 Estland,	 Irland,	 Hellas,	 Spania,	 Frankrike,	 Italia,	 Kypros,	
Latvia,	 Litauen,	 Luxembourg,	 Ungarn,	Malta,	 Nederland,	Austerrike,	 Polen,	 Portugal,	 Romania,	 Slovenia,	
Slovakia,	Finland,	Sverige,	Det	sameinte	kongeriket

 EFTA-statar

–	 Island,	Noreg,	Sveits

 Tredjestatar

–	 Brasil

–	 Canada

–	 Chile

–	 Taiwan

–	 Sambandsstatane

C.	 Statar	eller	regionar	som	det	ikkje	er	fastsett	BSE-risiko	for

–	 Statar	eller	regionar	som	ikkje	er	førde	opp	i	del	A	eller	B	i	dette	vedlegget.

________________
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KOMMISJONEN	FOR	DEI	EUROPEISKE	FELLESSKAPA	
HAR	—

med	 tilvising	 til	 traktaten	 om	 skipinga	 av	 Det	 europeiske	
fellesskapet,

med	 tilvising	 til	 rådsdirektiv	 91/67/EØF	 av	 28.	 januar	 1991	
om	 krav	 til	 dyrehelse	 ved	 omsetning	 av	 akvakulturdyr	 og	
akvakulturprodukter(1),	særleg	artikkel	10	nr.	2,	og

ut	frå	desse	synsmåtane:

1)	 I	 medhald	 av	 direktiv	 91/67/EØF	 kan	 ein	 medlemsstat	
leggje	 fram	 for	 Kommisjonen	 eit	 program	 som	 seinare	
kan	nyttast	som	grunnlag	for	å	innleie	framgangsmåtane	
for	 at	 ei	 sone	 eller	 eit	 oppdrettsanlegg	 i	 ei	 sone	 som	
ikkje	 er	 godkjend,	 kan	 få	 status	 som	 godkjend	 sone	
eller	 godkjent	 oppdrettsanlegg	 i	 ei	 sone	 som	 ikkje	 er	
godkjend,	med	omsyn	til	fiskesjukdommane	hemoragisk	
virusseptikemi	 (VHS)	 og/eller	 infeksiøs	 hematopoietisk	
nekrose	 (IHN).	 Ved	 kommisjonsvedtak	 2003/634/EF(2)	
vart	 dei	 programma	 som	 ulike	 medlemsstatar	 har	 lagt	
fram,	godkjende	og	førde	opp	i	ei	liste.

2)	 Det	sameinte	kongeriket	har	ved	brev	av	28.	mars	2007	
søkt	om	godkjenning	av	det	programmet	som	skal	nyttast	
for	 at	 elva	 Ouse	 på	 nytt	 kan	 få	 status	 som	 godkjend	
sone	 med	 omsyn	 til	 VHS.	 Kommisjonen	 har	 granska	
det	 framlagde	programmet	og	 funne	at	det	 er	 i	 samsvar	
med	 føresegnene	 i	 artikkel	 10	 i	 direktiv	 91/67/EØF.	
Programmet	bør	difor	godkjennast	og	førast	opp	i	lista	i	
vedlegg	I	til	vedtak	2003/634/EF.

3)	 Finland	 har	 ved	 brev	 av	 21.	 november	 2006	 søkt	 om	
lenging	 av	 godkjenninga	 av	 heile	 kystsona	 si	 som	 fri	
for	VHS,	 bortsett	 frå	 sonene	 der	 det	 vert	 nytta	 særlege	
utryddingstiltak.	Den	dokumentasjonen	som	Finland	har	
lagt	fram,	syner	at	denne	sona	oppfyller	krava	i	artikkel	5	
i	 direktiv	 91/67/EØF.	 Alle	 kystområda	 på	 det	 finske	

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	217	av	22.8.2007,	s.	36,	er	
omhandlet	 i	EØS-komiteens	 beslutning	nr.	 42/2008	 av	25.	 april	 2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	I	(Veterinære	og	plantesanitære	forhold),	
se	EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	nr.	52,	21.8.2008,	s.	6.

(1)	 TEF	L	46	av	19.2.1991,	s.	1.	Direktivet	sist	endra	ved	forordning	(EF)	nr.	
806/2003	(TEU	L	122	av	16.5.2003,	s.	1).

(2)	 TEU	L	220	av	3.9.2003,	s.	8.	Vedtaket	sist	endra	ved	vedtak	2006/685/EF	
(TEU	L	282	av	13.10.2006,	s.	44).

territoriet,	bortsett	 frå	 soner	der	det	 skal	nyttast	 særlege	
utryddingstiltak,	 vart	 rekna	 som	 frie	 for	 sjukdommen,	
og	 førde	 opp	 i	 lista	 over	 soner	 som	 er	 godkjende	med	
omsyn	 til	 VHS,	 i	 vedlegg	 I	 til	 kommisjonsvedtak	
2002/308/EF	av	22.	 april	 2002	om	utarbeiding	av	 lister	
over	 godkjende	 soner	 og	 godkjende	 oppdrettsanlegg	
med	 omsyn	 til	 hemoragisk	 virusseptikemi	 (VHS)	 eller	
infeksiøs	hematopoietisk	nekrose	(IHN)	eller	begge	desse	
fiskesjukdommane(3).	Det	 programmet	 for	 utrydding	 av	
VHS	som	skal	nyttast	i	alle	kystområda	i	Finland,	bortsett	
frå	den	delen	av	programmet	som	omfattar	soner	der	det	
skal	 nyttast	 særlege	 utryddingstiltak,	 er	 avslutta	 og	 bør	
difor	strykast	frå	vedlegg	I	til	vedtak	2003/634/EF.

4)	 Italia	 har	 ved	 brev	 av	 11.	 januar	 2006	 søkt	 om	
godkjenning	 av	 det	 programmet	 som	 skal	 nyttast	 for	
at	 eit	 oppdrettsanlegg	 skal	 få	 status	 som	 godkjent	
oppdrettsanlegg	 i	 ei	 sone	 som	 ikkje	 er	 godkjend,	 med	
omsyn	 til	VHS	 og	 IHN.	Kommisjonen	 har	 granska	 det	
framlagde	 programmet	 og	 funne	 at	 det	 er	 i	 samsvar	
med	 føresegnene	 i	 artikkel	 10	 i	 direktiv	 91/67/EØF.	
Programmet	bør	difor	godkjennast	og	førast	opp	i	lista	i	
vedlegg	II	til	vedtak	2003/634/EF.

5)	 Programma	 som	 er	 nytta	 i	 sonene	Val	 di	 Sole	 e	Val	 di	
Non	 og	 Val	 Banale	 i	 den	 autonome	 provinsen	 Trento,	
og	 programmet	 som	 er	 nytta	 i	 sona	 Valle	 del	 Torrente	
Venina	i	regionen	Lombardia,	er	no	avslutta.	Dei	bør	difor	
strykast	frå	vedlegg	I	til	vedtak	2003/634/EF.

6)	 Vedtak	2003/634/EF	bør	difor	endrast.

7)	 Dei	tiltaka	som	er	fastsette	i	dette	vedtaket,	er	i	samsvar	
med	fråsegna	frå	Det	faste	utvalet	for	næringsmiddelkjeda	
og	dyrehelsa	—

GJORT	DETTE	VEDTAKET:

Artikkel 1

Vedlegg	I	og	II	til	vedtak	2003/634/EF	vert	bytte	ut	med	teksta	
i	vedlegget	til	dette	vedtaket.

(3)	 TEF	L	106	av	23.4.2002,	s.	28.	Vedtaket	sist	endra	ved	vedtak	2007/345/EF	
(TEU	L	130	av	22.5.2007,	s.	16).

KOMMISJONSVEDTAK

av	20.	august	2007

om	 endring	 av	 vedtak	 2003/634/EF	 om	 godkjenning	 av	 program	 med	 sikte	 på	 å	 gje	 soner	
og	 oppdrettsanlegg	 i	 soner	 som	 ikkje	 er	 godkjende,	 status	 som	 godkjende	 med	 omsyn	 til	
fiskesjukdommane	hemoragisk	virusseptikemi	(VHS)	og	infeksiøs	hematopoietisk	nekrose	(IHN)(*)

[meldt under nummeret K(2007) 3902]

(2007/570/EF)

2013/EØS/38/13
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Artikkel 2

Dette	vedtaket	er	retta	til	medlemsstatane.

Utferda	i	Brussel,	20.	august	2007.

 For Kommisjonen

	 Markos	KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

____________
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VEDLEGG I

«VEDLEGG I

PROGRAM	SOM	ER	LAGDE	FRAM	FOR	Å	GJE	SONER	STATUS	SOM	GODKJENDE	MED	OMSYN	TIL	
FISKESJUKDOMMANE	VHS	OG/ELLER	IHN

1.	 DANMARK

DEI	PROGRAMMA	SOM	VART	LAGDE	FRAM	AV	DANMARK	22.	MAI	1995,	OMFATTAR:

–	 nedbørfeltet	FISKEBÆK	Å,

–	 alle	DELAR	AV	JYLLAND	sør	og	vest	for	nedbørfelta	til	Storåen,	Karup	Å,	Gudenåen	og	Grejs	Å,

–	 alle	DANSKE	ØYAR.

2.	 TYSKLAND

DET	PROGRAMMET	SOM	VART	LAGT	FRAM	AV	TYSKLAND	25.	FEBRUAR	1999,	OMFATTAR:

–	 ei	sone	i	nedbørfeltet	til	«OBERN	NAGOLD»,

3.	 ITALIA

3.1.		DET	 PROGRAMMET	 SOM	 VART	 LAGT	 FRAM	 AV	 ITALIA	 FOR	 DEN	 AUTONOME	 PROVINSEN	
BOLZANO	6.	OKTOBER	2001,	ENDRA	VED	BREV	AV	27.	MARS	2003,	OMFATTAR:

Zona	Provincia	di	Bolzano

–	 Sona	omfattar	alle	nedbørfelt	i	provinsen	Bolzano.

Sona	 omfattar	 den	 øvre	 delen	 av	ZONA	VAL	DELL’ADIGE,	 dvs.	 nedbørfelta	 til	 elva	Adige,	 frå	 kjelda	 i	
provinsen	Bolzano	fram	til	grensa	mot	provinsen	Trento.

(NB:	 Den	nedre	delen	av	ZONA	VAL	DELL’ADIGE	er	omfatta	av	det	godkjende	programmet	til	den	
autonome	provinsen	Trento.	Dei	 øvre	 og	nedre	 delane	 av	 denne	 sona	 skal	 reknast	 som	éi	 epidemiologisk	
eining.)

3.2.		DEI	PROGRAMMA	SOM	VART	LAGDE	FRAM	AV	ITALIA	FOR	DEN	AUTONOME	PROVINSEN	TRENTO	
23.	DESEMBER	1996	OG	14.	JULI	1997,	OMFATTAR:

Zona	Val	dell’Adige	—	den	nedre	delen

–	 Nedbørfeltet	 til	 elva	Adige	 og	 kjeldene	 hennar	 innanfor	 territoriet	 til	 den	 autonome	provinsen	Trento,	 frå	
grensa	mot	provinsen	Bolzano	fram	til	demninga	Ala	(vasskraftverk).

(NB:	 Den	øvre	delen	av	ZONA	VAL	DELL’ADIGE	er	omfatta	av	det	godkjende	programmet	til	den	
autonome	provinsen	Bolzano.	Dei	øvre	og	nedre	delane	av	denne	sona	skal	reknast	som	éi	epidemiologisk	
eining.)

Zona	Torrente	Arnò

–	 Nedbørfeltet	til	fjellelva	Arnò,	frå	kjelda	fram	til	demninga	nedstraums	før	staden	der	fjellelva	Arnò	og	elva	
Sarca	møtest.

Zona	Varone

–	 Nedbørfeltet	frå	kjelda	til	elva	Magnone	fram	til	fossen.

Zona	Alto	e	Basso	Chiese

–	 Nedbørfeltet	til	elva	Chiese,	frå	kjelda	fram	til	demninga	Condino,	bortsett	frå	bassenga	til	fjellelvane	Adanà	
og	Palvico.
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Zona	Torrente	Palvico

–	 Nedbørfeltet	til	elva	Palvico,	fram	til	betong-	og	steindemninga.

3.3.		DET	PROGRAMMET	SOM	VART	LAGT	FRAM	AV	ITALIA	FOR	REGIONEN	VENETO	21.	FEBRUAR	2001,	
OMFATTAR:

Zona	Torrente	Astico

–	 Nedbørfeltet	til	elva	Astico,	frå	kjeldene	(i	den	autonome	provinsen	Trento	og	i	provinsen	Vicenza,	regionen	
Veneto)	fram	til	demninga	i	nærleiken	av	Pedescala	bru	i	provinsen	Vicenza.

Den	nedre	delen	av	elva	Astico,	mellom	demninga	i	nærleiken	av	Pedescala	bru	og	demninga	Pria	Maglio,	
vert	rekna	som	ei	buffersone.

3.4.		DET	PROGRAMMET	SOM	VART	LAGT	FRAM	AV	ITALIA	FOR	REGIONEN	UMBRIA	20.	FEBRUAR	2002,	
OMFATTAR:

Zona	Fosso	de	Monterivoso

–	 Nedbørfeltet	til	elva	Monterivoso,	frå	kjeldene	fram	til	Ferentillo-demningane.

3.5.		DET	PROGRAMMET	SOM	VART	LAGT	FRAM	AV	ITALIA	FOR	REGIONEN	TOSCANA	23.	SEPTEMBER	
2004,	OMFATTAR:

Zona	Valle	di	Tosi

–	 Nedbørfeltet	til	elva	Vicano	di	S.	Ellero,	frå	kjeldene	fram	til	demninga	ved	Il	Greto	ved	landsbyen	Raggioli.

3.6.		DET	PROGRAMMET	SOM	VART	LAGT	FRAM	AV	ITALIA	FOR	REGIONEN	TOSCANA	22.	NOVEMBER	
2005,	OMFATTAR:

Bacino	del	Torrente	Taverone

–	 Nedbørfeltet	til	elva	Taverone,	frå	kjeldene	fram	til	demninga	nedstraums	frå	oppdrettsanlegget	Il	Giardino.

3.7.		DET	PROGRAMMET	SOM	VART	LAGT	FRAM	AV	 ITALIA	FOR	REGIONEN	PIEMONTE	2.	FEBRUAR	
2006,	OMFATTAR:

Zona	Valle	Sessera

–	 Nedbørfeltet	til	elva	Sessera,	frå	kjeldene	fram	til	demninga	«Ponte	Granero»	i	kommunen	Coggiola.

3.8.		DET	PROGRAMMET	SOM	VART	LAGT	FRAM	AV	ITALIA	FOR	REGIONEN	LOMBARDIA	21.	FEBRUAR	
2006,	OMFATTAR:

Zona	Valle	del	Torrente	Bondo

–	 Nedbørfeltet	til	elva	Bondo,	frå	kjeldene	fram	til	demninga	Vesio.

3.9.		DET	PROGRAMMET	SOM	VART	LAGT	FRAM	AV	ITALIA	FOR	REGIONEN	LOMBARDIA	22.	MAI	2006,	
OMFATTAR:

Zona	Fosso	Melga	—	Bagolino

–	 Nedbørfeltet	til	elva	Fosso	Melga,	frå	kjeldene	fram	til	demninga	der	Fosso	Melga	møter	elva	Caffaro.
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4.	 FINLAND

4.1.		DET	PROGRAMMET	FOR	UTRYDDING	AV	VHS	SOM	 INNEHELD	SÆRLEGE	UTRYDDINGSTILTAK,	
OG	SOM	FINLAND	HAR	GJORT	GREIE	FOR	 I	BREV	AV	27.	MARS	OG	4.	 JUNI	2002,	OG	12.	MARS,	
12.	JUNI	OG	20.	OKTOBER	2003,	OMFATTAR:

–	 provinsen	Åland,

–	 det	området	i	Pyhtää	som	er	underlagt	restriksjonar,

–	 det	området	i	kommunane	Uusikaupunki,	Pyhäranta	og	Rauma	som	er	underlagt	restriksjonar.

5.	 DET SAMEINTE KONGERIKET

5.1.		DET	 PROGRAMMET	 FOR	 UTRYDDING	AV	 VHS	 SOM	 DET	 SAMEINTE	 KONGERIKET	 HAR	 LAGT	
FRAM	28.	MARS	2007,	OMFATTAR:

–	 Elva	Ouse,	frå	kjeldene	fram	til	den	normale	tidevassgrensa	ved	Naburm	(sluse	og	demning).

_________
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VEDLEGG II

PROGRAM	 SOM	 ER	 LAGDE	 FRAM	 FOR	 Å	 GJE	 OPPDRETTSANLEGG	 I	 SONER	 SOM	 IKKJE	
ER	 GODKJENDE,	 STATUS	 SOM	 GODKJENDE	 OPPDRETTSANLEGG	 MED	 OMSYN	 TIL	

FISKESJUKDOMMANE	VHS	OG/ELLER	IHN

1. ITALIA

1.1.		DET	PROGRAMMET	SOM	VART	LAGT	FRAM	AV	ITALIA	FOR	PROVINSEN	UDINE	I	REGIONEN	FRIULI	
VENEZIA	GIULIA	2.	MAI	2000,	OMFATTAR:

Oppdrettsanlegg	i	nedbørfeltet	til	elva	Tagliamento:

–	 Azienda	Vidotti	Giulio	s.n.c.,	Sutrio

1.2.		DET	PROGRAMMET	SOM	VART	LAGT	FRAM	AV	 ITALIA	FOR	REGIONEN	CALABRIA	11.	 JANUAR	
2007,	OMFATTAR:

Oppdrettsanlegg	i	nedbørfeltet	til	elva	Noce:

–	 Pietro	Forestieri-Tortora	(CS)	Loc.	S.	Sago.»

_________________________________
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KOMMISJONEN	FOR	DE	EUROPEISKE	FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	henvisning	til	europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	
nr.	 1831/2003	 av	 22.	 september	 2003	 om	 tilsetningsstoffer	 i	
fôrvarer(1),	særlig	artikkel	9	nr.	2,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 I	 henhold	 til	 forordning	 (EF)	 nr.	 1831/2003	 må	
tilsetningsstoffer	som	skal	brukes	i	fôrvarer	godkjennes,	og	
forordningen	inneholder	grunnlaget	og	framgangsmåtene	
for	å	gi	en	slik	godkjenning.

2)	 I	samsvar	med	artikkel	7	i	forordning	(EF)	nr.	1831/2003	
ble	det	 inngitt	 en	 søknad	om	godkjenning	av	preparatet	
som	 er	 oppført	 i	 vedlegget	 til	 denne	 forordning.	
Søknaden	 ble	 ledsaget	 av	 de	 nødvendige	 opplysninger	
og	dokumenter	som	kreves	i	henhold	til	artikkel	7	nr.	3	i	
nevnte	forordning.

3)	 Søknaden	 gjelder	 godkjenning	 av	 ny	 bruk	 i	 kategorien	
«avlstekniske	 tilsetningsstoffer»	 av	 preparatet	 endo-
1,4-betaxylanase	 (Natugrain	 Wheat	 TS)	 framstilt	 av	
Aspergillus niger	(CBS	109.713),	som	et	tilsetningsstoff	i	
fôrvarer	for	oppfôringskalkuner.

4)	 Bruk	 av	 preparatet	 endo-1,4-betaxylanase	 framstilt	 av	
Aspergillus niger	(CBS	109.713)	ble	midlertidig	godkjent	
for	oppfôringskyllinger	ved	kommisjonsforordning	 (EF)	
nr.	 1458/2005	 av	 8.	 september	 2005	 om	 permanent	 og	
midlertidig	 godkjenning	 av	 visse	 tilsetningsstoffer	 og	
midlertidig	 godkjenning	 av	 ny	 bruk	 av	 visse	 allerede	
tillatte	tilsetningsstoffer	i	fôrvarer(2).

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	 i	EUT	L	309	av	27.11.2007,	s.	21,	
er	omhandlet	i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	43/2008	av	25.	april	2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	I	(Veterinære	og	plantesanitære	forhold),	
se	EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	nr.	52,	21.8.2008,	s.	9.

(1)	 EUT	L	268	av	18.10.2003,	s.	29.	Forordningen	endret	ved	kommisjonsfor-
ordning	(EF)	nr.	378/2005	(EUT	L	59	av	5.3.2005,	s.	8).

(2)	 EUT	L	233	av	9.9.2005,	s.	3.

5)	 Det	er	framlagt	nye	opplysninger	til	støtte	for	en	søknad	
om	godkjenning	for	oppfôringskalkuner.	Den	europeiske	
myndighet	 for	 næringsmiddeltrygghet	 («Myndigheten»)	
fastslo	i	sin	uttalelse	av	18.	april	2007	at	preparatet	endo-
1,4-betaxylanase	 (Natugrain	 Wheat	 TS)	 framstilt	 av	
Aspergillus niger	(CBS	109.713)	ikke	har	skadevirkninger	
på	 menneskers	 helse,	 dyrehelsen	 eller	 på	 miljøet(3).	
Den	 konkluderte	 videre	 med	 at	 preparatet	 ikke	 utgjør	
noen	annen	risiko	som	utelukker	godkjenning	i	samsvar	
med	 artikkel	 5	 nr.	 2	 i	 forordning	 (EF)	 nr.	 1831/2003.	
Ifølge	 uttalelsen	 har	 ikke	 bruken	 av	 preparatet	 noen	
skadevirkning	 på	 denne	 nye	 dyrekategorien.	 Den	 anser	
ikke	at	det	er	behov	for	særlige	krav	om	overvåking	etter	
markedsføring.	 I	uttalelsen	bekreftes	dessuten	 rapporten	
om	analysemetoden	for	tilsetningsstoffet	som	ble	framlagt	
av	 Fellesskapets	 referanselaboratorium,	 opprettet	 ved	
forordning	(EF)	nr.	1831/2003.

6)	 Vurderingen	 av	 preparatet	 viser	 at	 vilkårene	 for	
godkjenning	 fastsatt	 i	 artikkel	 5	 i	 forordning	 (EF)	
nr.	 1831/2003	 er	 oppfylt.	Bruk	 av	 preparatet	 bør	 derfor	
godkjennes,	som	angitt	i	vedlegget	til	denne	forordning.

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

VEDTATT	DENNE	FORORDNING:

Artikkel 1

Preparatet	 som	 er	 angitt	 i	 vedlegget	 og	 tilhører	 kategorien	
«avlstekniske	 tilsetningsstoffer»	 og	 den	 funksjonelle	
gruppen	 «fordøyelsesforbedrende	 midler»,	 godkjennes	 som	
tilsetningsstoff	i	fôrvarer	på	vilkårene	fastsatt	i	vedlegget.

(3)	 Uttalelse	fra	Vitenskapsgruppen	for	tilsetningsstoffer	og	produkter	eller	stof-
fer	som	brukes	i	fôr	om	sikkerheten	ved	og	virkningen	av	enzympreparatet	
Natugrain	Wheat	TS	(endo-1,4-betaxylanase)	som	tilsetningsstoff	for	opp-
fôringskalkuner,	i	samsvar	med	forordning	(EF)	nr.	1831/2003.	Vedtatt	18.	
oktober	2007.	EFSA	Journal	(2007)	474,	s.	1-11.

KOMMISJONSFORORDNING	(EF)	nr.	1380/2007

av	26.	november	2007

om	godkjenning	av	endo-1,4-betaxylanase	(Natugrain	Wheat	TS)	som	tilsetningsstoff	i	fôrvarer(*)

2013/EØS/38/14
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Artikkel 2

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

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

Utferdiget	i	Brussel,	26.	november	2007.

 For Kommisjonen

	 Markos	KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

__________
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KOMMISJONEN	 FOR	 DE	 EUROPEISKE	 FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	henvisning	til	rådsdirektiv	66/401/EØF	av	14.	juni	1966	
om	 markedsføring	 av	 frø	 fra	 fôrvekster(1),	 særlig	 artikkel	 2	
nr.	1a,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Galega orientalis	Lam.	er	en	fôrvekst	som	dyrkes	i	stor	
utstrekning	 i	 visse	 medlemsstater,	 og	 som	 spiller	 en	
viktig	rolle	når	det	gjelder	å	forbedre	kvaliteten	på	fôr	til	
produksjonsdyr.

2)	 Nevnte	art	omfattes	for	øyeblikket	ikke	av	ensartede	regler	
for	 klassifisering	 av	 frø	 i	 samsvar	med	direktiv	66/401/
EØF,	og	derfor	kan	ikke	disse	frøene	omsettes	fritt.

3)	 Ettersom	 den	 oppfyller	 alle	 relevante	 vilkår	 for	
klassifisering,	bør	arten	Galega orientalis	Lam.	føres	opp	
på	listen	i	direktiv	66/401/EØF.

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

VEDTATT	DETTE	DIREKTIV:

Artikkel 1

I	direktiv	66/401/EØF	gjøres	følgende	endringer:

1.	 I	artikkel	2	nr.	1	del	A	bokstav	b)	innsettes	følgende	post	
mellom	 overskriften	 «Leguminosae»	 og	 «Hedysarum 
coronarium	L.	Sulla»:

«Galega orientalis	Lam.	strekbelg».

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	 i	EUT	L	329	av	14.12.2007,	s.	37,	
er	omhandlet	i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	44/2008	av	25.	april	2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	I	(Veterinære	og	plantesanitære	forhold),	
se	EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	nr.	52,	21.8.2008,	s.	10.

(1)	 EFT	 125	 av	 11.7.1966,	 s.	 2298/66.	 Direktivet	 sist	 endret	 ved	 direktiv	
2004/117/EF	(EUT	L	14	av	18.1.2005,	s.	18).

2.	 I	artikkel	3	nr.	1	innsettes	følgende	post	mellom	«Festuca 
rubra	L.	x Festulolium»	og	«Lolium multiflorum	Lam.»:

«Galega orientalis	Lam.	strekbelg».

3.	 Vedlegg	II	og	III	endres	i	samsvar	med	vedlegget	til	dette	
direktiv.

Artikkel 2

Innarbeiding	i	nasjonal	lovgivning

Medlemsstatene	 skal	 innen	 31.	 desember	 2008	 sette	 i	 kraft	
de	 lover	 og	 forskrifter	 som	 er	 nødvendige	 for	 å	 etterkomme	
dette	 direktiv.	 De	 skal	 umiddelbart	 oversende	 Kommisjonen	
teksten	 til	 disse	 bestemmelsene	 og	 en	 sammenligningstabell	
som	 viser	 sammenhengen	 mellom	 disse	 bestemmelsene	 og	
bestemmelsene	i	dette	direktiv.

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.

Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette	direktiv	er	rettet	til	medlemsstatene.

Utferdiget	i	Brussel,	13.	desember	2007.

 For Kommisjonen

	 Markos	KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSDIREKTIV	2007/72/EF

av	13.	desember	2007

om	endring	av	rådsdirektiv	66/401/EØF	med	hensyn	til	oppføring	av	arten	Galega orientalis	Lam(*).

2013/EØS/38/15
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b)	 I	tabellen	i	nr.	2.A	i	del	II	«BASISFRØ»	innsettes	følgende	rad	mellom	overskriften	«LEGUMINOSAE»	og	
«Hedysarum coronarium»:

Art

Høyeste	innhold	av	frø	av	andre	plantearter Andre	
standarder	
eller	vilkår

Samlet	
(vektpro-
sent)

Antall	frø	i	en	prøve	med	vekt	som	angitt	i	spalte	4	i	vedlegg	III		
(samlet	per	spalte)

En	enkelt	
art

Rumex	spp.	
unntatt	
Rumex 

acetosella 
og Rumex 
maritimus

Agropyron 
repens

Alopecurus 
myosuroi-

des

Melilotus	
spp.

1 2 3 4 5 6 7 8

«Galega orientalis	Lam. 0,3 20 2 o	(e) (j)»

2.	 I	tabellen	i	vedlegg	III	innsettes	følgende	rad	mellom	overskriften	«LEGUMINOSAE»	og	«Hedysarum coronarium»:

Art Største	partivekt	(tonn)
Minste	vekt	av	en	prøve	
som	skal	tas	av	et	parti		

(gram)

Prøvens	vekt	ved	
bestemmelse	av	antall	i	

henhold	til	vedlegg	II	del	I	
nr.	2	avsnitt	A	spalte	12-14	

og	vedlegg	II	del	II	
nr.	2	avsnitt	A	spalte	3-7		

(gram)

1 2 3 4

«Galega orientalis	Lam. 10 250 200»
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KOMMISJONEN	 FOR	 DE	 EUROPEISKE	 FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	henvisning	til	rådsforordning	(EØF)	nr.	2092/91	av	24.	juni	
1991	om	økologisk	produksjonsmetode	for	landbruksprodukter	
og	 slik	angivelse	på	 landbruksprodukter	og	næringsmidler(1),	
særlig	artikkel	13	annet	strekpunkt,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Tillatelsen	 til	bruk	av	metaldehyd	 i	økologisk	 landbruk,	
som	er	fastsatt	 i	del	B	i	vedlegg	II	 til	 forordning	(EØF)	
nr.	2092/91,	utløp	31.	mars	2006.

2)	 Flere	 medlemsstater	 har	 opplyst	 om	 at	 det	 på	 deres	
territorium	 ikke	 finnes	 lønnsomme	 alternativer	 til	
metaldehyd	til	bekjempelse	av	bløtdyr	på	visse	åkervekster	
for	de	gårdbrukere	som	driver	økologisk	landbruk.

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	L	 181	 av	 11.7.2007,	 s.	 10,		
er	 omhandlet	 i	 EØS-komiteens	 beslutning	 nr.	 45/2008	 av	 25.	 april	 2008	
om	 endring	 av	 EØS-avtalens	 vedlegg	 II	 (Tekniske	 forskrifter,	 standarder,	
prøving	og	sertifisering),	se	EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	
nr.	52,	21.8.2008,	s.	11.

(1)	 EFT	L	198	av	22.7.1991,	s.	1.	Forordningen	sist	endret	ved	kommisjonsfor-
ordning	(EF)	nr.	394/2007	(EUT	L	98	av	13.4.2007,	s.	3).

3)	 Det	 anses	 derfor	 nødvendig	 å	 fornye	 tillatelsen	 til	
bruk	 av	metaldehyd	 for	 et	 begrenset	 tidsrom,	 i	 påvente	
av	 forskningsresultater	 i	 tilknytning	 til	 nye	 metoder	
for	 bekjempelse	 av	 bløtdyr	 og	 økt	 tilgjengelighet	 av	
erstatningsstoffer.

4)	 Vedlegg	 II	 til	 forordning	 (EØF)	 nr.	 2092/91	 bør	 derfor	
endres.

5)	 Tiltakene	 fastsatt	 i	 denne	 forordning	 er	 i	 samsvar	 med	
uttalelse	fra	komiteen	nedsatt	ved	artikkel	14	i	forordning	
(EØF)	nr.	2092/91	—

VEDTATT	DENNE	FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg	II	til	forordning	(EF)	nr.	2092/91	endres	i	samsvar	med	
vedlegget	til	denne	forordning.

Artikkel 2

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

KOMMISJONSFORORDNING	(EF)	nr.	807/2007

av	10.	juli	2007

om	endring	av	vedlegg	II	til	rådsforordning	(EØF)	nr.	2092/91	om	økologisk	produksjonsmetode	for	landbruksprodukter	og	
slik	angivelse	på	landbruksprodukter	og	næringsmidler(*)

2013/EØS/38/16

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

Utferdiget	i	Brussel,	10.	juli	2007.

 For Kommisjonen

	 Mariann	FISCHER	BOEL

 Medlem av Kommisjonen

___________
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VEDLEGG

I	tabell	III	(«Stoffer	som	skal	brukes	i	feller	og/eller	dispensere»)	i	vedlegg	II	del	B	punkt	1	(«Plantevernmidler»)	til	
forordning	(EØF)	nr.	2092/91	skal	datoen	«31.	mars	2006»	for	posten	«Metaldehyd»	erstattes	med	«31.	mars	2008».

______________
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KOMMISJONEN	 FOR	 DE	 EUROPEISKE	 FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	henvisning	til	rådsforordning	(EØF)	nr.	2092/91	av	24.	juni	
1991	om	økologisk	produksjonsmetode	for	landbruksprodukter	
og	 slik	angivelse	på	 landbruksprodukter	og	næringsmidler(1),	
særlig	artikkel	13	annet	strekpunkt,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 I	henhold	til	vedlegg	I	i	forordning	(EØF)	nr.	2092/91	skal	
besetningene	hovedsakelig	fôres	med	fôr	som	er	produsert	
i	driftsenheten,	og	planteetere	skal	ha	størst	mulig	tilgang	
til	 beitemark.	For	 å	oppfylle	dette	krav	må	gårdbrukere	
som	driver	økologisk	landbruk,	utvide	driftsenheten	ved	å	
kjøpe	eller	forpakte	beitemark	og	parseller	med	flerårige	
fôravlinger.

2)	 I	 henhold	 til	 forordning	 (EØF)	 nr.	 2092/91	 må	 kjøpte	
og	 forpaktede	 ikke-økologiske	 arealer	 gjennomgå	 en	
omleggingsperiode	 før	 de	 kan	 brukes	 til	 økologisk	
produksjon.	 Dessuten	 anses	 ikke	 fôrvarer	 som	
produseres	 i	 løpet	 av	 det	 første	 omleggingsåret	 som	
omleggingsfôrvarer,	 og	 det	 er	 vanskelig	 å	 selge	 dem	
videre	 til	 bruk	 i	 konvensjonelt	 landbruk,	 ettersom	 det	
er	 svært	 begrensede	 avsetningsmuligheter	 for	 slike	
ikke-økologiske	flerårige	fôravlinger.

3)	 Etter	 31.	 desember	 2007	 er	 bruk	 av	 ikke-økologiske	
fôrvarer	 til	 planteetere	 uforenlig	 med	 vedlegg	 I	 del	 B	
punkt	 4.8	 bokstav	 a)	 i	 forordning	 (EØF)	 nr.	 2092/91.	
Etter	denne	dato	vil	det	bli	vanskelig	for	driftsenhetene	å	
benytte	kjøpte	eller	forpaktede	arealer	som	er	i	første	år	av	
omlegging	til	økologisk	landbruk,	til	fortsatt	beiting	eller	
til	økologisk	produksjon.

4)	 Fôrrasjoner	bør	derfor	kunne	inneholde	en	viss	prosentdel	
fôr	 fra	 parseller	 som	 er	 i	 første	 år	 av	 omlegging	 til	
økologisk	landbruk.

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	L	 293	 av	 10.11.2007,	 s.	 3,	
er	 omhandlet	 i	 EØS-komiteens	 beslutning	 nr.	 45/2008	 av	 25.	 april	 2008	
om	 endring	 av	 EØS-avtalens	 vedlegg	 II	 (Tekniske	 forskrifter,	 standarder,	
prøving	og	sertifisering),	se	EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	
nr.	52,	21.8.2008,	s.	11.	

(1)	 EFT	 L	 198	 av	 22.7.1991,	 s.	 1.	 Forordningen	 sist	 endret	 ved	
kommisjonsforordning	(EF)	nr.	807/2007	(EUT	L	181	av	11.7.2007,	s.	10).

5)	 Forordning	(EØF)	nr.	2092/91	bør	derfor	endres.

6)	 Tiltakene	 fastsatt	 i	 denne	 forordning	 er	 i	 samsvar	 med	
uttalelse	fra	komiteen	nedsatt	ved	artikkel	14	i	forordning	
(EØF)	nr.	2092/91	—

VEDTATT	DENNE	FORORDNING:

Artikkel 1

I	del	B	i	vedlegg	I	til	forordning	(EØF)	nr.	2092/91	skal	punkt	
4.4	lyde:

«4.4.		Inntil	 31.	 desember	 2008	 er	 det	 tillatt	 å	 blande	 i	
gjennomsnitt	 inntil	 50	 %	 omleggingsfôrvarer	 i	
fôrrasjonen.	 Dersom	 omleggingsfôrvarene	 kommer	
fra	 en	 av	 driftsenhetens	 egne	 enheter,	 kan	 denne	
andelen	økes	til	80	%.

Fra	1.	januar	2009	er	det	tillatt	å	blande	i	gjennomsnitt	
inntil	30	%	omleggingsfôrvarer	i	fôrrasjonen.	Dersom	
omleggingsfôrvarene	kommer	fra	en	av	driftsenhetens	
egne	enheter,	kan	denne	andelen	økes	til	60	%.

Inntil	20	%	av	den	samlede	gjennomsnittlige	mengde	
fôrvarer	 som	 gis	 til	 dyrene,	 kan	 komme	 fra	 beiting	
eller	 fra	 dyrking	 av	 permanent	 beitemark	 eller	
parseller	med	flerårige	fôravlinger	som	er	i	første	år	
av	omlegging,	forutsatt	at	de	er	en	del	av	driftsenheten	
og	ikke	har	vært	del	av	en	økologisk	produksjonsenhet	
i	de	foregående	fem	årene.	Dersom	det	anvendes	både	
omleggingsfôrvarer	og	fôrvarer	fra	parseller	som	er	i	
første	år	av	omlegging,	skal	den	samlede	kombinerte	
prosentdelen	 av	 slike	 fôrvarer	 ikke	 overstige	 de	
høyeste	prosentdelene	fastsatt	i	første	og	annet	avsnitt.

Disse	 tallene	 skal	 beregnes	 på	 årsbasis	 som	
en	 prosentdel	 av	 tørrstoffet	 i	 fôrvarer	 av	
landbruksopprinnelse.»

KOMMISJONSFORORDNING	(EF)	nr.	1319/2007

av	9.	november	2007

om	endring	av	vedlegg	I	til	rådsforordning	(EØF)	nr.	2092/91	med	hensyn	til	bruk	av	fôrvarer	fra	
parseller	som	er	i	første	år	av	omlegging	til	økologisk	landbruk(*)

2013/EØS/38/17
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Artikkel 2

Denne	forordning	trer	i	kraft	den	sjuende	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,	9.	november	2007.

 For Kommisjonen

	 Mariann	FISCHER	BOEL

 Medlem av Kommisjonen

__________
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EUROPAPARLAMENTET	 OG	 RÅDET	 FOR	 DEN	
EUROPEISKE	UNION	HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,	særlig	artikkel	95,

under	henvisning	til	forslag	fra	Kommisjonen,

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

etter	framgangsmåten	fastsatt	i	traktatens	artikkel	251(2)	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Stadig	flere	næringsmidler	i	Fellesskapet	er	forsynt	med	
merking	 og	 reklame	med	 ernærings-	 og	 helsepåstander.	
For	 å	 sikre	 et	 høyt	 nivå	 for	 forbrukervern	 og	 gjøre	
valget	 enklere	 for	 forbrukerne,	 bør	 produkter	 som	
bringes	 i	 omsetning,	 herunder	 importerte	 produkter,	
være	 trygge	 og	 merket	 riktig.	 Et	 variert	 og	 balansert	
kosthold	er	en	forutsetning	for	god	helse,	og	betydningen	
av	 enkeltprodukter	 bør	 ses	 i	 sammenheng	 med	 hele	
kostholdet.

2)	 Forskjeller	 i	nasjonale	bestemmelser	om	slike	påstander	
kan	hindre	fri	omsetning	av	næringsmidler	og	skape	ulike	
konkurransevilkår.	De	har	 derfor	 en	direkte	 innvirkning	
på	det	indre	markeds	virkemåte.	Det	er	derfor	nødvendig	
å	vedta	fellesskapsbestemmelser	for	bruken	av	ernærings-	
og	helsepåstander	om	næringsmidler.

3)	 Alminnelige	 bestemmelser	 om	 merking	 finnes	 i	
europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	 2000/13/EF	 av	
20.	 mars	 2000	 om	 tilnærming	 av	 medlemsstatenes	
lovgivning	 om	 merking	 og	 presentasjon	 av	 samt	
reklamering	 for	 næringsmidler(3).	 Direktiv	 2000/13/EF	
inneholder	et	generelt	forbud	mot	å	villede	kjøperen	eller	

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	L	 12	 av	 18.1.2007,	 s.	 3,	 er	
omhandlet	i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	46/2008	av	25.	april	2008	om	en-
dring	av	EØS-avtalens	vedlegg	II	(Tekniske	forskrifter,	standarder,	prøving	
og	sertifisering),	se	EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	nr.	52,	
21.8.2008,	s.	13.

(1)	 EUT	C	110	av	30.4.2004,	s.	18.
(2)	 Europaparlamentsuttalelse	 av	 26.	mai	 2005	 (EUT	C	 117	E	 av	 18.5.2006,	

s.	 187),	 Rådets	 felles	 holdning	 av	 8.	 desember	 2005	 (EUT	 C	 80	 E	 av	
4.4.2006,	s.	43)	og	Europaparlamentets	holdning	av	16.	mai	2006	(ennå	ikke	
offentliggjort	i	EUT).	Rådsbeslutning	av	12.	oktober	2006.

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

å	 tillegge	 næringsmidler	medisinske	 egenskaper.	Denne	
forordning	bør	utfylle	de	allmenne	prinsippene	i	direktiv	
2000/13/EF	og	fastsette	særlige	bestemmelser	om	bruken	
av	ernærings-	og	helsepåstander	om	næringsmidler	 som	
skal	leveres	som	dette	til	forbrukeren.

4)	 Denne	 forordning	 bør	 få	 anvendelse	 på	 alle	 ernærings-	
og	 helsepåstander	 i	 kommersiell	 kommunikasjon,	
herunder	 blant	 annet	 kollektive	 reklamekampanjer	
for	 næringsmidler	 og	 salgsfremmende	 kampanjer,	 for	
eksempel	 kampanjer	 som	 helt	 eller	 delvis	 støttes	 av	
offentlige	 myndigheter.	 Den	 bør	 ikke	 få	 anvendelse	
på	 påstander	 som	 framsettes	 i	 ikke-kommersiell	
kommunikasjon,	 som	 veiledning	 eller	 råd	 om	 kosthold	
fra	 offentlige	 helsemyndigheter	 og	 -organer,	 eller	 ikke-
kommersiell	kommunikasjon	og	informasjon	i	pressen	og	
i	vitenskapelige	publikasjoner.	Denne	forordning	bør	også	
få	anvendelse	på	varemerker	og	andre	handelsbetegnelser	
som	kan	fortolkes	som	ernærings-	eller	helsepåstander.

5)	 Generiske	 beskrivelser	 (betegnelser)	 som	 tradisjonelt	 er	
brukt	til	å	angi	en	egenskap	ved	en	gruppe	næringsmidler	
eller	drikker,	og	som	antyder	en	virkning	for	menneskers	
helse,	som	«digestiv»	eller	«hostepastiller»,	bør	unntas	fra	
denne	forordnings	virkeområde.

6)	 Ugunstige	 ernæringspåstander	 omfattes	 ikke	 av	 denne	
forordning,	og	medlemsstater	som	har	til	hensikt	å	innfø-
re	nasjonale	ordninger	for	ugunstige	ernæringspåstander,	
bør	 underrette	 Kommisjonen	 og	 øvrige	 medlemsstater	
om	slike	ordninger	i	samsvar	med	europaparlaments-	og	
rådsdirektiv	 98/34/EF	 av	22.	 juni	 1998	om	en	 informa-
sjonsprosedyre	for	standarder	og	tekniske	forskrifter	samt	
regler	for	informasjonssamfunnstjenester(4).

(4)	 EFT	L	204	av	21.7.1998,	s.	37.	Direktivet	sist	endret	ved	tiltredelsesakten	av	
2003.

EUROPAPARLAMENTS-	OG	RÅDSFORORDNING	(EF)	nr.	1924/2006

av	20.	desember	2006

om	ernærings-	og	helsepåstander	om	næringsmidler(*)
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7)	 På	 internasjonalt	 plan	 vedtok	 Codex	 Alimentarius	 i	
1991	overordnede	retningslinjer	for	påstander	og	i	1997	
retningslinjer	 for	 bruken	 av	 ernæringspåstander.	 En	
endring	av	sistnevnte	ble	vedtatt	av	Codex	Alimentarius-
kommisjonen	 i	 2004.	 Denne	 endringen	 går	 ut	 på	 at	
retningslinjene	fra	1997	også	skal	omfatte	helsepåstander.	
Det	skal	tas	behørig	hensyn	til	definisjonene	og	vilkårene	
i	retningslinjene	fra	Codex	Alimentarius.

8)	 Muligheten	 for	 å	 benytte	 påstanden	 «lavt	 fettinnhold»	
om	 smørbart	 fett	 i	 henhold	 til	 rådsforordning	 (EF)	
nr.	 2991/94	 av	 5.	 desember	 1994	 om	 fastsettelse	 av	
standarder	for	smørbart	fett(1)	bør	snarest	mulig	tilpasses	
bestemmelsene	 i	 denne	 forordning.	 I	 mellomtiden	 får	
forordning	(EF)	nr.	2991/94	anvendelse	på	de	produktene	
den	omfatter.

9)	 Det	finnes	en	lang	rekke	næringsstoffer	og	andre	stoffer,	
herunder,	 men	 ikke	 begrenset	 til,	 vitaminer,	 mineraler	
(herunder	 sporstoffer),	 aminosyrer,	 essensielle	 fettsyrer,	
kostfiber	 samt	 ulike	 planter	 og	 urteekstrakter	 med	
en	 ernæringsmessig	 eller	 fysiologisk	 effekt	 som	 kan	
forekomme	i	et	næringsmiddel	og	gjøres	til	gjenstand	for	
en	påstand.	Det	bør	derfor	fastsettes	allmenne	prinsipper	
som	 skal	 gjelde	 for	 alle	 påstander	 om	 næringsmidler,	
med	henblikk	på	å	sikre	et	høyt	nivå	for	 forbrukervern,	
gi	 forbrukerne	 de	 nødvendige	 opplysningene	 for	 at	
de	 skal	 kunne	 foreta	 et	 valg	 med	 fullt	 kjennskap	 til	
produktet,	 samt	 skape	 like	 konkurransevilkår	 for	
næringsmiddelindustrien.

10)	 Forbrukerne	kan	tro	at	næringsmidler	som	markedsføres	
med	påstander,	har	ernæringsmessige,	 fysiologiske	eller	
andre	helsemessige	fordeler	sammenlignet	med	lignende	
produkter	eller	andre	produkter	som	ikke	er	 tilsatt	 slike	
næringsstoffer	 og	 andre	 stoffer.	 Dette	 kan	 oppmuntre	
forbrukerne	 til	 å	 foreta	valg	 som	direkte	påvirker	deres	
samlede	 inntak	 av	 enkelte	 næringsstoffer	 eller	 andre	
stoffer	 på	 en	 måte	 som	 strider	 mot	 vitenskapelige	 råd.	
For	 å	 motvirke	 denne	 mulige	 uønskede	 virkningen	
bør	 det	 innføres	 visse	 begrensninger	 når	 det	 gjelder	
produkter	 som	 er	 forsynt	 med	 påstander.	 I	 denne	
sammenheng	er	faktorer	som	forekomst	av	visse	stoffer	
eller	 et	 produkts	 ernæringsprofil	 relevante	 kriterier	 for	
å	 fastslå	 om	 produktet	 kan	 forsynes	 med	 påstander.	
Bruken	 av	 slike	 kriterier	 på	 nasjonalt	 plan	 kan	 være	
berettiget	 for	 å	 gi	 forbrukerne	 mulighet	 til	 å	 foreta	
velbegrunnede	 ernæringsmessige	 valg,	 men	 vil	 kunne	
føre	 til	 handelshindringer	 i	 Fellesskapet	 og	 bør	 derfor	
harmoniseres	 på	 fellesskapsplan.	 Helseopplysninger	
og	 -kommunikasjon	 som	 støtter	 budskapet	 fra	
nasjonale	myndigheter	eller	Fellesskapet	om	farene	ved	
alkoholmisbruk,	bør	ikke	omfattes	av	denne	forordnings	
virkeområde.

(1)	 EFT	L	316	av	9.12.1994,	s.	2.

11)	 Anvendelsen	 av	 ernæringsprofiler	 som	 et	 kriterium	
brukes	 for	 å	 unngå	 en	 situasjon	 der	 ernærings-	 eller	
helsepåstander	 tilslører	 et	 næringsmiddels	 samlede	
ernæringsmessige	 status,	 noe	 som	 kan	 villede	
forbrukerne	 når	 de	 forsøker	 å	 foreta	 sunne	 valg	 for	 et	
balansert	kosthold.	Ernæringsprofiler	som	fastsatt	i	denne	
forordning	bør	bare	ha	som	eneste	formål	å	regulere	under	
hvilke	omstendigheter	 det	 kan	 framsettes	 påstander.	De	
bør	 bygge	 på	 allment	 anerkjente	 vitenskapelige	 bevis	
om	 forholdet	 mellom	 kosthold	 og	 helse.	 Profilene	 bør	
imidlertid	 åpne	 for	 produktutvikling	 og	 ta	 hensyn	 til	
variasjoner	 i	kostvaner	og	 -tradisjoner,	 samt	det	 faktum	
at	enkeltprodukter	kan	spille	en	viktig	rolle	i	det	samlede	
kostholdet.

12)	 Ved	fastsettelsen	av	ernæringsprofiler	bør	det	tas	hensyn	
til	 innholdet	 av	 ulike	 næringsstoffer	 og	 stoffer	 med	
en	 ernæringsmessig	 eller	 fysiologisk	 effekt,	 særlig	
stoffer	 som	 fett,	 mettet	 fett,	 transfettsyrer,	 salt/natrium	
og	 sukker,	 som	 ifølge	 anbefalingene	 ikke	 bør	 utgjøre	
en	 for	 stor	del	 av	det	 samlede	kostholdet,	 samt	fler-	og	
enumettet	 fett,	 andre	 karbohydrater	 enn	 sukkerarter,	
vitaminer,	 mineraler,	 proteiner	 og	 kostfiber.	 Ved	
fastsettelse	 av	 ernæringsprofilene	 bør	 det	 tas	 hensyn	
til	 de	 forskjellige	 næringsmiddelgruppene	 og	 til	 de	
gjeldende	 næringsmidlenes	 betydning	 og	 rolle	 i	 det	
samlede	kostholdet,	og	det	bør	tas	behørig	hensyn	til	de	
variasjonene	i	kostvaner	og	forbruksmønstre	som	finnes	
i	medlemsstatene.	Det	kan	være	nødvendig	å	unnta	visse	
næringsmidler	eller	næringsmiddelgrupper	fra	kravet	om	
å	overholde	de	fastsatte	ernæringsprofilene,	avhengig	av	
deres	rolle	og	betydning	i	befolkningens	kosthold.	Dette	
arbeidet	 er	 teknisk	 komplisert,	 og	 det	 bør	 overlates	 til	
Kommisjonen	å	treffe	de	relevante	tiltakene,	idet	det	tas	
hensyn	til	uttalelse	avgitt	av	Den	europeiske	myndighet	
for	næringsmiddeltrygghet.

13)	 Kosttilskudd	 som	 definert	 i	 europaparlaments-	 og	
rådsdirektiv	2002/46/EF	av	10.	juni	2002	om	tilnærming	
av	 medlemsstatenes	 lovgivning	 om	 kosttilskudd(2),	
i	 flytende	 form	 og	 med	 et	 innhold	 på	 mer	 enn	 1,2	
volumprosent	alkohol,	anses	ikke	som	drikker	i	henhold	
til	denne	forordning.

14)	 I	enkelte	medlemsstater	framsettes	for	tiden	en	lang	rekke	
påstander	i	merkingen	av	og	reklamen	for	næringsmidler	
om	stoffer	som	ikke	er	påvist	å	være	gunstige,	eller	som	
det	 for	 tiden	 ikke	 er	 tilstrekkelig	 vitenskapelig	 enighet	
om.	 Det	 er	 nødvendig	 å	 sikre	 at	 det	 er	 dokumentert	
at	 stoffene	 som	omfattes	 av	 en	 påstand,	 har	 en	 gunstig	
ernæringsmessig	eller	fysiologisk	effekt.

(2)	 EFT	L	183	av	12.7.2002,	s.	51.	Direktivet	endret	ved	kommisjonsdirektiv	
2006/37/EF	(EUT	L	94	av	1.4.2006,	s.	32).
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15)	 For	å	sikre	at	påstandene	er	sannferdige,	er	det	nødvendig	
at	 det	 stoffet	 som	 påstanden	 omfatter,	 forekommer	 i	
tilstrekkelige	 mengder	 i	 sluttproduktet,	 eller	 stoffet	
må	 ikke	 forekomme	 eller	 bare	 forekomme	 i	 passende	
redusert	 mengde,	 slik	 at	 produktet	 får	 den	 påståtte	
ernæringsmessige	 eller	 fysiologiske	 effekten.	 Stoffet	
bør	 også	 foreligge	 i	 en	 form	 som	 kroppen	 kan	 utnytte.	
Dessuten,	og	når	det	er	aktuelt,	bør	en	betydelig	mengde	
av	 det	 stoffet	 som	 gir	 den	 påståtte	 ernæringsmessige	
eller	 fysiologiske	 effekten,	 kunne	 fås	 fra	 den	mengden	
av	næringsmiddelet	 som	med	 rimelighet	 forventes	å	bli	
inntatt.

16)	 Det	er	viktig	at	påstander	om	næringsmidler	kan	bli	forstått	
av	 forbrukeren,	 og	 alle	 forbrukere	 bør	 beskyttes	 mot	
villedende	påstander.	Etter	iverksettingen	av	rådsdirektiv	
84/450/EØF	 av	 10.	 september	 1984	 om	 villedende	 og	
sammenlignende	reklame(1)	har	imidlertid	De	europeiske	
fellesskaps	 domstol	 i	 forbindelse	 med	 avgjørelser	 i	
saker	 som	 gjelder	 reklame,	 funnet	 det	 nødvendig	 å	
undersøke	 virkningen	 på	 en	 tenkt,	 typisk	 forbruker.	 I	
samsvar	med	forholdsmessighetsprinsippet,	og	for	at	de	
beskyttelsestiltakene	som	forordningen	omfatter,	 faktisk	
skal	 kunne	 fungere,	 benyttes	 i	 denne	 forordning	 som	
utgangspunkt	en	alminnelig	opplyst,	rimelig	oppmerksom	
og	 velunderrettet	 gjennomsnittsforbruker,	 idet	 det	 tas	
hensyn	 til	 sosiale,	 kulturelle	 og	 språklige	 forhold,	 i	
samsvar	med	Domstolens	fortolkning,	men	forordningen	
inneholder	også	bestemmelser	for	å	hindre	utnyttelse	av	
forbrukere	med	egenskaper	som	gjør	dem	særlig	sårbare	
overfor	villedende	påstander.	Dersom	en	påstand	særlig	
rettes	mot	en	bestemt	forbrukergruppe,	for	eksempel	barn,	
bør	virkningen	av	den	gjeldende	påstanden	vurderes	ut	fra	
hvordan	den	oppleves	av	en	gjennomsnittlig	representant	
for	 denne	 gruppen.	 Begrepet	 gjennomsnittsforbruker	
er	 ikke	 et	 statistisk	 begrep.	 Nasjonale	 domstoler	 og	
myndigheter	 bør	 etter	 eget	 skjønn,	 idet	 det	 tas	 hensyn	
til	 Domstolens	 rettspraksis,	 foreta	 en	 vurdering	 for	 å	
fastsette	gjennomsnittsforbrukerens	typiske	reaksjon	i	et	
gitt	tilfelle.

17)	 Det	 er	 først	 og	 fremst	 vitenskapelig	 dokumentasjon	
som	 bør	 tas	 i	 betraktning	 ved	 bruken	 av	 ernærings-	
og	 helsepåstander,	 og	 driftsansvarlige	 for	
næringsmiddelforetak	 som	 benytter	 påstandene,	 bør	
dokumentere	 dem.	 En	 påstand	 bør	 dokumenteres	
vitenskapelig,	 idet	 det	 tas	 hensyn	 til	 alle	 tilgjengelige	
vitenskapelige	 opplysninger	 og	 ved	 en	 avveining	 av	
bevisene.

18)	 En	 ernærings-	 eller	 helsepåstand	 bør	 ikke	 framsettes	
dersom	 den	 er	 uforenlig	 med	 allment	 anerkjente	
ernærings-	 og	 helsemessige	 prinsipper,	 eller	 dersom	
den	oppmuntrer	til	eller	tolererer	overdrevet	inntak	av	et	
næringsmiddel	eller	nedvurderer	gode	kostvaner.

19)	 På	 grunn	 av	 det	 positive	 bildet	 som	 næringsmidler	
med	 ernærings-	 og	 helsepåstander	 har,	 og	 den	 mulige	

(1)	 EFT	L	250	av	19.9.1984,	s.	17.	Direktivet	sist	endret	ved	europaparlaments-	
og	rådsdirektiv	2005/29/EF	(EUT	L	149	av	11.6.2005,	s.	22).

innvirkningen	 slike	 næringsmidler	 kan	 ha	 på	 kostvaner	
og	 på	 det	 samlede	 inntaket	 av	 næringsstoffer,	 bør	 det	
være	 mulig	 for	 forbrukeren	 å	 vurdere	 deres	 samlede	
ernæringsmessige	kvalitet.	Angivelse	av	næringsinnhold	
bør	 derfor	 være	 obligatorisk	 og	 utførlig	 for	 alle	
næringsmidler	som	er	forsynt	med	helsepåstander.

20)	 Alminnelige	 bestemmelser	 om	 angivelse	 av	
næringsinnhold	 finnes	 i	 rådsdirektiv	 90/496/EØF	 av	
24.	september	1990	om	deklarasjon	av	næringsinnhold	i	
næringsmidler(2).	I	henhold	til	nevnte	direktiv	er	angivelse	
av	næringsinnhold	obligatorisk	når	en	ernæringspåstand	
forekommer	på	merkingen,	på	pakningsutformingen	eller	
i	reklamen,	med	unntak	av	kollektive	reklamekampanjer.	
I	 forbindelse	med	 en	 ernæringspåstand	 om	 sukkerarter,	
mettede	 fettsyrer,	 kostfiber	 eller	 natrium,	 skal	
informasjonen	 som	 oppgis,	 bestå	 av	 informasjon	 i	
gruppe	2	som	definert	i	artikkel	4	nr.	1	i	direktiv	90/496/
EØF.	For	å	oppnå	et	høyt	nivå	for	forbrukervern	bør	denne	
plikten	til	å	skaffe	informasjon	som	er	nevnt	i	gruppe	2,	få	
tilsvarende	anvendelse	i	forbindelse	med	helsepåstander,	
unntatt	ved	kollektive	reklamekampanjer.

21)	 Det	 bør	 også	 utarbeides	 en	 liste	 over	 tillatte	
ernæringspåstander	 og	 deres	 særlige	 vilkår	 for	 bruk	 på	
grunnlag	 av	 de	 vilkårene	 for	 bruk	 av	 slike	 påstander	
som	 er	 avtalt	 på	 nasjonalt	 eller	 internasjonalt	 plan	 og	
fastsatt	 i	 Fellesskapets	 regelverk.	 Alle	 påstander	 som	
anses	å	ha	den	samme	betydningen	for	forbrukerne	som	
en	 ernæringspåstand	 oppført	 på	 ovennevnte	 liste,	 bør	
omfattes	av	de	samme	vilkårene	for	bruk	som	angis	der.	
Påstander	 i	 forbindelse	 med	 tilsetting	 av	 vitaminer	 og	
mineraler,	 som	«med	…»,	«tilbakeført	…»,	«tilsatt	…»	
eller	 «anriket	 med	 …»,	 bør	 for	 eksempel	 omfattes	 av	
de	 samme	 vilkårene	 som	 for	 påstanden	 «kilde	 til».	
Listen	 bør	 ajourføres	 regelmessig	 for	 å	 ta	 hensyn	 til	
den	 vitenskapelige	 og	 teknologiske	 utviklingen.	 For	
sammenlignende	påstander	er	det	dessuten	nødvendig	å	
angi	 tydelig	 for	 sluttforbrukeren	 hvilke	 produkter	 som	
sammenlignes	med	hverandre.

22)	 Vilkårene	for	påstander	som	«laktosefri»	eller	«glutenfri»,	
som	 retter	 seg	 mot	 en	 gruppe	 forbrukere	 med	 særlige	
lidelser,	bør	være	behandlet	i	rådsdirektiv	89/398/EØF	av	
3.	mai	1989	om	tilnærming	av	medlemsstatens	lovgivning	
om	næringsmidler	beregnet	på	spesielle	ernæringsmessige	
behov(3).	I	henhold	til	dette	direktiv	kan	det	for	vanlige	
næringsmidler	 dessuten	 angis	 om	 de	 er	 egnet	 for	 disse	
forbrukergruppene,	 dersom	 de	 oppfyller	 vilkårene	 for	
en	 slik	 angivelse.	 Inntil	 vilkårene	 for	 slike	 angivelser	
er	 fastsatt	 på	 fellesskapsplan,	 kan	 medlemsstater	
opprettholde	eller	vedta	relevante	nasjonale	tiltak.

(2)	 EFT	L	276	av	6.10.1990,	s.	40.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsdirek-	 EFT	L	276	av	6.10.1990,	s.	40.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsdirek-Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsdirek-
tiv	2003/120/EF	(EUT	L	333	av	20.12.2003,	s.	51).

(3)	 EFT	L	186	av	30.6.1989,	s.	27.	Direktivet	sist	endret	ved	europaparlaments-	
og	rådsforordning	(EF)	nr.	1882/2003	(EUT	L	284	av	31.10.2003,	s.	1).
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23)	 Helsepåstander	bør	bare	godkjennes	for	bruk	i	Fellesskapet	
etter	 en	 vitenskapelig	 vurdering	 på	 høyest	 mulig	 nivå.	
For	 å	 sikre	 en	 harmonisert	 vitenskapelig	 vurdering	 av	
disse	 påstandene	 bør	 Den	 europeiske	 myndighet	 for	
næringsmiddeltrygghet	 utføre	 vurderingen.	 Søkeren	
bør	 på	 anmodning	 få	 adgang	 til	 sin	 saksmappe	 for	 å	
kontrollere	den	aktuelle	sakens	status.

24)	 Det	 finnes	 mange	 andre	 faktorer	 enn	 de	 rent	
kostholdsmessige	 som	 kan	 påvirke	 psykologiske	 og	
atferdsmessige	funksjoner.	Det	er	derfor	svært	komplisert	
å	informere	om	disse	funksjonene,	og	det	er	vanskelig	å	
formidle	et	fullstendig,	sannferdig	og	meningsfylt	budskap	
i	 en	 kort	 påstand	 som	 skal	 benyttes	 i	merkingen	 av	 og	
reklamen	for	næringsmidler.	Det	er	derfor	hensiktsmessig	
å	 kreve	 vitenskapelig	 dokumentasjon	 ved	 bruk	 av	
påstander	 knyttet	 til	 psykologiske	 og	 atferdsmessige	
virkninger.	

25)	 I	 lys	 av	 kommisjonsdirektiv	 96/8/EF	 av	 26.	 februar	
1996	 om	 næringsmiddel	 til	 bruk	 i	 kalorifattige	 diettar	
med	sikte	på	vekttap(1),	som	forbyr	at	det	 i	merking	og	
presentasjon	av	samt	reklame	for	produkter	som	omfattes	
av	nevnte	direktiv,	angis	hvor	raskt	eller	hvor	mye	man	
kan	 gå	 ned	 i	 vekt	 ved	 bruk	 av	 disse	 produktene,	 anses	
det	for	hensiktsmessig	å	utvide	denne	begrensningen	til	å	
omfatte	alle	næringsmidler.	

26)	 Andre	 helsepåstander	 enn	 dem	 som	 viser	 til	 redusert	
sykdomsrisiko	og	barns	utvikling	og	helse,	og	som	bygger	
på	allment	anerkjente	vitenskapelige	bevis,	bør	gjennomgå	
en	 annen	 type	 vurdering	og	godkjenning.	Det	 er	 derfor	
nødvendig	 å	 vedta	 en	 fellesskapsliste	 over	 slike	 tillatte	
påstander	 etter	 samråd	med	Den	 europeiske	myndighet	
for	næringsmiddeltrygghet.	Med	henblikk	på	å	oppmuntre	
til	 nyskaping	 bør	 dessuten	 de	 helsepåstandene	 som	
bygger	på	nyutviklede	vitenskapelige	bevis,	 gjennomgå	
en	framskyndet	framgangsmåte	for	godkjenning.

27)	 For	å	holde	tritt	med	den	vitenskapelige	og	teknologiske	
utvikling	 bør	 ovennevnte	 liste	 revideres	 raskt	 ved	
behov.	 For	 å	 forenkle	 og	 framskynde	 framgangsmåten	
bør	 revideringen	 ta	 form	 av	 gjennomføringstiltak	 av	
teknisk	art,	og	ansvaret	for	å	vedta	dem	bør	overlates	til	
Kommisjonen.

28)	 Kostholdet	er	én	av	mange	faktorer	som	kan	utløse	visse	
sykdommer	 hos	 mennesker.	 Andre	 faktorer	 som	 alder,	
genetisk	disponering,	graden	av	fysisk	aktivitet,	forbruk	
av	tobakk	og	andre	rusmidler,	miljøeksponering	og	stress	
kan	alle	utløse	sykdommer	hos	mennesker.	Det	bør	derfor	
gjelde	 særlige	 merkingskrav	 for	 påstander	 om	 redusert	
sykdomsrisiko.

29)	 For	 å	 sikre	 at	 helsepåstandene	 er	 sannferdige,	 tydelige,	
pålitelige	 og	 nyttige	 for	 forbrukerens	 valg	 av	 et	 sunt	

(1)	 EFT	L	55	av	6.3.1996,	s.	22.

kosthold,	 bør	 det	 tas	 hensyn	 til	 formuleringen	 og	
presentasjonen	 av	 helsepåstandene	 i	 uttalelsen	 til	 Den	
europeiske	myndighet	for	næringsmiddeltrygghet	og	i	de	
påfølgende	framgangsmåtene.

30)	 I	noen	tilfeller	kan	ikke	en	vitenskapelig	risikovurdering	
alene	 gi	 alle	 de	 opplysningene	 som	 en	 avgjørelse	 om	
risikohåndtering	bør	bygges	på.	Det	bør	derfor	tas	hensyn	
til	 andre	 berettigede	 faktorer	 som	 er	 relevante	 for	 det	
aktuelle	tilfellet.

31)	 Av	klarhetshensyn	og	for	å	unngå	gjentatte	søknader	om	
påstander	 som	 allerede	 er	 vurdert,	 bør	 Kommisjonen	
opprette	og	ajourføre	et	offentlig	register	som	inneholder	
listene	over	slike	påstander.

32)	 For	 å	 oppmuntre	 til	 forskning	 og	 utvikling	 innen	
den	 landbruksbaserte	 næringsmiddelindustrien	 er	
det	 hensiktsmessig	 å	 beskytte	 de	 investeringene	 som	
nyskapere	 har	 gjort	 i	 forbindelse	 med	 innsamling	 av	
opplysninger	og	data	til	støtte	for	en	søknad	i	henhold	til	
denne	forordning.	Beskyttelsen	bør	imidlertid	begrenses	
til	et	bestemt	tidsrom	for	å	unngå	unødvendige	gjentakelser	
av	 undersøkelser	 og	 forsøk,	 og	 for	 å	 tilrettelegge	 for	
bruken	 av	 påstander	 for	 små	 og	 mellomstore	 bedrifter	
(SMB)	 som	 sjelden	 har	 økonomisk	 evne	 til	 å	 drive	
forskningsvirksomhet.

33)	 SMB-er	 representerer	 en	 vesentlig	 merverdi	 for	 den	
europeiske	 næringsmiddelindustrien	 når	 det	 gjelder	
kvalitet	og	bevaring	av	forskjellige	kostvaner.	For	å	lette	
gjennomføringen	av	denne	forordning	bør	Den	europeiske	
myndighet	 for	 næringsmiddeltrygghet	 i	 god	 tid	 stille	
hensiktsmessig	 teknisk	 rådgivning	 og	 hensiktsmessige	
verktøy	til	rådighet,	særlig	for	SMB-er.

34)	 Ettersom	næringsmidler	som	er	forsynt	med	påstander,	er	
av	en	særlig	art,	bør	kontrollorganene	ha	flere	midler	til	
rådighet	enn	normalt,	slik	at	det	blir	lettere	å	føre	effektiv	
kontroll	med	produktene.

35)	 Det	er	nødvendig	med	 tilstrekkelige	overgangstiltak	 for	
at	 driftsansvarlige	 for	 næringsmiddelforetak	 skal	 kunne	
tilpasse	seg	kravene	i	denne	forordning.

36)	 Ettersom	 målet	 for	 denne	 forordning,	 som	 er	 å	 sikre	
at	 det	 indre	 marked	 fungerer	 tilfredsstillende	 når	 det	
gjelder	ernærings-	og	helsepåstander	og	samtidig	sikre	et	
høyt	nivå	 for	 forbrukervern,	 ikke	kan	nås	 i	 tilstrekkelig	
grad	 av	 medlemsstatene	 og	 derfor	 bedre	 kan	 nås	 på	
fellesskapsplan,	 kan	 Fellesskapet	 vedta	 tiltak	 i	 samsvar	
med	nærhetsprinsippet	som	fastsatt	i	traktatens	artikkel	5.	
I	 samsvar	 med	 forholdsmessighetsprinsippet	 fastsatt	 i	
nevnte	artikkel,	går	denne	forordning	ikke	lenger	enn	det	
som	er	nødvendig	for	å	nå	dette	målet.



Nr.	38/80 27.6.2013EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

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

VEDTATT	DENNE	FORORDNING:

KAPITTEL	I

FORMÅL,	VIRKEOMRÅDE	OG	DEFINISJONER

Artikkel 1

Formål	og	virkeområde

1.	 Ved	 denne	 forordning	 harmoniseres	 medlemsstatenes	
lover	eller	forskrifter	om	ernærings-	og	helsepåstander	med	det	
formål	 å	 sikre	 at	 det	 indre	marked	 fungerer	 tilfredsstillende,	
samtidig	som	det	sikres	et	høyt	nivå	for	forbrukervern.

2.	 Denne	 forordning	 får	 anvendelse	 på	 ernærings-	 og	
helsepåstander	i	kommersiell	kommunikasjon,	uansett	om	disse	
finnes	på	merkingen,	pakningsutformingen	eller	i	reklamen	for	
næringsmidler	som	skal	leveres	som	dette	til	sluttforbrukeren.

For	næringsmidler	som	ikke	er	ferdigpakket	(herunder	ferske	
produkter	som	frukt,	grønnsaker	eller	brød),	som	tilbys	for	salg	
til	 sluttforbrukere	 eller	 storhusholdninger,	 og	 næringsmidler	
som	pakkes	på	salgsstedet	på	kjøperens	anmodning,	eller	som	
er	ferdigpakket	med	sikte	på	umiddelbart	salg,	får	artikkel	7	og	
artikkel	10	nr.	2	bokstav	a)	og	b)	ikke	anvendelse.	Nasjonale	
bestemmelser	kan	anvendes	 inntil	det	vedtas	fellesskapstiltak	
etter	framgangsmåten	nevnt	i	artikkel	25	nr.	2.

Denne	forordning	får	også	anvendelse	på	næringsmidler	som	er	
beregnet	på	levering	til	restauranter,	sykehus,	skoler,	kantiner	
og	lignende	storhusholdninger.

3.	 Et	varemerke,	 en	handelsbetegnelse	eller	 et	 fantasinavn	
som	 finnes	 på	 merkingen,	 pakningsutformingen	 eller	 i	
reklamen	for	et	næringsmiddel,	og	som	kan	oppfattes	som	en	
ernærings-	eller	helsepåstand,	kan	benyttes	uten	å	gjennomgå	
framgangsmåten	 for	 godkjenning	 som	 fastsatt	 i	 denne	
forordning,	 forutsatt	 at	 merkingen,	 pakningsutformingen	
eller	 reklamen	 også	 inneholder	 en	 beslektet	 ernærings-	 eller	
helsepåstand	 som	 er	 i	 samsvar	 med	 bestemmelsene	 i	 denne	
forordning.

4.	 For	generiske	beskrivelser	(betegnelser)	som	tradisjonelt	
er	brukt	 til	 å	angi	en	egenskap	ved	en	gruppe	næringsmidler	
eller	drikker,	og	som	antyder	en	virkning	for	menneskers	helse,	
kan	det	etter	framgangsmåten	nevnt	i	artikkel	25	nr.	2	vedtas	et	
unntak	fra	nr.	3	etter	søknad	fra	de	berørte	driftsansvarlige	for	
næringsmiddelforetak.	Søknaden	skal	sendes	til	vedkommende	
nasjonale	 myndighet	 i	 medlemsstaten,	 som	 omgående	

(1)	 EFT	L	184	av	17.7.1999,	s.	23.

skal	 videresende	 den	 til	 Kommisjonen.	 Kommisjonen	 skal	
vedta	 og	 offentliggjøre	 de	 reglene	 som	 driftsansvarlige	 for	
næringsmiddelforetak	 skal	 overholde	 i	 forbindelse	med	 slike	
søknader,	for	å	sikre	at	søknadene	behandles	på	en	måte	som	
gir	innsyn,	og	innen	rimelig	tid.

5.	 Denne	 forordning	 får	 anvendelse	 med	 forbehold	 for	
følgende	fellesskapsbestemmelser:

a)	 direktiv	 89/398/EØF	 og	 vedtatte	 direktiver	 om	
næringsmidler	for	spesielle	ernæringsmessige	behov,

b)	 rådsdirektiv	80/777/EØF	av	15.	 juli	 1980	om	 tilnærming	
av	 medlemsstatenes	 lovgivning	 om	 utnyttelse	 og	
markedsføring	av	naturlig	mineralvann(2),

c)	 rådsdirektiv	 98/83/EF	 av	 3.	 november	 1998	 om	
drikkevannets	kvalitet(3),

d)	 direktiv	2002/46/EF.

Artikkel 2

Definisjoner

1.	 I	denne	forordning	menes	med:

a)	 «næringsmidler»,	 «driftsansvarlig	 for	
næringsmiddelforetak»,	 «bringe	 i	 omsetning»	 og	
«sluttforbruker»	definisjonene	i	artikkel	2	og	3	nr.	3,	8	og	18	
i	 europaparlaments-	og	 rådsforordning	 (EF)	nr.	 178/2002	
av	28.	januar	2002	om	fastsettelse	av	allmenne	prinsipper	
og	 krav	 i	 næringsmiddelregelverket,	 om	 opprettelse	 av	
Den	 europeiske	 myndighet	 for	 næringsmiddeltrygghet	
og	 om	 fastsettelse	 av	 framgangsmåter	 i	 forbindelse	med	
næringsmiddeltrygghet(4),

b)	 «kosttilskudd»	definisjonen	i	direktiv	2002/46/EF,

c)	 «angivelse	av	næringsinnhold»,	«protein»,	«karbohydrat»,	
«sukkerarter»,	 «fett»,	 «mettede	 fettsyrer»,	 «en-umettede	
fettsyrer»,	 «flerumettede	 fettsyrer»	 og	 «kostfiber»	
definisjonene	i	direktiv	90/496/EØF,

d)	 «merking»	 definisjonen	 i	 artikkel	 1	 nr.	 3	 bokstav	 a)	 i	
direktiv	2000/13/EF.

2.	 Videre	menes	i	denne	forordning	med:

1)	 «påstand»	 ethvert	 budskap	 eller	 enhver	 framstilling	 som	
ikke	 er	 obligatorisk	 i	 henhold	 til	 Fellesskapets	 regelverk	
eller	 nasjonal	 lovgivning,	 herunder	 bilder,	 grafikk	 eller	
symboler	uansett	form,	som	angir,	antyder	eller	gir	inntrykk	
av	at	næringsmiddelet	har	særlige	egenskaper,

(2)	 EFT	L	229	av	30.8.1980,	 s.	1.	Direktivet	 sist	 endret	ved	 forordning	 (EF)	
nr.	1882/2003.

(3)	 EFT	 L	 330	 av	 5.12.1998,	 s.	 32.	 Direktivet	 endret	 ved	 forordning	 (EF)	
nr.	1882/2003.

(4)	 EFT	L	31	av	1.2.2002,	s.	1.	Forordningen	sist	endret	ved	kommisjonsforord-	 EFT	L	31	av	1.2.2002,	s.	1.	Forordningen	sist	endret	ved	kommisjonsforord-
ning	(EF)	nr.	575/2006	(EUT	L	100	av	8.4.2006,	s.	3).
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2)	 «næringsstoff»	 protein,	 karbohydrat,	 fett,	 kostfiber,	
natrium,	 vitaminer	 og	 mineraler	 oppført	 i	 vedlegget	 til	
direktiv	 90/496/EØF,	 samt	 stoffer	 som	 tilhører	 eller	 er	
bestanddeler	i	én	av	disse	gruppene,

3)	 «annet	stoff»	et	stoff	som	ikke	er	et	næringsstoff,	og	som	
har	en	ernæringsmessig	eller	fysiologisk	effekt,

4)	 «ernæringspåstand»	 enhver	 påstand	 som	 angir,	 antyder	
eller	 gir	 inntrykk	 av	 at	 et	 næringsmiddel	 har	 særlige	
gunstige	ernæringsmessige	egenskaper	som	skyldes

a)	 den	energi	(kaloriinnhold)	det	

i)	 tilfører,

ii)	 tilfører	i	redusert	eller	økt	mengde,	eller

iii)	 ikke	tilfører,	og/eller

b)	 de	næringsstoffene	eller	de	andre	stoffene	som	det

i)	 inneholder,

ii)	 inneholder	i	redusert	eller	økt	forhold,	eller

iii)	 ikke	inneholder,

5)	 «helsepåstand»	 enhver	 påstand	 som	 angir,	 antyder	 eller	
gir	 inntrykk	 av	 at	 det	 er	 en	 sammenheng	 mellom	 en	
næringsmiddelgruppe,	 et	 næringsmiddel	 eller	 én	 av	 dets	
bestanddeler	og	helse,

6)	 «påstand	om	redusert	sykdomsrisiko»	enhver	helsepåstand	
som	 angir,	 antyder	 eller	 gir	 inntrykk	 av	 at	 inntak	 av	 en	
næringsmiddelgruppe,	 et	 næringsmiddel	 eller	 én	 av	 dets	
bestanddeler,	i	betydelig	grad	reduserer	en	risikofaktor	for	
utvikling	av	sykdom	hos	mennesker,

7)	 «Myndigheten»	 Den	 europeiske	 myndighet	 for	
næringsmiddeltrygghet,	 opprettet	 ved	 forordning	 (EF)	
nr.	178/2002.

KAPITTEL	II

ALLMENNE	PRINSIPPER

Artikkel 3

Allmenne	prinsipper	for	alle	påstander

Ernærings-	og	helsepåstander	kan	bare	benyttes	på	merkingen,	
pakningsutformingen	eller	 i	 reklamen	 for	næringsmidler	 som	
bringes	i	omsetning	i	Fellesskapet,	dersom	de	er	i	samsvar	med	
bestemmelsene	i	denne	forordning.

Med	 forbehold	 for	 direktiv	 2000/13/EF	 og	 84/450/EØF	 skal	
ernærings-	og	helsepåstandene	ikke

a)	 være	uriktige,	tvetydige	eller	villedende,

b)	 reise	 tvil	 om	 andre	 næringsmidlers	 trygghet	 og/eller	
ernæringsmessige	tilstrekkelighet,

c)	 oppmuntre	til	eller	overse	overforbruk	av	et	næringsmiddel,

d)	 angi,	antyde	eller	gi	inntrykk	av	at	et	balansert	og	variert	
kosthold	 generelt	 ikke	 kan	 gi	 tilstrekkelige	 mengder	
næringsstoffer.	 Unntak	 for	 næringsstoffer	 som	 ikke	 kan	
fås	 i	 tilstrekkelige	 mengder	 gjennom	 et	 balansert	 og	
variert	 kosthold,	 herunder	 vilkårene	 for	 bruken	 av	 dem,	
kan	vedtas	etter	framgangsmåten	nevnt	i	artikkel	25	nr.	2,	
idet	 det	 tas	 hensyn	 til	 de	 særlige	vilkårene	 som	gjelder	 i	
medlemsstatene,

e)	 vise	til	forandringer	i	kroppsfunksjoner	som	kan	gi	opphav	
til	eller	utnytte	frykt	hos	forbrukeren,	enten	i	teksten	eller	
gjennom	bilder,	grafikk	eller	symboler.

Artikkel 4

Vilkårene	for	bruk	av	ernærings-	og	helsepåstander

1.	 Senest	 19.	 januar	 2009	 skal	 Kommisjonen	 etter	
framgangsmåten	 nevnt	 i	 artikkel	 25	 nr.	 2	 fastsette	 særlige	
ernæringsprofiler,	 herunder	 unntak,	 som	 næringsmidler	 eller	
visse	næringsmiddelgrupper	skal	overholde	for	å	være	forsynt	
med	 ernærings-	 og	 helsepåstander,	 samt	 vilkårene	 ved	 bruk	
av	 ernærings-	 og	 helsepåstander	 om	 næringsmidler	 eller	
næringsmiddelgrupper	med	hensyn	til	ernæringsprofilene.

Ernæringsprofilene	 for	 næringsmidler	 og/eller	 visse	
næringsmiddelgrupper	skal	fastsettes	idet	det	særlig	tas	hensyn	
til

a)	 mengdene	 av	 visse	 næringsstoffer	 og	 andre	 stoffer	 i	
næringsmiddelet	som	fett,	mettede	fettsyrer,	transfettsyrer,	
sukkerarter	og	salt/natrium,

b)	 næringsmiddelets	 (eller	 næringsmiddelgruppenes)	 rolle	
og	betydning	for	og	bidrag	til	kostholdet	for	befolkningen	
generelt,	eller	dersom	det	er	relevant,	for	visse	risikogrupper,	
herunder	barn,

c)	 den	 samlede	 ernæringsmessige	 sammensetningen	 av	
næringsmiddelet	og	forekomsten	av	næringsstoffer	som	er	
vitenskapelig	anerkjent	å	ha	en	helsevirkning.

Ernæringsprofilene	skal	bygge	på	vitenskapelig	kunnskap	om	
kosthold	og	ernæring,	og	deres	sammenheng	med	helse.

Ved	 fastsettelse	 av	 ernæringsprofilene	 skal	 Kommisjonen	
anmode	Myndigheten	 om	 innen	 tolv	måneder	 å	 gi	 relevante	
vitenskapelige	råd,	særlig	med	hensyn	til

i)	 om	profilene	bør	fastsettes	for	næringsmidler	generelt	og/
eller	næringsmiddelgrupper,

ii)	 valget	av	og	avveiningen	mellom	næringsstoffer	som	skal	
tas	i	betraktning,

iii)	 valget	av	referansemengde/-grunnlag	for	profilene,
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iv)	 framgangsmåten	for	beregning	av	profilene,	og

v)	 gjennomførbarhet	og	prøving	av	et	foreslått	system.

Ved	 fastsettelse	 av	 ernæringsprofilene	 skal	 Kommisjonen	
rådspørre	 berørte	 parter,	 særlig	 driftsansvarlige	 for	
næringsmiddelforetak	samt	forbrukergrupper.

Ernæringsprofilene	og	deres	vilkår	for	bruk	skal	ajourføres	for	
å	ta	hensyn	til	den	vitenskapelige	utviklingen	på	området,	etter	
framgangsmåten	nevnt	i	artikkel	25	nr.	2,	og	etter	samråd	med	
berørte	parter,	særlig	driftsansvarlige	for	næringsmiddelforetak	
samt	forbrukergrupper.

2.	 Som	unntak	fra	nr.	1	skal	ernæringspåstander

a)	 om	 reduksjon	 av	 fett,	 mettede	 fettsyrer,	 transfettsyrer,	
sukkerarter	 og	 salt/natrium	 være	 tillatt	 uten	 henvisning	
til	 en	 profil	 for	 det	 eller	 de	 bestemte	 næringsstoffene	
som	påstanden	gjelder,	 forutsatt	at	de	oppfyller	vilkårene	
fastsatt	i	denne	forordning,

b)	 være	 tillatt	 selv	 om	 et	 enkelt	 næringsstoff	 overskrider	
ernæringsprofilen,	 forutsatt	 at	 opplysninger	 er	 angitt	 om	
det	bestemte	næringsstoffet	i	nærheten	av,	på	samme	side	
og	 like	 iøynefallende	 som	 påstanden.	 Opplysningen	 skal	
formuleres	slik:	«Høyt	innhold	av	[…(*)]».

3.	 For	 drikker	 som	 inneholder	 mer	 enn	 1,2	 volumprosent	
alkohol,	skal	det	ikke	brukes	helsepåstander.

For	drikker	som	inneholder	mer	enn	1,2	volumprosent	alkohol,	
skal	 det	 bare	 brukes	 ernæringspåstander	 som	viser	 til	 et	 lavt	
alkoholinnhold	eller	et	redusert	alkohol-	eller	energiinnhold.

4.	 Dersom	det	ikke	finnes	særlige	fellesskapsbestemmelser	
om	ernæringspåstander	som	viser	til	et	lavt	alkoholinnhold,	eller	
et	redusert	innhold	eller	fravær	av	alkohol	eller	energi	i	drikker	
som	 vanligvis	 inneholder	 alkohol,	 kan	 relevante	 nasjonale	
regler	få	anvendelse	i	samsvar	med	traktatens	bestemmelser.

5.	 Andre	næringsmidler	eller	næringsmiddelgrupper	enn	dem	
som	er	nevnt	i	nr.	3,	for	hvilke	ernærings-	eller	helsepåstander	
skal	begrenses	eller	forbys,	kan	fastsettes	etter	framgangsmåten	
nevnt	i	artikkel	25	nr.	2	og	i	lys	av	vitenskapelige	data.

Artikkel 5

Allmenne	vilkår

1.	 Bruk	 av	 ernærings-	 og	 helsepåstander	 er	 bare	 tillatt	
dersom	følgende	vilkår	er	oppfylt:

___________________
(*)	 Navnet	på	næringsmiddelet	som	overskrider	ernæringsprofilen.

a)	 Forekomsten,	 fraværet	 eller	 det	 reduserte	 innholdet	 i	
et	 næringsmiddel	 eller	 en	 næringsmiddelgruppe	 av	 et	
næringsstoff	eller	et	annet	stoff	som	påstanden	gjelder,	har	
vist	seg	å	ha	en	gunstig	ernæringsmessig	eller	fysiologisk	
effekt	 som	 er	 dokumentert	 gjennom	 allment	 anerkjente	
vitenskapelige	bevis.

b)	 Det	 næringsstoffet	 eller	 det	 andre	 stoffet	 som	 påstanden	
gjelder,

i)	 forekommer	 i	 sluttproduktet	 i	 en	 betydelig	 mengde	
som	definert	 i	 Fellesskapets	 regelverk,	 eller	 når	 slike	
regler	 ikke	 finnes,	 i	 en	 mengde	 som	 vil	 frambringe	
den	 påståtte	 ernæringsmessige	 eller	 fysiologiske	
effekten,	 dokumentert	 gjennom	 allment	 anerkjente	
vitenskapelige	bevis,	eller

ii)	 forekommer	ikke	eller	forekommer	i	en	redusert	mengde	
som	vil	frambringe	den	påståtte	ernæringsmessige	eller	
fysiologiske	 effekten,	 dokumentert	 gjennom	 allment	
anerkjente	vitenskapelige	bevis.

c)	 Når	det	er	relevant,	det	næringsstoffet	eller	det	andre	stoffet	
som	påstanden	gjelder,	 foreligger	 i	en	 form	som	kroppen	
kan	utnytte.

d)	 Den	mengden	av	produktet	som	med	rimelighet	kan	antas	
å	bli	inntatt,	gir	en	betydelig	mengde	av	det	næringsstoffet	
eller	det	andre	stoffet	som	påstanden	gjelder,	som	definert	
i	Fellesskapets	regelverk	eller	når	slike	regler	ikke	finnes,	
en	 betydelig	 mengde	 som	 vil	 frambringe	 den	 påståtte	
ernæringsmessige	 eller	 fysiologiske	 effekten,	 som	 er	
dokumentert	 gjennom	 allment	 anerkjente	 vitenskapelige	
bevis.

e)	 De	særlige	vilkårene	i	kapittel	III	eller	IV,	etter	hva	som	er	
relevant,	er	oppfylt.

2.	 Bruk	 av	 ernærings-	 og	 helsepåstander	 skal	 bare	 være	
tillatt	dersom	gjennomsnittsforbrukeren	kan	forventes	å	forstå	
de	gunstige	virkningene	slik	de	uttrykkes	i	påstanden.

3.	 Ernærings-	og	helsepåstander	skal	gjelde	næringsmidler	
som	er	konsumferdige	i	henhold	til	produsentens	anvisninger.

Artikkel 6

Vitenskapelig	dokumentasjon	for	påstander

1.	 Ernærings-	 og	 helsepåstander	 skal	 bygge	 på	 og	 være	
dokumentert	gjennom	allment	anerkjente	vitenskapelige	bevis.

2.	 En	 driftsansvarlig	 for	 næringsmiddelforetak	 som	
framsetter	 en	 ernærings-	 eller	 helsepåstand,	 skal	 underbygge	
bruken	av	påstanden.

3.	 Vedkommende	 myndigheter	 i	 medlemsstatene	 kan	
kreve	 at	 en	 driftsansvarlig	 for	 et	 næringsmiddelforetak	 eller	
en	person	som	bringer	et	produkt	i	omsetning,	framlegger	all	
relevant	dokumentasjon	og	alle	relevante	data	som	bekrefter	at	
bestemmelsene	i	denne	forordning	overholdes.
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Artikkel 7

Opplysninger	om	næringsinnhold

Plikten	 til	 og	 de	 nærmere	 reglene	 for	 å	 gi	 opplysninger	 i	
samsvar	 med	 direktiv	 90/496/EØF	 i	 forbindelse	 med	 en	
ernæringspåstand,	får	tilsvarende	anvendelse	i	forbindelse	med	
en	 helsepåstand,	 unntatt	 ved	 kollektive	 reklamekampanjer.	
Opplysningene	 som	 skal	 gis,	 skal	 imidlertid	 bestå	 av	
opplysninger	i	gruppe	2	som	definert	i	artikkel	4	nr.	1	i	direktiv	
90/496/EØF.

Dessuten	skal	mengden	av	det	eller	de	stoffene	som	ernærings-	
eller	helsepåstanden	gjelder,	og	som	ikke	framgår	av	angivelsen	
av	næringsinnhold,	angis	i	samme	synsfelt	som	opplysningene	
om	 næringsinnhold,	 og	 uttrykkes	 i	 samsvar	med	 artikkel	 6	 i	
direktiv	90/496/EØF.

For	kosttilskudd	skal	opplysningene	om	næringsinnhold	gis	 i	
samsvar	med	artikkel	8	i	direktiv	2002/46/EF.

KAPITTEL	III

ERNÆRINGSPÅSTANDER

Artikkel 8

Særlige	vilkår

1.	 Det	er	bare	tillatt	å	framsette	ernæringspåstander	dersom	
de	er	oppført	i	vedlegget	og	er	i	samsvar	med	vilkårene	fastsatt	
i	denne	forordning.

2.	 Endringer	av	vedlegget	skal	vedtas	etter	framgangsmåten	
nevnt	i	artikkel	25	nr.	2	og,	når	det	er	relevant,	etter	samråd	med	
Myndigheten.	Kommisjonen	skal,	når	det	er	relevant,	trekke	inn	
berørte	parter,	særlig	driftsansvarlige	for	næringsmiddelforetak	
samt	 forbrukergrupper,	 for	 å	 vurdere	 hvordan	 de	 aktuelle	
påstandene	oppfattes	og	forstås.

Artikkel 9

Sammenlignende	påstander

1.	 Med	 forbehold	 for	 direktiv	 84/450/EØF	 kan	 en	
sammenligning	 bare	 foretas	 mellom	 næringsmidler	 i	 samme	
gruppe,	idet	det	tas	hensyn	til	et	utvalg	av	næringsmidler	som	
tilhører	samme	gruppe.	Forskjellen	i	mengden	av	et	næringsstoff	
og/eller	energiinnholdet	skal	angis,	og	sammenligningen	skal	
gjelde	samme	mengde	av	næringsmiddelet.

2.	 Sammenlignende	 ernæringspåstander	 skal	 sammenligne	
sammensetningen	 av	 det	 aktuelle	 næringsmiddelet	 med	
et	 utvalg	 næringsmidler	 i	 samme	 gruppe,	 som	 ikke	 har	 en	
sammensetning	som	gjør	at	de	kan	forsynes	med	en	påstand,	
herunder	næringsmidler	av	andre	varemerker.

KAPITTEL	IV

HELSEPÅSTANDER

Artikkel 10

Særlige	vilkår

1.	 Helsepåstander	 er	 forbudt	 med	mindre	 de	 oppfyller	 de	
allmenne	 kravene	 i	 kapittel	 II	 og	 de	 særlige	 kravene	 i	 dette	
kapittel,	 og	 dersom	 de	 er	 godkjent	 i	 samsvar	 med	 denne	
forordning	og	oppført	på	listene	over	godkjente	påstander	som	
fastsatt	i	artikkel	13	og	14.

2.	 Det	 er	 bare	 tillatt	 å	 framsette	 helsepåstander	 dersom	
følgende	 opplysninger	 framgår	 av	 merkingen,	 eller	 dersom	
det	 ikke	 finnes	 en	 slik	merking,	 av	 pakningsutformingen	 og	
reklamen:	

a)	 en	 angivelse	 om	 betydningen	 av	 et	 variert	 og	 balansert	
kosthold	og	en	sunn	livsstil,

b)	 den	mengden	næringsmiddel	og	det	forbruksmønsteret	som	
kreves	for	å	oppnå	den	påståtte	gunstige	virkningen,

c)	 når	det	 er	 relevant,	 en	 angivelse	 rettet	mot	personer	 som	
bør	unngå	å	innta	næringsmiddelet,	og

d)	 en	hensiktsmessig	advarsel	mot	produkter	som	kan	utgjøre	
en	helserisiko	dersom	de	inntas	i	for	store	mengder.

3.	 Henvisninger	 til	 allmenne,	 ikke-spesifikke	 gunstige	
virkninger	 som	 næringsstoffet	 eller	 næringsmiddelet	 har	 på	
allmenn	helse	og	velferd,	kan	bare	benyttes	dersom	de	følges	
av	 en	 spesifikk	 helsepåstand	 som	 er	 oppført	 på	 listene	 som	
fastsatt	i	artikkel	13	eller	14.

4.	 Når	 det	 er	 relevant,	 skal	 det	 vedtas	 retningslinjer	 for	
gjennomføringen	 av	 denne	 artikkel	 etter	 framgangsmåten	
nevnt	i	artikkel	25	nr.	2	og	om	nødvendig	i	samråd	med	berørte	
parter,	 særlig	 driftsansvarlige	 for	 næringsmiddelforetak	 samt	
forbrukergrupper.

Artikkel 11

Nasjonale	organisasjoner	for	yrkesutøvere	innenfor	medi-
sin,	ernæring	eller	kosthold	samt	veldedige	organisasjoner	

på	helseområdet

Dersom	 det	 ikke	 finnes	 særlige	 fellesskapsbestemmelser	 om	
anbefalinger	 eller	godkjenninger	 fra	nasjonale	organisasjoner	
for	 yrkesutøvere	 innenfor	 medisin,	 ernæring	 eller	 kosthold	
samt	veldedige	organisasjoner	på	helseområdet,	kan	relevante	
nasjonale	 regler	 få	 anvendelse	 i	 samsvar	 med	 traktatens	
bestemmelser.

Artikkel 12

Begrensninger	i	bruken	av	visse	helsepåstander

Følgende	helsepåstander	er	ikke	tillatt:

a)	 påstander	 som	 antyder	 at	 helsen	 kan	 påvirkes	 negativt	
dersom	man	ikke	inntar	næringsmiddelet,

b)	 påstander	som	viser	til	hvor	raskt	eller	hvor	mye	man	kan	
gå	ned	i	vekt,

c)	 påstander	som	viser	til	anbefalinger	fra	bestemte	leger	eller	
helsepersonell	og	andre	organisasjoner	som	ikke	er	nevnt	i	
artikkel	11.
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Artikkel 13

Andre	 helsepåstander	 enn	 dem	 som	 viser	 til	 redusert	
sykdomsrisiko	og	barns	utvikling	og	helse

1.	 Helsepåstander	som	beskriver	eller	viser	til

a)	 betydningen	 et	 næringsstoff	 eller	 et	 annet	 stoff	 har	 for	
kroppens	vekst,	utvikling	og	funksjoner,	eller

b)	 psykologiske	og	atferdsmessige	funksjoner,	eller

c)	 med	forbehold	for	direktiv	96/8/EF,	slanking,	vektkontroll,	
nedsatt	sultfølelse	eller	økt	metthetsfølelse	eller	reduksjon	
av	energiinnholdet	i	kostholdet,

og	 som	 er	 angitt	 i	 listen	 som	 fastsatt	 i	 nr.	 3,	 kan	 framsettes	
uten	 å	 gjennomgå	 framgangsmåtene	 fastsatt	 i	 artikkel	 15-19,	
dersom	de

i)	 bygger	på	allment	anerkjente	vitenskapelige	bevis,	og

ii)	 forstås	fullt	ut	av	en	gjennomsnittsforbruker.

2.	 Medlemsstatene	 skal	 innen	 31.	 januar	 2008	 framlegge	
listene	med	påstandene	nevnt	i	nr.	1	for	Kommisjonen,	sammen	
med	vilkårene	som	gjelder	for	dem,	og	henvisninger	til	relevant	
vitenskapelig	dokumentasjon.

3.	 Etter	samråd	med	Myndigheten	skal	Kommisjonen	innen	
31.	januar	2010,	etter	framgangsmåten	nevnt	i	artikkel	25	nr.	2,	
vedta	 en	 fellesskapsliste	 med	 tillatte	 påstander	 som	 nevnt	 i	
nr.	1,	og	alle	nødvendige	vilkår	for	bruken	av	påstandene.

4.	 Alle	 endringer	 i	 listen	 nevnt	 i	 nr.	 3,	 som	 bygger	 på	
allment	 anerkjente	 vitenskapelige	 bevis,	 skal	 vedtas	 etter	
framgangsmåten	 nevnt	 i	 artikkel	 25	 nr.	 2	 etter	 samråd	 med	
Myndigheten,	 enten	 på	 Kommisjonens	 initiativ	 eller	 etter	
anmodning	fra	en	medlemsstat.

5.	 Alle	 tilføyelser	 til	 listen	 over	 påstander	 nevnt	 i	 nr.	 3	
som	 bygger	 på	 nyutviklede	 vitenskapelige	 bevis	 og/eller	
inneholder	en	anmodning	om	sikring	av	data	som	er	underlagt	
eiendomsrett,	 skal	 vedtas	 etter	 framgangsmåten	 fastsatt	 i	
artikkel	18,	med	unntak	 for	påstander	om	barns	utvikling	og	
helse,	 som	 skal	 godkjennes	 etter	 framgangsmåten	 fastsatt	 i	
artikkel	15,	16,	17	og	19.

Artikkel 14

Påstander	 om	 redusert	 sykdomsrisiko	 og	 om	 barns	
utvikling	og	helse

1.	 Uten	hensyn	til	bestemmelsene	i	artikkel	2	nr.	1	bokstav	b)	
i	direktiv	2000/13/EF	kan	det	framsettes	påstander	om	redusert	
sykdomsrisiko	 og	 om	barns	 utvikling	 og	 helse	 dersom	de	 er	
godkjent	 etter	 framgangsmåten	 fastsatt	 i	 artikkel	 15,	 16,	 17	
og	 19	 i	 denne	 forordning,	med	 henblikk	 på	 oppføring	 på	 en	

fellesskapsliste	over	slike	 tillatte	påstander	sammen	med	alle	
nødvendige	vilkår	for	bruk	av	påstandene.

2.	 I	 tillegg	 til	 de	 allmenne	 kravene	 fastsatt	 i	 denne	
forordning	og	de	særlige	kravene	i	nr.	1	skal	merkingen,	eller	
dersom	 det	 ikke	 finnes	 noen	 merking,	 pakningsutformingen	
eller	 reklamen,	 ved	 påstander	 om	 redusert	 sykdomsrisiko,	
også	inneholde	en	angivelse	av	at	den	sykdommen	påstanden	
gjelder,	 kan	ha	mange	 risikofaktorer,	 og	 at	 en	 endring	 av	 en	
av	disse	risikofaktorene	kan,	men	ikke	nødvendigvis	vil,	ha	en	
gunstig	virkning.

Artikkel 15

Søknad	om	godkjenning

1.	 Når	 det	 vises	 til	 denne	 artikkel,	 skal	 en	 søknad	 om	
godkjenning	innleveres	i	samsvar	med	følgende	numre.

2.	 Søknaden	 skal	 sendes	 til	 vedkommende	 nasjonale	
myndighet	i	medlemsstaten.

a)	 Vedkommende	nasjonale	myndighet	skal

i)	skriftlig	bekrefte	at	 søknaden	er	mottatt	 innen	14	dager	
fra	mottakelsen.	I	bekreftelsen	skal	det	opplyses	om	når	
søknaden	ble	mottatt,

ii)	 snarest	underrette	Myndigheten,	og

iii)	 stille	 søknaden	og	eventuelle	utfyllende	opplysninger	
den	har	mottatt	fra	søkeren,	til	rådighet	for	Myndigheten.

b)	 Myndigheten	skal

i)	straks	 underrette	 de	 øvrige	 medlemsstatene	 og	
Kommisjonen	 om	 søknaden,	 og	 stille	 søknaden	 og	
eventuelle	utfyllende	opplysninger	den	har	mottatt	fra	
søkeren,	til	rådighet	for	dem,

ii)	 stille	 et	 sammendrag	 av	 søknaden	 som	 nevnt	 i	 nr.	 3	
bokstav	g),	til	rådighet	for	offentligheten.

3.	 Søknaden	skal	inneholde	følgende:

a)	 søkerens	navn	og	adresse,

b)	 det	 næringsstoffet	 eller	 det	 andre	 stoffet,	 eller	 det	
næringsmiddelet	 eller	 den	 næringsmiddelgruppen,	 som	
helsepåstanden	 gjelder,	 og	 de	 særlige	 egenskapene	 det	
dreier	seg	om,	

c)	 en	 kopi	 av	 de	 undersøkelsene,	 herunder	 uavhengige,	
fagfellevurderte	 undersøkelser	 når	 slike	 finnes,	 som	 er	
utført	 om	 helsepåstanden,	 samt	 all	 annen	 tilgjengelig	
dokumentasjon	som	kan	påvise	at	helsepåstanden	oppfyller	
kriteriene	fastsatt	i	denne	forordning,

d)	 når	 det	 er	 aktuelt,	 en	 angivelse	 av	 hvilke	 opplysninger	
som	anses	å	være	underlagt	eiendomsrett,	sammen	med	en	
kontrollerbar	begrunnelse,
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e)	 en	 kopi	 av	 andre	 vitenskapelige	 undersøkelser	 som	 er	
relevante	for	helsepåstanden,

f)	 et	forslag	til	formulering	av	helsepåstanden	som	søknaden	
om	godkjenning	gjelder,	herunder	eventuelle	særlige	vilkår	
for	brukg)	 et	sammendrag	av	søknaden.

4.	 Etter	 samråd	 med	 Myndigheten	 skal	 Kommisjonen	
etter	 framgangsmåten	 nevnt	 i	 artikkel	 25	 nr.	 2	 opprette	
gjennomføringsregler	 for	 denne	 artikkel,	 herunder	 regler	 for	
utarbeiding	og	framlegging	av	søknaden.

5.	 Kommisjonen	 skal	 i	 nært	 samarbeid	med	Myndigheten	
stille	 hensiktsmessig	 teknisk	 rådgivning	 og	 hensiktsmessige	
verktøy	 til	 rådighet	 for	 å	 bistå	 driftsansvarlige	 for	
næringsmiddelforetak,	 særlig	 små	 og	 mellomstore	 bedrifter,	
med	 å	 utarbeide	 og	 framlegge	 søknader	 for	 vitenskapelig	
vurdering.

Artikkel 16

Myndighetens	uttalelse

1.	 Myndigheten	skal	avgi	sin	uttalelse	innen	fem	måneder	fra	
den	dagen	en	gyldig	søknad	ble	mottatt.	Dersom	Myndigheten	
ønsker	utfyllende	opplysninger	fra	søkeren	i	henhold	til	nr.	2,	
skal	 denne	 fristen	 forlenges	med	 inntil	 to	måneder	 etter	 den	
dagen	de	ønskede	opplysningene	fra	søkeren	ble	mottatt.

2.	 Myndigheten	eller	en	vedkommende	nasjonal	myndighet	
som	 handler	 gjennom	 Myndigheten,	 kan	 om	 nødvendig	
anmode	søkeren	om	å	gi	utfyllende	opplysninger	til	søknaden	
innen	en	fastsatt	tidsfrist.

3.	 For	å	utarbeide	sin	uttalelse	skal	Myndigheten	kontrollere	
følgende:

a)	 at	helsepåstanden	er	dokumentert	gjennom	vitenskapelige	
bevis,

b)	 at	 formuleringen	 av	 helsepåstanden	 oppfyller	 kriteriene	
fastsatt	i	denne	forordning.

4.	 Dersom	 uttalelsen	 er	 positiv	 til	 en	 godkjenning	 av	
helsepåstanden,	skal	den	inneholde	følgende	opplysninger:

a)	 søkerens	navn	og	adresse,

b)	 det	 næringsstoffet	 eller	 det	 andre	 stoffet,	 eller	 det	
næringsmiddelet	 eller	 den	 næringsmiddelgruppen,	 som	
påstanden	gjelder,	og	de	særlige	egenskapene	det	dreier	seg	
om,

c)	 et	 forslag	 til	 formulering	 av	 helsepåstanden,	 herunder	
eventuelle	særlige	vilkår	for	bruk,

d)	 når	 det	 er	 relevant,	 vilkår	 eller	 begrensninger	 for	 bruk	
av	 næringsmiddelet	 og/eller	 en	 tilleggsangivelse	 eller	
-advarsel	som	bør	 ledsage	helsepåstanden	på	etiketten	og	
i	reklamen.

5.	 Myndigheten	 skal	 framlegge	 sin	 uttalelse	 for	
Kommisjonen,	medlemsstatene	 og	 søkeren,	 sammen	med	 en	
rapport	 som	 beskriver	 dens	 vurdering	 av	 helsepåstanden	 og	

gir	en	begrunnelse	for	uttalelsen,	samt	de	opplysningene	som	
uttalelsen	bygger	på.

6.	 Myndigheten	 skal	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 38	 nr.	 1	 i	
forordning	(EF)	nr.	178/2002	offentliggjøre	sin	uttalelse.

Søkeren	eller	enhver	annen	person	kan	framsette	kommentarer	
til	Kommisjonen	innen	30	dager	fra	offentliggjøringen.

Artikkel 17

Fellesskapsgodkjenning

1.	 Innen	to	måneder	etter	mottak	av	Myndighetens	uttalelse	
skal	 Kommisjonen	 framlegge	 for	 den	 komiteen	 som	 er	
omhandlet	i	artikkel	23	nr.	2,	et	utkast	til	vedtak	om	listene	over	
tillatte	 helsepåstander,	 idet	 det	 tas	 hensyn	 til	 Myndighetens	
uttalelse,	relevante	bestemmelser	i	Fellesskapets	regelverk	og	
andre	 berettigede	 faktorer	 som	 er	 relevante	 for	 det	 aktuelle	
tilfellet.	 Dersom	 utkastet	 til	 vedtak	 ikke	 er	 i	 samsvar	 med	
Myndighetens	uttalelse,	skal	Kommisjonen	gi	en	forklaring	på	
årsakene	til	forskjellene.

2.	 Ethvert	 utkast	 til	 vedtak	 om	 å	 endre	 listene	 over	
tillatte	 helsepåstander,	 skal	 inneholde	 opplysningene	 nevnt	 i	
artikkel	16	nr.	4.

3.	 Et	 endelig	 vedtak	 om	 søknaden	 skal	 gjøres	 etter	
framgangsmåten	nevnt	i	artikkel	25	nr.	2.

4.	 Kommisjonen	 skal	 omgående	 underrette	 søkeren	 om	
vedtaket	som	er	gjort,	og	offentliggjøre	nærmere	opplysninger	
om	vedtaket	i	Den europeiske unions tidende.

5.	 Helsepåstandene	 oppført	 på	 listene	 fastsatt	 i	
artikkel	 13	 og	 14	 kan	 brukes	 av	 enhver	 driftsansvarlig	 for	
næringsmiddelforetak	 i	 samsvar	 med	 vilkårene	 som	 gjelder	
for	 dem,	 dersom	 bruken	 ikke	 er	 begrenset	 i	 samsvar	 med	
bestemmelsene	i	artikkel	21.

6.	 Tildelingen	 av	 en	 godkjenning	 skal	 ikke	 begrense	 det	
allmenne	 sivilrettslige	 og	 strafferettslige	 ansvaret	 som	 en	
driftsansvarlig	for	et	næringsmiddelforetak	har	når	det	gjelder	
det	aktuelle	næringsmiddelet.

Artikkel 18

Påstander	nevnt	i	artikkel	13	nr.	5

1.	 En	driftsansvarlig	for	et	næringsmiddelforetak	som	har	til	
hensikt	å	bruke	en	helsepåstand	som	ikke	er	oppført	på	listen	
fastsatt	i	artikkel	13	nr.	3,	kan	søke	om	at	påstanden	føres	opp	
på	denne	listen.

2.	 En	 slik	 søknad	 om	 oppføring	 skal	 innleveres	 til	
vedkommende	 nasjonale	 myndighet	 i	 medlemsstaten,	 som	
innen	 14	 dager	 etter	 at	 søknaden	 er	 mottatt,	 skal	 sende	 en	
skriftlig	bekreftelse	på	dette.	 I	bekreftelsen	skal	det	opplyses	
om	 når	 søknaden	 ble	 mottatt.	 Søknaden	 skal	 inneholde	
opplysningene	nevnt	i	artikkel	15	nr.	3	samt	begrunnelsen	for	
søknaden.
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3.	 Den	gyldige	søknaden	som	er	i	samsvar	med	rådgivningen	
nevnt	i	artikkel	15	nr.	5,	og	alle	opplysninger	som	gis	av	søkeren,	
skal	 omgående	 sendes	 til	 Myndigheten	 for	 en	 vitenskapelig	
vurdering	 samt	 til	 Kommisjonen	 og	 medlemsstatene	 til	
orientering.	 Myndigheten	 skal	 avgi	 sin	 uttalelse	 innen	 fem	
måneder	fra	den	dagen	søknaden	ble	mottatt.	Denne	tidsfristen	
kan	forlenges	med	inntil	én	måned	dersom	Myndigheten	finner	
det	nødvendig	å	be	om	ytterligere	opplysninger	fra	søkeren.	I	
så	fall	skal	søkeren	framlegge	de	ønskede	opplysningene	innen	
15	dager	etter	at	Myndighetens	anmodning	ble	mottatt.

Framgangsmåten	fastsatt	i	artikkel	16	nr.	3	bokstav	a)	og	b)	og	
i	artikkel	5	og	6	får	tilsvarende	anvendelse.

4.	 Dersom	 Myndigheten	 etter	 den	 vitenskapelige	
rådgivningen	 avgir	 en	 uttalelse	 til	 støtte	 for	 oppføring	 av	
påstanden	 på	 listen	 som	 fastsatt	 i	 artikkel	 13	 nr.	 3,	 skal	
Kommisjonen	 treffe	 en	 beslutning	om	 søknaden,	 idet	 det	 tas	
hensyn	 til	 Myndighetens	 uttalelse,	 relevante	 bestemmelser	
i	 Fellesskapets	 regelverk	 og	 andre	 berettigede	 faktorer	
som	 er	 relevante	 for	 den	 aktuelle	 saken,	 etter	 samråd	 med	
medlemsstatene	 og	 innen	 to	 måneder	 etter	 mottak	 av	
Myndighetens	uttalelse.

Dersom	 Myndigheten	 avgir	 en	 uttalelse	 som	 ikke	 støtter	
oppføringen	 av	 påstanden	 på	 denne	 listen,	 skal	 det	 treffes	
en	 beslutning	 om	 søknaden	 etter	 framgangsmåten	 nevnt	 i	
artikkel	25	nr.	2.

Artikkel 19

Endring,	 midlertidig	 oppheving	 og	 tilbakekalling	 av	
godkjenning

1.	 Søkeren/brukeren	av	en	påstand	som	er	oppført	på	en	av	
listene	fastsatt	i	artikkel	13	og	14,	kan	søke	om	en	endring	av	
den	relevante	listen.	Framgangsmåtene	fastsatt	i	artikkel	15-18	
får	tilsvarende	anvendelse.

2.	 På	eget	initiativ	eller	etter	anmodning	fra	en	medlemsstat	
eller	 fra	 Kommisjonen	 skal	 Myndigheten	 avgi	 en	 uttalelse	
om	hvorvidt	en	helsepåstand	oppført	på	en	av	 listene	fastsatt	
i	artikkel	13	og	14,	fortsatt	oppfyller	vilkårene	fastsatt	i	denne	
forordning.

Myndigheten	 skal	 omgående	 oversende	 uttalelsen	 til	
Kommisjonen,	medlemsstatene	og	når	det	er	relevant,	 til	den	
opprinnelige	søkeren	av	den	aktuelle	påstanden.	Myndigheten	
skal	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 38	 nr.	 1	 i	 forordning	 (EF)	
nr.	178/2002	offentliggjøre	sin	uttalelse.

Søkeren/brukeren	 eller	 enhver	 annen	 person	 kan	 framsette	
kommentarer	 til	 Kommisjonen	 innen	 30	 dager	 fra	
offentliggjøringen.

Kommisjonen	 skal	 snarest	 mulig	 behandle	 Myndighetens	
uttalelse	 og	 eventuelle	 innsendte	 kommentarer.	 Når	 det	 er	
aktuelt,	skal	godkjenningen	endres,	oppheves	midlertidig	eller	
tilbakekalles	etter	framgangsmåtene	fastsatt	i	artikkel	17	og	18.

KAPITTEL	V

ALMINNELIGE	BESTEMMELSER	OG	
SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 20

Fellesskapsregister

1.	 Kommisjonen	 skal	 opprette	 og	 opprettholde	 et	
fellesskapsregister	 over	 ernærings-	 og	 helsepåstander	 om	
næringsmidler,	heretter	kalt	«registeret».

2.	 Registeret	skal	inneholde	følgende:

a)	 ernæringspåstandene	 og	 vilkårene	 som	 gjelder	 for	 dem,	
som	fastsatt	i	vedlegget,

b)	 de	begrensningene	som	er	vedtatt	i	samsvar	med	artikkel	4	
nr.	5,

c)	 de	godkjente	helsepåstandene	og	vilkårene	som	gjelder	for	
dem,	som	fastsatt	i	artikkel	13	nr.	3	og	5,	artikkel	14	nr.	1,	
artikkel	19	nr.	2,	artikkel	21,	artikkel	24	nr.	2	og	artikkel	28	
nr.	6	samt	de	nasjonale	tiltakene	nevnt	i	artikkel	23	nr.	3,

d)	 en	liste	over	helsepåstander	som	er	avslått,	og	årsakene	til	
at	de	ble	avslått.

Helsepåstander	 som	 er	 godkjent	 på	 grunnlag	 av	 data	 som	 er	
underlagt	 eiendomsrett,	 skal	 føres	 opp	 i	 et	 eget	 vedlegg	 til	
registeret	sammen	med	følgende	opplysninger:

1)		 datoen	for	Kommisjonens	godkjenning	av	helsepåstanden	
samt	navnet	på	den	opprinnelige	søkeren	som	fikk	 tildelt	
godkjenningen,

2)		 bekreftelse	på	at	Kommisjonen	har	godkjent	helsepåstanden	
på	grunnlag	av	data	som	er	underlagt	eiendomsrett,

3)		 bekreftelse	 på	 at	 bruken	 av	 helsepåstanden	 er	 begrenset,	
med	mindre	en	etterfølgende	søker	får	godkjent	påstanden	
uten	henvisning	til	dataene	som	er	underlagt	eiendomsrett,	
fra	den	opprinnelige	søkeren,

3.	 Registeret	skal	være	tilgjengelig	for	offentligheten.

Artikkel 21

Datasikring

1.	 Vitenskapelige	 data	 og	 andre	 opplysninger	 i	 søknaden	
som	kreves	i	henhold	til	artikkel	15	nr.	3,	kan	i	et	tidsrom	på	
fem	år	etter	godkjenningsdatoen	 ikke	brukes	 til	 fordel	 for	en	
etterfølgende	søker,	med	mindre	den	etterfølgende	søkeren	har	
inngått	en	avtale	med	den	forrige	søkeren	om	at	slike	data	og	
opplysninger	kan	brukes,	dersom

a)	 vitenskapelige	 data	 og	 andre	 opplysninger	 ble	 angitt	 å	
være	underlagt	eiendomsrett	av	den	forrige	søkeren	da	den	
forrige	søknaden	ble	innlevert,	og

b)	 den	 forrige	 søkeren	 hadde	 enerett	 til	 å	 kunne	 vise	 til	 de	
dataene	 som	 var	 underlagt	 eiendomsrett,	 da	 den	 forrige	
søknaden	ble	innlevert,	og

c)	 helsepåstanden	 ikke	 kunne	 ha	 blitt	 godkjent	 uten	 at	
den	 forrige	 søkeren	 hadde	 framlagt	 de	 dataene	 som	 var	
underlagt	eiendomsrett.
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2.	 Innen	 utgangen	 av	 femårsperioden	 fastsatt	 i	 nr.	 1	 skal	
ingen	 etterfølgende	 søker	 ha	 rett	 til	 å	 vise	 til	 data	 som	 er	
angitt	 å	 være	 underlagt	 eiendomsrett	 av	 en	 tidligere	 søker,	
med	mindre	og	 inntil	Kommisjonen	 treffer	en	beslutning	om	
hvorvidt	en	påstand	kan	oppføres	eller	kunne	ha	vært	oppført	
på	listen	fastsatt	i	artikkel	14,	eller	når	det	er	aktuelt,	artikkel	
13,	uten	å	framlegge	de	dataene	som	ble	angitt	å	være	underlagt	
eiendomsrett	av	den	forrige	søkeren.

Artikkel 22

Nasjonale	bestemmelser

Med	 forbehold	 for	 traktaten,	 særlig	 dens	 artikkel	 28	 og	
30,	 kan	 medlemsstatene	 ikke	 begrense	 eller	 forby	 handel	
med	 eller	 reklame	 for	 næringsmidler	 som	 er	 i	 samsvar	med	
denne	 forordning,	 ved	 å	 benytte	 ikke-harmoniserte	 nasjonale	
bestemmelser	som	regulerer	påstander	om	visse	næringsmidler	
eller	om	næringsmidler	generelt.

Artikkel 23

Framgangsmåte	for	melding

1.	 Dersom	en	medlemsstat	anser	at	det	er	nødvendig	å	vedta	
ny	lovgivning,	skal	den	underrette	Kommisjonen	og	de	andre	
medlemsstatene	om	de	planlagte	tiltakene	og	begrunne	dem.

2.	 Kommisjonen	 skal	 rådspørre	 Den	 faste	 komité	 for	
næringsmiddelkjeden	 og	 dyrehelsen	 som	 er	 nedsatt	 ved	
artikkel	58	nr.	1	 i	 forordning	(EF)	nr.	178/2002	(heretter	kalt	
«komiteen»),	 dersom	 den	 anser	 at	 slik	 rådspørring	 er	 nyttig,	
eller	dersom	en	medlemsstat	anmoder	om	det,	og	skal	avgi	en	
uttalelse	om	de	planlagte	tiltakene.

3.	 Berørte	medlemsstater	 kan	 treffe	 de	 planlagte	 tiltakene	
seks	måneder	etter	at	meldingen	nevnt	i	nr.	1	er	gitt,	forutsatt	at	
Kommisjonen	ikke	har	uttalt	seg	negativt.

Dersom	 Kommisjonens	 uttalelse	 er	 negativ,	 skal	 den	 etter	
framgangsmåten	 nevnt	 i	 artikkel	 25	 nr.	 2	 og	 før	 utløpet	 av	
tidsrommet	nevnt	i	første	ledd	i	dette	nummer,	fastsette	hvorvidt	
de	 planlagte	 tiltakene	 kan	 gjennomføres.	 Kommisjonen	 kan	
kreve	at	det	gjøres	visse	endringer	i	de	planlagte	tiltakene.

Artikkel 24

Beskyttelsestiltak

1.	 Dersom	en	medlemsstat	 har	 tungtveiende	grunner	 for	 å	
anta	at	en	påstand	ikke	er	i	samsvar	med	denne	forordning,	eller	
at	den	vitenskapelige	dokumentasjonen	fastsatt	i	artikkel	6	ikke	
er	tilstrekkelig,	kan	denne	medlemsstaten	midlertidig	oppheve	
bruken	av	denne	påstanden	på	sitt	territorium.

Medlemsstaten	 skal	 underrette	 de	 øvrige	 medlemsstatene	
og	 Kommisjonen	 om	 dette	 og	 begrunne	 den	 midlertidige	
opphevingen.

2.	 Det	skal	treffes	en	beslutning	etter	framgangsmåten	nevnt	
i	artikkel	25	nr.	2,	etter	at	det	eventuelt	er	innhentet	en	uttalelse	
fra	Myndigheten.

Kommisjonen	 kan	 på	 eget	 initiativ	 innlede	 denne	
framgangsmåten.

3.	 Den	medlemsstaten	som	er	nevnt	i	nr.	1,	kan	opprettholde	
den	midlertidige	 opphevingen	 inntil	 den	har	mottatt	melding	
om	beslutningen	nevnt	i	nr.	2.

Artikkel 25

Komitéframgangsmåte

1.	 Kommisjonen	skal	bistås	av	komiteen.

2.	 Når	 det	 vises	 til	 dette	 nummer,	 får	 artikkel	 5	 og	 7	 i	
beslutning	 1999/468/EF	 anvendelse,	 samtidig	 som	 det	 tas	
hensyn	til	bestemmelsene	i	beslutningens	artikkel	8.

Tidsrommet	fastsatt	i	artikkel	5	nr.	6	i	beslutning	1999/468/EF	
skal	være	tre	måneder.

3.	 Komiteen	fastsetter	sin	forretningsorden.

Artikkel 26

Overvåking

For	 å	 lette	 en	 effektiv	 overvåking	 av	 næringsmidler	
som	 er	 forsynt	 med	 ernærings-	 eller	 helsepåstander,	 kan	
medlemsstatene	 kreve	 at	 produsenten	 eller	 den	 som	 bringer	
slike	 næringsmidler	 i	 omsetning	 på	 deres	 territorium,	 skal	
underrette	vedkommende	myndighet	om	dette	ved	å	sende	inn	
et	eksemplar	av	den	etiketten	som	brukes	for	produktet.

Artikkel 27

Vurdering

Kommisjonen	 skal	 innen	 19.	 januar	 2013	 framlegge	 for	
Europaparlamentet	 og	 Rådet	 en	 rapport	 om	 anvendelsen	
av	 denne	 forordning,	 særlig	 om	 utviklingen	 på	 markedet	
for	 næringsmidler	 som	 er	 forsynt	 med	 ernærings-	 eller	
helsepåstander,	 og	 om	 forbrukernes	 forståelse	 av	 påstander,	
eventuelt	 ledsaget	 av	 et	 forslag	 til	 endringer.	Rapporten	 skal	
også	 omfatte	 en	 vurdering	 av	 denne	 forordnings	 innvirkning	
på	kostvalg	og	den	mulige	innvirkningen	på	overvekt	og	ikke-
smittsomme	sykdommer.

Artikkel 28

Overgangstiltak

1.	 Næringsmidler	 som	 bringes	 i	 omsetning	 eller	 merkes	
før	 datoen	 for	 anvendelse	 av	denne	 forordning,	 og	 som	 ikke	
er	 i	 samsvar	med	denne	 forordning,	kan	bringes	 i	omsetning	
fram	 til	holdbarhetsdatoen,	men	 ikke	etter	31.	 juli	2009.	Når	
det	gjelder	bestemmelsene	i	artikkel	4	nr.	1,	kan	næringsmidler	
bringes	i	omsetning	inntil	24	måneder	etter	vedtakelsen	av	de	
relevante	ernæringsprofilene	og	deres	vilkår	for	bruk.
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2.	 Produkter	 som	 er	 forsynt	 med	 varemerker	 eller	
handelsbetegnelser	som	eksisterte	før	1.	 januar	2005,	og	som	
ikke	er	 i	 samsvar	med	denne	forordning,	kan	fortsatt	bringes	
i	 omsetning	 fram	 til	 19.	 januar	 2022,	 etter	 denne	 datoen	 får	
bestemmelsene	i	denne	forordning	anvendelse.

3.	 Ernæringspåstander	som	har	vært	brukt	i	en	medlemsstat	
før	 1.	 januar	 2006	 i	 samsvar	 med	 nasjonale	 bestemmelser	
som	gjelder	for	dem,	og	som	ikke	er	oppført	i	vedlegget,	kan	
fortsatt	brukes	fram	til	19.	januar	2010,	på	den	driftsansvarlige	
for	 næringsmiddelforetakets	 ansvar	 og	 uten	 at	 det	 berører	
vedtakelsen	av	beskyttelsestiltak	som	nevnt	i	artikkel	24.

4.	 For	 ernæringspåstander	 i	 form	 av	 bilder,	 grafikk	 eller	
symboler	som	er	i	samsvar	med	de	allmenne	prinsippene	i	denne	
forordning,	men	 som	 ikke	 inngår	 i	 vedlegget	 og	 som	brukes	
i	 samsvar	med	 særlige	vilkår	og	kriterier	 som	er	utarbeidet	 i	
nasjonale	bestemmelser	eller	regler,	skal	følgende	gjelde:

a)	 medlemsstatene	 skal	 innen	 31.	 januar	 2008	 underrette	
Kommisjonen	 om	 slike	 ernæringspåstander	 og	
gjeldende	 nasjonale	 bestemmelser	 og	 regler,	 ledsaget	 av	
vitenskapelige	data	til	støtte	for	disse	bestemmelsene	eller	
reglene,

b)	 Kommisjonen	 skal	 gjøre	 et	 vedtak	 om	 bruken	 av	 slike	
påstander	etter	framgangsmåten	nevnt	i	artikkel	25	nr.	2.

Ernæringspåstander	 som	 ikke	 er	 godkjent	 etter	 denne	
framgangsmåten,	 kan	 fortsatt	 brukes	 i	 tolv	 måneder	 etter	 at	
nevnte	vedtak	er	gjort.

5.	 Helsepåstander	 som	 nevnt	 i	 artikkel	 13	 nr.	 1,	 kan	
framsettes	 fra	 den	 datoen	 denne	 forordning	 trer	 i	 kraft	 og	
inntil	 vedtakelsen	 av	 listen	 angitt	 i	 artikkel	 13	 nr.	 3,	 på	 den	
driftsansvarlige	 for	 næringsmiddelforetakets	 ansvar,	 under	
forutsetning	 av	 at	 de	 er	 i	 samsvar	med	 denne	 forordning	 og	
gjeldende	 nasjonale	 bestemmelser,	 og	 uten	 at	 dette	 berører	
vedtakelsen	av	beskyttelsestiltak	som	nevnt	i	artikkel	24.

6.	 For	 andre	 helsepåstander	 enn	 dem	 som	 er	 nevnt	 i	
artikkel	 13	 nr.	 1	 bokstav	 a)	 og	 artikkel	 14,	 som	 er	 brukt	 i	
samsvar	 med	 nasjonale	 bestemmelser	 før	 den	 datoen	 denne	
forordning	trer	i	kraft,	skal	følgende	gjelde:

a)	 Helsepåstander	 som	 er	 blitt	 vurdert	 og	 godkjent	 i	 en	
medlemsstat,	skal	godkjennes	som	følger:

i)	 medlemsstatene	skal	innen	31.	januar	2008	underrette	
Kommisjonen	 om	 slike	 påstander,	 ledsaget	 av	 en	
rapport	med	en	vurdering	av	de	vitenskapelige	dataene	
som	støtter	påstanden,

ii)	 etter	 å	 ha	 rådspurt	 Myndigheten	 skal	 Kommisjonen	
etter	framgangsmåten	nevnt	i	artikkel	25	nr.	2	gjøre	et	
vedtak	om	helsepåstandene	som	er	godkjent	på	denne	
måten.

Helsepåstander	 som	 ikke	 er	 godkjent	 etter	 denne	
framgangsmåten,	kan	fortsatt	brukes	 i	seks	måneder	etter	
at	nevnte	vedtak	er	gjort.

b)	 Helsepåstander	 som	 ikke	 er	 blitt	 vurdert	 og	 godkjent	
i	 en	 medlemsstat,	 kan	 fortsatt	 brukes	 forutsatt	 at	 en	
søknad	innleveres	 i	samsvar	med	denne	forordning	innen	
19.	januar	2008;	helsepåstander	som	ikke	er	godkjent	etter	
denne	framgangsmåten,	kan	fortsatt	brukes	i	seks	måneder	
etter	at	det	er	gjort	vedtak	i	henhold	til	artikkel	17	nr.	3.

Artikkel 29

Ikrafttredelse

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

Den	får	anvendelse	fra	1.	juli	2007.

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

Utferdiget	i	Brussel,	20.	desember	2006.

 For Europaparlamentet For Rådet

	 J.	BORRELL	FONTELLES J.	KORKEAOJA

 President Formann

______________
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VEDLEGG

Ernæringspåstander	og	vilkårene	som	gjelder	for	dem

LAVT	ENERGIINNHOLD

En	 påstand	 om	 at	 et	 næringsmiddel	 har	 lavt	 energiinnhold,	 og	 enhver	 annen	 påstand	 som	 kan	 antas	 å	 ha	 samme	
betydning	 for	 forbrukeren,	 kan	 bare	 framsettes	 dersom	 produktet	 ikke	 inneholder	 mer	 enn	 40	 kcal	 (170	 kJ)	 per	
100	g	for	næringsmidler	i	fast	form,	eller	mer	enn	20	kcal	(80	kJ)	per	100	ml	for	næringsmidler	i	flytende	form.	For	
bordsøtningsmidler	gjelder	grensen	på	4	kcal	(17	kJ)	per	porsjon	med	søtende	egenskaper,	som	tilsvarer	6	g	sukrose	
(cirka	1	teskje	sukrose).

REDUSERT	ENERGIINNHOLD

En	påstand	om	at	et	næringsmiddel	har	redusert	energiinnhold,	og	enhver	annen	påstand	som	kan	antas	å	ha	samme	
betydning	for	forbrukeren,	kan	bare	framsettes	dersom	energiinnholdet	er	redusert	med	minst	30	%,	og	med	en	angivelse	
av	de	egenskapene	som	gjør	at	næringsmiddelets	samlede	energiinnhold	er	redusert.	

ENERGIFRI

En	 påstand	 om	 at	 et	 næringsmiddel	 er	 energifritt,	 og	 enhver	 annen	 påstand	 som	 kan	 antas	 å	 ha	 samme	 betydning	
for	 forbrukeren,	 kan	 bare	 framsettes	 dersom	 produktet	 ikke	 inneholder	 mer	 enn	 4	 kcal	 (17	 kJ)	 per	 100	 g.	 For	
bordsøtningsmidler	gjelder	grensen	på	0,4	kcal	(1,7	kJ)	per	porsjon	med	søtende	egenskaper,	som	tilsvarer	6	g	sukrose	
(cirka	1	teskje	sukrose).

LAVT	FETTINNHOLD

En	påstand	om	at	et	næringsmiddel	har	lavt	fettinnhold,	og	enhver	annen	påstand	som	kan	antas	å	ha	samme	betydning	
for	forbrukeren,	kan	bare	framsettes	dersom	produktet	ikke	inneholder	mer	enn	3	g	fett	per	100	g	for	næringsmidler	i	
fast	form	eller	1,5	g	fett	per	100	ml	for	næringsmidler	i	flytende	form	(1,8	g	fett	per	100	ml	for	delvis	skummet	melk).	

FETTFRI

En	påstand	om	at	 et	 næringsmiddel	 er	 fettfritt,	 og	 enhver	 annen	påstand	 som	kan	 antas	 å	 ha	 samme	betydning	 for	
forbrukeren,	kan	bare	framsettes	dersom	produktet	ikke	inneholder	mer	enn	0,5	g	fett	per	100	g	eller	100	ml.	Påstander	
med	uttrykk	som	«X	%	fettfri»	er	imidlertid	forbudt.

LAVT	INNHOLD	AV	METTET	FETT

En	påstand	om	at	et	næringsmiddel	har	lavt	innhold	av	mettet	fett,	og	enhver	annen	påstand	som	kan	antas	å	ha	samme	
betydning	for	forbrukeren,	kan	bare	framsettes	dersom	mengden	av	mettede	fettsyrer	og	transfettsyrer	i	produktet	ikke	
overstiger	1,5	g	per	100	g	for	næringsmidler	i	fast	form	eller	0,75	g	per	100	ml	for	næringsmidler	i	flytende	form,	og	i	
begge	tilfellene	må	mengden	av	mettede	fettsyrer	og	transfettsyrer	samlet	ikke	utgjøre	mer	enn	10	%	av	energiinnholdet.

FRI	FOR	METTET	FETT

En	påstand	om	at	et	næringsmiddel	ikke	inneholder	mettet	fett,	og	enhver	annen	påstand	som	kan	antas	å	ha	samme	
betydning	for	forbrukeren,	kan	bare	framsettes	dersom	mengden	av	mettede	fettsyrer	og	transfettsyrer	ikke	overstiger	
0,1	g	mettet	fett	per	100	g	eller	100	ml.

LAVT	SUKKERINNHOLD

En	 påstand	 om	 at	 et	 næringsmiddel	 har	 lavt	 sukkerinnhold,	 og	 enhver	 annen	 påstand	 som	 kan	 antas	 å	 ha	 samme	
betydning	for	forbrukeren,	kan	bare	framsettes	dersom	produktet	ikke	inneholder	mer	enn	5	g	sukkerarter	per	100	g	for	
næringsmidler	i	fast	form,	eller	mer	enn	2,5	g	sukkerarter	per	100	ml	for	næringsmidler	i	flytende	form.

SUKKERFRI

En	 påstand	 om	 at	 et	 næringsmiddel	 ikke	 inneholder	 sukker,	 og	 enhver	 annen	 påstand	 som	 kan	 antas	 å	 ha	 samme	
betydning	for	forbrukeren,	kan	bare	framsettes	dersom	produktet	ikke	inneholder	mer	enn	0,5	g	sukkerarter	per	100	g	
eller	100	ml.

UTEN	TILSATT	SUKKER

En	påstand	om	at	et	næringsmiddel	ikke	er	tilsatt	sukker,	og	enhver	annen	påstand	som	kan	antas	å	ha	samme	betydning	
for	 forbrukeren,	 kan	 bare	 framsettes	 dersom	 produktet	 ikke	 er	 tilsatt	monosakkarider	 eller	 disakkarider	 eller	 andre	
næringsmidler	på	grunn	av	deres	søtende	egenskaper.	Dersom	sukkeret	 forekommer	naturlig	 i	næringsmiddelet,	bør	
også	følgende	angivelse	finnes	på	etiketten:	«MED	ET	NATURLIG	INNEHOLD	AV	SUKKER».
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LAVT	NATRIUMINNHOLD/LAVT	SALTINNHOLD

En	påstand	om	at	et	næringsmiddel	har	et	lavt	natriuminnhold/saltinnhold,	og	enhver	annen	påstand	som	kan	antas	å	ha	
samme	betydning	for	forbrukeren,	kan	bare	framsettes	dersom	produktet	ikke	inneholder	mer	enn	0,12	g	natrium	eller	
tilsvarende	verdi	for	salt,	per	100	g	eller	per	100	ml.	For	annet	vann	enn	naturlig	mineralvann	som	omfattes	av	direktiv	
80/777/EØF,	bør	denne	verdien	ikke	overstige	2	mg	natrium	per	100	ml.	

SVÆRT	LAVT	NATRIUMINNHOLD/SVÆRT	LAVT	SALTINNHOLD

En	påstand	om	at	et	næringsmiddel	har	et	 svært	 lavt	natriuminnhold/saltinnhold,	og	enhver	annen	påstand	som	kan	
antas	å	ha	samme	betydning	for	forbrukeren,	kan	bare	framsettes	dersom	produktet	 ikke	 inneholder	mer	enn	0,04	g	
natrium	eller	tilsvarende	verdi	for	salt,	per	100	g	eller	100	ml.	Det	er	ikke	tillatt	å	bruke	denne	påstanden	om	naturlig	
mineralvann	eller	annet	vann.

NATRIUMFRI	ELLER	SALTFRI

En	påstand	om	at	et	næringsmiddel	 ikke	inneholder	natrium	eller	salt,	og	enhver	annen	påstand	som	kan	antas	å	ha	
samme	betydning	for	forbrukeren,	kan	bare	framsettes	dersom	produktet	ikke	inneholder	mer	enn	0,005	g	natrium	eller	
tilsvarende	verdi	for	salt,	per	100	g.

KOSTFIBERKILDE

En	påstand	om	at	et	næringsmiddel	er	en	kostfiberkilde,	og	enhver	annen	påstand	som	kan	antas	å	ha	samme	betydning	
for	 forbrukeren,	 kan	 bare	 framsettes	 dersom	 produktet	 inneholder	minst	 3	 g	 kostfiber	 per	 100	 g,	 eller	minst	 1,5	 g	
kostfiber	per	100	kcal.

HØYT	KOSTFIBERINNHOLD

En	påstand	om	at	et	næringsmiddel	har	et	høyt	kostfiberinnhold,	og	enhver	annen	påstand	som	kan	antas	å	ha	samme	
betydning	for	forbrukeren,	kan	bare	framsettes	dersom	produktet	inneholder	minst	6	g	kostfiber	per	100	g,	eller	minst	
3	g	kostfiber	per	100	kcal.

PROTEINKILDE

En	påstand	om	at	et	næringsmiddel	er	en	proteinkilde,	og	enhver	annen	påstand	som	kan	antas	å	ha	samme	betydning	
for	forbrukeren,	kan	bare	framsettes	dersom	minst	12	%	av	energiinnholdet	i	næringsmiddelet	kommer	fra	proteiner.

HØYT	PROTEININNHOLD

En	påstand	om	at	et	næringsmiddel	har	et	høyt	proteininnhold,	og	enhver	annen	påstand	som	kan	antas	å	ha	samme	
betydning	for	forbrukeren,	kan	bare	framsettes	dersom	minst	20	%	av	energiinnholdet	i	næringsmiddelet	kommer	fra	
proteiner.

KILDE	TIL	[NAVN	PÅ	VITAMIN]	OG/ELLER	[NAVN	PÅ	MINERAL]

En	påstand	om	at	et	næringsmiddel	er	en	kilde	til	vitaminer	og/eller	mineraler,	og	enhver	annen	påstand	som	kan	antas	
å	ha	samme	betydning	for	forbrukeren,	kan	bare	framsettes	dersom	produktet	minst	inneholder	en	betydelig	mengde	
som	definert	 i	 vedlegget	 til	 direktiv	90/496/EØF,	 eller	 en	mengde	 som	omfattes	 av	unntakene	 fastsatt	 i	 artikkel	6	 i	
europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	nr.	1925/2006	av	20.	desember	2006	om	tilsetting	av	vitaminer,	mineraler	og	
visse	andre	stoffer	i	næringsmidler(1).

HØYT	INNHOLD	AV	[NAVN	PÅ	VITAMIN]	OG/ELLER	[NAVN	PÅ	MINERAL]

En	påstand	om	at	et	næringsmiddel	har	et	høyt	vitamin-	og/eller	mineralinnhold,	og	enhver	annen	påstand	som	kan	antas	
å	ha	samme	betydning	for	forbrukeren,	kan	bare	framsettes	dersom	produktet	inneholder	minst	det	dobbelte	av	mengden	
vist	til	under	«kilde	til	[NAVN	PÅ	VITAMIN]-	og/eller	[NAVN	PÅ	MINERAL]».

INNEHOLDER	[NAVN	PÅ	NÆRINGSSTOFF	ELLER	ANNET	STOFF]

En	påstand	om	at	et	næringsmiddel	inneholder	et	næringsstoff	eller	annet	stoff	som	det	ikke	er	fastsatt	særlige	vilkår	for	i	
denne	forordning,	eller	enhver	annen	påstand	som	kan	anses	å	ha	samme	betydning	for	forbrukeren,	kan	bare	framsettes	
dersom	produktet	overholder	alle	gjeldende	bestemmelser	i	denne	forordning,	og	særlig	artikkel	5.	For	vitaminer	og	
mineraler	skal	vilkårene	for	påstanden	«kilde	til»	gjelde.

(1)	 EUT	L	404	av	30.12.2006,	s.	26.
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ØKT	INNHOLD	AV	[NÆRINGSSTOFFETS	NAVN]

En	påstand	om	at	innholdet	i	ett	eller	flere	næringsstoffer,	bortsett	fra	vitaminer	og	mineraler,	er	blitt	økt,	og	enhver	
annen	påstand	som	kan	antas	å	ha	samme	betydning	for	forbrukeren,	kan	bare	framsettes	dersom	produktet	oppfyller	
vilkårene	for	påstanden	«kilde	til»	og	innholdet	av	det	aktuelle	stoffet	er	minst	30	%	høyere	enn	i	et	lignende	produkt.

REDUSERT	INNHOLD	AV	[NÆRINGSSTOFFETS	NAVN]

En	påstand	om	at	innholdet	i	ett	eller	flere	næringsstoffer	er	blitt	redusert,	og	enhver	annen	påstand	som	kan	anses	å	ha	
samme	betydning	for	forbrukeren,	kan	bare	framsettes	dersom	innholdet	av	det	aktuelle	stoffet	er	minst	30	%	lavere	enn	
i	et	lignende	produkt,	unntatt	for	mikronæringsstoffer,	der	det	skal	godtas	en	forskjell	på	10	%	i	referanseverdiene	som	
er	fastsatt	i	direktiv	90/496/EØF,	og	for	natrium	eller	tilsvarende	verdi	for	salt,	der	det	skal	godtas	en	forskjell	på	25	%.

LETT/LIGHT

En	påstand	om	at	et	produkt	er	«lett»	eller	«light»,	og	enhver	annen	påstand	som	kan	antas	å	ha	samme	betydning	for	
forbrukeren,	skal	oppfylle	de	samme	vilkårene	som	for	uttrykket	«redusert»,	og	påstanden	skal	dessuten	ledsages	av	en	
angivelse	av	hvilke	egenskaper	som	gjør	næringsmiddelet	«lett»	eller	«light».

NATURLIG

Dersom	et	næringsmiddel	naturlig	oppfyller	vilkårene	i	dette	vedlegg	for	bruken	av	en	ernæringspåstand,	kan	uttrykket	
«naturlig»	brukes	i	tilknytning	til	påstanden.

_________________

,
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EUROPAPARLAMENTET	OG	RÅDET	FOR	DEN	
EUROPEISKE	UNION	HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,	særlig	artikkel	95,

under	henvisning	til	forslag	fra	Kommisjonen,

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

etter	framgangsmåten	fastsatt	i	traktatens	artikkel	251(2)	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Det	 finnes	 en	 lang	 rekke	 næringsstoffer	 og	 andre	
ingredienser	 som	 kan	 brukes	 ved	 framstilling	 av	
næringsmidler,	 herunder,	 men	 ikke	 begrenset	 til,	
vitaminer,	mineraler	 (herunder	 sporstoffer),	 aminosyrer,	
essensielle	 fettsyrer,	 fiber	 samt	 ulike	 planter	 og	
urteekstrakter.	Tilsetting	av	disse	stoffene	og	ingrediensene	
i	 næringsmidler	 er	 underlagt	 ulike	 nasjonale	 regler	 i	
medlemsstatene	 som	kan	hindre	 fritt	varebytte	 for	disse	
produktene,	skape	ulike	konkurransevilkår	og	dermed	ha	
direkte	innvirkning	på	det	indre	markeds	virkemåte.	Det	
er	derfor	nødvendig	å	vedta	fellesskapsbestemmelser	som	
harmoniserer	 nasjonale	 bestemmelser	 om	 tilsetting	 av	
vitaminer,	mineraler	og	visse	andre	stoffer	i	næringsmidler.

2)	 Denne	 forordning	 har	 som	 mål	 å	 regulere	 tilsettingen	
av	 vitaminer	 og	mineraler	 i	 næringsmidler	 samt	 bruken	
av	visse	 andre	 stoffer	 eller	 ingredienser	 som	 inneholder	
andre	 stoffer	 enn	vitaminer	 eller	mineraler	 som	 tilsettes	
i	 næringsmidler,	 eller	 brukes	 i	 framstillingen	 av	
næringsmidler	under	forhold	som	fører	til	at	stoffet	inntas	
i	mengder	 som	 i	 stor	grad	overstiger	de	mengdene	 som	
under	 normale	 forhold	 forventes	 å	 bli	 inntatt	 gjennom	
et	 balansert	 og	 variert	 kosthold,	 og/eller	 som	 på	 annen	
måte	 kan	 utgjøre	 en	 mulig	 risiko	 for	 forbrukerne.	 I	
fravær	av	 særlige	 fellesskapsregler	om	 forbud	mot	eller	
begrensning	av	bruken	av	stoffer	eller	 ingredienser	som	
inneholder	 andre	 stoffer	 enn	 vitaminer	 eller	 mineraler,	
som	 fastsatt	 i	 denne	 forordning	 eller	 i	 andre	 særlige	

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	404	av	30.12.2006,	s.	26,	er	
omhandlet	i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	46/2008	av	25.	april	2008	om	en-
dring	av	EØS-avtalens	vedlegg	II	(Tekniske	forskrifter,	standarder,	prøving	
og	sertifisering),	se	EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	nr.	52,	
21.8.2008,	s.	13.

(1)	 EUT	C	112	av	30.4.2004,	s.	44.
(2)	 Europaparlamentsuttalelse	 av	 26.	mai	 2005	 (EUT	C	 117	E	 av	 18.5.2006,	

s.	 206),	 Rådets	 felles	 holdning	 av	 8.	 desember	 2005	 (EUT	 C	 80	 E	 av	
4.4.2006,	s.	27)	og	Europaparlamentets	holdning	av	16.	mai	2006	(ennå	ikke	
offentliggjort	i	EUT).	Rådsbeslutning	av	12.	oktober	2006.

fellesskapsbestemmelser,	 kan	 nasjonale	 regler	 få	
anvendelse	med	forbehold	for	traktatens	bestemmelser.

3)	 I	enkelte	medlemsstater	er	det,	av	hensyn	til	menneskers	
helse,	obligatorisk	å	tilsette	visse	vitaminer	og	mineraler	
i	 visse	 vanlige	 næringsmidler.	 Slike	 hensyn	 kan	 være	
relevante	på	nasjonalt	 eller	 også	på	 regionalt	 plan,	men	
er	 på	 det	 nåværende	 tidspunkt	 ikke	 grunn	 nok	 til	 å	
harmonisere	 obligatorisk	 tilsetting	 av	 næringsstoffer	 i	
hele	 Fellesskapet.	 Slike	 bestemmelser	 kan	 imidlertid,	
dersom	 og	 når	 dette	 anses	 å	 være	 aktuelt,	 vedtas	 på	
fellesskapsplan.	I	mellomtiden	vil	det	være	nyttig	å	samle	
inn	opplysninger	om	slike	nasjonale	tiltak.

4)	 Vitaminer	 og	mineraler	 kan	 tilsettes	 i	 næringsmidler	 på	
frivillig	 grunnlag	 av	 næringsmiddelprodusenter,	 eller	
må	 tilsettes	 som	 næringsstoffer	 i	 henhold	 til	 særlige	
fellesskapsbestemmelser.	 De	 kan	 også	 tilsettes	 for	
teknologiske	 formål	 som	 tilsetningsstoffer,	 fargestoffer,	
aromaer	eller	til	andre	lignende	formål,	herunder	godkjente	
ønologiske	framstillings-	og	behandlingsmåter	i	henhold	
til	 relevante	 deler	 av	 Fellesskapets	 regelverk.	 Denne	
forordning	bør	 få	anvendelse	med	 forbehold	 for	 særlige	
fellesskapsregler	 om	 tilsetting	 eller	 bruk	 av	 vitaminer	
og	mineraler	 i	 bestemte	produkter	 eller	 produktgrupper,	
eller	om	tilsetting	av	dem	for	andre	formål	enn	det	som	
omfattes	av	denne	forordning.

5)	 Ettersom	 det	 ved	 europaparlaments-	 og	
rådsdirektiv	2002/46/EF	av	10.	juni	2002	om	tilnærming	
av	 medlemsstatenes	 lovgivning	 om	 kosttilskudd(3)	 er	
vedtatt	 nærmere	 regler	 for	 kosttilskudd	 som	 inneholder	
vitaminer	 og	 mineraler,	 bør	 bestemmelsene	 i	 denne	
forordning	 om	 vitaminer	 og	 mineraler	 derfor	 ikke	 få	
anvendelse	på	kosttilskudd.

6)	 Produsentene	 tilsetter	 vitaminer	 og	 mineraler	 i	
næringsmidler	 av	 en	 rekke	 årsaker,	 herunder	 for	 å	
tilbakeføre	 næringsmidlenes	 innhold	 når	 dette	 er	 blitt	
redusert	 under	 produksjon,	 lagring	 og	 håndtering,	 eller	
for	 å	 gi	 næringsmidlene	 en	 næringsverdi	 som	 tilsvarer	
næringsverdien	 i	 næringsmidler	 som	 de	 skal	 være	
alternativer	til.

(3)	 EFT	L	183	av	12.7.2002,	s.	51.	Direktivet	endret	ved	kommisjonsdirektiv	
2006/37/EF	(EUT	L	94	av	1.4.2006,	s.	32).

EUROPAPARLAMENTS-	OG	RÅDSFORORDNING	(EF)	nr.	1925/2006

av	20.	desember	2006

om	tilsetting	av	vitaminer,	mineraler	og	visse	andre	stoffer	i	næringsmidler(*)

2013/EØS/38/19
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7)	 Et	 riktig	 og	 variert	 kosthold	 skal	 under	 normale	
omstendigheter	gi	alle	næringsstoffer	som	kreves	for	at	et	
menneske	skal	utvikle	seg	normalt	og	bevare	god	helse,	i	
de	mengdene	som	fastsettes	og	anbefales	på	grunnlag	av	
allment	godtatte	vitenskapelige	data.	Undersøkelser	viser	
imidlertid	at	denne	ideelle	situasjonen	ikke	oppnås	for	alle	
vitaminer	og	mineraler	eller	for	alle	befolkningsgrupper	i	
Fellesskapet.	Næringsmidler	tilsatt	vitaminer	og	mineraler	
ser	ut	til	å	utgjøre	et	betydelig	bidrag	til	inntaket	av	disse	
næringsstoffene,	 og	 de	 kan	 således	 anses	 å	 utgjøre	 et	
positivt	bidrag	til	det	samlede	inntaket.

8)	 Det	 kan	 på	 det	 nåværende	 tidspunkt	 konstateres	
at	 det	 i	 Fellesskapet	 forekommer	 visse	 mangler	 på	
næringsstoffer,	selv	om	dette	ikke	er	så	vanlig.	Endringer	
i	 den	 sosioøkonomiske	 situasjonen	 i	 Fellesskapet	 og	
i	 livsstilen	 til	 forskjellige	 befolkningsgrupper	 har	 ført	
til	 ulike	 næringsbehov	 og	 endrede	 kostvaner.	Dette	 har	
i	sin	 tur	 ført	 til	endringer	 i	energi-	og	næringsbehovene	
til	 forskjellige	 befolkningsgrupper,	 og	 til	 et	 inntak	 av	
visse	 vitaminer	 og	 mineraler	 for	 disse	 gruppene	 som	
ligger	under	det	inntaket	som	anbefales	i	de	forskjellige	
medlemsstatene.	 I	 tillegg	 viser	 nyere	 vitenskapelig	
kunnskap	at	inntaket	av	visse	næringsstoffer	for	å	bevare	
en	optimal	helse	og	velferd	kan	være	høyere	enn	det	som	
anbefales	på	det	nåværende	tidspunkt.

9)	 Bare	 vitaminer	 og	 mineraler	 som	 vanligvis	 finnes	 i	
kostholdet,	og	som	anses	som	essensielle	næringsstoffer,	
bør	tillates	tilsatt	i	næringsmidler,	uten	at	det	dermed	betyr	
at	tilsetting	er	nødvendig.	Uenighet	om	hvilke	essensielle	
næringsstoffer	 det	 dreier	 seg	 om,	 bør	 unngås.	 Det	 bør	
derfor	utarbeides	en	positivliste	over	disse	vitaminene	og	
mineralene.

10)	 Det	 er	 viktig	 at	 de	 kjemiske	 stoffene	 som	 brukes	 som	
kilder	 til	 vitaminer	 og	 mineraler	 som	 kan	 tilsettes	 i	
næringsmidler,	både	er	uskadelige	og	også	biotilgjengelige,	
det	 vil	 si	 av	 en	 slik	 art	 at	 kroppen	 kan	 nyttiggjøre	 seg	
dem.	Det	bør	derfor	også	utarbeides	en	positivliste	over	
disse	 stoffene.	 Stoffer	 som	 Vitenskapskomiteen	 for	
næringsmidler	i	en	uttalelse	av	12.	mai	1999	på	grunnlag	
av	ovennevnte	kriterier	for	trygghet	og	biotilgjengelighet	
har	godkjent	for	bruk	ved	framstilling	av	næringsmidler	
beregnet	 på	 spedbarn	og	 småbarn,	 andre	næringsmidler	
beregnet	 på	 spesielle	 ernæringsmessige	 behov,	 eller	
kosttilskudd,	 bør	 også	 oppføres	 på	 denne	 positivlisten.	
Selv	 om	 natriumklorid	 (vanlig	 salt)	 ikke	 forekommer	
blant	stoffene	på	denne	listen,	kan	det	fortsatt	brukes	som	
en	ingrediens	ved	tilberedning	av	næringsmidler.

11)	 For	å	holde	tritt	med	den	vitenskapelige	og	teknologiske	
utvikling	 er	 det	 viktig	 at	 de	 ovennevnte	 listene	 raskt	
gjennomgås	 på	 nytt	 ved	 behov.	 For	 å	 forenkle	 og	
framskynde	 framgangsmåten	 bør	 gjennomgåelsen	 ta	
form	av	gjennomføringstiltak	av	teknisk	art,	og	ansvaret	
for	å	vedta	dem	bør	overlates	til	Kommisjonen.

12)	 Næringsmidler	 tilsatt	 vitaminer	 og	 mineraler	
markedsføres	 i	 de	 fleste	 tilfeller	 av	 produsenter,	 og	
kan	 av	 forbrukerne	 bli	 oppfattet	 som	 produkter	 med	
ernæringsmessige,	fysiologiske	eller	andre	helsemessige	
fordeler,	 sammenlignet	 med	 andre	 lignende	 produkter	
eller	andre	produkter	uten	tilsatte	næringsstoffer.	Dette	kan	
føre	til	at	forbrukeren	gjør	valg	som	kan	være	uheldige.	
For	 å	motvirke	 denne	mulige	 uønskede	 virkningen	 bør	
det	 innføres	 visse	 begrensninger	 når	 det	 gjelder	 hvilke	
produkter	 som	 kan	 tilsettes	 vitaminer	 og	 mineraler,	 i	
tillegg	til	dem	som	kan	være	en	naturlig	følge	av	tekniske	
hensyn,	eller	som	er	nødvendige	av	sikkerhetsgrunner	når	
det	 fastsettes	grenseverdier	 for	vitaminer	og	mineraler	 i	
slike	produkter.	 Innholdet	av	visse	stoffer,	som	alkohol,	
i	 et	 produkt,	 vil	 i	 denne	 sammenheng	 være	 et	 relevant	
kriterium	 for	 ikke	 å	 tillate	 tilsetting	 av	 vitaminer	 og	
mineraler.	Eventuelle	unntak	fra	et	forbud	mot	å	tilsette	
vitaminer	 og	 mineraler	 i	 alkoholholdige	 drikker	 bør	
begrenses	 til	 beskyttelse	 av	 tradisjonelle	 vinoppskrifter,	
idet	Kommisjonen	underrettes	om	de	aktuelle	produktene.	
Det	 bør	 ikke	 framsettes	 noen	 påstander	 om	 ernærings-	
eller	 helsemessige	 fordeler	 ved	 slike	 tilsettinger.	 For	
å	 unngå	 uklarhet	 for	 forbrukerne	 når	 det	 gjelder	 den	
naturlige	 næringsverdien	 i	 ferskvarer,	 bør	 tilsetting	 av	
vitaminer	og	mineraler	heller	ikke	tillates	i	disse.

13)	 Denne	 forordning	 er	 ikke	 ment	 å	 omfatte	 bruken	
av	 vitaminer	 og	 mineraler	 i	 spormengder	 som	
ekthetsmarkører	med	det	formål	å	bekjempe	svindel.

14)	 For	 stort	 inntak	 av	 vitaminer	 og	mineraler	 kan	 føre	 til	
helseskadelige	 virkninger,	 og	 det	 bør	 derfor,	 når	 det	 er	
hensiktsmessig,	 fastsettes	 største	 tillatte	 mengder	 av	
dem	 når	 de	 tilsettes	 i	 næringsmidler.	 Disse	 mengdene	
bør	fastsettes	slik	at	vanlig	bruk	av	produktene	i	henhold	
til	 produsentens	 anvisninger,	 og	 som	 del	 av	 et	 variert	
kosthold,	ikke	innebærer	noen	fare	for	forbrukeren.	Disse	
mengdene	bør	derfor	være	de	sikre	øvre	grenseverdiene	
for	vitaminer	og	mineraler	som	forekommer	naturlig	i	et	
næringsmiddel	og/eller	tilsettes	i	næringsmiddelet	uansett	
grunn,	herunder	for	teknologiske	formål.
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15)	 Ved	fastsettelsen	av	disse	største	tillatte	mengdene	og	alle	
andre	vilkår	 som	begrenser	 tilsettingen	av	vitaminer	og	
mineraler	 i	 næringsmidler,	 bør	 det	 derfor	 tas	 hensyn	 til	
de	sikre	øvre	grenseverdiene	for	vitaminer	og	mineraler,	
som	 er	 fastsatt	 etter	 en	 vitenskapelig	 risikovurdering	
på	 grunnlag	 av	 allment	 godtatte	 vitenskapelige	 data,	
og	 et	 mulig	 inntak	 av	 disse	 næringsstoffene	 gjennom	
andre	 næringsmidler.	 Det	 bør	 også	 tas	 behørig	 hensyn	
til	 referansemengdene	 for	 befolkningens	 inntak	
av	 vitaminer	 og	 mineraler.	 Når	 det	 er	 nødvendig	 å	
pålegge	 begrensninger	 for	 visse	 vitaminer	 og	mineraler	
angående	 hvilke	 næringsmidler	 de	 kan	 tilsettes	 i	 (for	
eksempel	 tilsetting	 av	 jod	 i	 salt),	 bør	 det	 prioriteres	 å	
tilbakeføre	 næringsmidlenes	 innhold	 når	 dette	 er	 blitt	
redusert	 under	 framstilling,	 lagring	 eller	 håndtering,	
og	 å	 gi	 næringsmidlene	 en	 næringsverdi	 som	 tilsvarer	
næringsverdien	 i	 næringsmidler	 som	 de	 skal	 være	
alternativer	til.

16)	 Vitaminer	og	mineraler	som	tilsettes	i	næringsmidler,	bør	
føre	til	at	næringsmiddelet	har	et	minsteinnhold	av	disse	
vitaminene	og	mineralene.	En	altfor	 liten	og	ubetydelig	
mengde	 av	 disse	 i	 anrikede	 næringsmidler	 vil	 ikke	
være	 til	 fordel	 for	 forbrukerne,	 og	 vil	 være	 villedende.	
Det	 samme	prinsippet	 ligger	 til	 grunn	 for	 kravet	 om	 at	
disse	 næringsstoffene	 bør	 forekomme	 i	 en	 betydelig	
mengde	 i	 næringsmiddelet	 for	 at	 de	 skal	 kunne	 angis	 i	
deklarasjonen	 av	 næringsinnhold.	 Minsteinnholdet	 av	
vitaminer	 og	 mineraler	 i	 næringsmidler	 som	 er	 tilsatt	
disse	vitaminene	og	mineralene,	bør	derfor	være	identisk	
med	den	betydelige	mengden	som	skal	forekomme	for	at	
det	er	tillatt	å	angi	disse	næringsstoffene	i	deklarasjonen	
av	 næringsinnhold,	 med	 mindre	 annet	 er	 fastsatt	 ved	
hensiktsmessige	unntak.

17)	 Fastsettelsen	 av	 største	 tillatte	mengder	og	 andre	vilkår	
for	bruken	på	grunnlag	av	prinsippene	og	kriteriene	angitt	
i	 denne	 forordning	 samt	 fastsettelsen	 av	minsteinnhold,	
bør	for	å	forenkle	og	framskynde	framgangsmåten	være	
gjennomføringstiltak	 av	 teknisk	 art,	 og	 ansvaret	 for	 å	
fastsette	dem	bør	overlates	til	Kommisjonen.

18)	 Alminnelige	bestemmelser	om	merking	samt	definisjoner	
finnes	 i	 europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	 2000/13/EF	
av	 20.	 mars	 2000	 om	 tilnærming	 av	 medlemsstatenes	
lovgivning	 om	 merking	 og	 presentasjon	 av	 samt	
reklamering	for	næringsmidler(1).	Denne	forordning	bør	
derfor	 begrenses	 til	 nødvendige	 tilleggsbestemmelser.	
Disse	tilleggsbestemmelsene	bør	også	få	anvendelse	med	
forbehold	for	europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	

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

nr.	 1924/2006	 av	20.	 desember	2006	om	ernærings-	 og	
helsepåstander	om	næringsmidler(2).

19)	 Ettersom	 produkter	 tilsatt	 vitaminer	 og	 mineraler	 er	
ernæringsmessig	 viktige,	 og	 det	 er	 en	 mulighet	 for	 at	
de	 vil	 påvirke	 kostvanene	 og	 det	 samlede	 inntaket	 av	
næringsstoffer,	 bør	 det	 være	 mulig	 for	 forbrukeren	
å	 vurdere	 produktenes	 samlede	 ernæringsmessige	
kvalitet.	 Deklarasjon	 av	 næringsinnhold	 bør	 derfor	
som	unntak	 fra	artikkel	2	 i	 rådsdirektiv	90/496/EØF	av	
24.	september	1990	om	deklarasjon	av	næringsinnhold	i	
næringsmidler(3),	være	obligatorisk.

20)	 Et	 normalt	 og	 variert	 kosthold	 inneholder	 mange	
ingredienser,	 som	 i	 sin	 tur	 inneholder	 mange	 stoffer.	
Inntaket	 av	 disse	 stoffene	 eller	 ingrediensene	 ved	
normal	 og	 tradisjonell	 bruk	 i	 dagens	 kosthold	 bør	 ikke	
gi	anledning	til	bekymring,	og	behøver	ikke	å	reguleres.	
Enkelte	 andre	 stoffer	 enn	 vitaminer	 og	 mineraler	 eller	
ingredienser	 som	 inneholder	 slike	 stoffer,	 tilsettes	 i	
næringsmidler	 som	 ekstrakter	 eller	 konsentrater,	 og	
dette	kan	føre	til	inntak	som	er	betydelig	høyere	enn	de	
mengdene	 som	 ellers	 ville	 bli	 inntatt	 gjennom	 et	 sunt	
og	 variert	 kosthold.	Det	 er	 i	 enkelte	 tilfeller	 reist	 sterk	
tvil	om	hvorvidt	en	slik	praksis	er	trygg,	og	det	er	uklart	
hvilke	 fordeler	 den	 innebærer.	 Denne	 praksisen	 bør	
derfor	 reguleres.	 Det	 er	 i	 slike	 tilfeller	 hensiktsmessig	
at	 driftsansvarlige	 for	 næringsmiddelforetak,	 som	 har	
ansvar	for	at	de	næringsmidlene	de	bringer	i	omsetning	er	
trygge,	pålegges	bevisbyrden	når	det	gjelder	produktenes	
trygghet.

21)	 Ettersom	 næringsmidler	 som	 er	 tilsatt	 vitaminer	 og	
mineraler,	 er	 av	 en	 særlig	 art,	 bør	 kontrollorganene	 ha	
flere	midler	til	rådighet	enn	normalt,	slik	at	det	blir	lettere	
å	føre	effektiv	kontroll	med	produktene.

22)	 Ettersom	 målet	 for	 denne	 forordning,	 som	 er	 å	 sikre	
at	 det	 indre	 marked	 fungerer	 tilfredsstillende	 når	 det	
gjelder	 tilsetting	 av	 vitaminer,	 mineraler	 og	 visse	
andre	 stoffer	 i	 næringsmidler	 og	 samtidig	 sikre	 et	 høyt	
nivå	 for	 forbrukervern,	 ikke	 kan	 nås	 i	 tilstrekkelig	
grad	 av	 medlemsstatene	 og	 derfor	 bedre	 kan	 nås	 på	
fellesskapsplan,	 kan	 Fellesskapet	 treffe	 tiltak	 i	 samsvar	
med	nærhetsprinsippet	som	fastsatt	i	traktatens	artikkel	5.	
I	 samsvar	 med	 forholdsmessighetsprinsippet	 fastsatt	 i	
nevnte	artikkel,	går	denne	forordning	ikke	lenger	enn	det	
som	er	nødvendig	for	å	nå	disse	målene.

(2)	 EUT	L	404	av	30.12.2006,	s.	9.
(3)	 EFT	L	276	av	6.10.1990,	s.	40.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsdirek-	 EFT	L	276	av	6.10.1990,	s.	40.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsdirek-

tiv	2003/120/EF	(EUT	L	333	av	20.12.2003,	s.	51).
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23)	 De	tiltak	som	er	nødvendige	for	gjennomføringen	av	denne	
forordning,	 bør	 vedtas	 i	 samsvar	 med	 rådsbeslutning	
1999/468/EF	av	28.	juni	1999	om	fastsettelse	av	nærmere	
regler	 for	 utøvelsen	 av	 den	 gjennomføringsmyndighet	
som	er	gitt	Kommisjonen(1)	—

VEDTATT	DENNE	FORORDNING:

KAPITTEL	I

FORMÅL,	VIRKEOMRÅDE	OG	DEFINISJONER

Artikkel 1

Formål	og	virkeområde

1.	 Ved	 denne	 forordning	 harmoniseres	 medlemsstatenes	
lover	eller	forskrifter	om	tilsetting	av	vitaminer,	mineraler	og	
visse	andre	stoffer	i	næringsmidler	med	det	formål	å	sikre	at	det	
indre	marked	fungerer	tilfredsstillende,	samtidig	som	det	sikres	
et	høyt	nivå	for	forbrukervern.

2.	 Bestemmelsene	 i	 denne	 forordning	 om	 vitaminer	 og	
mineraler	får	ikke	anvendelse	på	kosttilskudd	som	omfattes	av	
direktiv	2002/46/EF.

3.	 Denne	 forordning	 får	 anvendelse	 uten	 å	 berøre	 særlige	
bestemmelser	fastsatt	i	Fellesskapets	regelverk	for

a)	 næringsmidler	for	spesielle	ernæringsmessige	behov,	og	i	
fravær	 av	 særlige	 bestemmelser,	 krav	 til	 sammensetning	
av	 slike	 produkter,	 som	 er	 nødvendig	 ut	 fra	 særlige	
næringsbehov	til	de	personene	som	de	er	beregnet	på,

b)	 nye	næringsmidler	og	nye	næringsmiddelingredienser,

c)	 genmodifiserte	næringsmidler,

d)	 tilsetningsstoffer	og	aromaer	i	næringsmidler,

e)	 godkjente	ønologiske	framstillings-	og	behandlingsmåter.

Artikkel 2

Definisjoner

I	denne	forordning	menes	med:

1)	 «Myndigheten»	 Den	 europeiske	 myndighet	 for	
næringsmiddeltrygghet	 opprettet	 ved	 europaparlaments-	

(1)	 EFT	L	184	av	17.7.1999,	s.	23.

og	 rådsforordning	 (EF)	 nr.	 178/2002	 av	 28.	 januar	
2002	 om	 fastsettelse	 av	 allmenne	 prinsipper	 og	 krav	
i	 næringsmiddelregelverket,	 om	 opprettelse	 av	 Den	
europeiske	 myndighet	 for	 næringsmiddeltrygghet	 og	
om	 fastsettelse	 av	 framgangsmåter	 i	 forbindelse	 med	
næringsmiddeltrygghet(2),

2)	 «annet	stoff»	et	stoff	som	ikke	er	et	vitamin	eller	mineral,	
og	som	har	en	ernæringsmessig	eller	fysiologisk	effekt.

KAPITTEL	II

TILSETTING	AV	VITAMINER	OG	MINERALER

Artikkel 3

Krav	ved	tilsetting	av	vitaminer	og	mineraler

1.	 Bare	 vitaminer	 og/eller	 mineraler	 som	 er	 oppført	 i	
vedlegg	I,	i	de	formene	som	er	oppført	i	vedlegg	II,	kan	tilsettes	
i	næringsmidler	i	henhold	til	reglene	fastsatt	i	denne	forordning.

2.	 Vitaminer	og	mineraler	i	en	form	som	er	biotilgjengelig	
for	 menneskekroppen,	 kan	 tilsettes	 i	 næringsmidler,	 uansett	
om	de	normalt	finnes	i	næringsstoffet	eller	ikke,	for	særlig	å	ta	
hensyn	til	følgende:

a)	 en	mangel	på	ett	eller	flere	vitaminer	og/eller	mineraler	 i	
befolkningen	 eller	 bestemte	 befolkningsgrupper	 som	 kan	
påvises	 gjennom	 kliniske	 eller	 subkliniske	 beviser	 på	
mangler,	 eller	 gjennom	 anslag	 som	 viser	 at	 inntaket	 av	
næringsstoffer	er	lavt,	eller

b)	 muligheten	 for	 å	 forbedre	 befolkningens	 eller	 bestemte	
befolkningsgruppers	 ernæringsmessige	 tilstand	 og/eller	
avhjelpe	 mulig	 mangelfullt	 inntak	 av	 vitaminer	 eller	
mineraler	på	grunn	av	endrede	kostvaner,	eller

c)	 utviklingen	 av	 allment	 anerkjent	 vitenskapelig	 kunnskap	
om	vitaminers	og	mineralers	 rolle	 i	 ernæringen	og	derav	
følgende	helsevirkninger.

3.	 Endringer	 av	 listene	 nevnt	 i	 nr.	 1	 i	 denne	 artikkel	 skal	
vedtas	etter	framgangsmåten	fastsatt	i	artikkel	14	nr.	2,	samtidig	
som	det	tas	hensyn	til	uttalelsen	fra	Myndigheten.

Før	 slike	 endringer	 iverksettes,	 skal	Kommisjonen	 rådspørre	
berørte	parter,	særlig	driftsansvarlige	for	næringsmiddelforetak	
og	forbrukergrupper.

(2)	 EFT	L	31	av	1.2.2002,	s.	1.	Forordningen	sist	endret	ved	kommisjonsforord-	 EFT	L	31	av	1.2.2002,	s.	1.	Forordningen	sist	endret	ved	kommisjonsforord-
ning	(EF)	nr.	575/2006	(EUT	L	100	av	8.4.2006,	s.	3).
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Artikkel 4

Begrensninger	ved	tilsetting	av	vitaminer	og	mineraler

Vitaminer	og	mineraler	kan	ikke	tilsettes	i

a)	 ubearbeidede	næringsmidler,	herunder,	men	ikke	begrenset	
til,	frukt,	grønnsaker,	kjøtt,	fjørfe	og	fisk,

b)	 drikker	som	inneholder	mer	enn	1,2	volumprosent	alkohol,	
bortsett	fra	og	som	unntak	fra	artikkel	3	nr.	2,	produkter

i)	 som	er	nevnt	i	artikkel	44	nr.	6	og	13	i	rådsforordning	
(EF)	 nr.	 1493/1999	 av	 17.	 mai	 1999	 om	 den	 felles	
markedsordning	for	vin(1),

ii)	 som	 ble	 markedsført	 før	 vedtakelsen	 av	 denne	
forordning,	og

iii)	 som	en	medlemsstat	har	underrettet	Kommisjonen	om	i	
samsvar	med	artikkel	11,

og	forutsatt	at	ingen	ernærings-	eller	helsepåstander	framsettes.

Ytterligere	 næringsmidler	 eller	 næringsmiddelgrupper	 der	
det	 ikke	 må	 tilsettes	 bestemte	 vitaminer	 og	 mineraler,	 kan	
fastsettes	etter	framgangsmåten	nevnt	i	artikkel	14	nr.	2,	i	lys	
av	vitenskapelige	data	og	med	hensyn	til	deres	næringsverdi.

Artikkel 5

Renhetskriterier

1.	 For	de	vitamin-	og	mineralforbindelsene	som	er	oppført	i	
vedlegg	II,	skal	renhetskriteriene	vedtas	etter	framgangsmåten	
nevnt	i	artikkel	14	nr.	2,	unntatt	når	de	får	anvendelse	i	henhold	
til	nr.	2	i	denne	artikkel.

2.	 For	de	vitamin-	og	mineralforbindelsene	som	er	oppført	
i	 vedlegg	 II,	 skal	 renhetskriteriene	 fastsatt	 i	 Fellesskapets	
regelverk	 for	 bruk	 av	 slike	 stoffer	 ved	 framstilling	 av	
næringsmidler	til	andre	formål	enn	dem	som	omfattes	av	denne	
forordning,	gjelde.

3.	 For	de	vitamin-	og	mineralforbindelsene	som	er	oppført	
i	vedlegg	 II,	og	som	det	 ikke	er	 fastsatt	 renhetskriterier	 for	 i	
Fellesskapets	 regelverk,	 skal	allment	godtatte	 renhetskriterier	
anbefalt	 av	 internasjonale	 organer	 gjelde	 inntil	 Fellesskapet	
vedtar	 slike	 kriterier,	 og	 nasjonale	 regler	 som	 fastsetter	
strengere	renhetskriterier,	kan	beholdes.

(1)	 EFT	 L	 179	 av	 14.7.1999,	 s.	 1.	 Forordningen	 sist	 endret	 ved	 forordning	
(EF)	nr.	2165/2005	(EUT	L	345	av	28.12.2005,	s.	1).

Artikkel 6

Vilkår	for	tilsetting	av	vitaminer	og	mineraler

1.	 Når	et	vitamin	eller	mineral	tilsettes	i	næringsmidler,	skal	
den	samlede	mengden	av	vitaminet	eller	mineralet	som	finnes	i	
næringsmiddelet	når	det	selges,	uansett	formål,	ikke	overstige	
største	 tillatte	mengder	 som	 er	 fastsatt	 etter	 framgangsmåten	
nevnt	 i	 artikkel	14	nr.	2.	For	dette	 formål	kan	Kommisjonen	
innen	 19.	 januar	 2009	 framlegge	 forslag	 om	 største	 tillatte	
mengder.	 For	 konsentrerte	 og	 dehydrerte	 produkter	 skal	
de	 største	 tillatte	 mengdene	 som	 fastsettes,	 være	 dem	 som	
finnes	i	produktene	når	de	er	spise-/drikkeferdige	i	henhold	til	
produsentens	anvisninger.

2.	 Eventuelle	vilkår	som	begrenser	eller	forbyr	tilsettingen	
av	et	bestemt	vitamin	eller	mineral	i	et	næringsmiddel	eller	en	
næringsmiddelgruppe,	skal	vedtas	etter	framgangsmåten	nevnt	
i	artikkel	14	nr.	2.

3.	 De	 største	 tillatte	mengdene	 nevnt	 i	 nr.	 1	 og	 vilkårene	
nevnt	i	nr.	2	skal	fastsettes	ut	fra	hensyn	til

a)	 de	 sikre	 øvre	 grenseverdiene	 for	 inntak	 av	 vitaminer	 og	
mineraler	 fastsatt	 etter	 en	 vitenskapelig	 risikovurdering	
på	 grunnlag	 av	 allment	 godtatte	 vitenskapelige	 data,	 om	
nødvendig	 tatt	 i	 betraktning	 de	 ulike	 forbrukergruppenes	
varierende	grad	av	følsomhet,	og

b)	 inntak	 av	 vitaminer	 og	 mineraler	 fra	 andre	 kilder	 i	
kostholdet

4.	 Ved	 fastsettelse	 av	 de	 største	 tillatte	mengdene	 nevnt	 i	
nr.	1	og	vilkårene	nevnt	i	nr.	2	skal	det	også	tas	behørig	hensyn	
til	referansemengdene	for	inntak	av	vitaminer	og	mineraler	for	
befolkningen.

5.	 Ved	 fastsettelse	 av	 de	 største	 tillatte	mengdene	 nevnt	 i	
nr.	1	og	vilkårene	nevnt	i	nr.	2	for	vitaminer	og	mineraler	hvis	
referansemengder	for	befolkningens	inntak	ligger	nær	de	sikre	
øvre	grenseverdiene,	 skal	 det	 også	 etter	 behov	 tas	hensyn	 til	
følgende:

a)	 de	 enkelte	 produkters	 bidrag	 til	 det	 samlede	 kostholdet	
for	 befolkningen	 generelt,	 eller	 for	 undergrupper	 av	
befolkningen,

b)	 produktets	ernæringsprofil	som	er	utarbeidet	i	samsvar	med	
forordning	(EF)	nr.	1924/2006.
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6.	 Tilsettingen	av	et	vitamin	eller	mineral	i	et	næringsmiddel	
skal	 føre	 til	 at	 dette	 vitaminet	 eller	 mineralet	 forekommer	 i	
næringsmiddelet	 i	minst	en	betydelig	mengde,	dersom	denne	
er	 definert	 i	 samsvar	med	vedlegget	 til	 direktiv	 90/496/EØF.	
Minsteinnholdet,	 herunder	 eventuelle	 lavere	 mengder	 som	
avviker	 fra	 de	 betydelige	 mengdene	 angitt	 ovenfor,	 skal	 for	
bestemte	 næringsmidler	 eller	 næringsmiddelgrupper	 vedtas	
etter	framgangsmåten	nevnt	i	artikkel	14	nr.	2.

Artikkel 7

Merking,	presentasjon	og	reklame

1.	 Merking	 og	 presentasjon	 av	 eller	 reklame	 for	
næringsmidler	som	er	tilsatt	vitaminer	og	mineraler,	skal	ikke	
angi	eller	gi	inntrykk	av	at	et	allsidig	og	variert	kosthold	ikke	
kan	gi	tilstrekkelige	mengder	næringsstoffer.	Det	kan,	når	det	
er	relevant,	vedtas	et	unntak	angående	et	bestemt	næringsstoff	
etter	framgangsmåten	nevnt	i	artikkel	14	nr.	2.

2.	 Merking	 og	 presentasjon	 av	 eller	 reklame	 for	
næringsmidler	 som	 er	 tilsatt	 vitaminer	 og	 mineraler,	 skal	
ikke	 villede	 eller	 skape	 forvirring	 for	 forbrukeren	 hva	 angår	
næringsmidlenes	 eventuelle	 næringsverdi	 som	 følge	 av	
tilsettingen	av	disse	næringsstoffene.

3.	 Deklarasjon	 av	 næringsinnhold	 skal	 være	 obligatorisk	
for	 produkter	 som	 er	 tilsatt	 vitaminer	 og	 mineraler,	 og	 som	
omfattes	av	denne	forordning.	Den	informasjonen	som	skal	gis,	
skal	bestå	av	opplysningene	angitt	i	artikkel	4	nr.	1	gruppe	2	i	
direktiv	90/496/EØF,	og	av	de	samlede	mengdene	av	vitaminer	
og	mineraler	som	er	tilsatt	i	næringsmidlene.

4.	 I	 merkingen	 av	 produkter	 som	 er	 tilsatt	 vitaminer	 og	
mineraler,	kan	det	finnes	en	angivelse	som	viser	at	det	er	foretatt	
en	slik	tilsetting	i	henhold	til	vilkårene	fastsatt	i	forordning	(EF)	
nr.	1924/2006.

5.	 Denne	 artikkel	 får	 anvendelse	 uten	 å	 berøre	 andre	
bestemmelser	i	næringsmiddelregelverket	som	gjelder	bestemte	
næringsmiddelgrupper.

6.	 Regler	for	gjennomføring	av	denne	artikkel	kan	fastsettes	
etter	framgangsmåten	nevnt	i	artikkel	14	nr.	2.

KAPITTEL	III

TILSETTING	AV	VISSE	ANDRE	STOFFER

Artikkel 8

Stoffer	 som	 omfattes	 av	 forbud	 eller	 begrensninger,	 eller	
som	er	underlagt	fellesskapskontroll

1.	 Framgangsmåten	 fastsatt	 i	 denne	 artikkel	 skal	 følges	
dersom	 et	 annet	 stoff	 enn	 vitaminer	 eller	mineraler,	 eller	 en	
ingrediens	 som	 inneholder	 et	 annet	 stoff	 enn	 vitaminer	 eller	
mineraler,	tilsettes	i	næringsmidler	eller	brukes	ved	framstilling	
av	næringsmidler	under	forhold	som	kan	føre	til	at	stoffet	inntas	
i	mengder	 som	 langt	overstiger	de	mengdene	som	rimeligvis	
kan	forventes	å	bli	 inntatt	under	normale	forhold	gjennom	et	
balansert	og	variert	kosthold,	og/eller	som	på	annen	måte	kan	
utgjøre	en	mulig	risiko	for	forbrukerne.

2.	 Kommisjonen	kan	på	eget	 initiativ	eller	på	grunnlag	av	
opplysninger	framlagt	av	medlemsstatene,	etter	Myndighetens	
vurdering	av	tilgjengelig	informasjon	og	etter	framgangsmåten	
fastsatt	 i	artikkel	14	nr.	2,	etter	behov	 treffe	beslutning	om	å	
føre	opp	stoffet	eller	ingrediensen	i	vedlegg	III.	Særlig	gjelder	
dette

a)	 dersom	en	skadelig	virkning	på	helsen	er	blitt	påvist,	skal	
stoffet	og/eller	ingrediensen	som	inneholder	stoffet

i)	 oppføres	i	del	A	i	vedlegg	III,	og	tilsetting	av	stoffet	i	
næringsmidler	eller	bruk	av	stoffet	i	framstillingen	av	
næringsmidler	skal	være	forbudt,	eller

ii)	 oppføres	 i	del	B	 i	vedlegg	 III,	og	 tilsetting	av	stoffet	
i	 næringsmidler	 eller	 bruk	 av	 stoffet	 i	 framstillingen	
av	næringsmidler	skal	bare	være	tillatt	på	de	vilkårene	
som	er	angitt	der,

b)	 dersom	 det	 er	 påvist	 at	 det	 er	 muligheter	 for	 skadelige	
virkninger	 på	 helsen,	 men	 det	 fortsatt	 foreligger	
vitenskapelig	 usikkerhet,	 skal	 stoffet	 oppføres	 i	 del	 C	 i	
vedlegg	III.

3.	 Fellesskapsbestemmelser	 som	 gjelder	 bestemte	
næringsmidler,	 kan	 omfatte	 begrensninger	 for	 eller	 forbud	
mot	bruken	av	visse	stoffer	utover	dem	som	er	fastsatt	i	denne	
forordning.
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4.	 Driftsansvarlige	 for	 næringsmiddelforetak	 eller	 andre	
berørte	 parter	 kan	 til	 enhver	 tid	 innlevere	 til	 Myndigheten	
for	 vurdering	 dokumentasjon	 som	 inneholder	 vitenskapelige	
data	om	at	et	stoff	som	er	oppført	i	del	C	i	vedlegg	III,	er	trygt	
ifølge	vilkårene	for	bruken	av	stoffet	i	et	næringsmiddel	eller	
i	 en	 næringsmiddelgruppe,	med	 en	 redegjørelse	 for	 formålet	
med	 denne	 bruken.	 Myndigheten	 skal	 omgående	 underrette	
medlemsstatene	 og	Kommisjonen	 om	 innleveringen,	 og	 skal	
stille	dokumentasjonen	til	rådighet	for	dem.

5.	 Innen	fire	år	etter	datoen	da	et	stoff	ble	oppført	i	del	C	i	
vedlegg	III,	skal	det	treffes	en	beslutning	etter	framgangsmåten	
nevnt	 i	 artikkel	 14	 nr.	 2,	 og	 ut	 fra	 hensyn	 til	Myndighetens	
uttalelse	 om	 eventuell	 dokumentasjon	 som	 er	 oversendt	 for	
vurdering	 som	 nevnt	 i	 nr.	 4	 i	 denne	 artikkel,	 om	 generelt	 å	
tillate	bruken	av	et	stoff	som	er	oppført	i	del	C	i	vedlegg	III,	
eller	om	det	skal	oppføres	i	del	A	eller	B	i	vedlegg	III,	alt	etter	
hva	som	er	relevant.

6.	 Kommisjonen	 skal	 etter	 framgangsmåten	 nevnt	 i	
artikkel	 14	 nr.	 2	 utarbeide	 gjennomføringsregler	 for	 denne	
artikkel,	herunder	regler	for	innleveringen	nevnt	i	nr.	4	i	denne	
artikkel.

KAPITTEL	IV

ALMINNELIGE	BESTEMMELSER	OG	
SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 9

Fellesskapsregister

1.	 Kommisjonen	 skal	 opprette	 og	 vedlikeholde	 et	
fellesskapsregister	 over	 tilsetting	 av	 vitaminer,	 mineraler	 og	
visse	andre	stoffer	i	næringsmidler,	heretter	kalt	«registeret».

2.	 Registeret	skal	inneholde	følgende:

a)	 de	 vitaminene	 og	 mineralene	 som	 kan	 tilsettes	 i	
næringsmidler,	som	oppført	i	vedlegg	I,

b)	 de	 vitamin-	 og	 mineralforbindelsene	 som	 kan	 tilsettes	 i	
næringsmidler,	som	oppført	i	vedlegg	II,

c)	 de	største	og	minste	mengdene	av	vitaminer	og	mineraler	
som	kan	tilsettes	i	næringsmidler,	og	eventuelle	tilknyttede	
vilkår	fastsatt	i	samsvar	med	artikkel	6,

d)	 opplysningene	om	nasjonale	bestemmelser	om	obligatorisk	
tilsetting	av	vitaminer	og	mineraler	nevnt	i	artikkel	11,

e)	 eventuelle	 begrensninger	 på	 tilsetting	 av	 vitaminer	 og	
mineraler	som	fastsatt	i	artikkel	4,

f)	 de	stoffene	som	det	er	oversendt	dokumentasjon	for,	som	
fastsatt	i	artikkel	17	nr.	1	bokstav	b),

g)	 opplysninger	om	de	stoffene	som	er	nevnt	i	vedlegg	III,	og	
årsakene	til	at	de	er	oppført	der,

h)	 opplysninger	 om	 de	 stoffene	 som	 er	 oppført	 i	 del	 C	 i	
vedlegg	 III,	 som	 generelt	 er	 tillatt	 å	 bruke	 i	 henhold	 til	
artikkel	8	nr.	5.

3.	 Registeret	skal	gjøres	tilgjengelig	for	offentligheten.

Artikkel 10

Fritt	varebytte

Med	 forbehold	 for	 traktaten,	 særlig	 dens	 artikkel	 28	 og	 30,	
kan	 medlemsstatene	 ikke	 begrense	 eller	 forby	 handel	 med	
næringsmidler	 som	 er	 i	 samsvar	 med	 denne	 forordning	
og	 med	 fellesskapsrettsakter	 vedtatt	 i	 forbindelse	 med	
gjennomføring	 av	 disse,	 ved	 å	 benytte	 ikke-harmoniserte	
nasjonale	 bestemmelser	 som	 regulerer	 tilsetting	 av	vitaminer	
og	mineraler	i	næringsmidler.

Artikkel 11

Nasjonale	bestemmelser

1.	 Medlemsstatene	 skal	 innen	 19.	 juli	 2007	 underrette	
Kommisjonen	 om	 gjeldende	 nasjonale	 bestemmelser	 om	
obligatorisk	 tilsetting	 av	 vitaminer	 og	 mineraler,	 og	 om	
produkter	 som	 omfattes	 av	 unntaket	 fastsatt	 i	 artikkel	 4	
bokstav	b).

2.	 Dersom	 en	 medlemsstat	 i	 fravær	 av	
fellesskapsbestemmelser	anser	at	det	er	nødvendig	å	vedta	ny	
lovgivning

a)	 om	 obligatorisk	 tilsetting	 av	 vitaminer	 og	 mineraler	 i	
bestemte	næringsmidler	eller	næringsmiddelgrupper,	eller

b)	 om	forbud	mot	eller	begrensning	av	bruken	av	visse	andre	
stoffer	i	framstillingen	av	bestemte	næringsmidler,

skal	 den	 underrette	 Kommisjonen	 etter	 framgangsmåten	
fastsatt	i	artikkel	12.

Artikkel 12

Framgangsmåte	for	melding

1.	 Dersom	en	medlemsstat	anser	at	det	er	nødvendig	å	vedta	
ny	lovgivning,	skal	den	underrette	Kommisjonen	og	de	andre	
medlemsstatene	om	de	planlagte	tiltakene	og	begrunne	dem.

2.	 Kommisjonen	skal	rådspørre	komiteen	nevnt	i	artikkel	14	
nr.	 1	 dersom	 den	 anser	 at	 slik	 rådspørring	 er	 nyttig,	 eller	
dersom	en	medlemsstat	ber	om	det,	og	skal	gi	en	uttalelse	om	
de	planlagte	tiltakene.
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3.	 Berørte	medlemsstater	 kan	 treffe	 de	 planlagte	 tiltakene	
tidligst	seks	måneder	etter	at	meldingen	nevnt	i	nr.	1	er	gitt,	og	
forutsatt	at	Kommisjonen	ikke	har	uttalt	seg	negativt.

Dersom	 Kommisjonens	 uttalelse	 er	 negativ,	 skal	 den	 etter	
framgangsmåten	 nevnt	 i	 artikkel	 14	 nr.	 2	 og	 før	 utløpet	 av	
tidsrommet	nevnt	i	første	ledd	i	dette	nummer,	fastsette	hvorvidt	
de	 planlagte	 tiltakene	 kan	 gjennomføres.	 Kommisjonen	 kan	
kreve	at	det	gjøres	visse	endringer	i	de	planlagte	tiltakene.

Artikkel 13

Beskyttelsestiltak

1.	 Dersom	 en	 medlemsstat	 har	 tungtveiende	 grunner	 for	
å	 anta	 at	 et	 produkt	 utgjør	 en	 fare	 for	 menneskers	 helse	 til	
tross	for	at	det	er	i	samsvar	med	denne	forordning,	kan	denne	
medlemsstaten	midlertidig	oppheve	eller	begrense	anvendelsen	
av	de	aktuelle	bestemmelsene	på	sitt	territorium.

Medlemsstaten	 skal	 umiddelbart	 underrette	 de	 øvrige	
medlemsstatene	 og	Kommisjonen	 om	dette,	 og	 begrunne	 sin	
beslutning.

2.	 Det	skal	treffes	en	beslutning	etter	framgangsmåten	nevnt	
i	artikkel	14	nr.	2,	etter	at	det	eventuelt	er	innhentet	en	uttalelse	
fra	Myndigheten.

Kommisjonen	 kan	 på	 eget	 initiativ	 innlede	 denne	
framgangsmåten.

3.	 Den	medlemsstaten	som	er	nevnt	i	nr.	1,	kan	opprettholde	
den	midlertidige	 opphevingen	 eller	 begrensningen	 inntil	 den	
har	mottatt	melding	om	beslutningen	nevnt	i	nr.	2.

Artikkel 14

Komitéframgangsmåte

1.	 Kommisjonen	 skal	 bistås	 av	 Den	 faste	 komité	 for	
næringsmiddelkjeden	 og	 dyrehelsen,	 nedsatt	 ved	 artikkel	 58	
nr.	1	i	forordning	(EF)	nr.	178/2002,	heretter	kalt	«komiteen».

2.	 Når	 det	 vises	 til	 dette	 nummer,	 får	 artikkel	 5	 og	 7	 i	
beslutning	 1999/468/EF	 anvendelse,	 samtidig	 som	 det	 tas	
hensyn	til	bestemmelsene	i	beslutningens	artikkel	8.

Tidsrommet	fastsatt	i	artikkel	5	nr.	6	i	beslutning	1999/468/EF	
skal	være	tre	måneder.

3.	 Komiteen	fastsetter	sin	forretningsorden.

Artikkel 15

Overvåking

For	 å	 lette	 en	 effektiv	 overvåking	 av	 næringsmidler	 som	
er	 tilsatt	 vitaminer	 og	 mineraler,	 og	 av	 næringsmidler	 som	
inneholder	 stoffer	 oppført	 i	 del	 B	 og	 C	 i	 vedlegg	 III,	 kan	
medlemsstatene	 kreve	 at	 produsenten	 eller	 den	 som	 bringer	
slike	 næringsmidler	 i	 omsetning	 på	 deres	 territorium,	 skal	
underrette	vedkommende	myndighet	om	dette	ved	å	sende	inn	
et	eksemplar	av	den	etiketten	som	brukes	for	produktet.	I	slike	
tilfeller	kan	det	også	kreves	opplysninger	om	tilbaketrekking	
av	produktet	fra	markedet.

Artikkel 16

Vurdering

Kommisjonen	 skal	 innen	 1.	 juli	 2013	 framlegge	 for	
Europaparlamentet	 og	 Rådet	 en	 rapport	 om	 virkningene	 av	
gjennomføringen	av	denne	forordning,	særlig	om	utviklingen	
på	 markedet	 for	 næringsmidler	 som	 er	 tilsatt	 vitaminer	
og	 mineraler,	 forbruket	 av	 disse,	 befolkningens	 inntak	 av	
næringsstoffer	 og	 endrede	 kostvaner	 samt	 tilsetting	 av	 visse	
andre	stoffer,	eventuelt	ledsaget	av	forslag	til	endring	av	denne	
forordning	som	Kommisjonen	anser	som	nødvendige.	I	denne	
sammenheng	 skal	 medlemsstatene	 framlegge	 nødvendige	
relevante	 opplysninger	 til	 Kommisjonen	 innen	 1.	 juli	 2012.	
Regler	for	gjennomføring	av	denne	artikkel	skal	fastsettes	etter	
framgangsmåten	nevnt	i	artikkel	14	nr.	2.

Artikkel 17

Overgangstiltak

1.	 Som	unntak	fra	artikkel	3	nr.	1	og	til	og	med	19.	januar	
2014	 kan	 medlemsstatene	 på	 sitt	 territorium	 tillate	 bruk	 av	
vitaminer	og	mineraler	som	ikke	er	oppført	i	vedlegg	I,	eller	i	
former	som	ikke	er	oppført	i	vedlegg	II,	forutsatt	at

a)	 det	 aktuelle	 stoffet	 brukes	 som	 tilsetting	 i	 næringsmidler	
som	markedsføres	i	Fellesskapet	19.	januar	2007,	og
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b)	 Myndigheten	 ikke	har	 avgitt	 negativ	uttalelse	om	bruken	
av	 det	 aktuelle	 stoffet	 eller	 bruken	 av	 det	 i	 den	 aktuelle	
formen	ved	framstilling	av	næringsmidler,	på	grunnlag	av	
dokumentasjon	som	støtter	bruken	av	det	aktuelle	stoffet,	
som	 medlemsstaten	 skal	 framlegge	 for	 Kommisjonen	
senest	19.	januar	2010.

2.	 Til	og	med	19.	januar	2014	kan	medlemsstatene	i	samsvar	
med	 traktatens	 bestemmelser	 fortsatt	 anvende	 eksisterende	
nasjonale	 begrensninger	 på	 eller	 forbud	 mot	 handel	 med	
næringsmidler	som	er	tilsatt	vitaminer	og	mineraler	som	ikke	er	
oppført	på	listen	i	vedlegg	I,	eller	i	former	som	ikke	er	oppført	
i	vedlegg	II.

3.	 Medlemsstatene	 kan,	 i	 samsvar	 med	 traktatens	
bestemmelser,	 fortsatt	 anvende	 eksisterende	 nasjonale	
bestemmelser	om	største	og	minste	mengder	av	de	vitaminene	
og	mineralene	oppført	i	vedlegg	I	som	er	tilsatt	i	næringsmidler,	

og	om	de	vilkårene	som	gjelder	for	denne	tilsettingen,	inntil	det	
vedtas	 tilsvarende	 fellesskapstiltak	 i	 samsvar	med	 artikkel	 6	
eller	i	henhold	til	andre	særlige	fellesskapsbestemmelser.

Artikkel 18

Ikrafttredelse

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

Den	får	anvendelse	fra	1.	juli	2007.

Næringsmidler	som	bringes	i	omsetning	eller	merkes	før	1.	juli	
2007,	 og	 som	 ikke	 er	 i	 samsvar	med	 denne	 forordning,	 kan	
omsettes	fram	til	næringsmiddelets	siste	holdbarhetsdato,	men	
ikke	senere	enn	31.	desember	2009.

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

Utferdiget	i	Brussel,	20.	desember	2006.

 For Europaparlamentet For Rådet

	 J.	BORRELL	FONTELLES J.	KORKEAOJA

 President Formann

__________
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VEDLEGG I

VITAMINER	OG	MINERALER	SOM	KAN	TILSETTES	I	NÆRINGSMIDLER

1.	 Vitaminer

Vitamin	A

Vitamin	D

Vitamin	E

Vitamin	K

Vitamin	B1

Vitamin	B2

Niacin

Pantotensyre

Vitamin	B6

Folsyre

Vitamin	B12

Biotin

Vitamin	C

2.	 Mineraler

Kalsium

Magnesium

Jern

Kobber

Jod

Sink

Mangan

Natrium

Kalium

Selen

Krom

Molybden

Fluorid

Klorid

Fosfor
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VEDLEGG II

VITAMIN-	OG	MINERALFORBINDELSER	SOM	KAN	TILSETTES	I	NÆRINGSMIDLER

1.	 Vitaminforbindelser

VITAMIN	A

retinol

retinylacetat

retinylpalmitat

betakaroten

VITAMIN	D

kolekalsiferol

kalsiferol

VITAMIN	E

D-alfa-tokoferol

DL-alfa-tokoferol

D-alfa-tokoferylacetat

DL-alfa-tokoferylacetat

D-alfa-tokoferylsyresuksinat

VITAMIN	K

fyllokinon	(fytomenadion)

VITAMIN	B1

tiaminhydroklorid

tiaminmononitrat

VITAMIN	B2

riboflavin

riboflavin-5’-natriumfosfat

NIACIN

nikotinsyre

nikotinamid

PANTOTENSYRE

kalsium-D-pantotenat

natrium-D-pantotenat

dekspantenol

VITAMIN	B6

pyridoksinhydroklorid

pyridoksin-5’-fosfat

pyridoksindipalmitat

FOLSYRE

pteroylmonoglutaminsyre

VITAMIN	B12

cyanokobalamin

hydroksokobalamin

BIOTIN

D-biotin

VITAMIN	C

L-askorbinsyre

natrium	L-askorbat

kalsium	L-askorbat

kalium	L-askorbat

L-askorbyl	6-palmitat

2.	 Mineralforbindelser

kalsiumkarbonat

kalsiumklorid

kalsiumsalter	av	sitronsyre

kalsiumglukonat

kalsiumglyserofosfat

kalsiumlaktat

kalsiumsalter	av	ortofosforsyre

kalsiumhydroksid

kalsiumoksid

kalsiumsulfat

magnesiumacetat

magnesiumkarbonat

magnesiumklorid

magnesiumsalter	av	sitronsyre

magnesiumglukonat

magnesiumglyserofosfat

magnesiumsalter	av	ortofosforsyre

magnesiumlaktat

magnesiumhydroksid

magnesiumoksid

magnesiumsulfat

jern(II)karbonat

jern(II)sitrat

jern(III)ammoniumsitrat

jernglukonat

jern(II)fumarat

jern(III)natriumdifosfat
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jernlaktat

jern(II)sulfat

jern(III)difosfat	(jernpyrofosfat)

jern(III)sakkarat

jern	(karbonyl	+	elektrolytisk	+	hydrogenredusert)

kobberkarbonat

kobbersitrat

kobberglukonat

kobbersulfat

kobberlysinkompleks

natriumjodid

natriumjodat

kaliumjodid

kaliumjodat

sinkacetat

sinkklorid

sinksitrat

sinkglukonat

sinklaktat

sinkoksid

sinkkarbonat

sinksulfat

mangankarbonat

manganklorid

mangansitrat

manganglukonat

manganglyserofosfat

mangansulfat

natriumhydrogenkarbonat

natriumkarbonat

natriumsitrat

natriumglukonat

natriumlaktat

natriumhydroksid

natriumsalter	av	ortofosforsyre

natriumselenat

natriumhydrogenselenitt

natriumselenitt

natriumfluorid

kaliumfluorid

kaliumhydrogenkarbonat

kaliumkarbonat

kaliumklorid

kaliumsitrat

kaliumglukonat

kaliumglyserofosfat

kaliumlaktat

kaliumhydroksid

kaliumsalter	av	ortofosforsyre

krom(III)klorid	og	heksahydrat	av	dette

krom(III)sulftat	og	heksahydrat	av	dette

ammoniummolybdat	(molybden	(VI))

natriummolybdat	(molybden	(VI))
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VEDLEGG III

STOFFER	 HVIS	 BRUK	 I	 NÆRINGSMIDLER	 ER	 FORBUDT,	 BEGRENSET	 ELLER	 ER	 UNDERLAGT	
FELLESSKAPSKONTROLL

Del	A	—	Forbudte	stoffer

Del	B	—	Stoffer	som	er	underlagt	begrensninger

Del	C	—	Stoffer	som	er	underlagt	fellesskapskontroll

____________

.
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RÅDET	FOR	DEN	EUROPEISKE	UNION	HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,	særlig	artikkel	37,

under	henvisning	til	forslag	fra	Kommisjonen,

under	henvisning	til	uttalelse	fra	Europaparlamentet(1)	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 På	 bakgrunn	 av	 det	 økende	 behovet	 for	 harmonisering	
innen	internasjonal	handel	med	melk	og	melkeprodukter	
bør	 det	 tillates	 å	 standardisere	 proteininnholdet	 i	 visse	
typer	 helt	 eller	 delvis	 inndampet	 konservert	melk	 til	 et	
laveste	 innhold	 på	 34	 vektprosent,	 uttrykt	 som	 fettfritt	
tørrstoff.

2)	 Samtidig	som	standardisering	tillates	er	det	nødvendig	å	
definere	råstoffet	samt	sammensetningen	av	råstoffer	som	
brukes	til	justering	av	proteininnholdet.

3)	 Europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	nr.	1925/2006	
av	 20.	 desember	 2006	 om	 tilsetting	 av	 vitaminer	 og	
mineraler	 samt	 visse	 andre	 stoffer	 i	 næringsmidler(2)	
har	 som	 mål	 å	 regulere	 tilsettingen	 av	 slike	 stoffer	 i	
næringsmidler,	 og	 etablerer	 en	 liste	 over	 vitaminer	 og	
mineraler	som	kan	tilsettes	i	næringsmidler.	Rådsdirektiv	
2001/114/EF(3)	 bør	 derfor	 endres	 for	 å	 tillate	 tilsetting	
av	vitaminer	og	mineraler	som	fastsatt	i	forordning	(EF)	
nr.	1925/2006.

4)	 Direktiv	2001/114/EF	bør	derfor	endres	—

VEDTATT	DETTE	DIREKTIV:

Artikkel 1

I	direktiv	2001/114/EF	gjøres	følgende	endringer:

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	258	av	4.10.2007,	s.	27,	er	
omhandlet	i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	46/2008	av	25.	april	2008	om	en-
dring	av	EØS-avtalens	vedlegg	II	(Tekniske	forskrifter,	standarder,	prøving	
og	sertifisering),	se	EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	nr.	52,	
21.8.2008,	s.	13.

(1)	 Uttalelse	avgitt	5.	september	2007	(ennå	ikke	offentliggjort	i	EUT).
(2)	 EUT	L	404	av	30.12.2006,	s.	26.
(3)	 EFT	 L	 15	 av	 17.1.2002,	 s.	 19.	 Direktivet	 endret	 ved	 tiltredelsesakten	 av	

2003.

1.	 Artikkel	2	oppheves.

2.	 Vedlegg	I	endres	i	samsvar	med	vedlegget	til	dette	direktiv.

Artikkel 2

1.	 Medlemsstatene	skal	 innen	31.	august	2008	sette	 i	kraft	
de	 lover	 og	 forskrifter	 som	 er	 nødvendige	 for	 å	 etterkomme	
dette	 direktiv.	 De	 skal	 umiddelbart	 oversende	 Kommisjonen	
teksten	 til	 disse	 bestemmelsene	 og	 en	 sammenligningstabell	
som	 viser	 sammenhengen	 mellom	 disse	 bestemmelsene	 og	
bestemmelsene	i	dette	direktiv.

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

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

Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette	direktiv	er	rettet	til	medlemsstatene.

Utferdiget	i	Brussel,	26.	september	2007.

 For Rådet

	 J.	SILVA

 Formann

RÅDSDIREKTIV	2007/61/EF

av	26.	september	2007

om	endring	av	direktiv	2001/114/EF	om	visse	 typer	helt	 eller	delvis	 inndampet	konservert	melk	
beregnet	på	konsum(*)

2013/EØS/38/20
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VEDLEGG

I	vedlegg	I	til	direktiv	2001/114/EF	gjøres	følgende	endringer:

1.	 I	nr.	1	«Delvis	inndampet	melk»	skal	første	ledd	lyde:

«Et	flytende	produkt,	sukret	eller	usukret,	framstilt	ved	at	vannet	delvis	fjernes	fra	melk,	helt	eller	delvis	skummet	
melk	eller	en	blanding	av	disse	produktene,	eventuelt	tilsatt	fløte,	helt	inndampet	melk	eller	begge	deler,	uten	at	den	
tilsatte	mengden	helt	inndampet	melk	overstiger	25	%	av	det	samlede	melketørrstoffet	i	de	ferdige	produktene.»

2.	 I	nr.	2	«Helt	inndampet	melk»	skal	første	ledd	lyde:

«Et	fast	stoff	framstilt	ved	at	vann	fjernes	fra	melk,	helt	eller	delvis	skummet	melk,	fløte	eller	en	blanding	av	disse	
produktene,	slik	at	vanninnholdet	i	det	ferdige	produkt	er	høyst	5	vektprosent.»

3.	 I	nr.	3	«Behandlinger»	gjøres	følgende	endringer:

a)	 I	bokstav	b)	skal	innledende	tekst	lyde:

«Uten	 at	 det	 berører	 europaparlaments-	 og	 rådsforordning	 (EF)	 nr.	 853/2004	 av	 29.	 april	 2004	 om	
fastsettelse	 av	 særlige	 hygieneregler	 for	 næringsmidler	 av	 animalsk	 opprinnelse(*)	 skal	 produktene	
omhandlet	i	nr.	1	og	2	konserveres	på	følgende	måte:

_______________

(*)	 EUT	L	139	av	30.4.2004,	s.	55.	Rettet	i	EUT	L	226	av	25.6.2004,	s.	22.»

b)	 Følgende	bokstav	tilføyes:

«c)		Uten	at	det	berører	kravene	til	sammensetning	i	nr.	1	og	2	i	dette	vedlegg	kan	proteininnholdet	i	melk	
justeres	til	et	laveste	innhold	på	34	vektprosent	(uttrykt	som	fettfritt	tørrstoff)	ved	å	tilsette	og/eller	
fjerne	melkebestanddeler	på	en	slik	måte	at	det	ikke	endrer	forholdet	mellom	myseprotein	og	kasein	i	
melken.»

4.	 Nr.	4	«Tillatte	tilsetninger»	skal	lyde:

«4.		Tillatte	tilsetninger	og	råstoffer

a)	 Vitaminer	 og	 mineraler	 i	 samsvar	 med	 europaparlaments-	 og	 rådsforordning	 (EF)	 nr.	 1925/2006	 av	
20.	desember	2006	om	tilsetting	av	vitaminer	og	mineraler	og	visse	andre	stoffer	i	næringsmidler(*).

b)	 Følgende	råstoffer	er	tillatt	for	bruk	til	justering	av	proteininnhold	som	nevnt	i	nr.	3	bokstav	c):

i)	 Melkeretentat

	 Melkeretentat	er	et	produkt	framstilt	ved	konsentrering	av	melkeprotein	ved	ultrafiltrering	av	melk,	
delvis	skummet	melk	eller	skummet	melk.

ii)	 Melkepermeat

	 Melkepermeat	 er	 et	 produkt	 framstilt	 ved	 at	melkeproteiner	 og	melkefett	 fjernes	 fra	melk,	 delvis	
skummet	melk	eller	skummet	melk	ved	ultrafiltrering.

iii)	 Laktose

	 Laktose	 er	 en	 naturlig	 melkebestanddel	 som	 vanligvis	 framstilles	 fra	 myse	 med	 et	 vannfritt	
laktoseinnhold	 på	 minst	 99,0	%	m/m	 på	 tørrstoffbasis.	 Den	 kan	 være	 vannfri	 eller	 inneholde	 ett	
molekyl	krystallvann,	eller	være	en	blanding	av	begge	formene.

__________

(*)	 EUT	L	404	av	30.12.2006,	s.	26.»

___________________
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KOMMISJONEN	FOR	DEI	EUROPEISKE	FELLESSKAPA	
HAR	—

med	 tilvising	 til	 traktaten	 om	 skipinga	 av	 Det	 europeiske	
fellesskapet,

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

med	tilvising	til	fråsegna	frå	Det	europeiske	lækjemiddelkontoret,	
som	er	gjeven	av	Utvalet	for	veterinærpreparat,	og

ut	frå	desse	synsmåtane:

1)	 Alle	 farmakologisk	 verksame	 stoff	 som	 vert	 nytta	 i	
Fellesskapet	i	veterinærpreparat	som	skal	tilførast	dyr	som	
er	meinte	for	næringsmiddelproduksjon,	skal	vurderast	 i	
samsvar	med	forordning	(EØF)	nr.	2377/90.

2)	 Ein	 søknad	 om	 fastsetjing	 av	 grenseverdiar	 for	
restmengder	for	avilamycin,	eit	antibiotikum	som	tilhøyrer	
gruppa	 ortosomycin,	 er	 send	 over	 til	 Det	 europeiske	
lækjemiddelkontoret.	 På	 grunnlag	 av	 tilrådinga	 frå	
Utvalet	for	veterinærpreparat	bør	dette	stoffet	førast	opp	
i	 vedlegg	 I	 til	 forordning	 (EØF)	 nr.	 2377/90	 for	 svin	
(musklar,	hud	og	feitt,	lever	og	nyrer),	kaninar	(musklar,	

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	 i	EUT	L	243	av	18.9.2007,	s.	3,	er	
omhandlet	i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	47/2008	av	25.	april	2008	om	en-
dring	av	EØS-avtalens	vedlegg	II	(Tekniske	forskrifter,	standarder,	prøving	
og	sertifisering),	se	EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	nr.	52,	
21.8.2008,	s.	15.	

(1)	 TEF	L	224	av	18.8.1990,	s.	1.	Forordninga	sist	endra	ved	kommisjonsforord-	 TEF	L	224	av	18.8.1990,	s.	1.	Forordninga	sist	endra	ved	kommisjonsforord-
ning	(EF)	nr.	703/2007	(TEU	L	161	av	22.6.2007,	s.	28).

feitt,	lever	og	nyrer)	og	fjørfe	(musklar,	hud	og	feitt,	lever	
og	nyrer)	på	det	vilkåret	at	avilamycin	ikkje	vert	nytta	til	
fjørfeartar	som	produserer	egg	til	konsum.

3)	 Forordning	(EØF)	nr.	2377/90	bør	difor	endrast.

4)	 Det	 bør	 fastsetjast	 ein	 tilstrekkeleg	 lang	 frist	 før	 denne	
forordninga	tek	til	å	gjelde,	slik	at	medlemsstatane,	for	å	
ta	omsyn	til	føresegnene	i	denne	forordninga,	får	høve	til	
å	gjere	dei	tilpassingane	som	i	lys	av	føresegnene	i	denne	
forordninga	kan	vere	naudsynte	i	løyva	til	å	marknadsføre	
dei	aktuelle	veterinærpreparata	som	er	gjevne	i	medhald	
av	 europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	 2001/82/EF	 av	
6.	november	2001	om	innføring	av	et	fellesskapsregelverk	
for	veterinærpreparater(2).

5)	 Dei	 tiltaka	 som	 er	 fastsette	 i	 denne	 forordninga,	
er	 i	 samsvar	 med	 fråsegna	 frå	 Det	 faste	 utvalet	 for	
veterinærpreparat	—

VEDTEKE	DENNE	FORORDNINGA:

Artikkel 1

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

Artikkel 2

Denne	 forordninga	 tek	 til	 å	gjelde	 tredje	dagen	etter	 at	ho	er	
kunngjord	i	Tidend for Den europeiske unionen.	Ho	skal	nyttast	
frå	18.	november	2007.

(2)	 TEF	L	311	av	28.11.2001,	s.	1.	Direktivet	sist	endra	ved	direktiv	2004/28/EF	
(TEU	L	136	av	30.4.2004,	s.	58).

KOMMISJONSFORORDNING	(EF)	nr.	1064/2007

av	17.	september	2007

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

animalsk	opprinnelse,	med	omsyn	til	avilamycin(*)

2013/EØS/38/21
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Denne	forordninga	er	bindande	i	alle	delar	og	gjeld	direkte	i	alle	medlemsstatane.

Utferda	i	Brussel,	17.	september	2007.

 For Kommisjonen

	 Günter	VERHEUGEN

 Visepresident

____________
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KOMMISJONEN	 FOR	 DE	 EUROPEISKE	 FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

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

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Ved	 kommisjonsforordning	 (EF)	 nr.	 2032/2003	
av	 4.	 november	 2003	 om	 annen	 fase	 av	 det	 tiårige	
arbeidsprogrammet	 nevnt	 i	 artikkel	 16	 nr.	 2	 i	
europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	 98/8/EF	 om	
markedsføring	 av	 biocidprodukter	 og	 om	 endring	 av	
forordning	(EF)	nr.	1896/2000(2)	ble	det	opprettet	en	liste	
over	aktive	stoffer	som	skal	vurderes	med	henblikk	på	en	
mulig	oppføring	i	vedlegg	I,	IA	eller	IB	til	direktiv	98/8/
EF.	Denne	listen	omfatter	difetialon.

2)	 I	henhold	til	forordning	(EF)	nr.	2032/2003	er	difetialon	
blitt	 vurdert	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 11	 nr.	 2	 i	 direktiv	
98/8/EF	for	bruk	i	produkttype	14,	rottegift,	som	definert	
i	vedlegg	V	til	direktiv	98/8/EF.

3)	 Norge	 ble	 utpekt	 til	 rapporterende	 medlemsstat,	 og	
framla	11.	oktober	2005	for	Kommisjonen	rapporten	fra	
vedkommende	 myndighet	 sammen	 med	 en	 anbefaling	
i	 samsvar	med	 artikkel	 10	 nr.	 5	 og	 7	 i	 forordning	 (EF)	
nr.	2032/2003.

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	312	av	30.11.2007,	s.	23,	er	
omhandlet	i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	48/2008	av	25.	april	2008	om	en-
dring	av	EØS-avtalens	vedlegg	II	(Tekniske	forskrifter,	standarder,	prøving	
og	sertifisering),	se	EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	nr.	52,	
21.8.2008,	s.	16.

(1)	 EFT	L	123	av	24.4.1998,	s.	1.	Direktivet	sist	endret	ved	direktiv	2007/47/EF	
(EUT	L	247	av	21.9.2007,	s.	21).

(2)	 EUT	L	307	av	24.11.2003,	s.	1.	Forordningen	sist	endret	ved	forordning	(EF)	
nr.	1849/2006	(EUT	L	355	av	15.12.2006,	s.	63).

4)	 Rapporten	 fra	vedkommende	myndighet	er	gjennomgått	
av	 medlemsstatene	 og	 Kommisjonen.	 Resultatet	
av	 gjennomgåelsen	 ble	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 11	
nr.	 4	 i	 forordning	 (EF)	 nr.	 2032/2003	 innarbeidet	 i	
en	 vurderingsrapport	 innenfor	 Den	 faste	 komité	 for	
biocidprodukter	21.	juni	2007.

5)	 Ved	 gjennomgåelsen	 av	 difetialon	 ble	 det	 ikke	
avdekket	 noen	 uavklarte	 spørsmål	 eller	 problemer	 som	
Vitenskapskomiteen	 for	 helse-	 og	 miljørisiko	 burde	
behandle.

6)	 Undersøkelser	viser	at	biocidprodukter	 som	brukes	 som	
rottegift	og	som	inneholder	difetialon,	ikke	kan	forventes	
å	 utgjøre	 noen	 risiko	 for	 mennesker,	 med	 unntak	 av	
utilsiktede	 hendelser	 med	 barn.	 Det	 er	 konstatert	 en	
risiko	 for	 dyr	 utenfor	 målgruppen	 og	 for	 miljøet.	 For	
øyeblikket	anses	imidlertid	difetialon	som	helt	nødvendig	
av	 hensyn	 til	 folkehelsen	 og	 hygienen.	 Det	 er	 derfor	
berettiget	 at	 difetialon	 oppføres	 i	 vedlegg	 I,	 for	 å	 sikre	
at	 godkjenninger	 for	 biocidprodukter	 som	 brukes	 som	
rottegift	 og	 inneholder	 difetialon,	 kan	 innvilges,	 endres	
eller	 tilbakekalles	 i	 alle	 medlemsstater	 i	 samsvar	 med	
artikkel	16	nr.	3	i	direktiv	98/8/EF.

7)	 På	 bakgrunn	 av	 resultatene	 i	 vurderingsrapporten	 bør	
det	stilles	krav	om	særskilte	risikoreduserende	tiltak	når	
det	 gjelder	 godkjenning	 av	 produkter	 som	 inneholder	
difetialon	 og	 som	 brukes	 som	 rottegift.	 Disse	 tiltakene	
bør	ta	sikte	på	å	begrense	risikoen	for	direkte	og	indirekte	
eksponering	av	mennesker	og	dyr	utenfor	målgruppen	og	
begrense	stoffets	langtidsvirkninger	på	miljøet.

8)	 På	grunn	av	stoffets	påviste	risikoer	og	egenskaper,	som	
kan	 gjøre	 det	 persistent,	 bioakkumulerende	 og	 giftig,	
eller	meget	 persistent	 og	meget	 bioakkumulerende,	 bør	
difetialon	oppføres	i	vedlegg	I	for	bare	fem	år,	og	det	bør	
foretas	 en	 sammenlignende	 risikovurdering	 i	 samsvar	
med	artikkel	10	nr.	5	i)	annet	ledd	i	direktiv	98/8/EF	før	
stoffet	oppføres	i	vedlegg	1	på	nytt.

KOMMISJONSDIREKTIV	2007/69/EF

av	29.	november	2007

om	endring	av	europaparlaments-	og	rådsdirektiv	98/8/EF	med	henblikk	på	oppføring	av	difetialon	
som	et	aktivt	stoff	i	vedlegg	I(*)

2013/EØS/38/22
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9)	 Det	 er	 viktig	 at	 bestemmelsene	 i	 dette	 direktiv	 får	
anvendelse	 samtidig	 i	 alle	 medlemsstater	 for	 å	 sikre	
lik	 behandling	 av	 markedsførte	 biocidprodukter	 som	
inneholder	det	aktive	stoffet	difetialon,	og	for	å	sikre	at	
markedet	 for	biocidprodukter	 i	 alminnelighet	 skal	virke	
på	en	tilfredsstillende	måte.

10)	 Før	 et	 aktivt	 stoff	 blir	 oppført	 i	 vedlegg	 I,	 bør	
medlemsstatene	 og	 de	 berørte	 parter	 få	 en	 rimelig	 frist	
slik	at	de	kan	forberede	seg	på	å	oppfylle	de	nye	kravene	
som	oppføringen	medfører,	og	for	å	sikre	at	søkere	som	
har	utarbeidet	saksmapper,	fullt	ut	kan	utnytte	den	tiårige	
beskyttelsesperioden	 for	 opplysninger,	 som	 i	 samsvar	
med	artikkel	12	bokstav	c)	ii)	i	direktiv	98/8/EF	starter	på	
datoen	for	oppføringen	av	stoffet.

11)	 Etter	oppføringen	bør	medlemsstatene	få	en	rimelig	frist	
til	å	gjennomføre	artikkel	16	nr.	3	i	direktiv	98/8/EF,	og	
særlig	til	å	innvilge,	endre	eller	tilbakekalle	godkjenninger	
for	 biocidprodukter	 i	 produkttype	 14	 som	 inneholder	
difetialon,	for	å	sikre	at	de	etterkommer	direktiv	98/8/EF.

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

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

VEDTATT	DETTE	DIREKTIV:

Artikkel 1

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

Artikkel 2

Innarbeiding	i	nasjonal	lovgivning

1.	 Medlemsstatene	 skal	 innen	 31.	 oktober	 2008	 vedta	 og	
kunngjøre	 de	 lover	 og	 forskrifter	 som	 er	 nødvendige	 for	 å	
etterkomme	 dette	 direktiv.	 De	 skal	 umiddelbart	 oversende	
Kommisjonen	 teksten	 til	 disse	 bestemmelsene	 og	 en	
sammenligningstabell	som	viser	sammenhengen	mellom	disse	
bestemmelsene	og	bestemmelsene	i	dette	direktiv.

De	skal	anvende	disse	bestemmelsene	fra	1.	november	2009.

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

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

Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette	direktiv	er	rettet	til	medlemsstatene.

Utferdiget	i	Brussel,	29.	november	2007.

 For Kommisjonen

	 Stavros	DIMAS

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONEN	 FOR	 DE	 EUROPEISKE	 FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

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

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Ved	 kommisjonsforordning	 (EF)	 nr.	 2032/2003	
av	 4.	 november	 2003	 om	 annen	 fase	 av	 det	 tiårige	
arbeidsprogrammet	 nevnt	 i	 artikkel	 16	 nr.	 2	 i	
europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	 98/8/EF	 om	
markedsføring	 av	 biocidprodukter	 og	 om	 endring	 av	
forordning	(EF)	nr.	1896/2000(2)	ble	det	opprettet	en	liste	
over	aktive	stoffer	som	skal	vurderes	med	henblikk	på	en	
mulig	oppføring	i	vedlegg	I,	IA	eller	IB	til	direktiv	98/8/
EF.	Denne	listen	omfatter	karbondioksid.

2)	 I	 henhold	 til	 forordning	 (EF)	 nr.	 2032/2003	 er	
karbondioksid	blitt	vurdert	i	samsvar	med	artikkel	11	nr.	2	
i	direktiv	98/8/EF	for	bruk	i	produkttype	14,	rottegift,	som	
definert	i	vedlegg	V	i	direktiv	98/8/EF.

3)	 Frankrike	 ble	 utpekt	 til	 rapporterende	 medlemsstat,	 og	
framla	 15.	 mai	 2006	 for	 Kommisjonen	 rapporten	 fra	
vedkommende	 myndighet	 sammen	 med	 en	 anbefaling	
i	 samsvar	med	 artikkel	 10	 nr.	 5	 og	 7	 i	 forordning	 (EF)	
nr.	2032/2003.

4)	 Rapporten	 fra	vedkommende	myndighet	er	gjennomgått	
av	 medlemsstatene	 og	 Kommisjonen.	 Resultatet	
av	 gjennomgåelsen	 ble	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 11	
nr.	 4	 i	 forordning	 (EF)	 nr.	 2032/2003	 innarbeidet	 i	
en	 vurderingsrapport	 innenfor	 Den	 faste	 komité	 for	
biocidprodukter	21.	juni	2007.

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	312	av	30.11.2007,	s.	26,	er	
omhandlet	i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	48/2008	av	25.	april	2008	om	en-
dring	av	EØS-avtalens	vedlegg	II	(Tekniske	forskrifter,	standarder,	prøving	
og	sertifisering),	se	EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	nr.	52,	
21.8.2008,	s.	16.

(1)	 EFT	L	123	av	24.4.1998,	s.	1.	Direktivet	sist	endret	ved	direktiv	2007/47/EF	
(EUT	L	247	av	21.9.2007,	s.	21).

(2)	 EUT	L	307	av	24.11.2003,	s.	1.	Forordningen	sist	endret	ved	forordning	(EF)	
nr.	1849/2006	(EUT	L	355	av	15.12.2006,	s.	63).

5)	 Ved	 gjennomgåelsen	 av	 karbondioksid	 ble	 det	 ikke	
avdekket	 noen	 uavklarte	 spørsmål	 eller	 problemer	 som	
Vitenskapskomiteen	 for	 helse-	 og	 miljørisiko	 burde	
behandle.

6)	 Flere	 forskjellige	undersøkelser	viser	at	biocidprodukter	
som	brukes	som	rottegift	og	som	inneholder	karbondioksid,	
kan	forventes	å	utgjøre	bare	en	lav	risiko	for	mennesker,	
dyr	og	miljøet,	og	å	oppfylle	kravene	fastsatt	i	artikkel	5	
i	direktiv	98/8/EF,	særlig	med	hensyn	til	bruksområdene	
som	 er	 undersøkt	 og	 beskrevet	 i	 vurderingsrapporten.	
Karbondioksid	 bør	 derfor	 oppføres	 i	 vedlegg	 IA,	 for	 å	
sikre	 at	 godkjenninger	 for	 biocidprodukter	 som	 brukes	
som	rottegift	og	inneholder	karbondioksid,	kan	innvilges,	
endres	eller	 tilbakekalles	 i	alle	medlemsstater	 i	 samsvar	
med	artikkel	16	nr.	3	i	direktiv	98/8/EF.

7)	 Det	 er	 viktig	 at	 bestemmelsene	 i	 dette	 direktiv	 får	
anvendelse	 samtidig	 i	 alle	 medlemsstater,	 for	 å	 sikre	
lik	 behandling	 av	 markedsførte	 biocidprodukter	 som	
inneholder	det	aktive	stoffet	karbondioksid,	og	for	å	sikre	
at	markedet	for	biocidprodukter	i	alminnelighet	skal	virke	
på	en	tilfredsstillende	måte.

8)	 Før	 et	 aktivt	 stoff	 blir	 oppført	 i	 vedlegg	 IA,	 bør	
medlemsstatene	og	berørte	parter	 få	en	rimelig	frist	slik	
at	de	kan	forberede	seg	på	å	oppfylle	de	nye	kravene	som	
oppføringen	medfører,	 og	 for	 å	 sikre	 at	 søkere	 som	har	
utarbeidet	 saksmapper,	 fullt	 ut	 kan	 utnytte	 den	 tiårige	
beskyttelsesperioden	 for	 opplysninger	 som	 i	 samsvar	
med	artikkel	12	bokstav	c)	ii)	i	direktiv	98/8/EF	starter	på	
datoen	for	oppføringen	av	stoffet.

9)	 Etter	oppføringen	bør	medlemsstatene	få	en	rimelig	frist	
til	å	gjennomføre	artikkel	16	nr.	3	i	direktiv	98/8/EF,	og	
særlig	til	å	innvilge,	endre	eller	tilbakekalle	godkjenninger	
for	 biocidprodukter	 i	 produkttype	 14	 som	 inneholder	
karbonmonoksid,	 for	 å	 sikre	 at	 de	 etterkommer	direktiv	
98/8/EF.

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

11)	 Tiltakene	fastsatt	i	dette	direktiv	er	i	samsvar	med	uttalelse	
fra	Den	faste	komité	for	biocidprodukter	—

KOMMISJONSDIREKTIV	2007/70/EF

av	29.	november	2007

om	 endring	 av	 europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	 98/8/EF	 med	 henblikk	 på	 oppføring	 av	
karbondioksid	som	et	aktivt	stoff	i	vedlegg	IA(*)

2013/EØS/38/23
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VEDTATT	DETTE	DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg	IA	til	direktiv	98/8/EF	endres	i	samsvar	med	vedlegget	
til	dette	direktiv.

Artikkel 2

Innarbeiding	i	nasjonal	lovgivning

1.		 Medlemsstatene	 skal	 innen	 31.	 oktober	 2008	 vedta	 og	
kunngjøre	 de	 lover	 og	 forskrifter	 som	 er	 nødvendige	 for	 å	
etterkomme	 dette	 direktiv.	 De	 skal	 umiddelbart	 oversende	
Kommisjonen	 teksten	 til	 disse	 bestemmelsene	 og	 en	
sammenligningstabell	som	viser	sammenhengen	mellom	disse	
bestemmelsene	og	bestemmelsene	i	dette	direktiv.

De	skal	anvende	disse	bestemmelsene	fra	1.	november	2009.

Når	 disse	 bestemmelsene	 vedtas	 av	medlemsstatene,	 skal	 de	
inneholde	en	henvisning	til	dette	direktiv,	eller	det	skal	vises	til		

direktivet	når	de	kunngjøres.	Nærmere	regler	for	henvisningen	
fastsettes	av	medlemsstatene.

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

Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette	direktiv	er	rettet	til	medlemsstatene.

Utferdiget	i	Brussel,	29.	november	2007.

 For Kommisjonen

	 Stavros	DIMAS

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONEN	FOR	DE	EUROPEISKE	FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	 henvisning	 til	 kommisjonsforordning	 (EF)	 nr.	
2032/2003	av	4.	november	2003	om	annen	fase	av	det	tiårige	
arbeidsprogrammet	nevnt	i	artikkel	16	nr.	2	i	europaparlaments-	
og	rådsdirektiv	98/8/EF	om	markedsføring	av	biocidprodukter	
og	 om	 endring	 av	 forordning	 (EF)	 nr.	 1896/2000(1),	 særlig	
artikkel	8	nr.	4,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 I	 forordning	 (EF)	nr.	 2032/2003	ble	det	 fastsatt	 en	 liste	
over	aktive	stoffer	som	skal	vurderes	med	henblikk	på	en	
mulig	oppføring	i	vedlegg	I,	IA	eller	IB	til	direktiv	98/8/
EF.

2)	 For	 en	 rekke	 kombinasjoner	 av	 aktive	 stoffer	 og	
produkttyper	 oppført	 på	 denne	 listen	 har	 enten	 alle	
deltakerne	trukket	seg	ut,	eller	det	var	ikke	mottatt	noen	
dokumentasjon	 innen	 fristen	 angitt	 i	 vedlegg	V	og	VIII	
til	 forordning	 (EF)	 nr.	 2032/2003	 av	 den	 rapporterende	
medlemsstat	utpekt	for	vurderingen.

3)	 Kommisjonen	 har	 derfor,	 i	 henhold	 til	 artikkel	 8	 nr.	 3	
og	4	og	artikkel	9	nr.	5	i	forordning	(EF)	nr.	2032/2003,	
underrettet	medlemsstatene	om	dette.	Disse	opplysningene	
ble	også	offentliggjort	elektronisk	14.	juni	2006.

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	L	 320	 av	 6.12.2007,	 s.	 35,	
er	 omhandlet	 i	 EØS-komiteens	 beslutning	 nr.	 48/2008	 av	 25.	 april	 2008	
om	 endring	 av	 EØS-avtalens	 vedlegg	 II	 (Tekniske	 forskrifter,	 standarder,	
prøving	og	sertifisering),	se	EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	
nr.	52,	21.8.2008,	s.	16.

(1)	 EUT	L	307	av	24.11.2003,	s.	1.	Forordningen	sist	endret	ved	forordning	(EF)	
nr.	1849/2006	(EUT	L	355	av	15.12.2006,	s.	63).

4)	 I	de	tre	månedene	etter	den	elektroniske	offentliggjøringen	
av	 opplysningene	 har	 foretak	 uttrykt	 interesse	 for	 å	
overta	 rollen	 som	 deltaker	 for	 de	 berørte	 stoffene	 og	
produkttypene	i	samsvar	artikkel	8	nr.	4	i	forordning	nr.	
2032/2003.

5)	 Det	 bør	 derfor	 fastsettes	 en	 ny	 frist	 for	 innsending	 av	
dokumentasjon	for	disse	stoffene	og	produkttypene.

6)	 Tiltakene	fastsatt	i	dette	vedtak	er	i	samsvar	med	uttalelse	
fra	Den	faste	komité	for	biocidprodukter	—

GJORT	DETTE	VEDTAK:

Artikkel 1

For	stoffene	og	produkttypene	angitt	i	vedlegget	skal	den	nye	
fristen	for	innsending	av	dokumentasjon	være	30.	april	2008.

Artikkel 2

Dette	vedtak	er	rettet	til	medlemsstatene.

Utferdiget	i	Brussel,	29.	november	2007.

 For Kommisjonen

	 Stavros	DIMAS

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av	29.	november	2007

om	fastsettelse	av	en	ny	frist	for	innsending	av	dokumentasjon	for	visse	stoffer	som	skal	undersøkes	i	henhold	til	det	tiårige	
arbeidsprogrammet	nevnt	i	artikkel	16	nr.	2	i	direktiv	98/8/EF(*)

[meddelt under nummer K(2007) 5751]

(2007/794/EF)

2013/EØS/38/24
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VEDLEGG

STOFFER	OG	PRODUKTTYPER	FOR	HVILKE	NY	FRIST	FOR	INNSENDING	AV	DOKUMENTASJON	
ER	30.	APRIL	2008

Navn EF-nr. CAS-nr. Produkttype

Linalool 201-134-4 78-70-6 19

Geraniol 203-377-1 106-24-1 18

Geraniol 203-377-1 106-24-1 19

Propoxur 204-043-8 114-26-1 18

Fenitrotion 204-524-2 122-14-5 18

Karbondioksid 204-696-9 124-38-9 19

Metylantranilat 205-132-4 134-20-3 19

Diazinon 206-373-8 333-41-5 18

Okt-1-en-3-ol 222-226-0 3391-86-4 19

Pyretriner	og	pyretroider 232-319-8 8003-34-7 19

S-[(6-klor-2-oksooksazolo[4,5-b]pyridin-3(2H)-yl)metyl]	
O,O-dimetyl	tiofosfat/azametifos

252-626-0 35575-96-3 18

5,5-dimetyl-perhydropyrimidin-2-on-alfa-(4-
trifluormetylstyryl)-alfa-(4-trifluormetyl)cinnamylidenhydra-
zon/hydrametylnon

405-090-9 67485-29-4 18
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KOMMISJONEN	 FOR	 DE	 EUROPEISKE	 FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	henvisning	til	rådsdirektiv	76/768/EØF	av	27.	juli	1976	
om	tilnærming	av	medlemsstatenes	lovgivning	om	kosmetiske	
produkter(1),	særlig	artikkel	8	nr.	2,

etter	samråd	med	Vitenskapskomiteen	for	forbruksvarer	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Fluorforbindelser	er	oppført	i	og	underlagt	begrensninger	
og	vilkår	som	fastsatt	i	del	1	i	vedlegg	III	til	direktiv	76/768/
EØF.	 Vitenskapskomiteen	 for	 forbruksvarer	 (SCCP)	
anser	at	dersom	den	eneste	kilden	til	fluoreksponering	er	
tannpasta	 som	 inneholder	mellom	1	 000	 og	 1	 500	 ppm	
fluor,	 er	 det	 svært	 liten	 fare	 for	 at	 barn	 under	 seks	 år	
vil	 utvikle	fluorose,	 forutsatt	 at	 tannpastaen	brukes	 som	
anbefalt.	 Referansenummer	 26-43,	 47	 og	 56	 i	 del	 I	 i	
vedlegg	III	bør	derfor	endres.

2)	 Direktiv	76/768/EØF	bør	derfor	endres.

3)	 Tiltakene	fastsatt	i	dette	direktiv	er	i	samsvar	med	uttalelse	
fra	Den	faste	komité	for	kosmetiske	produkter	—

VEDTATT	DETTE	DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg	 III	 til	 direktiv	 76/768/EØF	 endres	 i	 samsvar	 med	
vedlegget	til	dette	direktiv.

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	226	av	30.8.2007,	s.	19,	er	
omhandlet	i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	49/2008	av	25.	april	2008	om	en-
dring	av	EØS-avtalens	vedlegg	II	(Tekniske	forskrifter,	standarder,	prøving	
og	sertifisering),	se	EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	nr.	52,	
21.8.2008,	s.	18.

(1)	 EFT	L	262	av	27.9.1976,	s.	169.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsdirek-
tiv	2007/22/EF	(EUT	L	101	av	18.4.2007,	s.	11).

Artikkel 2

1.		 Medlemsstatene	 skal	 innen	 19.	 juni	 2008	 vedta	 og	
offentliggjøre	 de	 lover	 og	 forskrifter	 som	 er	 nødvendige	 for	
å	 etterkomme	 dette	 direktiv.	 De	 skal	 umiddelbart	 oversende	
Kommisjonen	 teksten	 til	 disse	 bestemmelsene	 og	 en	
sammenligningstabell	som	viser	sammenhengen	mellom	disse	
bestemmelsene	og	bestemmelsene	i	dette	direktiv.

De	skal	anvende	disse	bestemmelsene	fra	19.	mars	2009.

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

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

Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette	direktiv	er	rettet	til	medlemsstatene.

Utferdiget	i	Brussel,	29.	august	2007.

 For Kommisjonen

	 Günter	VERHEUGEN

 Visepresident

KOMMISJONSDIREKTIV	2007/53/EF

av	29.	august	2007

om	 endring	 av	 rådsdirektiv	 76/768/EØF	 om	 kosmetiske	 produkter	 for	 å	 tilpasse	 vedlegg	 III	 til	
nevnte	direktiv	til	den	tekniske	utvikling(*)

2013/EØS/38/25
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VEDLEGG

I	 referansenummer	 26-43,	 47	 og	 56	 i	 del	 1	 i	 vedlegg	 III	 til	 direktiv	 76/768/EØF	 tilføyes	 følgende	 tekst	 etter	 hver	
oppføring	i	kolonne	f:

«For	tannpasta	som	inneholder	0,1-0,15	%	fluor,	med	mindre	det	allerede	er	angitt	at	den	er	uegnet	for	barn	
(f.eks.	med	’bare	til	bruk	for	voksne’),	skal	følgende	merking	påføres:

“For	barn	opp	til	seks	år:	Brukes	i	doser	på	størrelse	med	en	ert,	og	tennene	pusses	under	tilsyn	av	en	voksen	
for	at	 svelging	 i	 størst	mulig	grad	skal	unngås.	Ved	 inntak	av	fluor	 fra	andre	kilder	bør	 tannlege	eller	 lege	
konsulteres.“»

_________________
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KOMMISJONEN	 FOR	 DE	 EUROPEISKE	 FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	henvisning	til	rådsdirektiv	76/768/EØF	av	27.	juli	1976	
om	tilnærming	av	medlemsstatenes	lovgivning	om	kosmetiske	
produkter(1),	særlig	artikkel	8	nr.	2,

etter	samråd	med	Vitenskapskomiteen	for	forbruksvarer	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Etter	offentliggjøringen	av	en	vitenskapelig	undersøkelse	
i	 2001	 med	 tittelen	 «Use	 of	 permanent	 hair	 dyes	 and	
bladder	 cancer	 risk»	 konkluderte	 Vitenskapskomiteen	
for	 kosmetiske	 produkter	 og	 for	 varer	 som	 ikke	 er	
næringsmidler	 beregnet	 på	 forbrukere	 (SCCNFP),	 som	
ved	 kommisjonsbeslutning	 2004/210/EF(2)	 ble	 erstattet	
med	Vitenskapskomiteen	for	forbruksvarer	(SCCP),	med	
at	de	potensielle	risikoene	gav	grunn	til	bekymring.	Den	
anbefalte	 at	Kommisjonen	 treffer	 ytterligere	 tiltak	 for	 å	
kontrollere	bruken	av	stoffer	i	hårfargingsmidler.

2)	 Vitenskapskomiteen	for	forbruksvarer	anbefalte	dessuten	
en	samlet	strategi	for	risikovurdering	av	stoffer	som	brukes	
i	 hårfargingsmidler,	 herunder	 krav	 til	 prøving	 av	 disse	
stoffenes	potensielle	genotoksisitet/arvestoffskadelighet.

3)	 På	 grunnlag	 av	 uttalelser	 fra	 SCCP	 ble	 Kommisjonen,	
medlemsstatene	 og	 de	 berørte	 parter	 enige	 om	 en	
samlet	strategi	for	 lovregulering	av	stoffer	som	brukes	i	
hårfargingsmidler,	 som	 krever	 at	 industrien	 framlegger	
saksmapper	med	vitenskapelige	data	om	slike	stoffer,	slik	
at	de	kan	evalueres	av	SCCP.

4)	 Stoffer	 som	 det	 ikke	 er	 framlagt	 noen	 ajourført	
sikkerhetsdokumentasjon	 for,	 slik	 at	 en	 tilfredsstillende	
risikovurdering	kan	utføres,	bør	oppføres	i	vedlegg	II.

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	226	av	30.8.2007,	s.	21,	er	
omhandlet	i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	49/2008	av	25.	april	2008	om	en-
dring	av	EØS-avtalens	vedlegg	II	(Tekniske	forskrifter,	standarder,	prøving	
og	sertifisering),	se	EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	nr.	52,	
21.8.2008,	s.	18.

(1)	 EFT	L	262	av	27.9.1976,	s.	169.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsdirek-
tiv	2007/22/EF	(EUT	L	101	av	18.4.2007,	s.	11).

(2)	 EUT	L	66	av	4.3.2004,	s.	45.

5)	 4,4′-diaminodifenylamin	og	dets	salter,	4-dietylamino-o-
toluidin	 og	 dets	 salter,	 N,N-dietyl-p-fenylenediamin	 og	
dets	salter,	N,N-dimetyl-p-fenylenediamin	og	dets	salter	
samt	 toluen-3,4-diamin	 og	 dets	 salter	 er	 oppført	 under	
referansenummer	 8	 og	 9	 i	 del	 1	 i	 vedlegg	 III,	 som	 er	
allmenne	 oppføringer.	De	 bør	 derfor	 uttrykkelig	 fjernes	
fra	 de	 allmenne	 oppføringene	 i	 vedlegg	 III,	 og	 i	 stedet	
oppføres	 i	 vedlegg	 II.	De	nevnte	vedleggene	bør	derfor	
endres.

6)	 Direktiv	76/768/EØF	bør	derfor	endres.

7)	 Tiltakene	fastsatt	i	dette	direktiv	er	i	samsvar	med	uttalelse	
fra	Den	faste	komité	for	kosmetiske	produkter	—

VEDTATT	DETTE	DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg	II	og	III	til	direktiv	76/768/EØF	endres	i	samsvar	med	
vedlegget	til	dette	direktiv.

Artikkel 2

1.		 Medlemsstatene	 skal	 innen	 18.	 mars	 2008	 vedta	 og	
offentliggjøre	 de	 lover	 og	 forskrifter	 som	 er	 nødvendige	 for	
å	 etterkomme	 dette	 direktiv.	 De	 skal	 umiddelbart	 oversende	
Kommisjonen	 teksten	 til	 disse	 bestemmelsene	 og	 en	
sammenligningstabell	som	viser	sammenhengen	mellom	disse	
bestemmelsene	og	dette	direktiv.

De	 skal	 anvende	disse	bestemmelsene	 fra	18.	 juni	2008.	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.

KOMMISJONSDIREKTIV	2007/54/EF

av	29.	august	2007

om	endring	av	rådsdirektiv	76/768/EØF	om	kosmetiske	produkter	for	å	tilpasse	vedlegg	II	og	III	til	
nevnte	direktiv	til	den	tekniske	utvikling(*)

2013/EØS/38/26
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Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette	direktiv	er	rettet	til	medlemsstatene.

Utferdiget	i	Brussel,	29.	august	2007.

 For Kommisjonen

	 Günter	VERHEUGEN

 Visepresident

___________
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VEDLEGG

I	direktiv	76/768/EØF	gjøres	følgende	endringer:

1)		 I	vedlegg	II	tilføyes	følgende	referansenummer	1244–1328:

Ref.-nr. Kjemisk	betegnelse/INCI-navn

«1244 1-metyl-2,4,5-trihydroksybenzen	 (CAS-nr.	 1124-09-0)	 og	 dets	 salter,	 når	 det	 brukes	 i	
hårfargingsmidler

1245 2,6-dihydroksy-4-metylpyridin	(CAS-nr.	4664-16-8)	og	dets	salter,	når	det	brukes	i	hårfargingsmidler

1246 5-hydroksy-1,4-benzodioksan	(CAS-nr.	10288-36-5)	og	dets	salter,	når	det	brukes	i	hårfargingsmidler

1247 3,4-metylenedioksyfenol	(CAS-nr.	533-31-3)	og	dets	salter,	når	det	brukes	i	hårfargingsmidler

1248 3,4-metylendioksyanilin	(CAS-nr.	14268-66-7)	og	dets	salter,	når	det	brukes	i	hårfargingsmidler

1249 Hydroksypyridinon	(CAS-nr.	822-89-9)	og	dets	salter,	når	det	brukes	i	hårfargingsmidler

1250 3-nitro-4-aminofenoksyetanol	(CAS-nr.	50982-74-6)	og	dets	salter,	når	det	brukes	i	hårfargingsmidler

1251 2-metoksy-4-nitrofenol	 (CAS-nr.	 3251-56-7)	 (4-nitroguaiacol)	 og	 dets	 salter,	 når	 det	 brukes	 i	
hårfargingsmidler

1252 C.I.	Acid	Black	131	(CAS-nr.	12219-01-1)	og	dets	salter,	når	det	brukes	i	hårfargingsmidler

1253 1,3,5-trihydroksybenzen	 (CAS-nr.	 108-73-6)	 (floroglucinol)	 og	 dets	 salter,	 når	 det	 brukes	 i	
hårfargingsmidler

1254 1,2,4-benzentriacetat	(CAS-nr.	613-03-6)	og	dets	salter,	når	det	brukes	i	hårfargingsmidler

1255 Etanol,	 2,2’-iminobis-,	 reaksjonsprodukter	 med	 epiklorhydrin	 og	 2-nitro-1,4-benzendiamin	
(CAS-nr.	 68478-64-8)	 (CAS-nr.	 158571-58-5)	 (HC	 Blue	 No	 5)	 og	 dets	 salter,	 når	 det	 brukes	 i	
hårfargingsmidler

1256 N-metyl-1,4-diaminoantrakinon,	reaksjonsprodukter	med	epiklorhydrin	og	monoetanolamin	(CAS-
nr.	158571-57-4)	(HC	Blue	No	4)	og	dets	salter,	når	det	brukes	i	hårfargingsmidler

1257 4-aminobenzensulfosyre	(CAS-nr.	121-57-3)	og	dets	salter,	når	det	brukes	i	hårfargingsmidler

1258 3,3’-(sulfonylbis(2-nitro-4,1-fenylen)imino)bis(6-(fenylamino))	 benzensulfonsyre	 og	 dets	 salter,	
når	det	brukes	i	hårfargingsmidler

1259 3(eller5)-((4-(benzylmetylamino)fenyl)azo)-1,2-(eller1,4)-dimetyl-1H-1,2,4-triazolium	 og	 dets	
salter,	når	det	brukes	i	hårfargingsmidler

1260 2,2’-((3-klor-4-((2,6-diklor-4-nitrofenyl)azo)fenyl)imino)bisetanol	(CAS-nr.	23355-64-8)	(Disperse	
Brown	1)	og	dets	salter,	når	det	brukes	i	hårfargingsmidler

1261 Benzotiazol,	 2-[[4-[etyl(2-hydroksyetyl)amino]fenyl]azo]-6-metoksy-3-metyl-	 og	 dets	 salter,	 når	
det	brukes	i	hårfargingsmidler

1262 2-[(4-klor-2-nitrofenyl)azo]-N-(2-metoksyfenyl)-3-oksobutanamid	(CAS-nr.	13515-40-7)	(Pigment	
Yellow	73)	og	dets	salter,	når	det	brukes	i	hårfargingsmidler
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Ref.-nr. Kjemisk	betegnelse/INCI-navn

1263 2,2’-[(3,3’-diklor[1,1’-bifenyl]-4,4’-diyl)bis(azo)]bis[3-okso-N-fenylbutanamid]	 (CAS-nr.	 6358-
85-6)	(Pigment	Yellow	12)	og	dets	salter,	når	det	brukes	i	hårfargingsmidler

1264 2,2’-(1,2-etenediyl)bis[5-((4-etoksyfenyl)azo]benzensulfonsyre)	 og	 dets	 salter,	 når	 det	 brukes	 i	
hårfargingsmidler

1265 2,3-dihydro-2,2-dimetyl-6-[(4-(fenylazo)-1-nafthalenyl)azo]-1H-pyrimidin	 (CAS-nr.	 4197-25-5)	
(Solvent	Black	3)	og	dets	salter,	når	det	brukes	i	hårfargingsmidler

1266 3(eller5)-[[4-[(7-amino-1-hydroksy-3-sulfonato-2-naftyl)azo]-1-naftyl]azo]salisylsyre	 og	 dets	
salter,	når	det	brukes	i	hårfargingsmidler

1267 2-naftalensulfonsyre,	 7-(benzoylamino)-4-hydroksy-3-[[4-[(4-sulfofenyl)azo]fenyl]azo]-	 og	 dets	
salter,	når	det	brukes	i	hårfargingsmidler

1268 (μ-((7,7’-iminobis(4-hydroksy-3-((2-hydroksy-5-(N-metylsulfamoyl)fenyl)azo)nafthalen-2-
sulfonato))(6-)))dikuprat(2-)	og	dets	salter,	når	det	brukes	i	hårfargingsmidler

1269 3-[(4-(acetylamino)fenyl)azo]-4-hydroksy-7-[[[[5-hydroksy-6-(fenylazo)-7-sulfo-2-naftalenyl]
amino]karbonyl]amino]-2-naftalensulfonsyre	og	dets	salter,	når	det	brukes	i	hårfargingsmidler

1270 2-naftalensulfonsyre,	 7,7’-(karbonyldiimino)bis(4-hydroksy-3-[[2-sulfo-4-[(4-sulfofenyl)azo]
fenyl]azo]-,	(CAS-nr.	25188-41-4)	og	dets	salter,	når	det	brukes	i	hårfargingsmidler

1271 Etanamin,	 N-(4-[bis[4-(dietylamino)fenyl]metylen]-2,5-sykloheksadien-1-yliden)-N-etyl-	 og	 dets	
salter,	når	det	brukes	i	hårfargingsmidler

1272 3H-indolium,	 2-[[(4-metoksyfenyl)metylhydrazono]metyl]-1,3,3-trimetyl-	 og	 dets	 salter,	 når	 det	
brukes	i	hårfargingsmidler

1273 3H-indolium,	2-(2-((2,4-dimetoksyfenyl)amino)etenyl)-1,3,3-trimetyl-	og	dets	salter,	når	det	brukes	
i	hårfargingsmidler

1274 Spritløselig	nigrosin	(CAS-nr.	11099-03-9)	(Solvent	Black	5),	når	det	brukes	i	hårfargingsmidler

1275 Fenoksazin-5-ium,	 3,7-bis(dietylamino)-,	 (CAS-nr.	 47367-75-9)	 og	 dets	 salter,	 når	 det	 brukes	 i	
hårfargingsmidler

1276 Benzo[a]fenoksazin-7-ium,	9-(dimetylamino)-,	og	dets	salter,	når	det	brukes	i	hårfargingsmidler

1277 6-amino-2-(2,4-dimetylfenyl)-1H-benz[de]isokinolin-1,3(2H)-dion	 (CAS-nr.	 2478-20-8)	 (Solvent	
Yellow	44)	og	dets	salter,	når	det	brukes	i	hårfargingsmidler

1278 1-amino-4-[[4-[(dimetylamino)metyl]fenyl]amino]antrakinon	(CAS-nr.	12217-43-5)	og	dets	salter,	
når	det	brukes	i	hårfargingsmidler

1279 Laccaic	 Acid	 (CI	 Natural	 Red	 25)	 (CAS-nr.	 60687-93-6)	 og	 dets	 salter,	 når	 det	 brukes	 i	
hårfargingsmidler

1280 Benzensulfonsyre,	 5-[(2,4-dinitrofenyl)amino]-2-(fenylamino)-,	 (CAS-nr.	 15347-52-1)	 og	 dets	
salter,	når	det	brukes	i	hårfargingsmidler

1281 4-[(4-nitrofenyl)azo]anilin	(CAS-nr.	730-40-5)	(Disperse	Orange	3)	og	dets	salter,	når	det	brukes	i	
hårfargingsmidler

1282 4-nitro-m-fenylendiamin	(CAS-nr.	5131-58-8)	og	dets	salter,	når	det	brukes	i	hårfargingsmidler

1283 1-amino-4-(metylamino)-9,10-antracendion	(CAS-nr.	1220-94-6)	(Disperse	Violet	4)	og	dets	salter,	
når	det	brukes	i	hårfargingsmidler
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Ref.-nr. Kjemisk	betegnelse/INCI-navn

1284 N-metyl-3-nitro-p-fenylendiamin	(CAS-nr.	2973-21-9)	og	dets	salter,	når	det	brukes	i	hårfargings-2973-21-9)	og	dets	salter,	når	det	brukes	i	hårfargings-
midler

1285 N1-(2-hydroksyetyl)-4-nitro-o-fenylendiamin	(CAS-nr.	56932-44-6)	(HC	Yellow	No	5)	og	dets	sal-56932-44-6)	(HC	Yellow	No	5)	og	dets	sal-
ter,	når	det	brukes	i	hårfargingsmidler

1286 N1-(tris(hydroksymetyl))metyl-4-nitro-1,2-fenylendiamin	(CAS-nr.	56932-45-7)	(HC	Yellow	No	3)	
og	dets	salter,	når	det	brukes	i	hårfargingsmidler

1287 2-nitro-N-hydroksyetyl-p-anisidin	(CAS-nr.	57524-53-5)	og	dets	salter,	når	det	brukes	i	hårfargings-57524-53-5)	og	dets	salter,	når	det	brukes	i	hårfargings-
midler

1288 N,N’-dimetyl-N-hydroksyetyl-3-nitro-p-fenylendiamin	(CAS-nr.	10228-03-2)	og	dets	salter,	når	det	
brukes	i	hårfargingsmidler

1289 3-(N-metyl-N-(4-metylamino-3-nitrofenyl)amino)propan-1,2-diol	 (CAS-nr.	 93633-79-5)	 og	 dets	
salter,	når	det	brukes	i	hårfargingsmidler

1290 4-etylamino-3-nitrobenzosyre	 (CAS-nr.	2788-74-1)	 (N-Etyl-3-nitro	PABA)	og	dets	 salter,	når	det	
brukes	i	hårfargingsmidler

1291 (8-[(4-amino-2-nitrofenyl)azo]-7-hydroksy-2-naftyl)trimetylammonium	og	dets	salter,	unntatt	Basic	
Red	118	(CAS-nr.	71134-97-9)	som	urenhet	i	Basic	Brown	17),	når	det	brukes	i	hårfargingsmidler

1292 5-((4-(dimetylamino)fenyl)azo)-1,4-dimetyl-1H-1,2,4-triazolium	og	dets	salter,	når	det	brukes	i	hår-
fargingsmidler

1293 m-fenylendiamin,	 4-(fenylazo)-,	 (CAS-nr.	 495-54-5)	 og	 dets	 salter,	 når	 det	 brukes	 i	 hårfargings-
midler

1294 1,3-benzendiamin,	4-metyl-6-(fenylazo)-	og	dets	salter,	når	det	brukes	i	hårfargingsmidler

1295 2,7-naftalendisulfonsyre,	5-(acetylamino)-4-hydroksy-3-((2-metylfenyl)azo)-	og	dets	salter,	når	det	
brukes	i	hårfargingsmidler

1296 4,4’-[(4-metyl-1,3-fenylen)bis(azo)]bis[6-metyl-1,3-benzendiamin]	 (CAS-nr.	 4482-25-1)	 (Basic	
Brown	4)	og	dets	salter,	når	det	brukes	i	hårfargingsmidler

1297 Benzenaminium,	 3-[[4-[[diamino(fenylazo)fenyl]azo]-2-metylfenyl]azo]-N,N,N-trimetyl-	 og	 dets	
salter,	når	det	brukes	i	hårfargingsmidler

1298 Benzenaminium,	 3-[[4-[[diamino(fenylazo)fenyl]azo]-1-naftalenyl]azo]-N,N,N-trimetyl-	 og	 dets	
salter,	når	det	brukes	i	hårfargingsmidler

1299 Etanamin,	N-[4-[(4-(dietylamino)fenyl)fenylmetylen]-2,5-sykloheksadien-1-yliden]-N-etyl-	og	dets	
salter,	når	det	brukes	i	hårfargingsmidler

1300 9,10-antracendion,	1-[(2-hydroksyetyl)amino]-4-(metylamino)-,	(CAS-nr.	86722-66-9)	og	dets	deri-
vater	og	salter,	når	det	brukes	i	hårfargingsmidler

1301 1,4-diamino-2-metoksy-9,10-antracendion	 (CAS-nr.	2872-48-2)	 (Disperse	Red	11)	og	dets	 salter,	
når	det	brukes	i	hårfargingsmidler

1302 1,4-dihydroksy-5,8-bis[(2-hydroksyetyl)amino]antrakinon	(CAS-nr.	3179-90-6)	 (Disperse	Blue	7)	
og	dets	salter,	når	det	brukes	i	hårfargingsmidler

1303 1-[(3-aminopropyl)amino]-4-(metylamino)antrakinon	og	dets	 salter,	 når	 det	 brukes	 i	 hårfargings-
midler

1304 N-[6-[(2-klor-4-hydroksyfenyl)imino]-4-metoksy-3-okso-1,4-sykloheksadien-1-yl]acetamid		
(CAS	No	66612-11-1)	(HC	Yellow	No	8)	og	dets	salter,	når	det	brukes	i	hårfargingsmidler
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1305 [6-[[3-klor-4-(metylamino)fenyl]imino]-4-metyl-3-oksosykloheksa-1,4-dien-1-yl]urea		
(CAS-nr.	56330-88-2)	(HC	Red	No	9)	og	dets	salter,	når	det	brukes	i	hårfargingsmidler

1306 Fenotiazin-5-ium,	3,7-bis(dimetylamino)-,	og	dets	salter,	når	det	brukes	i	hårfargingsmidler

1307 4,6-bis(2-hydroksyetoksy)-m-fenylendiamin	og	dets	salter,	når	det	brukes	i	hårfargingsmidler

1308 5-amino-2,6-dimetoksy-3-hydroksypyridin	(CAS-nr.	104333-03-1)	og	dets	salter,	når	det	brukes	i	
hårfargingsmidler

1309 4,4’-diaminodifenylamin	(CAS-nr.	537-65-5)	og	dets	salter,	når	det	brukes	i	hårfargingsmidler

1310 4-dietylamino-o-toluidin	(CAS-nr.	148-71-0)	og	dets	salter,	når	det	brukes	i	hårfargingsmidler

1311 N,N-dietyl-p-fenylendiamin	(CAS-nr.	93-05-0)	og	dets	salter,	når	det	brukes	i	hårfargingsmidler

1312 N,N-dimetyl-p-fenylendiamin	(CAS-nr.	99-98-9)	og	dets	salter,	når	det	brukes	i	hårfargingsmidler

1313 Toluen-3,4-diamin	(CAS-nr.	496-72-0)	og	dets	salter,	når	det	brukes	i	hårfargingsmidler

1314 2,4-diamino-5-metylfenoksyetanol	 (CAS-nr.	 141614-05-3)	 og	 dets	 salter,	 når	 det	 brukes	 i	
hårfargingsmidler

1315 6-amino-o-kresol	(CAS-nr.	17672-22-9)	og	dets	salter,	når	det	brukes	i	hårfargingsmidler

1316 Hydroksyetylaminometyl-p-aminofenol	 (CAS-nr.	 110952-46-0)	 og	 dets	 salter,	 når	 det	 brukes	 i	
hårfargingsmidler

1317 2-amino-3-nitrofenol	(CAS-nr.	603-85-0)	og	dets	salter,	når	det	brukes	i	hårfargingsmidler

1318 2-klor-5-nitro-N-hydroksyetyl-p-fenylendiamin	(CAS-nr.	50610-28-1)	og	dets	salter,	når	det	brukes	
i	hårfargingsmidler

1319 2-nitro-p-fenylendiamin	(CAS-nr.	5307-14-2)	og	dets	salter,	når	det	brukes	i	hårfargingsmidler

1320 Hydroksyetyl-2,6-dinitro-p-anisidin	 (CAS-nr.	 122252-11-3)	 og	 dets	 salter,	 når	 det	 brukes	 i	
hårfargingsmidler

1321 6-nitro-2,5-pyridindiamin	(CAS-nr.	69825-83-8)	og	dets	salter,	når	det	brukes	i	hårfargingsmidler

1322 Fenazinium,	3,7-diamino-2,8-dimetyl-5-fenyl-	og	dets	salter,	når	det	brukes	i	hårfargingsmidler

1323 3-hydroksy-4-[(2-hydroksynaftyl)azo]-7-nitronaftalen-1-sulfonsyre	 (CAS-nr.	 16279-54-2)	 og	 dets	
salter,	når	det	brukes	i	hårfargingsmidler

1324 3-[(2-nitro-4-(trifluormetyl)fenyl)amino]propan-1,2-diol	(CAS-nr.	104333-00-8)	(HC	Yellow	No	6)	
og	dets	salter,	når	det	brukes	i	hårfargingsmidler

1325 2-[(4-klor-2-nitrofenyl)amino]etanol	(CAS-nr.	59320-13-7)	(HC	Yellow	No	12)	og	dets	salter,	når	
det	brukes	i	hårfargingsmidler

1326 3-[[4-[(2-hydroksyetyl)metylamino]-2-nitrofenyl]amino]-1,2-propandiol	(CAS-nr.	173994-75-7)	og	
dets	salter,	når	det	brukes	i	hårfargingsmidler
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1327 3-[[4-[etyl(2-hydroksyetyl)amino]-2-nitrofenyl]amino]-1,2-propandiol	 (CAS-nr.	 114087-41-1)	 og	
dets	salter,	når	det	brukes	i	hårfargingsmidler

1328 Etanamin,	 N-[4-[(4-(dietylamino)fenyl][4-(etylamino)-1-naftalenyl]metylen]-2,5-sykloheksadien-
1-yliden]-N-etyl-	og	dets	salter,	når	det	brukes	i	hårfargingsmidler»

2)		 I	vedlegg	III	gjøres	følgende	endringer:

a)	 I	del	1	gjøres	følgende	endringer:

i)	 I	referansenummer	8	kolonne	b	erstattes	«p-fenylendiaminer	og	deres	nitrogensubstituerte	derivater	
og	salter,	samt nitrogensubstituerte	derivater	av	o-fenylendiaminer(5),	bortsett	fra	de	derivatene	som	er	
oppført	på	annet	sted	i	dette	vedlegg»	med	«p-fenylendiaminer	og	deres	nitrogensubstituerte	derivater	
og	salter	samt	nitrogensubstituerte	derivater	av	o-fenylendiaminer(5),	bortsett	fra	de	derivatene	som	er	
oppført	på	annet	sted	i	dette	vedlegg	og	under	referansenummer	1309,	1311	og	1312	i	vedlegg	II».

ii)	 I	 referansenummer	 9	 kolonne	 b	 erstattes	 «diaminotoluener,	 deres	 nitrogensubstituerte	 derivater	 og	
salter(1),	 bortsett	 fra	 stoff	 nr.	 364	 i	 vedlegg	 II»	med	 «diaminotoluener,	 deres	 nitrogensubstituerte	
derivater	og	salter(1),	bortsett	 fra	de	stoffene	som	er	oppført	under	referansenummer	364,	1310	og	
1313	i	vedlegg	II».

b)	 I	del	2	utgår	referansenummer	1,	2,	8,	13,	15,	30,	41,	43,	45,	46,	51,	52,	53	og	54.

_____________________________
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KOMMISJONEN	 FOR	 DE	 EUROPEISKE	 FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	 henvisning	 til	 europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	
2005/36/EF	 av	 7.	 september	 2005	 om	 godkjenning	 av	
yrkeskvalifikasjoner(1),	 særlig	 artikkel	 11	 bokstav	 c)	 ii)	 og	
artikkel	13	nr.	2	tredje	ledd,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Tyskland,	Luxembourg,	Østerrike	og	 Italia	 har	 framlagt	
begrunnede	 anmodninger	 om	 endring	 av	 vedlegg	 II	 til	
direktiv	2005/36/EF.	Nederland	har	framlagt	en	begrunnet	
anmodning	om	endring	av	vedlegg	III	til	direktiv	2005/36/
EF.

2)	 Tyskland	 har	 anmodet	 om	 at	 ordet	 for	 helse	
(«Gesundheit»)	tilføyes	i	tittelen	for	pediatrisk	sykepleier	
(«Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger»).	
Ved	 lov	 om	 sykepleie	 av	 16.	 juli	 2003,	 som	 trådte	 i	
kraft	 1.	 januar	 2004,	 ble	 innholdet	 i	 denne	utdanningen	
endret,	 og	 tittelen	 ble	 endret	 til	 «Gesundheits-	 und	
Kinderkrankenpfleger(in)»	 (helsefagarbeider	 og	
pediatrisk	sykepleier).	Oppbygningen	av	og	vilkårene	for	
adgang	til	utdanningen	forblir	uendret.

3)	 Tyskland	har	anmodet	om	at	yrket	psykiatrisk	sykepleier	
(«Psychiatrische(r)	 Krankenschwester/Krankenpfleger»)	
fjernes	fra	vedlegg	II,	ettersom	denne	utdanningen	utfyller	
den	 allmenne	 sykepleierutdanningen	 og	 derfor	 omfattes	
av	definisjonen	i	diplomet.

4)	 Tyskland	 har	 anmodet	 om	 å	 få	 tilføye	 yrket	 geriatrisk	
sykepleier	 («Altenpflegerin	 und	 Altenpfleger»),	 som	
omfattes	av	lov	av	17.	november	2000	om	geriatrisk	pleie	
og	 forordning	 av	 26.	 november	 2002	 om	 utdanning	 og	
eksaminering	i	geriatrisk	sykepleie	og	oppfyller	vilkårene	
fastsatt	i	artikkel	11	bokstav	c)	ii)	i	direktiv	2005/36/EF.

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	 i	EUT	L	320	av	6.12.2007,	s.	3,	er	
omhandlet	i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	50/2008	av	25.	april	2008	om	en-
dring	av	EØS-avtalens	vedlegg	VII	(Godkjenning	av	yrkeskvalifikasjoner),	
se	EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	nr.	52,	21.8.2008,	s.	20.

(1)	 EUT	L	255	av	30.9.2005,	s.	22.	Direktivet	endret	ved	rådsdirektiv	2006/100/
EF	(EUT	L	363	av	20.12.2006,	s.	141).

5)	 Endelig	 har	 Tyskland	 anmodet	 om	 at	 yrkene	
bandasjist	 («Bandagist»)	 og	 ortopeditekniker	
(«Orthopädiemechaniker»)	slås	sammen	under	betegnelsen	
«ortopeditekniker»	 («Orthopädietechniker»),	 i	 samsvar	
med	lov	om	håndverksvirksomhet	(«Handwerksordnung»	
i	 den	 utgaven	 som	 ble	 offentliggjort	 24.	 september	
1998	 (BGBl.	 I	 s.	3074;	2006	 I	 s.	2095),	 sist	 endret	ved	
artikkel	146	i	forordning	av	31.	oktober	2006	(BGBl.	I	s.	
2407)).

6)	 Luxembourg	har	anmodet	om	å	få	erstatte	tittelen	«infirmier	
puériculteur»	 (pediatrisk	 sykepleier)	 med	 «infirmier	 en	
pédiatrie»	 (ingen	 endring	 i	 den	 norske	 oversettelsen),	
«infirmier	 anesthésiste»	 (anestesisykepleier)	 med	
«infirmier	 en	 anesthésie	 et	 réanimation»	 (anestesi-	 og	
intensivsykepleier)	 og	 «masseur	 diplômé»	 (massør	
med	 godkjent	 utdanning)	 med	 «masseur»	 (massør),	
som	 følge	 av	 endringer	 i	 lov	 av	 26.	 mars	 1992	 om	
utøvelse	 og	 forbedring	 av	 visse	 yrker	 i	 helsesektoren.	
Utdanningsvilkårene	er	ikke	endret.

7)	 Østerrike	har	anmodet	om	å	få	presisere	beskrivelsen	av	
utdanningen	 for	 psykiatriske	 sykepleiere	 og	 pediatriske	
sykepleiere,	som	fastsatt	i	lov	om	sykepleiefaget	(BGBl.	I	
nr.	108/1997).

8)	 Italia	 har	 anmodet	 om	 å	 få	 fjerne	 yrkene	 landmåler	
(«geometra»)	og	landbrukstekniker	(«perito	agrario»)	fra	
vedlegg	II,	ettersom	de	krever	utdanning	som	er	omfattet	
av	 definisjonen	 i	 diplomet	 omhandlet	 i	 artikkel	 55	 i	
presidentdekret	 nr.	 328	 av	5.	 juni	 2001	og	vedlegg	 I	 til	
lovdekret	nr.	227	av	8.	juli	2003.

9)	 Tyskland,	 Luxembourg	 og	 Østerrike	 har	 anmodet	 om	
å	 få	 tilføye	 en	 rekke	 utdanninger	 som	 leder	 fram	 til	
tittelen	 «mester»	 («Meister»/«Maître»),	 i	 vedlegg	 II.	
Disse	 utdanningene	 er	 i	 hovedsak	 regulert	 av	 følgende	
lovgivning:	 I	 Tyskland:	 lov	 om	 håndverksvirksomhet	
(«Handwerksordnung»	i	den	utgaven	som	ble	offentliggjort	
24.	september	1998	(BGBl.	I	s.	3074;	2006	I	s.	2095),	sist	
endret	ved	artikkel	146	i	forordning	av	31.	oktober	2006	
(BGBl.	 I	s.	2407)).	 I	Luxembourg:	 lov	av	28.	desember	
1988	 (Luxembourgs	 statstidende	 av	 28.	 desember	 1988	
A	—	 nr.	 72)	 og	 storhertugens	 forordning	 av	 4.	 februar	
2005	(Luxembourgs	statstidende	av	10.	mars	2005	A	—	
nr.	29).	I	Østerrike:	lov	om	handel,	håndverk	og	industri	
(«Gewerbeordnung»)	 av	 1994	 (BGBl.	 nr.	 194/1994,	
endret	 i	 BGBl.	 I	 nr.	 15/2006).	 De	 oppfyller	 vilkårene	
fastsatt	i	artikkel	11	bokstav	c)	ii)	i	direktiv	2005/36/EF.

KOMMISJONSFORORDNING	(EF)	nr.	1430/2007

av	5.	desember	2007

om	endring	av	vedlegg	II	og	III	til	europaparlaments-	og	rådsdirektiv	2005/36/EF		
om	godkjenning	av	yrkeskvalifikasjoner(*)

2013/EØS/38/27
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10)	 Nederland	 har	 anmodet	 om	 at	 beskrivelsen	 av	 de	
lovregulerte	 utdanningene	 i	 vedlegg	 III	 endres	 for	 å	 ta	
hensyn	til	endringer	som	er	innført	ved	lov	om	utdanning	
og	 yrkesrettet	 opplæring	 (WEB-loven	 av	 1996).	 Disse	
utdanningene	 oppfyller	 vilkårene	 fastsatt	 i	 artikkel	 13	
nr.	2	tredje	ledd	i	direktiv	2005/36/EF.

11)	 Direktiv	2005/36/EF	bør	derfor	endres.

12)	 Tiltakene	 fastsatt	 i	 denne	 forordning	 er	 i	 samsvar	
med	 uttalelse	 fra	 Komiteen	 for	 godkjenning	 av	
yrkeskvalifikasjoner	—

VEDTATT	DENNE	FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg	 II	og	 III	 til	direktiv	2005/36/EF	endres	 som	angitt	 i	
vedlegget	til	denne	forordning.

Artikkel 2

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

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

Utferdiget	i	Brussel,	5.	desember	2007.

 For Kommisjonen

	 Charlie	McCREEVY

 Medlem av Kommisjonen

____________
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VEDLEGG

I	vedlegg	II	og	III	til	direktiv	2005/36/EF	gjøres	følgende	endringer:

I.	 I	vedlegg	II	gjøres	følgende	endringer:

1.	 I	nr.	1	gjøres	følgende	endringer:

a)	 Under	«i	Tyskland»

i)	 skal	første	strekpunkt	lyde:

«—		 sykepleier	og	pediatrisk	sykepleier	(Gesundheits-	und	Kinderkrankenpfleger(in))»,

ii)	 utgår	fjerde	strekpunkt,

iii)	 tilføyes	følgende	strekpunkt:

«—		geriatrisk	sykepleier	(Altenpflegerin	und	Altenpfleger)».

b)	 Under	«i	Luxembourg»	skal	femte,	sjette	og	sjuende	strekpunkt	lyde:

«—		pediatrisk	sykepleier	(infirmier(ère)	en	pédiatrie),

—	 anestesi-	og	intensivsykepleier	(infirmier(ère)	en	anesthésie	et	réanimation),

—	 massør	(masseur)».

c)	 Under	«i	Østerrike»

i)	 skal	 følgende	 tekst	 tilføyes	 etter	 første	 strekpunkt,	 som	gjelder	 særlig	 grunnutdanning	 i	 pediatrisk	
sykepleie	(«spezielle	Grundausbildung	in	der	Kinder-	und	Jugendlichenpflege»):

«som	innebærer	utdanning	med	en	samlet	varighet	på	minst	13	år,	herunder	minst	ti	års	
grunnskoleutdanning	og	tre	års	yrkesrettet	opplæring	ved	en	sykepleierskole,	som	avsluttes	med	en	
eksamen	som	må	bestås	for	å	oppnå	et	diplom»,

ii)	 skal	 følgende	 tekst	 tilføyes	etter	annet	strekpunkt,	som	gjelder	særlig	grunnutdanning	 i	psykiatrisk	
sykepleie	(«spezielle	Grundausbildung	in	der	psychiatrischen	Gesundheits-	und	Krankenpflege»):

«som	innebærer	utdanning	med	en	samlet	varighet	på	minst	13	år,	herunder	minst	ti	års	
grunnskoleutdanning	og	tre	års	yrkesrettet	opplæring	ved	en	sykepleierskole,	som	avsluttes	med	en	
eksamen	som	må	bestås	for	å	oppnå	et	diplom»,

2.	 I	nr.	2	gjøres	følgende	endringer	under	«i	Tyskland»:

i)	 Tredje	strekpunkt	skal	lyde:

«—		ortopeditekniker	(Orthopädietechniker)».

ii)	 Femte	strekpunkt	utgår.
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3.	 Følgende	tekst	tilføyes	etter	nr.	2:

«2a		 «Meister/Maître»	(utdanning	og	yrkesrettet	opplæring	som	gir	tittelen	«Meister/Maître»)	i	følgende	yrker:

i	Tyskland:

–	 metallarbeider	(«Metallbauer»),

–	 kirurgi-instrumentmaker	(«Chirurgiemechaniker»),

–	 karosseribygger	(«Karosserie-	und	Fahrzeugbauer»),

–	 bilmekaniker	(«Kraftfahrzeugtechniker»),

–	 motorsykkel-	og	sykkelmekaniker	(«Zweiradmechaniker»),

–	 kjøletekniker	(«Kälteanlagenbauer»),

–	 IT-tekniker	(«Informationstechniker»),

–	 landbruksmaskinmekaniker	(«Landmaschinenmechaniker»),

–	 børsemaker	(«Büchsenmacher»),

–	 blikkenslager	(«Klempner»),

–	 VVS-installatør	(«Installateur	und	Heizungsbauer»),

–	 elektrotekniker	(«Elektrotechniker»),

–	 elektromekaniker	(«Elektromaschinenbauer»),

–	 båt-	og	skipsbygger	(«Boots-	und	Schiffbauer»),

–	 murer	og	betongarbeider	(«Maurer	und	Betonbauer»),

–	 ovnsbygger	og	bygger	av	varmluftsanlegg	(«Ofen-	und	Luftheizungsbauer»),

–	 tømrer	(«Zimmerer»),

–	 taktekker	(«Dachdecker»),

–	 veibygger	(«Straßenbauer»),

–	 varme-,	kulde-	og	lydisolatør	(«Wärme-,	Kälte-	und	Schallschutzisolierer»),

–	 brønnborer	(«Brunnenbauer»),

–	 steinhogger	(«Steinmetz	und	Steinbildhauer»),

–	 stukkatør	(«Stuckateur»),

–	 maler	og	lakkerer	(«Maler	und	Lackierer»),

–	 stillasarbeider	(«Gerüstbauer»),

–	 skorsteinsfeier	(«Schornsteinfeger»),

–	 finmekaniker	(«Feinwerkmechaniker»),

–	 snekker	(«Tischler»),
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–	 repslager	(«Seiler»),

–	 baker	(«Bäcker»),

–	 konditor	(«Konditor»),

–	 slakter	(«Fleischer»),

–	 frisør	(«Frisör»),

–	 glassmester	(«Glaser»),

–	 glasshåndverker	(«Glasbläser	und	Glasapparatebauer»),

–	 vulkanisør	og	dekkreparatør	(«Vulkaniseur	und	Reifenmechaniker»),

i	Luxembourg:

–	 baker/konditor	(«boulanger-pâtissier»),

–	 konditor/sjokolademaker/iskremmaker	(«pâtissier-chocolatier-confiseur-glacier»),

–	 slakter/delikatessehandler	(«boucher-charcutier»),

–	 slakter/delikatessehandler/hesteslakter	(«boucher-charcutier-chevalin»),

–	 traktør	(«traiteur»),

–	 møller	(«meunier»),

–	 skredder	(«tailleur-couturier»),

–	 modist	(«modiste-chapelier»),

–	 buntmaker	(«fourreur»),

–	 skomaker	(«bottier-cordonnier»),

–	 urmaker	(«horloger»),

–	 gullsmed	(«bijoutier-orfèvre»),

–	 frisør	(«coiffeur»),

–	 kosmetolog	(«esthéticien»),

–	 maskintekniker	(«mécanicien	en	mécanique	générale»),

–	 installatør	av	person-	og	vareheiser,	rulletrapper	og	transportinnretninger	(«installateur	d’ascenseurs,	de	
monte-charges,	d’escaliers	mécaniques	et	de	matériel	de	manutention»),

–	 børsemaker	(«armurier»),

–	 smed	(«forgeron»),

–	 industri-	 og	 byggmaskinmekaniker	 («mécanicien	 de	 machines	 et	 de	 matériels	 industriels	 et	 de	 la	
construction»),

–	 bil-	og	motorsykkel-elektrotekniker	(«mécanicien-électronicien	d’autos	et	de	motos»),

–	 karosseribygger/-reparatør	(«constructeur	réparateur	de	carosseries»),
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–	 biloppretter/-lakkerer	(«débosseleur-peintre	de	véhicules	automoteurs»),

–	 trådspoler	(«bobineur»),

–	 elektrotekniker	for	audiovisuelle	installasjoner	og	apparater	(«électronicien	d’installations	et	d’appareils	
audiovisuels»),

–	 kabelmontør/-reparatør	for	kabel-tv-nett	(«constructeur	réparateur	de	réseaux	de	télédistribution»),

–	 elektrotekniker	for	kontor-	og	datamaskiner	(«électronicien	en	bureautique	et	en	informatique»),

–	 landbruks-	 og	 vindyrkingsmaskinmekaniker	 («mécanicien	 de	 machines	 et	 de	 matériel	 agricoles	 et	
viticoles»),

–	 kobbersmed	(«chaudronnier»),

–	 galvanisør	(«galvaniseur»),

–	 bilsakkyndig	(«expert	en	automobiles»),

–	 byggentreprenør	(«entrepreneur	de	construction»),

–	 veientreprenør	og	brolegger	(«entrepreneur	de	voirie	et	de	pavage»),

–	 gulvlegger	(«confectionneur	de	chapes»),

–	 varme-,	lyd-	og	fuktisolatør	(«entrepreneur	d’isolations	thermiques,	acoustiques	et	d’étanchéité»),

–	 VVS-installatør	(«installateur	de	chauffage-sanitaire»),

–	 kjøleingeniør	(«installateur	frigoriste»),

–	 elektriker	(«électricien»),

–	 lysskiltinstallatør	(«installateur	d’enseignes	lumineuses»),

–	 elektrotekniker	innen	informasjons-	og	kommunikasjonsteknologi	(«électronicien	en	communication	et	
en	informatique»),

–	 installatør	av	alarm-	og	sikkerhetssystemer	(«installateur	de	systèmes	d’alarmes	et	de	sécurité»),

–	 møbelsnekker	(«menuisier-ébéniste»),

–	 parkettlegger	(«parqueteur»),

–	 montør	av	ferdigelementer	(«poseur	d’éléments	préfabriqués»),

–	 produsent/montør	 av	 rullegardiner,	 persienner,	 skodder	 og	 markiser	 («fabricant	 poseur	 de	 volets,	 de	
jalousies,	de	marquises	et	de	store»),

–	 metallarbeider	(«entrepreneur	de	constructions	métalliques»),

–	 ovnsbygger	(«constructeur	de	fours»),

–	 taktekker/blikkenslager	(«couvreur-ferblantier»),

–	 snekker	(«charpentier»),

–	 steinhogger	(«marbrier-tailleur	de	pierres»),

–	 flislegger	(«carreleur»),

–	 gipser	(«plafonneur-façadier»),
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–	 maler	(«peintre-décorateur»),

–	 glassmester	(«vitrier-miroitier»),

–	 tapetserer	(«tapissier-décorateur»),

–	 produsent/montør	av	kakkelovner	(«constructeur	poseur	de	cheminées	et	de	poêles	en	faïence»),

–	 trykker	(«imprimeur»),

–	 medietekniker	(«opérateur	média»),

–	 serigraf	(«sérigraphe»),

–	 bokbinder	(«relieur»),

–	 tekniker	for	medisinsk	og	kirurgisk	utstyr	(«mécanicien	de	matériel	médico-chirurgical»),

–	 kjørelærer	(«instructeur	de	conducteurs	de	véhicules	automoteurs»),

–	 produsent/montør	av	metallbekledning	og	–tak	(«fabricant	poseur	de	bardages	et	toitures	métalliques»),

–	 fotograf	(«photographe»),

–	 produsent/reparatør	av	musikkinstrumenter	(«fabricant	réparateur	d’instruments	de	musique»),

–	 svømmelærer	(«instructeur	de	natation»);

i	Østerrike:

–	 byggmester	(«Baumeister	hinsichtl.	der	ausführenden	Tätigkeiten»),

–	 baker	(«Bäcker»),

–	 brønnborer	(«Brunnenmeister»),

–	 taktekker	(«Dachdecker»),

–	 elektrotekniker	(«Elektrotechniker»),

–	 slakter	(«Fleischer»),

–	 frisør	og	parykkmaker	(stylist)	(«Friseur	und	Perückenmacher	(Stylist)»),

–	 gass-	og	sanitetstekniker	(«Gas	und	Sanitärtechnik»),

–	 glassmester	(«Glaser»),

–	 forglasser	og	planglassliper	(«Glasbeleger	und	Flachglasschleifer»),

–	 glasshåndverker	(«Glasbläser	und	Glasapparatebauer»),

–	 hulglassliper	og	-foredler	(tilknyttet	håndverk)	(«Hohlglasschleifer	und	Hohlglasveredler	(verbundenes	
Handwerk)»),

–	 ovnsbygger	(«Hafner»),

–	 varmeteknikk	(«Heizungstechnik»),

–	 ventilasjonsteknikk	(tilknyttet	håndverk)	(«Lüftungstechnik	(verbundenes	Handwerk)»),

–	 kjøleteknikk	(«Kälte-	und	Klimatechnik»),
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–	 kommunikasjonselektronikk	(«Kommunikationselektronik»),

–	 konditor,	 herunder	 produsent	 av	 pepperkaker,	 kandisert	 frukt,	 iskrem	 og	 sjokolade	 («Konditor	
(Zuckerbäcker)	einschl.	der	Lebzelter	und	der	Kanditen-	Gefrorenes-	und	-Schokoladewarenerzeugung»),

–	 bilmekaniker	(«Kraftfahrzeugtechnik»),

–	 karosseribygger,	 herunder	 oppretter	 og	 lakkerer	 (tilknyttet	 håndverk)	 («Karosseriebauer	 einschl.	
Karosseriespengler	u.	-lackierer	(verbundenes	Handwerk)»),

–	 plastbearbeiding	(«Kunststoffverarbeitung»),

–	 maler	(«Maler	und	Anstreicher»),

–	 lakkerer	(«Lackierer»),

–	 forgyller	og	stafferer	(«Vergolder	und	Staffierer»),

–	 skiltframstilling	(tilknyttet	håndverk)	(«Schilderherstellung	(verbundenes	Handwerk)»),

–	 mekatroniker	 i	 elektroteknikk	 og	 automasjon	 («Mechatroniker	 f.	 Elektromaschinenbau	 u.	
Automatisierung»),

–	 mekatroniker	i	elektronikk	(«Mechatroniker	f.	Elektronik»),

–	 kontor-	og	IT-systemteknikk	(«Büro-	und	EDV-Systemtechnik»),

–	 mekatroniker	i	maskin-	og	produksjonsteknikk	(«Mechatroniker	f.	Maschinen-	und	Fertigungstechnik»),

–	 mekatroniker	 i	 medisinsk	 utstyr	 (tilhørende	 håndverksvirksomhet)	 («Mechatroniker	 f.	
Medizingerätetechnik	(verbundenes	Handwerk)»),

–	 overflateteknikk	(«Oberflächentechnik»),

–	 metallforming	(tilknyttet	håndverk)	(«Metalldesign	(verbundenes	Handwerk)»),

–	 låsesmed	(«Schlosser»),

–	 smed	(«Schmied»),

–	 landbruksmaskinteknikk	(«Landmaschinentechnik»),

–	 blikkenslager	(«Spengler»),

–	 kobbersmed	(tilknyttet	håndverk)	(«Kupferschmied	(verbundenes	Handwerk)»),

–	 steinhoggermester,	 herunder	 produsenter	 av	 kunststein	 og	 terrazzo	 («Steinmetzmeister	 einschl.	
Kunststeinerzeugung	und	Terrazzomacher»),

–	 stukkatør	(«Stukkateur	und	Trockenausbauer»),

–	 bygningssnekker	(«Tischler»),

–	 modellbygger	(«Modellbauer»),

–	 binder	(«Binder»),

–	 dreier	(«Drechsler»),

–	 båtbygger	(«Bootsbauer»),

–	 bildehogger	(tilknyttet	håndverk)	(«Bildhauer	(verbundenes	Handwerk)»),
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–	 vulkanisør	(«Vulkaniseur»),

–	 børsemaker	(herunder	våpenhandel)	(«Waffengewerbe	(Büchsenmacher)	einschl.	des	Waffenhandels»),

–	 varme-,	kulde-,	lyd-	og	brannisolatør	(«Wärme-	Kälte-	Schall-	und	Branddämmer»),

–	 tømmermester	(«Zimmermeister	hinsichtl.	der	ausführenden	Tätigkeiten»),

som	innebærer	utdanning	med	en	samlet	varighet	på	13	år,	herunder	minst	tre	år	innenfor	et	strukturert	
utdanningsopplegg,	delvis	på	en	arbeidsplass	og	delvis	på	en	skole	for	yrkesrettet	opplæring,	som	
avsluttes	med	en	eksamen,	samt	minst	ett	år	teoretisk	og	praktisk	opplæring	som	håndverksmester.	Bestått	
håndverksmesterprøve	gir	rett	til	å	utøve	yrket	som	selvstendig	næringsdrivende,	utdanne	lærlinger	og	
benytte	tittelen	«mester»	(«Meister/Maître»).»

4.	 I	nr.	4,	«Tekniske	yrker»,	utgår	punktet	«i	Italia».

II.	 I	vedlegg	III	gjøres	følgende	endringer:

Teksten	under	«i	Nederland»	skal	lyde:

«Lovregulert	utdanning	som	tilsvarer	kvalifikasjonsnivå	3	eller	4	i	det	nasjonale	registret	for	yrkesrettet	opplæring,	
opprettet	ved	lov	om	utdanning	og	yrkesrettet	opplæring,	eller	eldre	utdanninger	på	et	tilsvarende	nivå.

For	nivå	3	og	4	i	kvalifikasjonsstrukturen	gjelder	følgende:

–	 Nivå	 3:	Ansvar	 for	 anvendelsen	 og	 kombinasjonen	 av	 standardiserte	 framgangsmåter.	 Kombinering	 eller	
utvikling	 av	 framgangsmåter	 på	 grunnlag	 av	 organisatorisk	 og	 arbeidsforberedende	 virksomhet.	 Evne	 til	 å	
begrunne	 denne	 virksomheten	 overfor	 kollegaer	 (uavhengig	 av	 hierarkisk	 stilling).	Hierarkisk	 ansvar	 for	 å	
kontrollere	og	følge	opp	anvendelsen	ved	hjelp	av	andre	standardiserte	eller	automatiserte	rutiner.	Dette	nivået	
omfatter	hovedsakelig	yrkeskompetanse	og	-kunnskap.

–	 Nivå	 4:	 Ansvar	 for	 utførelsen	 av	 de	 pålagte	 arbeidsoppgavene	 og	 kombinering	 eller	 utvikling	 av	 nye	
framgangsmåter.	Evne	til	å	begrunne	denne	virksomheten	overfor	kollegaer	(uavhengig	av	hierarkisk	stilling).	
Uttrykkelig	hierarkisk	ansvar	for	planlegging	og/eller	administrasjon	og/eller	organisering	og/eller	utvikling	av	
hele	produksjonsforløpet.	Dette	nivået	omfatter	hovedsakelig	kompetanse	og	kunnskap	som	er	spesialisert	og/
eller	uavhengig	av	yrke.

De	to	nivåene	samsvarer	med	lovregulerte	utdanninger	med	en	samlet	varighet	på	minst	15	år	som	forutsetter	åtte	
års	grunnskole	etterfulgt	av	fire	års	forberedende	yrkesrettet	opplæring	på	mellomnivå	(VMBO),	og	minst	tre	års	
utdanning	på	nivå	3	eller	4	ved	en	skole	for	yrkesrettet	opplæring	på	mellomnivå	(MBO)	som	avsluttes	med	en	
eksamen.	(Den	yrkesrettede	opplæringen	kan	reduseres	fra	tre	til	to	år	dersom	vedkommende	har	kvalifikasjoner	
som	gir	adgang	til	universitetsstudier	(14	års	utdanning)	eller	til	høyere	yrkesrettet	utdanning	(13	års	utdanning).

De	nederlandske	myndigheter	skal	oversende	Kommisjonen	og	de	øvrige	medlemsstater	en	liste	over	de	utdanninger	
som	omfattes	av	dette	vedlegg.»

____________
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KOMMISJONEN	FOR	DE	EUROPEISKE	FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,	særlig	artikkel	211	annet	strekpunkt,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 I	 europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	 2004/109/EF	 av	
15.	 desember	 2004	 om	 harmonisering	 av	 innsynskrav	
med	hensyn	til	opplysninger	om	utstedere	av	verdipapirer	
som	er	opptatt	til	notering	på	et	regulert	marked,	og	om	
endring	av	direktiv	2001/34/EF(1)	 stilles	det	krav	om	at	
investorers	 tilgang	 til	 opplysninger	 om	 utstedere	 skal	
organiseres	bedre	på	fellesskapsplan	for	aktivt	å	fremme	
integrasjon	av	de	europeiske	kapitalmarkedene.

2)	 Ved	 direktiv	 2004/109/EF	 pålegges	 vedkommende	
myndigheter	 i	medlemsstatene	å	utarbeide	 retningslinjer	
for	 ytterligere	 å	 lette	 offentlighetens	 tilgang	 til	
opplysninger	 som	 skal	 offentliggjøres	 i	 henhold	 til	
europaparlaments-	og	rådsdirektiv	2003/6/EF	av	28.	januar	
2003	 om	 innsidehandel	 og	 markedsmanipulering	
(markedsmisbruk)(2),	 europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	
2003/71/EF	av	4.	 november	2003	om	det	prospekt	 som	
skal	offentliggjøres	når	verdipapirer	legges	ut	til	offentlig	
tegning	eller	opptas	til	notering,	og	om	endring	av	direktiv	
2001/34/EF(3),	 og	 europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	
2004/109/EF,	 samt	 å	 opprette	 ett	 felles	 elektronisk	 nett	
(heretter	kalt	«det	elektroniske	nettet»)	eller	en	plattform	

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	 i	EUT	L	267	av	12.10.2007,	s.	16,	
er	omhandlet	i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	51/2008	av	25.	april	2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	IX	(Finansielle	tjenester),	se	EØS-tillegget	
til	Den	europeiske	unions	tidende	nr.	52,	21.8.2008,	s.	22.

(1)	 EUT	L	390	av	31.12.2004,	s.	38.
(2)	 EUT	L	96	av	12.4.2003,	s.	16.
(3)	 EUT	L	345	av	31.12.2003,	s.	64.

av	 elektroniske	 nett	 mellom	 medlemsstatene	 som	
forbinder	de	ulike	ordningene	som	er	utpekt	på	nasjonalt	
plan	 for	 lagring	 av	 slike	 opplysninger	 (heretter	 kalt	
«lagringsordningene»).

3)	 Vedkommende	 myndigheter	 i	 medlemsstatene	
vedtok,	 innenfor	 rammen	 av	 Komiteen	 av	
europeiske	 verdipapirtilsyn	 (CESR),	 nedsatt	 ved	
kommisjonsbeslutning	 2001/527/EF(4),	 en	 uttalelse	
til	 Kommisjonen	 30.	 juni	 2006,	 der	 de	 gav	 uttrykk	 for	
at	 de	 foretrakk	 ett	 enkelt	 elektronisk	 nett	 som	 knytter	
lagringsordningene	 sammen.	 Tilgangen	 til	 et	 slikt	 nett	
kan	 skje	 gjennom	 et	 felles	 grensesnitt	 som	 inneholder	
en	liste	over	alle	børsnoterte	selskaper	i	Fellesskapet,	og	
som	 leder	brukeren	 til	den	 relevante	 lagringsordningens	
nettsted.	De	relevante	opplysningene	vil	dermed	fortsatt	
være	 lagret	 på	 nasjonalt	 plan	 uten	 at	 det	 må	 opprettes	
en	 felles	 infrastruktur	 som	 kopierer	 alle	 de	 relevante	
opplysningene	 som	 finnes	 på	 nasjonalt	 plan,	 og	 som	
medfører	urimelige	tilleggskostnader.

4)	 Det	 bør	 på	 dette	 stadium	 fastsattes	 frivillige	 standarder	
som	 gir	 lagringsordningene	 den	 fleksibiliteten	 som	 er	
nødvendig	for	at	de	skal	kunne	tilpasse	seg	det	elektroniske	
nettets	virkemåte.

5)	 Det	 bør	 være	 en	 elektronisk	 forbindelse	 mellom	
lagringsordningene	 slik	 at	 investorene	 og	 de	 berørte	
parter	 lett	 kan	 få	 tilgang	 til	 finansielle	 opplysninger	
om	 børsnoterte	 selskaper	 i	 Fellesskapet.	 For	 at	 et	 slikt	
elektronisk	nett	skal	kunne	opprettes	raskt,	bør	det	bygge	
på	enkle	vilkår	som	dem	som	er	foreslått	av	vedkommende	
myndigheter	i	medlemsstatene.	Et	enkelt	nett	bør	dessuten	
gjøre	det	mulig	å	tilby	investorer	verdiøkende	tjenester.

(4)	 EFT	L	191	av	13.7.2001,	s.	43.

KOMMISJONSREKOMMANDASJON

av	11.	oktober	2007

om	det	elektroniske	nettet	av	offisielt	utpekte	ordninger	for	sentral	lagring	av	de	obligatoriske	
opplysningene	omhandlet	i	europaparlaments-	og	rådsdirektiv	2004/109/EF(*)

[meddelt under nummer K(2007) 4607]

(2007/657/EF)

2013/EØS/38/28
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6)	 For	 å	 gjøre	 det	 lettere	 for	 investorene	 å	 få	 tilgang	 til	
finansielle	 opplysninger	 om	 børsnoterte	 selskaper	 bør	
lagringsordningene,	 i	 den	 grad	 det	 er	 mulig,	 omfatte	
tilknyttede	 finansielle	 opplysninger	 som	 utstedere	 har	
offentliggjort	 i	 samsvar	med	 andre	 fellesskapsrettsakter	
eller	nasjonal	lov.

7)	 For	 at	 det	 elektroniske	 nettet	 skal	 kunne	 innføres	 på	
en	 effektiv	 måte,	 bør	 vedkommende	 myndigheter	
i	 medlemsstatene,	 innenfor	 rammen	 av	 Komiteen	
av	 europeiske	 verdipapirtilsyn,	 oppfordres	 til	 å	
utarbeide	 en	 nettforvaltningsavtale	 som	 tar	 hensyn	 til	
lagringsordningene,	 og	 som	 inneholder	 de	 viktigste	
vilkårene	 for	 opprettelse,	 drift	 og	 finansiering	 av	 det	
elektroniske	 nettet,	 og	 bør	 særlig	 utpeke	 et	 organ	 med	
ansvar	for	den	daglige	forvaltningen	av	nettet.

8)	 Det	 er	 viktig	 at	 lagringsordningene	 fortsatt	 står	 fritt	 til	
å	 fastsette	 sin	egen	prispolitikk,	 slik	at	de	kan	sikre	 sin	
finansielle	levedyktighet.	Samtidig	bør	de	i	sin	prispolitikk	
ikke	 forskjellsbehandle	 brukere	 av	 elektroniske	 nett	
og	 brukere	 som	 har	 tilgang	 til	 lagringsordningene	 på	
nasjonalt	plan.

9)	 For	at	det	elektroniske	nettet	skal	fungere	tilfredsstillende,	
og	for	å	sikre	at	brukerne	av	nettet	 i	Fellesskapet	 tilbys	
sammenlignbare	 tjenester,	 er	 det	 nødvendig	 med	
minstekvalitetsstandarder	 for	 lagring	 av	 obligatoriske	
opplysninger	 på	 nasjonalt	 plan.	 Det	 er	 viktig	 at	
lagringsordningene	 garanterer	 tilstrekkelig	 sikkerhet	
med	 hensyn	 til	 kommunikasjon,	 lagring	 og	 tilgang	 til	
opplysninger.	Like	viktig	er	det	å	opprette	systemer	som	
gir	 visshet	 om	 kilden	 til	 og	 innholdet	 i	 opplysningene	
som	 lagres	 hos	 lagringsordningene.	 For	 å	 gjøre	 det	
lettere	 å	 bruke	 automatisk	 elektronisk	 registrering	 og	
dato-	 og	 tidsstempling	 samt	 å	 viderebehandle	 lagrede	
opplysninger,	 bør	 lagringsordningene	 vurdere	 å	 kreve	
at	 det	 brukes	 hensiktsmessige	 formater	 og	 maler.	 For	
at	 sluttbrukerne	 skal	 få	 lettere	 tilgang	 til	 de	 lagrede	
opplysningene,	 bør	 det	 dessuten	 tilbys	 hensiktsmessige	
søkemuligheter	 og	 brukerstøtte.	 For	 å	 skape	 et	
sammenhengende	system	bør	standardene,	i	den	grad	det	
er	mulig,	være	like	for	lagringsordningene	som	omfattes	
av	nettet,	og	for	det	organet	som	er	utpekt	til	å	ivareta	den	
daglige	forvaltningen	av	nettplattformen.

10)	 En	gradvis	tilnærming	synes	nødvendig	for	å	sikre	at	det	
elektroniske	nettet	av	lagringsordninger	skal	kunne	innfri	
utstedernes	 og	 investorenes	 langsiktige	 forventninger,	
særlig	 muligheten	 for	 ett	 virtuelt	 informasjonssted	 for	
tilgang	 til	 finansielle	 opplysninger	 som	 offentliggjøres	
av	 børsnoterte	 selskaper.	 Det	 bør	 derfor	 foretas	 en	
undersøkelse	 av	 mulige	 løsninger	 for	 å	 forbedre	 nettet	
framover.	 En	 slik	 undersøkelse	 bør	 gjennomføres	 av	
vedkommende	myndigheter	 i	 medlemsstatene,	 innenfor	
Komiteen	 av	 europeiske	 verdipapirtilsyn,	 for	 å	 sikre	
sammenheng	med	den	innledende	opprettelsen	av	nettet.	

Dette	 arbeidet	 bør	 minst	 omfatte	 en	 undersøkelse	 av	
muligheten	 for	 å	 knytte	 dette	 elektroniske	 nettet	 til	 det	
elektroniske	 nettet	 som	 er	 i	 ferd	 med	 å	 bli	 utviklet	 av	
de	 nasjonale	 foretaksregistrene	 som	 omfattes	 av	 første	
rådsdirektiv	68/151/EØF	av	9.	mars	1968	om	samordning	
av	de	garantier	som	kreves	i	medlemsstatene	av	selskaper	
som	definert	i	traktatens	artikkel	58	annet	ledd	for	å	verne	
selskapsdeltakeres	 og	 tredjemanns	 interesser,	 med	 det	
formål	å	gjøre	garantiene	likeverdige(1).

11)	 For	 at	 Kommisjonen	 skal	 kunne	 overvåke	 situasjonen	
nøye	og	vurdere	behovet	 for	 framtidige	 tiltak,	herunder	
muligheten	 for	 å	 vedta	 gjennomføringstiltak	 i	 samsvar	
med	 artikkel	 22	 nr.	 2	 i	 direktiv	 2004/109/EF,	 bør	
medlemsstatene	 oppfordres	 til	 å	 framlegge	 relevante	
opplysninger	for	Kommisjonen	–

UTFORMET	DENNE	REKOMMANDASJON:

KAPITTEL	I

FORMÅL

1.	 Formålet	med	denne	rekommandasjon	er	å	oppmuntre	
medlemsstatene	 til	 å	 sikre	 at	 det	 treffes	 nødvendige	
tiltak	for	effektivt	å	binde	sammen	de	offisielt	utpekte	
ordningene	 for	 sentral	 lagring	 av	 obligatoriske	
opplysninger,	 som	nevnt	 i	 artikkel	 21	nr.	 2	 i	 direktiv	
2004/109/EF	 (heretter	 kalt	 «lagringsordningene»),	 i	
ett	elektronisk	nett	innenfor	Fellesskapet,	som	nevnt	i	
artikkel	22	nr.	1	annet	ledd	bokstav	b)	i	nevnte	direktiv	
(heretter	kalt	«det	elektroniske	nettet»).

KAPITTEL	II

DET	ELEKTRONISKE	NETTET

2.	 Avtalen	om	forvaltning	av	det	elektroniske	nettet

2.1.		 Medlemsstatene	 bør	 gjøre	 det	 lettere	 å	 opprette	 og	
utvikle	 elektroniske	 nett	 i	 den	 innledende	 fasen	 ved	
å	gi	vedkommende	myndigheter	nevnt	 i	 artikkel	24	 i	
direktiv	 2004/109/EF	 mandat	 til	 innenfor	 Komiteen	
av	 europeiske	 verdipapirtilsyn	 (CESR),	 nedsatt	 ved	
beslutning	 2001/527/EF,	 å	 utarbeide	 en	 avtale	 om	
forvaltningen	 av	 det	 elektroniske	 nettet	 (heretter	 kalt	
«forvaltningsavtalen»).	 Lagringsordningene	 bør	 være	
nært	knyttet	til	utarbeidingen	av	denne	avtalen.

Medlemsstatene	 bør	 utpeke	 den	 enheten	 som	 skal	
ha	myndighet	 til	å	 inngå	denne	avtalen.	De	bør	 i	den	
forbindelse	ta	hensyn	til	den	myndighet	som	er	tillagt	
henholdsvis	 lagringsordningene,	 vedkommende	
myndigheter	eller	andre	berørte	enheter.

(1)	 EFT	L	65	av	14.3.1968,	s.	8.	Direktivet	sist	endret	ved	direktiv	2006/99/EF	
(EUT	L	363	av	20.12.2006,	s.	37).
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2.2.		 Forvaltningsavtalen	 bør	 behandle	 minst	 følgende	
saker:

a)	 opprettelsen	av	en	nettplattform,

b)	 vilkårene	for	deltaking	i	det	elektroniske	nettet,

c)	 konsekvensene	ved	å	unnlate	å	oppfylle	vilkårene	
for	 deltaking	 og	 hvordan	 disse	 vilkårene	 skal	
håndheves,

d)	 utpekingen	av	et	organ	som	skal	ivareta	den	daglige	
forvaltningen	 av	 nettplattformen	 og	 de	 viktigste	
vilkårene	for	denne	forvaltningen,

e)	 framgangsmåten	 for	 beslutningstaking	 når	 det	
gjelder	oppgraderingen	av	det	elektroniske	nettet,	
som,	 når	 det	 er	 hensiktsmessig,	 bør	 ta	 hensyn	 til	
samtlige	 berørte	 parters	 synspunkter,	 herunder	
sluttbrukernes,

f)	 finansieringsvilkårene,

g)	 tvisteløsningsordningen,

h)	 framgangsmåten	for	endring	av	selve	avtalen.

2.3.		 Medlemsstatene	 bør	 treffe	 hensiktsmessige	 tiltak	
for	 å	 sikre	 at	 lagringsordningene	 er	 i	 samsvar	 med	
forvaltningsavtalen.

3.	 Vilkårene	 for	 det	 elektroniske	 nettets	 tekniske	
samvirkingsevne

Det	elektroniske	nettet,	 som	er	opprettet	 i	henhold	 til	
forvaltningsavtalen,	 bør	 inneholde	 minst	 følgende	
funksjoner:

a)	 En	sentral	programserver	og	en	sentral	database	som	
inneholder	en	liste	over	alle	utstedere	med	et	felles	
grensesnitt,	og	der	alle	utstederne	har	mulighet	til	å	
knytte	sluttbrukeren	til	den	lagringsordningen	som	
innehar	de	obligatoriske	opplysningene	om	denne	
utstederen.

b)	 Ett	 enkelt	 tilknytningspunkt	 for	 sluttbrukerne,	
enten	sentralt	eller	ved	hver	enkelt	lagringsordning.

c)	 Et	register	over	grensesnittspråk	som	er	tilgjengelig	
for	 sluttbrukerne	 på	 tilknytningspunktet,	 og	 som	
omfatter	 de	 kommunikasjonsspråkene	 som	 er	
godkjent	på	nasjonalt	plan	av	de	lagringsordningene	
som	deltar	i	det	elektroniske	nettet.

d)	 Tilgang	 til	 alle	 dokumenter	 som	 er	 tilgjengelige	
nasjonalt	 i	de	lagringsordningene	som	deltar	i	det	
elektroniske	nettet,	herunder,	dersom	de	foreligger,	
opplysninger	 som	 er	 offentliggjort	 av	 utstedere	 i	
henhold	 til	 direktiv	 2003/6/EF,	 direktiv	 2003/71/
EF	 og	 andre	 fellesskapsrettsakter	 eller	 nasjonal	
lovgivning.

e)	 Muligheten	for	videre	bruk	av	opplysninger	som	er	
tilgjengelige	 gjennom	 det	 elektroniske	 nettet,	 når	
det	er	mulig.

4.	 Fastsettelse	av	priser	for	tilgang	til	opplysningene	i	det	
elektroniske	nettet

4.1.		 Lagringsordningene	 bør	 stå	 fritt	 til	 å	 utforme	 sin	
egen	 prispolitikk.	De	 bør	 i	 sin	 prispolitikk	 imidlertid	
ikke	 forskjellsbehandle	 sluttbrukere	 som	 får	 tilgang	
til	 sine	 opplysninger	 direkte	 gjennom	 de	 nasjonale	
tilknytningspunktene,	 og	 brukere	 som	 får	 tilgang	
til	 opplysningene	 gjennom	 det	 elektroniske	 nettets	
tilknytningspunkt.

4.2.		 Lagringsordningene	 bør	 vurdere	 å	 gi	 investorer	
eller	 berørte	 parter	 fri	 tilgang	 til	 de	 obligatoriske	
opplysningene,	i	det	minste	i	et	visst	tidsrom	etter	at	de	
er	registrert	av	utstederen.

4.3.		 Nr.	4.1	og	4.2	berører	ikke	verdiøkende	tjenester	som	
lagringsordningene	 eller	 tredjemann	 leverer	 ved	bruk	
av	 opplysningene	 som	 er	 tilgjengelige	 gjennom	 det	
elektroniske	nettet.

KAPITTEL	III

MINSTEKVALITETSSTANDARDER

Avsnitt 1

Alminnelige	bestemmelser

5.	 Medlemsstatene	 bør	 sikre	 at	 lagringsordningene	 som	
deltar	i	det	elektroniske	nettet,	oppfyller	standarder	som	
tilsvarer	modellstandardene	fastsatt	i	dette	kapittel.

Medlemsstatene	 bør	 dessuten	 sikre	 at	 organet	 nevnt	
i	 nr.	 2.2	 bokstav	 d),	 som	 er	 utpekt	 i	 henhold	 til	
forvaltningsavtalen,	 oppfyller	 standardene	 fastsatt	 i	
avsnitt	2	og	3.
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6.	 Medlemsstatene	 bør	 sikre	 at	 de	 samme	 standardene	
som	 gjelder	 for	 utstederne	 som	 definert	 i	 artikkel	 2	
nr.	 1	 bokstav	 d)	 i	 direktiv	 2004/109/EF,	 også	 gjelder	
for	 personer	 som	uten	 utstederens	 samtykke	 har	 søkt	
om	opptak	til	notering	på	et	regulert	marked,	som	nevnt	
i	artikkel	21	nr.	1	i	nevnte	direktiv.

Avsnitt	2

Sikkerhet

7.	 Kommunikasjonssikkerhet

7.1.		 Lagringsordningen	 bør	 ha	 innført	 pålitelige	
sikkerhetssystemer	 som	 er	 utformet	 for	 å	 garantere	
sikkerheten	i	de	kommunikasjonsmidlene	som	brukes	
til	å	knytte	utstederen	til	systemet,	og	for	å	gi	visshet	
om	kilden	til	opplysningene	som	registreres.

7.2.		 Lagringsordningen	 bør	 av	 sikkerhetshensyn	 ha	 rett	
til	 å	 begrense	 de	 kommunikasjonsmidlene	 som	 kan	
brukes,	men	 den	 bør	minst	 kunne	motta	 elektroniske	
opplysninger	 gjennom	 et	 system	 som	 utstederen	 har	
tilgang	til.

De	 typene	 kommunikasjonsmidler	 som	 skal	 brukes,	
bør	 uansett	 være	 lett	 tilgjengelige,	 i	 vanlig	 bruk	 og	
allment	tilgjengelige	til	lav	pris.

8.	 De	lagrede	obligatoriske	opplysningenes	integritet

8.1.		 Lagringsordningen	bør	lagre	opplysningene	i	et	sikkert	
elektronisk	format,	og	bør	ha	 innført	hensiktsmessige	
sikkerhetssystemer	som	er	utformet	for	å	gjøre	risikoen	
for	 datakorrupsjon	 og	 ulovlig	 tilgang	 så	 liten	 som	
mulig.

8.2.		 Lagringsordningen	 bør	 sikre	 at	 de	 obligatoriske	
opplysningene	som	den	 innehar	 slik	de	er	mottatt	 fra	
utstederen,	er	fullstendige,	og	at	innholdet	i	dem	ikke	
kan	endres	når	de	er	lagret.

I	 tilfeller	 der	 lagringsordningen	 godtar	 å	 motta	
opplysninger	 som	 ikke	 er	 elektroniske,	 bør	
lagringsordningen	 når	 den	 konverterer	 dokumentene	
til	 elektroniske	 dokumenter,	 sikre	 at	 innholdet	 i	
opplysningene	er	fullstendig	og	uendret	i	forhold	til	de	
opplysningene	som	ble	sendt	av	utstederen.

8.3.		 Opplysninger	 som	 er	 sendt	 til	 lagringsordningen,	
og	 som	 er	 gjort	 tilgjengelige,	 bør	 ikke	 fjernes	 fra	
lagringsordningen.	Dersom	noe	må	tilføyes	eller	rettes,	
bør	det	framgå	av	rettingen	eller	tilleggsopplysningen	
hvilket	punkt	som	endres,	og	det	bør	framgå	om	det	er	
en	retting	eller	en	tilføyelse.

9.	 Validering

9.1.		 Lagringsordningen	 bør	 kunne	 validere	 de	 lagrede	
opplysningene,	noe	som	innebærer	at	systemet	bør	gi	
mulighet	 for	 en	 automatisk	 inspeksjon	 av	 de	 lagrede	
dokumentene	for	å	kontrollere	at	de	teknisk	oppfyller	
de	 fastsatte	 standardene,	 at	 de	 er	 fullstendige	 og	 har	
riktig	format.

9.2.		 Lagringsordningen	 bør	 ha	 innført	 systemer	 som	 kan	
oppdage	 brudd	 i	 den	 elektroniske	 overføringen	 og	
anmode	om	at	alle	opplysninger	som	den	ikke	mottar	
fra	avsenderen,	overføres	på	nytt.

10.	 Pålitelig	tilgang	til	tjenester

10.1.		 Lagringsordningen	 bør	 ha	 innført	 sikkerhetssystemer	
for	 å	 garantere	 at	 utstederne	 og	 sluttbrukerne	 har	
uavbrutt	tilgang	til	tjenestene	døgnet	rundt	og	sju	dager	
i	uka.

Hver	lagringsordning	bør	definere	sine	krav	på	grunnlag	
av	systemenes	kjennetegn	og	særlige	driftsvilkår.

Systemenes	kapasitet,	det	vil	si	servernes	kapasitet	og	
den	tilgjengelige	båndbredden,	bør	være	tilstrekkelig	til	
å	støtte	de	forventede	anmodningene	fra	utstederne	når	
det	gjelder	lagring	av	opplysninger,	og	fra	sluttbrukerne	
når	det	gjelder	tilgang	til	lagrede	opplysninger.

10.2.		 Lagringsordningen	 bør	 ha	 rett	 til	 å	 hindre	 tilgang	 til	
sine	 systemer	 i	 kortere	 tidsrom	når	 det	 er	 nødvendig	
for	 å	 utføre	 viktig	 vedlikehold	 eller	 for	 å	 oppgradere	
tjenestene.	Når	det	 er	mulig,	 skal	det	gis	beskjed	om	
slike	avbrudd	på	forhånd.

11.		 Unntak	og	gjenoppretting

Lagringsordningen	 bør	 ha	 en	 framgangsmåte	 for	
vurdering	med	hensyn	 til	 behandling	og	godkjenning	
eller	 avvisning	 av	 anmodninger	 om	 unntak	 for	
opplysninger	som	mottas	for	sent	som	følge	av	tekniske	
problemer	ved	lagringsordningen,	og	for	opplysninger	
som	 ikke	 oppfyller	 standardene.	Ordningen	 bør	 også	
stille	 til	 rådighet	gjenopprettingsverktøy	som	gjør	det	
mulig	for	utstederen	å	bruke	andre	lagringsmåter	i	stedet	
for	 den	 anbefalte	når	den	 ikke	virker.	Utstederen	bør	
imidlertid	være	forpliktet	til	å	lagre	opplysningene	på	
nytt	gjennom	hovedordningen	når	den	er	gjenopprettet.
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12.	 Reservesystemer

12.1.		 Lagringsordningen	bør	være	teknologisk	uavhengig	og	
ha	 tilstrekkelig	 reserveutstyr	 til	 å	kunne	vedlikeholde	
og	gjenopprette	sine	tjenester	innen	rimelig	tid.

12.2.		 Hver	lagringsordning	må	vurdere	utformingen	av	disse	
reservesystemene,	idet	det	tas	hensyn	til	de	eksisterende	
systemenes	funksjoner.

Avsnitt 3

Sikkerhet	når	det	gjelder	opplysningskilden

13.	 Sikkerhet	 når	 det	 gjelder	 opplysningskilden	 og	 dens	
gyldighet

13.1.		 Lagringsordningen	 bør	 ha	 innført	 pålitelige	 systemer	
som	 er	 utformet	 for	 å	 gi	 visshet	 om	 kilden	 til	
opplysningene	 som	 registreres.	 Lagringsordningen	
bør	 forsikre	 seg	 om	 at	 opplysningene	 den	 mottar	
kommer	 fra	 en	 autentisk	 kilde.	 Lagringsordningen	
bør	 kontrollere	 at	 alle	 obligatoriske	 finansielle	
opplysninger	som	den	mottar	direkte,	kommer	fra	den	
personen	eller	det	foretaket	som	er	forpliktet	til	å	sende	
inn	opplysningene,	eller	fra	en	person	eller	et	foretak	
som	har	myndighet	 til	 å	 sende	 inn	 opplysningene	 på	
vegne	av	personen	eller	foretaket.

13.2.		 Lagringsordningen	 bør	 kunne	 bekrefte	 mottak	 av	
dokumenter	elektronisk.	Lagringsordningen	bør	enten	
bekrefte	 godkjenning	 av	 eller	 avvise	 en	 innsending	
med	 en	 forklaring	 av	 avvisningen,	 og	 den	 bør	 ha	 en	
«ikke-benektingsklausul».

14.		 Brukerautentisering

Lagringsordningens	sikkerhetstiltak	bør	være	utformet	
slik	at	avsenderens	ekthet	kan	fastslås,	eller	slik	at	det	
er	mulig	å	kontrollere	en	persons	myndighet	til	å	sende	
særlige	opplysninger.	Lagringsordningen	bør	ha	rett	til	
å	kreve	bruk	av	elektroniske	signaturer,	tilgangskoder	
eller	andre	hensiktsmessige	tiltak	som	gir	tilstrekkelig	
sikkerhet.

15.		 Behov	 for	 å	 sikre	 de	 obligatoriske	 opplysningenes	
integritet

Lagringsordningen	 bør	 sikre	 at	 det	 ikke	 er	 noen	
betydelig	 risiko	 for	 at	 de	opprinnelige	opplysningene	
forvanskes	eller	endres,	verken	utilsiktet	eller	tilsiktet,	
samt	fastsette	eventuelle	endringer.

Avsnitt 4

Tidsregistrering

16.		 Elektronisk	registrering	og	dato-	og	tidsstempling

16.1.		 Lagringsordningen	 bør	 kunne	 registrere	 elektroniske	
innsendinger	automatisk	og	påføre	dato-	og	tidsstempel.

16.2.		 Lagringsordningen	 bør	 ha	 rett	 til	 å	 kreve	 at	
opplysninger	 sendes	 inn	 i	 fastsatte	 formater	 og	
maler,	 noe	 som	 muliggjør	 bruk	 av	 helautomatisk	
databehandlingsteknologi.

Dersom	 det	 kreves	 særlige	 formater,	 bør	
lagringsordningen	 likevel	 bruke	 systemer	 med	 åpen	
arkitektur	 ved	 lagring	 av	 opplysninger,	 og	 bør	minst	
godta

a)	 filformater	 og	overføringsprotokoller	 som	 ikke	 er	
eiendomsrettslig	 beskyttet,	 og	 som	 ikke	 gjør	 det	
nødvendig	med	programvare	fra	bare	én	leverandør,

b)	 formater	som	ikke	er	eiendomsrettslig	beskyttet,	og	
som	er	i	vanlig	bruk	og	allment	akseptert.

Dersom	det	kreves	maler,	bør	lagringsordningen	sikre	at	
disse	er	lett	tilgjengelige,	og	at	de	samordnes	med	dem	
som	brukes	ved	innsending	av	de	samme	obligatoriske	
opplysningene	til	vedkommende	myndighet.

16.3.		 Opplysningene	 bør	 dato-	 og	 tidsstemples	 så	 snart	
de	 kommer	 inn	 i	 lagringsordningen,	 uansett	 om	 de	
er	 kontrollert	 av	 vedkommende	 myndighet	 først	
(forhåndskontroll)	eller	vil	bli	kontrollert	etter	at	de	har	
kommet	inn	i	lagringsordningen	(etterkontroll).

Avsnitt 5

Enkel	tilgang	for	sluttbrukere

17.	 Presentasjon	av	opplysningene

Når	 lagringsordningen	 presenterer	 sine	 tjenester	 for	
sluttbrukerne,	 bør	 den	 skille	 mellom	 obligatoriske	
finansielle	 opplysninger	 som	 er	 lagret	 i	 henhold	 til	
en	 juridisk	 forpliktelse,	 og	 eventuelle	 verdiøkende	
tjenester	som	lagringsordningen	tilbyr.

18.		 Språkordning

18.1.		 Lagringsordningen	 bør	 registrere	 og	 forenkle	
tilgangen	 til	 alle	 de	 tilgjengelige	 språkversjonene	 av	
opplysningene	 som	 utstederen	 har	 innsendt.	 Tilgang	
til	 alle	 språkversjonene	 betyr	 imidlertid	 ikke	 at	
lagringsordningen	 skal	 oversette	 opplysningene	 til	
andre	språk	enn	de	språkversjonene	som	utstederen	har	
innsendt.

18.2.		 Søkemulighetene	 i	 lagringsordningen	 bør	 være	
tilgjengelige	 på	 det	 språket	 som	 vedkommende	
myndigheter	 i	 hjemstaten	 godtar,	 og	 på	 minst	 ett	
språk	 som	 er	 vanlig	 innenfor	 det	 internasjonale	
finansområdet.
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19.		 Teknisk	tilgjengelighet

19.1.		 Lagringsordningen	 bør	 bruke	 systemer	 med	 åpen	
arkitektur	 for	 tilgang	 til	 de	 lagrede	 opplysningene.	
Ved	utformingen	av	systemene	bør	 lagringsordningen	
sikre	at	deres	systemer	tillater	eller	kan	tillate	teknisk	
samvirking	med	andre	lagringsordninger	i	den	samme	
eller	andre	medlemsstater.

19.2.		 Lagringsordningen	bør	gjøre	opplysninger	tilgjengelige	
for	sluttbrukerne	så	snart	det	er	teknisk	mulig	etter	at	
de	er	lagret,	idet	det	tas	hensyn	til	lagringsordningens	
strukturer	 og	 driftsmetoder.	 Lagringsordningen	 bør	
ikke	med	hensikt	forsinke	prosessen.

19.3.		 Lagringsordningen	bør	gi	sluttbrukere	løpende	tilgang	
til	 alle	 lagrede	 obligatoriske	 opplysninger	 i	 samsvar	
med	vilkårene	beskrevet	i	nr.	10.

19.4.		 Lagringsordningen	 bør	 tilby	 brukerstøtte.	 Graden	
av	 støtte	 som	 hver	 lagringsordning	 velger	 å	 yte,	 må	
fastsettes	på	nasjonalt	plan.

20.		 Formatet	 på	 de	 opplysningene	 som	 sluttbrukerne	 har	
tilgang	til

20.1.		 Obligatoriske	 opplysninger	 i	 lagringsordningen	 bør	
ha	 et	 format	 som	 gjør	 at	 brukerne	 på	 en	 enkel	måte	
kan	se	på,	 laste	ned	og	skrive	ut	alle	de	obligatoriske	
opplysningene,	 uansett	 hvor	 brukeren	 befinner	 seg.	
Tilgang	 til	 de	 obligatoriske	 opplysningene	 betyr	
imidlertid	 ikke	 at	 lagringsordningen	 skal	 stille	 trykte	
kopier	av	disse	opplysningene	til	rådighet	for	brukerne.

20.2.		 Lagringsordningen	bør	tilby	sluttbrukere	muligheten	til	
å	søke,	bestille	og	stille	spørsmål	om	de	obligatoriske	
opplysningene	som	er	lagret.

20.3.		 Lagringsordningen	 bør	 registrere	 tilstrekkelige	
referanseopplysninger	 om	 de	 obligatoriske	
opplysningene	den	mottar.	Disse	referanseopplysningene	
bør	omfatte	minst	følgende:

a)	 identifikasjon	av	opplysningene	som	obligatoriske	
opplysninger,

b)	 navnet	 på	 utstederen	 som	 de	 obligatoriske	
opplysningene	kommer	fra,

c)	 tittelen	på	dokumentet,

d)	 tidspunktet	 og	 datoen	 da	 de	 obligatoriske	
opplysningene	ble	spredt,

e)	 dokumentets	språk,

f)	 type	obligatoriske	opplysninger.

Lagringsordningen	 bør	 organisere	 og	 klassifisere	
obligatoriske	 opplysninger	 i	 samsvar	 med	 minst	 de	
punktene	som	er	oppført	i	første	ledd.

Lagringsordningen	 bør	 kunne	 kreve	 at	 utstedere	
skaffer	nødvendige	referanseopplysninger	når	de	lagrer	
obligatoriske	opplysninger.

Lagringsordningen	 bør	 samordne	 disse	 kategoriene	
med	 andre	 lagringsordninger,	 særlig	 når	 det	 gjelder	
typen	 obligatoriske	 opplysninger,	 i	 samsvar	 med	
avtalen	nevnt	i	kapittel	II	i	denne	rekommandasjon.

20.4.		 Lagringsordningen	 bør	 kunne	 kreve	 at	 utstedere	
bruker	 forhåndsfastsatte	 filformater	 og	 maler.	
Lagringsordningen	bør	uansett	godta	minst

a)	 filformater	 og	overføringsprotokoller	 som	 ikke	 er	
eiendomsrettslig	 beskyttet,	 og	 som	 ikke	 gjør	 det	
nødvendig	med	programvare	fra	bare	én	leverandør,

b)	 formater	som	ikke	er	eiendomsrettslig	beskyttet,	og	
som	er	i	vanlig	bruk	og	allment	akseptert.

Dersom	det	kreves	maler,	bør	lagringsordningen	sikre	at	
disse	er	lett	tilgjengelige,	og	at	de	samordnes	med	dem	
som	brukes	ved	innsending	av	de	samme	obligatoriske	
opplysningene	til	vedkommende	myndighet.

KAPITTEL	IV

RETNINGSLINJER	FOR	FRAMTIDIG	UTVIKLING	AV	
ELEKTRONISKE	NETT

21.		 Medlemsstatene	 bør	 oppmuntre	 vedkommende	
myndigheter	 til	 innen	 30.	 september	 2010,	 innenfor	
Komiteen	 av	 europeiske	 verdipapirtilsyn,	 å	 utarbeide	
hensiktsmessige	 retningslinjer	 for	 den	 framtidige	
utviklingen	av	det	elektroniske	nettet.
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22.		 Disse	 retningslinjene	 bør	 omfatte	 en	 undersøkelse,	
herunder	en	nytte-	og	kostnadsanalyse,	av	muligheten	
for	å	kreve

a)	 at	 det	 ved	 alle	 tilknytningspunktene	 til	 det	
elektroniske	 nettet	 brukes	 harmoniserte	
søkemuligheter	 på	 grunnlag	 av	 et	 sett	 felles	
søkenøkler	 og	 referanseopplysninger,	 for	 slik	
å	 harmonisere	 metodene	 for	 å	 klassifisere	 og	
identifisere	opplysningene	som	skal	lagres,

b)	 at	 det	 ved	 innsending	 av	 obligatoriske	
opplysninger	 til	 lagringsordningen	 brukes	 felles	
registreringsformater	og	-standarder,

c)	 at	 lagringsordningen	 bruker	 en	 felles	 liste	 over	
typer	av	obligatoriske	opplysninger,

d)	 en	teknisk	forbindelse	med	det	elektroniske	nettet	
utviklet	av	nasjonale	foretaksregistre	som	omfattes	
av	direktiv	68/151/EØF,

e)	 at	 tilsynet	med	 de	 tjenestene	 som	ytes	 av	 enhver	
juridisk	person	som	driver	de	felles	delene	av	det	
elektroniske	 nettet,	 overlates	 til	 ett	 enkelt	 organ	
som	 består	 av	 representanter	 for	 vedkommende	
myndigheter	nevnt	i	artikkel	24	i	direktiv	2004/109/
EF.

De	harmoniserte	 søkemulighetene	 nevnt	 i	 første	 ledd	
bokstav	a)	bør	minst	gi	mulighet	til

a)	 søk	 ved	 bruk	 av	 felles	 kategoribetegnelser	
som	 knyttes	 til	 de	 obligatoriske	 finansielle	
opplysningene	når	disse	lagres	i	lagringsordningene,	
som	 for	 eksempel	 utstederens	navn,	 lagringsdato,	
utstederens	 stat,	 tittel	 på	 dokumentet,	
virksomhetssektor/bransje	og	type	av	obligatoriske	
opplysninger,

b)	 dynamisk	søk	eller	kjedesøk,

c)	 søk	etter	opplysninger	fra	flere	stater	med	en	enkelt	
forespørsel.

Retningslinjene	bør	dessuten	omfatte	felles	lister	over	
underkategorier	 av	 virksomhetssektorer/bransjer	 og	
typer	av	obligatoriske	opplysninger.

KAPITTEL	V

OPPFØLGING	OG	MOTTAKERE

23.		 Medlemsstatene	 oppfordres	 til	 å	 underrette	
Kommisjonen	om	tiltak	som	er	truffet	på	bakgrunn	av	
denne	rekommandasjon,	innen	31.	desember	2008.

24.		 Denne	rekommandasjon	er	rettet	til	medlemsstatene.

Utferdiget	i	Brussel,	11.	oktober	2007.

 For Kommisjonen

	 Charlie	McCREEVY

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONEN	 FOR	 DE	 EUROPEISKE	 FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	henvisning	til	europaparlaments-	og	rådsdirektiv	2001/16/
EF	av	19.	mars	2001	om	samtrafikkevnen	til	det	transeuropeiske	
jernbanesystem	 for	 konvensjonelle	 tog(1),	 særlig	 artikkel	
6	nr.	1,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 I	 samsvar	med	artikkel	2	bokstav	c)	 i	direktiv	2001/16/
EF	 er	 det	 transeuropeiske	 jernbanesystemet	 for	
konvensjonelle	tog	inndelt	i	strukturelle	eller	funksjonelle	
delsystemer.

2)	 I	 samsvar	med	 direktivets	 artikkel	 23	 nr.	 1	 skal	 det	 for	
delsystemet	 «Drift	 og	 trafikkstyring»	 utarbeides	 en	
teknisk	spesifikasjon	for	samtrafikkevne	(TSI).

3)	 Første	trinn	for	å	utarbeide	en	TSI	er	at	Den	europeiske	
sammenslutning	 for	 samtrafikkevne	 i	 jernbanenettet	
(AEIF),	som	er	utpekt	til	å	være	det	felles	representative	
organet,	lager	et	utkast	til	en	TSI.

4)	 AEIF	har	 fått	 i	 oppdrag	å	utarbeide	 et	 utkast	 til	 en	TSI	
til	 delsystemet	 «Drift	 og	 trafikkstyring»	 i	 samsvar	med	
artikkel	6	nr.	1	i	direktiv	2001/16/EF.	De	grunnleggende	
parametrene	fastsatt	i	artikkel	6	nr.	4	i	nevnte	direktiv	er	
blitt	drøftet	innenfor	rammen	av	vedlagte	TSI.

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	359	av	18.12.2006,	s.	1,	er	
omhandlet	 i	EØS-komiteens	 beslutning	nr.	 52/2008	 av	25.	 april	 2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	XIII	(Transport),	se	EØS-tillegget	til	Den	
europeiske	unions	tidende	nr.	52,	21.8.2008,	s.	23.

(1)	 EFT	L	110	 av	 20.4.2001,	 s.	 1.	Direktivet	 endret	 ved	direktiv	 2004/50/EF	
(EUT	L	164	av	30.4.2004,	s.	114).	Rettet	i	EUT	L	220	av	21.6.2004,	s.	40).

5)	 Utkastet	til	TSI	ble	fulgt	av	en	presentasjonsrapport	som	
inneholder	 en	 nytte-	 og	 kostnadsanalyse	 som	 fastsatt	 i	
direktivets	artikkel	6	nr.	5.

6)	 På	 bakgrunn	 av	 presentasjonsrapporten	 er	 utkastet	 til	
TSI	 gjennomgått	 av	 komiteen	 nedsatt	 ved	 rådsdirektiv	
96/48/EF	 av	 23.	 juli	 1996	 om	 samtrafikkevnen	 i	 det	
transeuropeiske	 jernbanesystem	 for	 høyhastighetstog(2),	
og	som	det	vises	til	i	artikkel	21	i	direktiv	2001/16/EF.

7)	 I	sin	nåværende	versjon	dekker	 ikke	TSI-en	fullt	ut	alle	
sider	ved	 samtrafikkevnen,	og	de	punktene	 som	 ikke	 er	
behandlet,	 klassifiseres	 som	 «Åpne	 punkter»	 i	 vedlegg	
U	til	TSI-en.	Ettersom	verifiseringen	av	samtrafikkevnen	
i	 samsvar	 med	 artikkel	 16	 nr.	 2	 i	 direktiv	 2001/16/
EF	 skal	 fastsettes	 ved	 henvisning	 til	 kravene	 i	 TSI-
ene,	 er	det	nødvendig	å	 fastsette	hvilke	vilkår	 som	skal	
oppfylles	i	overgangsperioden	mellom	offentliggjøringen	
av	 dette	 vedtak	 og	 den	 fullstendige	 gjennomføringen	
av	 vedlagte	TSI	 utover	 dem	 som	 er	 uttrykkelig	 angitt	 i	
vedlagte	TSI.	Medlemsstatene	 skal	 derfor	 underrette	 de	
andre	 medlemsstatene	 og	 Kommisjonen	 om	 relevante	
nasjonale	 tekniske	 regler	 som	 de	 anvender	 for	 å	 oppnå	
samtrafikkevne	 og	 for	 å	 oppfylle	 de	 grunnleggende	
kravene	 i	 direktiv	 2001/16/EF,	 hvilke	 organer	 de	
utpeker	 for	 å	 gjennomføre	 framgangsmåten	 for	
samsvarsvurdering	 eller	 vurdering	 av	 bruksegnethet,	
og	 hvilke	 framgangsmåter	 de	 bruker	 for	 å	 verifisere	
delsystemenes	 samtrafikkevne	 i	 henhold	 til	 artikkel	 16	
nr.	2	i	direktiv	2001/16/EF.	Kommisjonen	skal	analysere	
de	opplysningene	som	medlemsstatene	har	oversendt,	og	
den	skal	eventuelt	drøfte	behovet	 for	å	 treffe	ytterligere	
tiltak	med	komiteen.

(2)	 EFT	L	235	av	17.9.1996,	s.	6.	Direktivet	sist	endret	ved	direktiv	2004/50/EF.

KOMMISJONSVEDTAK

av	11.	august	2006

om	 den	 tekniske	 spesifikasjonen	 for	 samtrafikkevne	 som	 gjelder	 for	 delsystemet	 «Drift	 og	
trafikkstyring»	i	det	transeuropeiske	jernbanesystem	for	konvensjonelle	tog(*)

[meddelt under nummer K(2006) 3593]

(2006/920/EF)

2013/EØS/38/29
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8)	 Den	aktuelle	TSI-en	skal	ikke	pålegge	bruk	av	bestemte	
teknologier	 eller	 tekniske	 løsninger,	 unntatt	 når	 dette	
er	 strengt	 nødvendig	 for	 å	 oppnå	 samtrafikkevne	 i	 det	
transeuropeiske	jernbanesystem	for	konvensjonelle	tog.

9)	 TSI-en	er	basert	på	den	beste	sakkunnskapen	som	forelå	
på	det	tidspunktet	da	det	aktuelle	utkastet	ble	utarbeidet.	
Den	 teknologiske	 utviklingen	 eller	 driftsmessige,	
sikkerhetsmessige	 eller	 samfunnsmessige	 krav	 kan	
gjøre	det	nødvendig	å	 endre	eller	utfylle	denne	TSI-en.	
Om	nødvendig	 vil	 det	 i	 samsvar	med	 artikkel	 6	 nr.	 3	 i	
direktiv	2001/16/EF	bli	 igangsatt	en	framgangsmåte	for	
gjennomgåelse	eller	ajourføring.

10)	 For	 å	 oppmuntre	 til	 nyskaping	og	 ta	 hensyn	 til	 tilegnet	
erfaring	bør	vedlagte	TSI	revideres	regelmessig.

11)	 Når	 det	 framlegges	 forslag	 om	 nyskapende	 løsninger,	
skal	 produsenten	 eller	 oppdragsgiveren	 opplyse	 om	
hvordan	 de	 avviker	 fra	 det	 aktuelle	 avsnittet	 i	 TSI-en.	
Det	 europeiske	 jernbanebyrå	 skal	 til	 slutt	 fastsette	 de	
relevante	 funksjons-	 og	 grensesnittspesifikasjonene	 for	
løsningen	og	utarbeide	vurderingsmetoder.

12)	 Gjennomføringen	 av	vedlagte	TSI	og	hvordan	den	 skal	
oppfylle	kravene	 i	de	relevante	avsnittene	 i	TSI-en	skal	
fastsettes	 i	 samsvar	 med	 en	 gjennomføringsplan	 som	
hver	 medlemsstat	 skal	 utarbeide	 for	 de	 jernbanelinjene	
de	 har	 ansvaret	 for.	 Kommisjonen	 skal	 analysere	 de	
opplysningene	 som	 medlemsstatene	 har	 oversendt,	 og	
den	skal	eventuelt	drøfte	behovet	for	å	 treffe	ytterligere	
tiltak	med	komiteen.

13)	 For	øyeblikket	 reguleres	 jernbanetrafikken	av	gjeldende	
nasjonale,	 bilaterale,	multinasjonale	 eller	 internasjonale	
avtaler.	 Det	 er	 viktig	 at	 disse	 avtalene	 ikke	 hindrer	
nåværende	 og	 framtidig	 utvikling	 mot	 samtrafikkevne.	
Kommisjonen	må	derfor	undersøke	disse	avtalene	 for	å	
avgjøre	om	TSI-en	i	dette	vedtak	bør	revideres	som	følge	
av	dette.

14)	 Bestemmelsene	i	dette	vedtak	er	i	samsvar	med	uttalelse	
fra	 komiteen	 nedsatt	 ved	 artikkel	 21	 i	 direktiv	 96/48/
EF	—

GJORT	DETTE	VEDTAK:

Artikkel 1

En	 teknisk	 spesifikasjon	 for	 samtrafikkevne	 (heretter	 kalt	
«TSI»)	 som	 gjelder	 delsystemet	 «Drift	 og	 trafikkstyring»	 i	
det	 transeuropeiske	 jernbanesystem	 for	 konvensjonelle	 tog,	
nevnt	 i	 artikkel	 6	 nr.	 1	 i	 direktiv	 2001/16/EF,	 er	 vedtatt	 av	
Kommisjonen.

TSI-en	er	beskrevet	i	vedlegget	til	dette	vedtak.

TSI-en	får	anvendelse	på	delsystemet	«Drift	og	trafikkstyring»	
som	beskrevet	i	nr.	2.4	i	vedlegg	II	til	direktiv	2001/16/EF.

Artikkel 2

1.	 For	de	punktene	som	er	klassifisert	som	«Åpne	punkter»	i	
vedlegg	U	til	TSI-en,	er	de	kravene	som	skal	være	oppfylt	ved	
verifiseringen	av	samtrafikkevnen	i	henhold	til	artikkel	16	nr.	2	
i	direktiv	2001/16/EF,	de	gjeldende	tekniske	reglene	som	er	i	
bruk	i	den	medlemsstaten	som	gir	 tillatelse	til	 ibruktaking	av	
det	delsystemet	som	er	omfattet	av	dette	vedtak.

2.	 Hver	medlemsstat	skal	innen	seks	måneder	etter	at	dette	
vedtak	 er	 meddelt,	 underrette	 de	 øvrige	 medlemsstatene	 og	
Kommisjonen	om	følgende:

a)	 en	liste	over	de	gjeldende	tekniske	reglene	nevnt	i	nr.	1,

b)	 hvilke	framgangsmåter	for	samsvarsvurdering	og	kontroll	
som	vil	bli	benyttet	ved	anvendelse	av	disse	reglene,

c)	 hvilke	 organer	 den	 utpeker	 til	 å	 gjennomføre	 nevnte	
framgangsmåter	for	samsvarsvurdering	og	kontroll.

Artikkel 3

Medlemsstatene	 skal,	 innen	 seks	 måneder	 etter	 at	 vedlagte	
TSI	 er	 trådt	 i	 kraft,	 underrette	 Kommisjonen	 om	 følgende	
avtaletyper:

a)	 nasjonale,	 bilaterale	 eller	 multilaterale	 avtaler	
mellom	 medlemsstatene	 og	 jernbaneforetak	 eller	
infrastrukturforvaltninger,	som	enten	er	inngått	på	fast	eller	
midlertidig	basis,	og	som	er	nødvendige	på	grunn	av	at	den	
aktuelle	 jernbanetransporten	 har	 en	 svært	 spesifikk	 eller	
lokal	karakter,

b)	 bilaterale	eller	multilaterale	avtaler	mellom	jernbaneforetak,	
infrastrukturforvaltninger	 eller	 medlemsstater	 som	
medfører	høy	grad	av	lokal	eller	regional	samtrafikkevne,

c)	 internasjonale	avtaler	mellom	en	eller	flere	medlemsstater	
og	minst	 én	 tredjestat,	 eller	mellom	 jernbaneforetak	eller	
infrastrukturforvaltninger	 fra	 medlemsstater	 og	 minst	 ett	
jernbaneforetak	 eller	 én	 infrastrukturforvaltning	 fra	 en	
tredjestat,	 som	medfører	 høy	grad	 av	 lokal	 eller	 regional	
samtrafikkevne.

Artikkel 4

Medlemsstatene	skal	utarbeide	en	nasjonal	gjennomføringsplan	
for	TSI-en	i	henhold	til	kriteriene	angitt	i	kapittel	7	i	vedlegget.
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De	 skal,	 senest	 ett	 år	 etter	 at	 dette	 vedtak	 er	 trådt	 i	 kraft,	
oversende	 denne	 gjennomføringsplanen	 til	 de	 øvrige	
medlemsstatene	og	Kommisjonen.

Artikkel 5

Dette	vedtak	trer	i	kraft	seks	måneder	etter	at	det	er	meddelt.

Artikkel 6

Dette	vedtak	er	rettet	til	medlemsstatene.

Utferdiget	i	Brussel,	11.	august	2006.

 For Kommisjonen

	 Jacques	BARROT

 Visepresident
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TEKNISK	SPESIFIKASJON	FOR	SAMTRAFIKKEVNE

DELSYSTEMET	«DRIFT	OG	TRAFIKKSTYRING»

1.	 INNLEDNING

1.1.	 TEKNISK VIRKEOMRÅDE

Denne	TSI-en	gjelder	for	delsystemet	«Drift	og	trafikkstyring»,	som	er	oppført	i	listen	i	nr.	1	i	vedlegg	II	til	direktiv	2001/16/EF.

Ytterligere	opplysninger	om	dette	delsystemet	finnes	i	kapittel	2.

1.2.		 GEOGRAFISK VIRKEOMRÅDE

Det	geografiske	virkeområdet	for	denne	TSI-en	er	det	transeuropeiske	jernbanesystem	for	konvensjonelle	tog,	som	beskrevet	i	vedlegg	I	
til	direktiv	2001/16/EF.

Innholdet	i	denne	TSI-en

I	samsvar	med	artikkel	5	nr.	3	i	direktiv	2001/16/EF	omfatter	denne	TSI-en	følgende:

a)	 den	angir	det	tilsiktede	virkeområdet	for	delsystemet	«Drift	og	trafikkstyring»	—	kapittel	2,

b)	 den	fastsetter	grunnleggende	krav	for	det	aktuelle	delsystemet	og	delsystemets	grensesnitt	mot	andre	delsystemer	—	kapittel	3,

c)	 den	fastsetter	funksjonelle	og	tekniske	spesifikasjoner	som	delsystemet	og	dets	grensesnitt	mot	andre	delsystemer	skal	oppfylle.	Om	
nødvendig	kan	disse	spesifikasjonene	variere	avhengig	av	delsystemets	bruk,	f.eks.	avhengig	av	de	kategoriene	av	jernbanelinjer,	
knutepunkter	og/eller	rullende	materiell	som	fastsatt	i	direktivets	vedlegg	I	—	kapittel	4,

d)	 den	angir	hvilke	samtrafikkomponenter	og	grensesnitt	som	er	omfattet	av	europeiske	spesifikasjoner,	herunder	europeiske	standarder,	
som	er	nødvendige	for	å	nå	målet	om	samtrafikkevne	i	det	transeuropeiske	jernbanesystem	for	konvensjonelle	tog	—	kapittel	5,

e)	 den	 angir,	 i	 hvert	 enkelt	 tilfelle,	 hvilke	 framgangsmåter	 som	 gjelder	 for	 samsvarsvurdering	 eller	 vurdering	 av	 bruksegnethet.	
Dette	omfatter	særlig	de	modulene	som	er	definert	i	rådsbeslutning	93/465/EØF,	eller	eventuelt	de	særlige	framgangsmåtene	som	
skal	benyttes	 for	enten	samsvarsvurdering	eller	vurdering	av	bruksegnethet	 for	 samtrafikkomponenter,	 samt	EF-verifiseringen	av	
delsystemer.	Dersom	det	finnes	dokumenter	som	kan	være	nyttige	for	å	støtte	gjennomføringen	av	denne	TSI-en,	er	de	angitt	—	
kapittel	6,

f)	 den	angir	strategien	for	gjennomføring	av	TSI-en.	Det	er	særlig	nødvendig	å	spesifisere	de	fasene	som	skal	sluttføres	for	å	oppnå	en	
gradvis	overgang	fra	nåværende	til	endelig	situasjon,	der	samsvar	med	TSI-en	er	normen	—	kapittel	7,

g)	 den	angir	hvilke	faglige	kvalifikasjoner	som	kreves	av	det	berørte	personalet	og	hvilke	vilkår	for	helse	og	sikkerhet	på	arbeidsplassen	
som	skal	oppfylles	under	arbeidet	med	drift	og	vedlikehold	av	det	aktuelle	delsystemet,	samt	vilkår	for	gjennomføringen	av	TSI-en	
—	kapittel	4.

Det	kan	dessuten	i	samsvar	med	artikkel	5	nr.	5	fastsettes	bestemmelser	om	særlige	tilfeller	for	hver	TSI,	og	dette	er	angitt	i	kapittel	7.

I	kapittel	4	omfatter	denne	TSI-en	også	særlige	drifts-	og	vedlikeholdsregler	for	virkeområdet	angitt	i	nr.	1.1.	og	1.2	ovenfor.

2.	 DEFINISJON	AV	DELSYSTEM/VIRKEOMRÅDE

2.1.		 DELSYSTEM

Delsystemet	«Drift	og	trafikkstyring»	er	definert	i	nr.	2.4	i	vedlegg	II	til	direktiv	2001/16/EF.

Det	omfatter	særlig:

–	 «Framgangsmåter	og	 tilhørende	utstyr	 som	muliggjør	enhetlig	drift	av	de	ulike	strukturelle	delsystemene,	både	under	normal	og	
redusert	drift,	herunder	særlig	framføring	av	tog,	trafikkplanlegging	og	-styring.

–	 De	samlede	faglige	kvalifikasjoner	som	kreves	for	å	kunne	yte	trafikktjenester	over	landegrensene»
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2.2.		 VIRKEOMRÅDE

Virkeområdet	for	denne	TSI-en	er	delsystemet	«Drift	og	trafikkstyring»,	som	ivaretas	av	infrastrukturforvaltninger	og	jernbaneforetak,	og	
som	omhandler	drift	av	tog	på	jernbanelinjene	i	det	transeuropeiske	nettet	for	konvensjonelle	tog.

Spesifikasjonene	fastsatt	i	TSI-en	for	drift	og	trafikkstyring	kan	brukes	som	en	veiledning	for	drift	av	togene,	selv	om	de	ikke	omfattes	av	
virkeområdet	for	denne	TSI-en.

2.2.1.		 PERSONALE	OG	TOG

Nr.	4.6	og	4.7	får	anvendelse	på	personale	som	utfører	sikkerhetskritiske	oppgaver	som	å	framføre	et	tog	eller	arbeide	om	bord	på	et	tog,	
når	dette	innebærer	å	krysse	en	eller	flere	grenser	mellom	stater	og	å	arbeide	utenfor	det	eller	de	områdene	som	angis	som	«grense»	i	
nettveiledningen	til	en	infrastrukturforvaltning,	og	som	omfattes	av	dennes	sikkerhetsgodkjenning.

En	ansatt	anses	ikke	for	å	passere	en	grense	dersom	vedkommende	utelukkende	arbeider	innenfor	de	«grense»-områdene	som	er	beskrevet	
ovenfor.

For	 personale	 som	 utfører	 sikkerhetskritiske	 oppgaver	 som	 å	 sende	 av	 gårde	 tog	 og	 gi	 tillatelse	 til	 togbevegelser,	 gjelder	 gjensidig	
anerkjennelse	mellom	statene	av	faglige	kvalifikasjoner	og	vilkår	for	helse	og	sikkerhet.

For	personale	som	utfører	sikkerhetskritiske	oppgaver	i	 tilknytning	til	siste	klargjøring	av	et	tog	før	det	krysser	en	eller	flere	grenser,	
og	som	arbeider	utenfor	det	eller	de	«grense»-områdene	som	er	beskrevet	ovenfor,	får	nr.	4.6	anvendelse	med	gjensidig	anerkjennelse	
av	vilkår	 for	helse	og	 sikkerhet	mellom	medlemsstatene.	Et	 tog	 anses	 ikke	 for	 å	 inngå	 i	 en	 tjeneste	over	 landegrensene	dersom	alle	
kjøretøyene	i	toget	utelukkende	krysser	landegrensen,	men	ikke	den	eller	de	«grense»-områdene	som	er	beskrevet	ovenfor.

Dette	kan	sammenfattes	i	tabellene	nedenfor:

Personale	som	arbeider	om	bord	på	tog	som	krysser	landegrensene	og	fortsetter	utover	grenseområdet

Oppgave Faglige	kvalifikasjoner Medisinske	krav

Framfører	et	tog	og	arbeider	om	bord	på	
et	tog

4.6 4.7

Gir	tillatelse	til	togbevegelser Gjensidig	anerkjennelse Gjensidig	anerkjennelse

Klargjør	tog 4.6 Gjensidig	anerkjennelse

Sender	av	gårde	tog Gjensidig	anerkjennelse Gjensidig	anerkjennelse

Personale	som	arbeider	om	bord	på	tog	som	ikke	krysser	landegrensene,	eller	som	utelukkende	kjører	til	grenseområder

Oppgave Faglige	kvalifikasjoner Medisinske	krav

Framfører	et	tog	og	arbeider	om	bord	på	
et	tog

Gjensidig	anerkjennelse Gjensidig	anerkjennelse

Gir	tillatelse	til	togbevegelser Gjensidig	anerkjennelse Gjensidig	anerkjennelse

Klargjør	tog Gjensidig	anerkjennelse Gjensidig	anerkjennelse

Sender	av	gårde	tog Gjensidig	anerkjennelse Gjensidig	anerkjennelse

Når	disse	tabellene	leses,	er	det	viktig	å	bemerke	at	den	kommunikasjonsprotokollen	som	er	beskrevet	i	kapittel	4.2.1,	er	et	obligatorisk	
krav.
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2.2.2.		 DRIFTSPRINSIPPER

De	europeiske	infrastrukturene	er	utformet	på	ulik	måte	og	bygger	på	ulike	prinsipper,	og	det	forklarer	til	dels	at	det	finnes	ulike	regler	og	
framgangsmåter	som	ofte	bare	kan	utlignes	gjennom	store	investeringer.

Derfor	er	det	overordnede	formålet	med	nåværende	versjon	av	denne	TSI-en,	som	er	den	første	siden	direktiv	2001/16/EF	trådte	i	kraft,	
ikke	 å	 skape	 en	 enhetlig	 europeisk	 regelbok	 for	 drift	 og	 trafikkstyring	 av	 konvensjonelle	 tog.	De	 reglene	 og	 framgangsmåtene	 som	
imidlertid	kan	anvendes	for	å	tillate	enhetlig	drift	av	nye	strukturelle	delsystemer	som	skal	inngå	i	det	transeuropeiske	nett,	særlig	de	
reglene	og	 framgangsmåtene	 som	er	direkte	knyttet	 til	 driften	av	et	nytt	 system	 for	 styring,	kontroll	og	 signal,	 skal	være	 identiske	 i	
identiske	situasjoner.

Innledningsvis	 har	 denne	TSI-en	 bare	 omfattet	 de	 elementene	 (som	 angitt	 i	 kapittel	 4)	 av	 delsystemet	 «Drift	 og	 trafikkstyring»	 for	
konvensjonelle	 tog	 der	 det	 først	 og	 fremst	 finnes	 driftsmessige	 grensesnitt	 mellom	 jernbaneforetak	 og	 infrastrukturforvaltninger,	
eller	der	det	særlig	er	mulig	å	 fremme	samtrafikkevne.	 I	den	forbindelse	er	det	 tatt	behørig	hensyn	 til	kravene	 i	direktiv	2004/49/EF	
(jernbanesikkerhetsdirektivet).

Når	det	 foreligger	nærmere	driftsregler	 for	European	Railway	Traffic	Management	System	(ERTMS),	vil	de	bli	 innført	 i	vedleggene	
(A1	for	ERTMS/ETCS	og	A2	for	ERTMS/GSMR)	til	denne	TSI-en.	Vedlegg	A1	er	inntil	videre	bare	å	regne	som	veiledende	og	ikke	
obligatorisk,	ettersom	reglene	ikke	er	sluttbehandlet.

2.2.3.		 ANVENDELSE	PÅ	EKSISTERENDE	KJØRETØYER	OG	INFRASTRUKTUR

De	fleste	kravene	i	denne	TSI-en	er	knyttet	til	prosesser	og	framgangsmåter,	men	noen	er	også	knyttet	til	fysiske	komponenter,	tog	og	
kjøretøyer	som	er	viktige	for	driften.

Prosjekteringskriteriene	 for	 disse	 komponentene	 er	 beskrevet	 i	 de	 TSI-ene	 som	 omfatter	 andre	 delsystemer,	 for	 eksempel	 rullende	
materiell.	I	TSI-en	for	drift	og	trafikkstyring	er	søkelyset	rettet	mot	komponentenes	driftsmessige	funksjoner.

I	slike	tilfeller	er	det	akseptert	at	det	medfører	kostnader	å	skulle	endre	eksisterende	rullende	materiell/infrastruktur	for	å	kunne	oppfylle	
alle	kravene	i	denne	TSI-en.	De	aktuelle	kravene	gjelder	derfor	bare	for	nye	komponenter	eller	dersom	komponentene	skal	opprustes	eller	
fornyes,	og	der	det	er	nødvendig	med	en	ny	tillatelse	for	ibruktaking	i	henhold	til	artikkel	14.3	i	direktiv	2001/16/EF.

2.3.		 FORBINDELSEN MELLOM DENNE TSI-EN OG DIREKTIV 2004/49/EF

Selv	om	denne	TSI-en	bygger	på	direktiv	2001/16/EF	(samtrafikkdirektivet),	omhandler	den	krav	som	er	nært	knyttet	til	driftsmetoder	
og	 -prosesser	 som	 infrastrukturforvaltningen	 eller	 jernbaneforetaket	må	oppfylle	når	 de	 søker	om	et	 sikkerhetssertifikat	 i	 henhold	 til	
direktiv	2004/49/EF	(jernbanesikkerhetsdirektivet).

3.	 GRUNNLEGGENDE	KRAV

3.1.		 SAMSVAR MED GRUNNLEGGENDE KRAV

I	henhold	 til	 artikkel	4	nr.	 1	 i	 direktiv	2001/16/EF	 skal	det	 transeuropeiske	 jernbanesystem	 for	konvensjonelle	 tog,	delsystemene	og	
samtrafikkomponentene	oppfylle	de	grunnleggende	kravene	som	er	fastsatt	i	generelle	vendinger	i	vedlegg	III	til	direktivet.

3.2.		 GRUNNLEGGENDE KRAV — OVERSIKT

De	grunnleggende	kravene	omfatter

–	 sikkerhet,

–	 pålitelighet	og	tilgjengelighet,

–	 helse,

–	 miljøvern,

–	 teknisk	forenlighet.

I	 henhold	 til	 direktiv	 2001/16/EF	 kan	 de	 grunnleggende	 kravene	 gjelde	 generelt	 for	 hele	 det	 transeuropeiske	 jernbanesystem	 for	
konvensjonelle	tog,	eller	særskilt	for	hvert	delsystem	og	dets	komponenter.
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3.3.		 SÆRLIGE ASPEKTER SOM BERØRER DISSE KRAVENE

De	allmenne	kravenes	relevans	for	delsystemet	«Drift	og	trafikkstyring»	fastsettes	på	følgende	måte:

3.3.1.		 SIKKERHET

I	 samsvar	med	vedlegg	 III	 til	 direktiv	2001/16/EF	gjelder	 følgende	 sikkerhetsrelaterte	grunnleggende	krav	 for	delsystemet	«Drift	og	
trafikkstyring»:

Grunnleggende	krav	1.1.1	i	vedlegg	III	til	direktiv	2001/16/EF:

«Planlegging,	 bygging	 eller	 montering	 samt	 vedlikehold	 og	 kontroll	 av	 sikkerhetskritiske	 komponenter,	 særlig	 komponenter	 som	
medvirker	ved	togtrafikken,	skal	garantere	at	sikkerhetsnivået	tilsvarer	de	målene	som	er	fastsatt	for	nettet,	også	under	spesifiserte	forhold	
der	det	inntreffer	svikt.»

Når	det	gjelder	delsystemet	«Drift	og	trafikkstyring»,	tas	dette	grunnleggende	kravet	opp	gjennom	spesifikasjonene	i	avsnittet	om	«togets	
synlighet»	(nr.	4.2.2.1	og	4.3)	og	«togets	hørbarhet»	i	nr.	4.2.2.2	og	4.3.

Grunnleggende	krav	1.1.2	i	vedlegg	III	til	direktiv	2001/16/EF:

«Parametrene	for	kontakten	mellom	hjul	og	skinner	må	oppfylle	de	krav	til	kjørestabilitet	som	er	nødvendige	for	å	garantere	sikker	trafikk	
ved	høyeste	tillatte	hastighet.»

Dette	grunnleggende	kravet	er	ikke	relevant	for	delsystemet	«Drift	og	trafikkstyring».

Grunnleggende	krav	1.1.3	i	vedlegg	III	til	direktiv	2001/16/EF:

«De	anvendte	komponentene	må	kunne	motstå	alle	vanlige	og	uvanlige	spesifiserte	påkjenninger	under	hele	sin	brukstid.	Det	må	med	
egnede	midler	sørges	for	at	enhver	uforutsett	svikt	får	begrenset	innvirkning	på	sikkerheten.»

Når	det	gjelder	delsystemet	«Drift	og	trafikkstyring»,	tas	dette	grunnleggende	kravet	opp	gjennom	spesifikasjonene	i	avsnittet	om	«togets	
synlighet»	(nr.	4.2.2.1	og	4.3).

Grunnleggende	krav	1.1.4	i	vedlegg	III	til	direktiv	2001/16/EF:

«Ved	planleggingen	av	faste	anlegg	og	rullende	materiell	og	valg	av	materialer	må	det	tas	sikte	på	å	begrense	utvikling,	spredning	og	
skadevirkninger	av	ild	og	røyk	i	tilfelle	brann.»

Dette	grunnleggende	kravet	er	ikke	relevant	for	delsystemet	«Drift	og	trafikkstyring».

Grunnleggende	krav	1.1.5	i	vedlegg	III	til	direktiv	2001/16/EF:

«Alle	innretninger	beregnet	på	å	betjenes	av	passasjerene	må	være	slik	utformet	at	brukssikkerheten	ikke	svekkes	og	at	brukernes	helse	
og	sikkerhet	ikke	settes	i	fare	dersom	innretningene	brukes	på	en	forutsigbar	måte	som	ikke	er	i	samsvar	med	oppslått	bruksanvisning.»

Dette	grunnleggende	kravet	er	ikke	relevant	for	delsystemet	«Drift	og	trafikkstyring».

3.3.2.		 PÅLITELIGHET	OG	TILGJENGELIGHET

Grunnleggende	krav	1.2	i	vedlegg	III	til	direktiv	2001/16/EF:

«Tilsyn	med	og	vedlikehold	av	faste	anlegg	og	rullende	materiell	som	er	en	del	av	togtrafikken,	skal	tilrettelegges	og	foretas	på	en	slik	
måte	og	med	en	slik	hyppighet	at	komponentene	kan	opprettholde	sin	funksjonsevne	under	de	angitte	forhold.»

Dette	grunnleggende	kravet	er	ikke	relevant	for	delsystemet	«Drift	og	trafikkstyring».

3.3.3.		 HELSE

Grunnleggende	krav	1.3.1	i	vedlegg	III	til	direktiv	2001/16/EF:

«Materialer	som	i	kraft	av	den	måten	de	brukes	på,	kan	utgjøre	en	helsefare	for	dem	som	har	adgang	til	dem,	skal	ikke	brukes	i	tog	og	
jernbaneinfrastrukturer.»

Dette	grunnleggende	kravet	er	ikke	relevant	for	delsystemet	«Drift	og	trafikkstyring».
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Grunnleggende	krav	1.3.2	i	vedlegg	III	til	direktiv	2001/16/EF:

«Slike	materialer	må	velges,	behandles	og	brukes	på	en	slik	måte	at	utslipp	av	skadelig	og	farlig	røyk	eller	gass	begrenses,	særlig	i	tilfelle	
brann.»

Dette	grunnleggende	kravet	er	ikke	relevant	for	delsystemet	«Drift	og	trafikkstyring».

3.3.4.		 MILJØVERN

Grunnleggende	krav	1.4.1	i	vedlegg	III	til	direktiv	2001/16/EF:

«Miljøvirkningene	av	byggingen	og	driften	av	det	transeuropeiske	jernbanesystem	for	konvensjonelle	tog	må	vurderes	og	tas	i	betraktning	
på	systemets	planleggingstrinn	i	samsvar	med	gjeldende	fellesskapsbestemmelser.»

Dette	grunnleggende	kravet	er	ikke	relevant	for	delsystemet	«Drift	og	trafikkstyring».

Grunnleggende	krav	1.4.2	i	vedlegg	III	til	direktiv	2001/16/EF:

«Materialene	som	brukes	i	tog	og	jernbaneinfrastrukturer	må	hindre	utslipp	av	miljøskadelig	og	farlig	røyk	eller	gass,	særlig	i	tilfelle	
brann.»

Dette	grunnleggende	kravet	er	ikke	relevant	for	delsystemet	«Drift	og	trafikkstyring».

Grunnleggende	krav	1.4.3	i	vedlegg	III	til	direktiv	2001/16/EF:

«Det	rullende	materiell	og	energiforsyningssystemene	må	utformes	og	framstilles	på	en	slik	måte	at	de	er	elektromagnetisk	kompatible	
med	anlegg	og	utstyr	samt	med	private	eller	offentlige	nett	der	det	er	risiko	for	interferens.»

Dette	grunnleggende	kravet	er	ikke	relevant	for	delsystemet	«Drift	og	trafikkstyring».

Grunnleggende	krav	1.4.4	i	vedlegg	III	til	direktiv	2001/16/EF:

«Ved	driften	av	det	transeuropeiske	jernbanesystem	for	konvensjonelle	tog	må	lovfestede	støygrenser	overholdes».

Dette	grunnleggende	kravet	behandles	først	og	fremst	i	TSI-en	for	støy,	og	delsystemet	«Drift	og	trafikkstyring»	omhandler	visse	deler	i	
nr.	4.2.2.2	og	4.3	med	hensyn	til	«togets	hørbarhet».

Grunnleggende	krav	1.4.5	i	vedlegg	III	til	direktiv	2001/16/EF:

«Driften	av	det	transeuropeiske	jernbanesystem	for	konvensjonelle	tog	må	ikke	ved	normal	vedlikeholdsstand	forårsake	et	vibrasjonsnivå	
i	grunnen	som	er	uakseptabelt	for	virksomhet	og	miljø	nær	infrastrukturen.»

Dette	grunnleggende	kravet	er	ikke	relevant	for	delsystemet	«Drift	og	trafikkstyring».

3.3.5.		 TEKNISK	FORENLIGHET

Grunnleggende	krav	1.5	i	vedlegg	III	til	direktiv	2001/16/EF:

«Infrastrukturenes	og	de	 faste	 anleggenes	 tekniske	 egenskaper	må	være	 innbyrdes	 forenlige,	 og	må	dessuten	være	 forenlige	med	de	
tekniske	egenskapene	til	de	tog	som	skal	brukes	i	det	transeuropeiske	jernbanesystem	for	konvensjonelle	tog.

Dersom	det	i	visse	deler	av	nettet	viser	seg	vanskelig	å	overholde	disse	spesifikasjonene,	kan	det	iverksettes	midlertidige	løsninger	som	
sikrer	framtidig	forenlighet.»

Dette	grunnleggende	kravet	er	ikke	relevant	for	delsystemet	«Drift	og	trafikkstyring».
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3.4.		 ASPEKTER SOM SÆRLIG BERØRER DELSYSTEMET «DRIFT OG TRAFIKKSTYRING»

3.4.1.		 SIKKERHET

Grunnleggende	krav	2.6.1	i	vedlegg	III	til	direktiv	2001/16/EF:

«Tilpasningen	av	reglene	for	nettverksdrift	og	kvalifikasjonene	til	togførerne,	togpersonalet	og	til	kontrollsentrenes	personale	må	være	av	
en	slik	art	at	sikker	drift	kan	garanteres,	idet	de	ulike	kravene	som	gjelder	for	innenlands	trafikk	og	for	trafikk	over	landegrensene,	skal	
tas	i	betraktning.

Vedlikeholdsarbeidene	 og	 hyppigheten	 av	 disse,	 vedlikeholds-	 og	 kontrollpersonalets	 opplæring	 og	 kvalifikasjoner	 samt	
kvalitetssikringssystemene	iverksatt	av	de	berørte	operatører	ved	kontroll-	og	vedlikeholdssentrene	må	være	av	en	slik	art	at	de	garanterer	
et	høyt	sikkerhetsnivå.»

Dette	grunnleggende	kravet	behandles	i	følgende	avsnitt	i	denne	spesifikasjonen:

–	 Identifikasjon	av	kjøretøy	(nr.	4.2.2.3)

–	 Bremsing	av	toget	(nr.	4.2.2.6)

–	 Togsammensetning	(nr.	4.2.2.5)

–	 Lasting	av	godsvogner	(nr.	4.2.2.4)

–	 Sikre	at	toget	er	i	driftsferdig	stand	(nr.	4.2.2.7)

–	 Togets	synlighet	(nr.	4.2.2.1	og	4.3)

–	 Togets	hørbarhet	(nr.	4.2.2.2	og	4.3)

–	 Togavgang	(nr.	4.2.3.3)

–	 Trafikkstyring	(nr.	4.2.3.4)

–	 Signalers	synlighet	og	dødmannsfunksjonen	(nr.	4.3)

–	 Sikkerhetsrelatert	kommunikasjon	(nr.	4.2.1.5	og	4.6)

–	 Dokumentasjon	for	lokomotivførere	(nr.	4.2.1.2)

–	 Dokumentasjon	for	annet	personale	i	jernbaneforetak	enn	lokomotivførere	(nr.	4.2.1.3)

–	 Dokumentasjon	til	infrastrukturforvaltningens	personale	som	gir	tillatelse	til	togbevegelser	(nr.	4.2.1.4)

–	 Driftsforstyrrelser	(nr.	4.2.3.6)

–	 Håndtering	av	nødssituasjoner	(nr.	4.2.3.7)

–	 Driftsregler	for	ERTMS	(nr.	4.4)

–	 Faglige	kvalifikasjoner	(nr.	4.6)

–	 Helse-	og	sikkerhetsvilkår	(nr.	4.7)

3.4.2.		 PÅLITELIGHET	OG	TILGJENGELIGHET

Grunnleggende	krav	2.6.2	i	vedlegg	III	til	direktiv	2001/16/EF:

«Vedlikeholdsarbeidene	 og	 hyppigheten	 av	 disse,	 vedlikeholds-	 og	 kontrollpersonalets	 opplæring	 og	 kvalifikasjoner	 samt	
kvalitetssikringssystemene	iverksatt	av	de	berørte	operatører	ved	kontroll-	og	vedlikeholdssentrene	må	være	av	en	slik	art	at	de	garanterer	
et	høyt	nivå	for	systemets	pålitelighet	og	disponibilitet.»

Dette	grunnleggende	kravet	behandles	i	følgende	avsnitt	i	denne	spesifikasjonen:

–	 Togsammensetning	(nr.	4.2.2.5)

–	 Sikre	at	toget	er	i	driftsferdig	stand	(nr.	4.2.2.7)
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–	 Trafikkstyring	(nr.	4.2.3.4)

–	 Sikkerhetsrelatert	kommunikasjon	(nr.	4.2.1.5)

–	 Driftsforstyrrelser	(nr.	4.2.3.6)

–	 Håndtering	av	nødssituasjoner	(nr.	4.2.3.7)

–	 Faglige	kvalifikasjoner	(nr.	4.6)

–	 Helse-	og	sikkerhetsvilkår	(nr.	4.7)

3.4.3.		 TEKNISK	FORENLIGHET

Grunnleggende	krav	2.6.3	i	vedlegg	III	til	direktiv	2001/16/EF:

«Tilpasningen	av	reglene	for	nettverksdrift	og	kvalifikasjonene	til	togførerne,	togpersonalet	og	til	trafikkstyringspersonalet	må	være	av	en	
slik	art	at	effektiv	drift	av	det	transeuropeiske	jernbanesystem	for	konvensjonelle	tog	kan	garanteres,	idet	de	ulike	kravene	som	gjelder	for	
innenlands	trafikk	og	for	trafikk	over	landegrensene,	tas	i	betraktning.»

Dette	grunnleggende	kravet	behandles	i	følgende	avsnitt	i	denne	spesifikasjonen:

–	 Identifikasjon	av	kjøretøy	(nr.	4.2.2.3)

–	 Bremsing	av	toget	(nr.	4.2.2.6)

–	 Togsammensetning	(nr.	4.2.2.5)

–	 Lasting	av	godsvogner	(nr.	4.2.2.4)

–	 Sikkerhetsrelatert	kommunikasjon	(nr.	4.2.1.5)

–	 Driftsforstyrrelser	(nr.	4.2.3.6)

–	 Håndtering	av	nødssituasjoner	(nr.	4.2.3.7)

4.	 BESKRIVELSE	AV	DELSYSTEMET

4.1.		 INNLEDNING

Det	transeuropeiske	jernbanesystem	for	konvensjonelle	tog	(TEN),	som	direktiv	2001/16/EF	får	anvendelse	på,	og	som	delsystemet	«Drift	
og	trafikkstyring»	er	en	del	av,	er	et	 integrert	system	der	samsvar	må	kontrolleres.	Samsvaret	skal	særlig	kontrolleres	med	hensyn	til	
delsystemets	spesifikasjoner,	delsystemets	grensesnitt	mot	det	systemet	som	det	inngår	i,	samt	med	hensyn	til	driftsreglene.

Idet	det	tas	hensyn	til	alle	relevante	grunnleggende	krav,	omfatter	delsystemet	«Drift	og	trafikkstyring»,	som	beskrevet	i	nr.	2.2,	bare	de	
delene	som	er	angitt	i	avsnittet	nedenfor.

I	samsvar	med	direktiv	2001/14/EF	har	 infrastrukturforvaltningen	det	overordnede	ansvaret	 for	å	formulere	alle	de	relevante	kravene	
som	togene	skal	oppfylle	for	å	oppnå	tillatelse	for	framføring	på	sitt	nett,	idet	det	tas	hensyn	til	de	geografiske	særpregene	på	de	enkelte	
jernbanelinjene,	samt	de	funksjonelle	og	de	tekniske	spesifikasjonene	som	angis	nedenfor.

4.2.		 FUNKSJONELLE OG TEKNISKE SPESIFIKASJONER FOR DELSYSTEMET

Funksjonsspesifikasjonene	og	de	tekniske	spesifikasjonene	for	delsystemet	«Drift	og	trafikkstyring»	omfatter	følgende:

–	 spesifikasjoner	for	personalet

–	 spesifikasjoner	for	tog

–	 spesifikasjoner	for	togdrift
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4.2.1.		 SPESIFIKASJONER	FOR	PERSONALET

4.2.1.1.		 Allmenne krav

Dette	avsnittet	omhandler	personale	som	bidrar	 i	driften	av	delsystemet	ved	å	utføre	sikkerhetskritiske	oppgaver	der	det	er	et	direkte	
grensesnitt	mellom	et	jernbaneforetak	og	en	infrastrukturforvaltning.

–	 Personale	i	jernbaneforetak

–	 som	har	som	oppgave	å	framføre	tog	(heretter	kalt	«lokomotivfører»),	og	som	utgjør	en	del	av	«togpersonalet»,

–	 som	utfører	oppgaver	om	bord	(utover	togframføring),	og	som	utgjør	en	del	av	«togpersonalet»,

–	 som	klargjør	togene.

–	 Personalet	i	infrastrukturforvaltningen	som	har	som	oppgave	å	gi	tillatelse	til	togbevegelser

De	områdene	som	omfattes,	er:

–	 dokumentasjon

–	 kommunikasjon

samt	innenfor	det	virkeområdet	som	er	beskrevet	i	nr.	2.2	i	denne	TSI-en:

–	 kvalifikasjoner	(se	nr.	4.6	og	vedlegg	H,	J	og	L),

–	 helse-	og	sikkerhetsvilkår	(se	nr.	4.7).

4.2.1.2.		 Dokumentasjon for lokomotivførere

Jernbaneforetakene	som	har	ansvaret	for	togdriften,	skal	gi	lokomotivføreren	alle	de	opplysningene	som	er	nødvendige	for	at	vedkommende	
skal	kunne	utføre	sine	oppgaver.

Disse	opplysningene	 skal	 ta	hensyn	 til	 alle	nødvendige	elementer	 som	gjelder	drift	under	normale	 forhold,	ved	driftsforstyrrelser	og	
nødssituasjoner	på	de	jernbanestrekningene	som	skal	trafikkeres,	og	det	rullende	materiellet	som	skal	brukes	på	disse	jernbanestrekningene.

4.2.1.2.1.		 Regelbok

Alle	 de	 framgangsmåtene	 som	 lokomotivføreren	 må	 kjenne	 til,	 skal	 samles	 i	 et	 skriftlig	 eller	 elektronisk	 dokument	 som	 kalles	
Lokomotivførers	regelbok.

Lokomotivførers	regelbok	skal	angi	kravene	til	samtlige	jernbanestrekninger	som	trafikkeres,	og	til	det	rullende	materiellet	som	blir	brukt	
på	disse	jernbanestrekningene	i	situasjoner	med	normal	drift,	ved	driftsforstyrrelser	samt	i	nødssituasjoner	som	lokomotivføreren	kan	
utsettes	for.

Lokomotivførers	regelbok	skal	dekke	to	ulike	aspekter:

–	 ett	som	beskriver	det	settet	med	felles	regler	og	framgangsmåter	som	gjelder	for	hele	det	transeuropeiske	nettet	(idet	det	tas	hensyn	
til	vedlegg	A,	B	og	C),

–	 et	annet	som	beskriver	alle	nødvendige	regler	og	framgangsmåter	som	gjelder	særskilt	for	hver	infrastrukturforvaltning.

Regelboken	skal	omfatte	framgangsmåter	som	minst	dekker	følgende	aspekter:

–	 Personalets	sikkerhet	og	trygghet

–	 Styring,	kontroll	og	signal

–	 Drift	av	toget,	herunder	ved	driftsforstyrrelser

–	 Motorvogner	og	rullende	materiell

–	 Hendelser	og	ulykker
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Jernbaneforetaket	har	ansvaret	for	å	utarbeide	dette	dokumentet.

Jernbaneforetaket	 skal	 presentere	Lokomotivførers	 regelbok	 i	 samme	 format	 for	 hele	 den	 infrastrukturen	 som	 lokomotivføreren	 skal	
arbeide	på.

Den	skal	ha	to	tillegg:

–	 Tillegg	1:	Kommunikasjonshåndbok

–	 Tillegg	2:	Blankettsamling

Jernbaneforetaket	skal	utarbeide	Lokomotivførers	 regelbok	enten	på	ett	av	medlemsstatenes	språk,	eller	på	det	«arbeidsspråket»	som	
brukes	av	én	av	infrastrukturforvaltningene	som	reglene	gjelder	for.	Dette	gjelder	ikke	for	meldinger	og	blanketter,	som	skal	foreligge	på	
infrastrukturforvaltningen(e)s	«arbeidsspråk».

Prosessen	for	å	utarbeide	og	ajourføre	Lokomotivførers	regelbok	skal	omfatte	følgende	trinn:

–	 infrastrukturforvaltningen	(eller	den	organisasjonen	som	har	ansvaret	for	å	utarbeide	driftsreglene),	skal	gi	jernbaneforetaket	relevante	
opplysninger	på	infrastrukturforvaltningens	«arbeidsspråk»,

–	 jernbaneforetaket	skal	utarbeide	det	opprinnelige	eller	ajourførte	dokumentet,

–	 dersom	det	språket	som	jernbaneforetaket	velger	for	Lokomotivførers	regelbok,	ikke	er	det	språket	som	de	relevante	opplysningene	
opprinnelig	ble	framlagt	på,	skal	jernbaneforetaket	om	nødvendig	sørge	for	at	dokumentet	blir	oversatt.

I	 samsvar	 med	 nr.	 2	 i	 vedlegg	 III	 til	 direktiv	 2004/49/EF	 skal	 infrastrukturforvaltningens	 sikkerhetsstyringssystem	 inneholde	 en	
framgangsmåte	for	validering	for	å	sikre	at	 innholdet	 i	den	dokumentasjonen	som	leveres	 til	 jernbaneforetaket/-ene,	er	fullstendig	og	
nøyaktig.

I	samsvar	med	nr.	2	i	vedlegg	III	til	direktiv	2004/49/EF	skal	jernbaneforetakets	sikkerhetsstyringssystem	inneholde	en	framgangsmåte	
for	validering	for	å	sikre	at	innholdet	i	regelboken	er	fullstendig	og	nøyaktig.

Vedlegg	V	gir	en	beskrivelse	av	denne	prosessen	i	form	av	en	organisasjonsplan	og	en	oversikt	over	prosessen.

4.2.1.2.2.		 Beskrivelse	av	jernbanelinjen	og	relevant	utstyr	montert	langs	sporet	på	de	trafikkerte	jernbanelinjene

Lokomotivførere	skal	utstyres	med	en	beskrivelse	av	 jernbanelinjene	og	 tilhørende	utstyr	montert	 langs	sporet	 for	de	 jernbanelinjene	
som	 de	 skal	 trafikkere,	 og	 som	 er	 relevant	 for	 å	 kunne	 framføre	 toget.	Disse	 opplysningene	 skal	 samles	 i	 ett	 dokument	 som	 kalles	
«strekningsbok»	(som	enten	kan	være	et	tradisjonelt	dokument	på	papir,	eller	et	datamaskinbasert	dokument).

Følgende	opplysninger	skal	minst	være	med:

–	 generelle	driftsegenskaper,

–	 opplysninger	om	endringer	i	stigning	og	fall,

–	 detaljert	strekningsoversikt	over	jernbanelinjen.

4.2.1.2.2.1.	 Utarbeiding av strekningsbok

Strekningsboken	 skal	 utarbeides	 på	 ett	 av	 medlemsstatenes	 språk	 som	 jernbaneforetaket	 velger,	 eller	 på	 infrastrukturforvaltningens	
«arbeidsspråk».

Følgende	opplysninger	skal	være	med	(listen	er	ikke	uttømmende):

–	 generelle	driftsegenskaper:

–	 signaltype	og	tilhørende	trafikksystem	(dobbeltspor,	reversibel,	venstre-	eller	høyrekjøring	osv.),

–	 type	strømforsyning,

–	 type	togradio,
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–	 opplysninger	om	endringer	i	stigning	og	fall:

–	 verdier	for	stigning	og	fall	og	nøyaktige	opplysninger	om	områder	med	stigning	og	fall,

–	 detaljert	strekningsoversikt	over	jernbanelinjen:

–	 navn	på	stasjoner	langs	jernbanelinjen	og	viktige	anlegg	med	angivelse	av	deres	beliggenhet,

–	 tunneler,	herunder	med	angivelse	av	beliggenhet,	navn,	lengde	og	nærmere	opplysninger	om	gangbaner	og	nødutganger,	samt	
angivelse	av	sikre	områder	der	passasjerer	kan	evakueres,

–	 viktige	plasser,	f.eks.	nøytrale	seksjoner,

–	 tillatte	hastighetsgrenser	for	hvert	spor,	herunder	eventuelt	differensierte	hastigheter	for	visse	togtyper,

–	 navnet	på	den	organisasjonen	som	har	ansvaret	for	trafikkstyringen,	samt	navnet/-ene	på	områder	med	trafikkstyring,

–	 navn	på	og	områder	med	togdriftssentraler,	f.eks.	signalanlegg,

–	 identifisering	av	radiokanaler	som	skal	benyttes.

Strekningsboken	skal	utarbeides	på	samme	måte	for	alle	de	infrastrukturene	som	tog	fra	samme	jernbaneforetak	trafikkerer.

Jernbaneforetaket	har	ansvaret	for	å	utarbeide	strekningsboken	på	grunnlag	av	de	opplysningene	som	infrastrukturforvaltningen(e)	legger	
fram.

I	 samsvar	 med	 nr.	 2	 i	 vedlegg	 III	 til	 direktiv	 2004/49/EF	 skal	 infrastrukturforvaltningens	 sikkerhetsstyringssystem	 inneholde	 en	
framgangsmåte	for	validering	for	å	sikre	at	innholdet	i	dokumentasjonen	som	leveres	til	jernbaneforetaket/-ene,	er	fullstendig	og	nøyaktig.

I	samsvar	med	nr.	2	i	vedlegg	III	til	direktiv	2004/49/EF	skal	jernbaneforetakets	sikkerhetsstyringssystem	inneholde	en	framgangsmåte	
for	validering	for	å	sikre	at	innholdet	i	strekningsboken	er	fullstendig	og	nøyaktig.

4.2.1.2.2.2.	 Opplysninger som er endret

Infrastrukturforvaltningen	 skal	 underrette	 jernbaneforetaket	 om	 alle	 permanente	 eller	 midlertidige	 endringer.	 Disse	 endringene	 skal	
jernbaneforetaket	samle	i	et	særskilt	skriftlig	eller	elektronisk	dokument	i	samme	format	for	alle	de	infrastrukturene	som	tog	fra	samme	
jernbaneforetak	trafikkerer.

I	 samsvar	 med	 nr.	 2	 i	 vedlegg	 III	 til	 direktiv	 2004/49/EF	 skal	 infrastrukturforvaltningens	 sikkerhetsstyringssystem	 inneholde	 en	
framgangsmåte	for	validering	for	å	sikre	at	innholdet	i	dokumentasjonen	som	leveres	til	jernbaneforetaket/-ene,	er	fullstendig	og	nøyaktig.

I	samsvar	med	nr.	2	i	vedlegg	III	til	direktiv	2004/49/EF	skal	jernbaneforetakets	sikkerhetsstyringssystem	inneholde	en	framgangsmåte	
for	validering	for	å	sikre	at	innholdet	i	de	endrede	opplysningene	er	fullstendig	og	nøyaktig.

4.2.1.2.2.3.	 Informasjon til lokomotivføreren i sanntid

Framgangsmåten	 for	 å	underrette	 lokomotivførerne	 i	 sanntid	om	alle	 endringer	 av	 sikkerhetstiltak	på	 jernbanestrekningen,	 skal	være	
definert	av	den	berørte	infrastrukturforvaltningen	(framgangsmåten	skal	være	entydig	ved	anvendelse	av	ERTMS/ETCS).

4.2.1.2.3.		 Ruteplaner

Opplysninger	i	ruteplaner	gjør	det	enklere	å	oppnå	punktlig	togdrift	og	bidrar	til	tilfredsstillende	service.

Jernbaneforetaket	skal	minst	gi	lokomotivførerne	følgende	opplysninger	som	er	nødvendige	for	å	sikre	normal	togdrift:

–	 identifikasjon	av	toget,

–	 togets	kjøredager	(om	nødvendig),

–	 stoppesteder	og	de	aktivitetene	som	skal	utføres	der,
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–	 andre	tidsmessige	referansepunkter,

–	 tidspunkter	for	ankomst,	avgang	og	passering	av	disse	referansepunktene.

Disse	opplysningene	om	togdriften,	som	skal	baseres	på	de	opplysningene	som	infrastrukturforvaltningen	har	gitt,	kan	gis	enten	elektronisk	
eller	på	papir.

Lokomotivføreren	skal	få	disse	opplysningen	på	samme	måte	for	alle	de	jernbanelinjene	som	jernbaneforetaket	trafikkerer.

4.2.1.2.4.		 Rullende	materiell

Jernbaneforetaket	 skal	 gi	 lokomotivføreren	 alle	 opplysninger	 som	 er	 relevante	 for	 driften	 av	 det	 rullende	 materiellet	 i	 situasjoner	
med	 driftsforstyrrelser	 (f.eks.	 når	 tog	 trenger	 hjelp).	 Slik	 dokumentasjon	 skal	 også	 fokusere	 på	 det	 særskilte	 grensesnittet	 mot	
infrastrukturforvaltningens	personale	i	disse	tilfellene.

4.2.1.3.		 Dokumentasjon til annet personale i jernbaneforetak enn lokomotivførere

Jernbaneforetaket	skal	gi	alle	sine	ansatte	(enten	de	arbeider	om	bord	på	toget	eller	ikke)	som	utfører	sikkerhetskritiske	oppgaver,	som	
medfører	 direkte	 grensesnitt	 mot	 infrastrukturforvaltningens	 personale,	 utstyr	 eller	 systemer,	 de	 reglene	 og	 framgangsmåtene	 og	 de	
særskilte	opplysningene	om	rullende	materiell	og	jernbanestrekninger	som	jernbaneforetaket	anser	som	relevante	for	disse	oppgavene.	
Slike	opplysninger	skal	kunne	anvendes	ved	både	normal	drift	og	driftsforstyrrelser.

For	togpersonalet	skal	strukturen,	formatet,	innholdet	og	prosessen	for	utarbeiding	og	ajourføring	av	slike	opplysninger	baseres	på	de	
spesifikasjonene	som	er	fastsatt	i	nr.	4.2.1.2	i	denne	TSI-en.

4.2.1.4.		 Dokumentasjon til infrastrukturforvaltningens personale som gir tillatelse til togbevegelser

Alle	 de	 opplysningene	 som	 er	 nødvendige	 for	 den	 sikkerhetsrelaterte	 kommunikasjonen	 mellom	 personale	 som	 gir	 tillatelse	 til	
togbevegelser,	og	togpersonalet,	skal	angis	i

–	 dokumenter	som	beskriver	kommunikasjonsprotokollen	(vedlegg	C),

–	 blankettsamlingen.

Infrastrukturforvaltningen	skal	utarbeide	disse	dokumentene	på	sitt	«arbeidsspråk».

4.2.1.5.		 Sikkerhetsrelatert kommunikasjon mellom togpersonalet, øvrig personale i jernbaneforetaket og personale som gir tillatelse til 
togbevegelser

Det	 språket	 som	 skal	 brukes	 til	 sikkerhetsrelatert	 kommunikasjon	 mellom	 togpersonalet,	 øvrig	 personale	 i	 jernbaneforetaket	
(definert	 i	 vedlegg	L)	 og	 personale	 som	 gir	 tillatelse	 til	 togbevegelser,	 skal	 være	 det	 «arbeidsspråket»	 (se	 ordlisten)	 som	 brukes	 av	
infrastrukturforvaltningen	på	den	aktuelle	jernbanestrekningen.

Prinsippene	for	den	sikkerhetsrelaterte	kommunikasjonen	mellom	togpersonalet	og	personale	som	gir	tillatelse	til	togbevegelser,	er	angitt	
i	vedlegg	C.

I	samsvar	med	direktiv	2001/14/EF	har	infrastrukturforvaltningen	ansvaret	for	å	offentliggjøre	det	«arbeidsspråket»	som	dennes	personale	
bruker	i	sitt	daglige	arbeid.

Dersom	 imidlertid	 lokal	praksis	krever	at	det	brukes	et	annet	 språk,	påhviler	det	 infrastrukturforvaltningen	å	 fastsette	de	geografiske	
grensene	for	anvendelsen	av	dette	språket.

4.2.2.		 SPESIFIKASJONER	FOR	TOG

4.2.2.1.		 Togets synlighet

4.2.2.1.1.		 Allment	krav

Jernbaneforetaket	skal	sikre	at	togene	er	utstyrt	med	innretninger	som	angir	togets	for-	og	bakende.

4.2.2.1.2.		 Forende

Jernbaneforetaket	skal	sikre	at	et	tog	som	nærmer	seg,	er	fullt	synlig	og	gjenkjennelig	ved	at	det	er	utstyrt	med	korrekt	utformede	tente	
hvite	frontlys.	Dette	skal	gjøre	det	mulig	å	skille	mellom	et	tog	som	nærmer	seg,	og	veigående	kjøretøyer	eller	andre	gjenstander	som	
beveger	seg	i	nærheten.

Detaljerte	spesifikasjoner	finnes	i	nr.	4.3.3.4.1.
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4.2.2.1.3.		 Bakende

Disse	kravene	er	angitt	i	vedlegg	S.

4.2.2.2.		 Togets hørbarhet

4.2.2.2.1.		 Allment	krav

Jernbaneforetakene	skal	sikre	at	togene	er	utstyrt	med	en	togfløyte	som	angir	at	et	tog	nærmer	seg.

4.2.2.2.2.		 Betjening

Det	skal	være	mulig	å	betjene	togfløyten	fra	alle	førerposisjoner.

4.2.2.3.		 Identifikasjon av kjøretøy

Hvert	kjøretøy	skal	ha	et	identifikasjonsnummer	som	gjør	at	det	skiller	seg	ut	fra	alle	andre	kjøretøyer.	Dette	nummeret	skal	være	godt	
synlig	minst	på	hver	langside	av	kjøretøyet.

Det	skal	også	være	mulig	å	identifisere	kjøretøyets	driftsmessige	begrensninger.

Ytterligere	krav	er	angitt	i	vedlegg	P.

4.2.2.4.		 Lasting av godsvogner

Jernbaneforetakene	skal	sikre	at	kjøretøyer	lastes	på	en	sikker	og	forsvarlig	måte,	og	at	det	er	slik	lastet	under	hele	reisen,	idet	det	tas	
hensyn	til	følgende:

4.2.2.4.1.		 Vektfordeling

Kjøretøyene	skal	lastes	slik	at	lasten	fordeles	jevnt	på	samtlige	aksler.	Dersom	dette	ikke	er	mulig	med	hensyn	til	størrelsen	eller	formen	
på	en	bestemt	last,	skal	jernbaneforetaket	transportere	lasten	på	særlige	vilkår	under	hele	reisen.

4.2.2.4.2.		 Aksellast

Jernbaneforetaket	skal	sikre	at	kjøretøyer	ikke	er	lastet	slik	at	de	overstiger	grensene	for	aksellasten.	De	skal	også	sikre	at	kjøretøyer	ikke	
er	lastet	slik	at	de	overstiger	grensene	for	aksellasten	på	noen	del	av	den	planlagte	jernbanestrekningen	(med	mindre	den	eller	de	berørte	
infrastrukturforvaltningene	har	gitt	tillatelse	til	togbevegelsen).

4.2.2.4.3.		 Sikring	av	last

Jernbaneforetakene	skal	sikre	at	 lasten	og	eventuelt	ubrukt	 lastsikringsutstyr	på	eller	 i	kjøretøyene	er	 forsvarlig	sikret	 for	å	 forhindre	
unødvendige	bevegelser	under	reisen.

4.2.2.4.4.		 Kinematisk	profil

Den	kinematiske	profilen	for	hvert	kjøretøy	(herunder	eventuell	last)	i	toget	skal	ikke	overskride	de	høyeste	grensene	som	gjelder	for	det	
aktuelle	strekningsavsnittet.

4.2.2.4.5.		 Tildekking	av	last

Jernbaneforetakene	skal	sikre	at	det	materialet	som	benyttes	til	tildekking	av	lasten	på	et	kjøretøy,	er	forsvarlig	festet	til	kjøretøyet	eller	
lasten.	Tildekkingen	skal	være	framstilt	av	materialer	som	egner	seg	for	å	dekke	til	den	aktuelle	lasten	med	henblikk	på	de	kreftene	den	
vil	kunne	utsettes	for	under	reisen.

4.2.2.5.		 Togsammensetning

Jernbaneforetaket	skal	definere	de	reglene	og	de	framgangsmåtene	som	personalet	skal	overholde	for	å	sikre	at	toget	oppfyller	kravene	
til	det	tildelte	ruteleiet.

Kravene	til	togsammensetningen	skal	ta	hensyn	til	følgende	forhold:

–	 kjøretøyene

–	 alle	kjøretøyer	i	toget	skal	oppfylle	alle	krav	som	gjelder	for	de	jernbanestrekningene	som	toget	skal	trafikkere,

–	 alle	kjøretøyer	i	toget	skal	kunne	framføres	med	høyest	mulig	hastighet	ut	fra	oppsatt	ruteplan,
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–	 alle	kjøretøyer	i	toget	skal	være	vedlikeholdt	innenfor	sine	fastsatte	intervaller,	og	disse	intervallene	skal	heller	ikke	overskrides	
under	den	planlagte	reisen	(verken	når	det	gjelder	tid	eller	avstand),

–	 toget

–	 kombinasjonen	av	kjøretøyer	som	utgjør	et	tog,	skal	være	i	samsvar	med	de	tekniske	begrensningene	som	gjelder	for	den	aktuelle	
jernbanestrekningen,	og	skal	ikke	overskride	den	største	lengden	som	er	tillatt	på	avsendelses-	og	mottakerstasjonene,

–	 jernbaneforetaket	er	ansvarlig	for	å	sikre	at	toget	teknisk	sett	er	i	stand	til	og	klarer	å	gjennomføre	den	planlagte	reisen,

–	 vekt	og	aksellast

–	 togets	vekt	skal	ikke	overskride	høyeste	tillatte	vekt	som	gjelder	for	strekningsavsnittet,	koplingenes	styrke,	trekkraften	og	andre	
relevante	togegenskaper.	Grensene	for	aksellast	skal	overholdes,

–	 togets	høyeste	hastighet

–	 ved	beregning	av	den	høyeste	hastigheten	toget	kan	framføres	med,	skal	det	tas	hensyn	til	eventuelle	begrensninger	for	den	eller	
de	aktuelle	jernbanestrekningene,	bremseevnen,	aksellasten	og	kjøretøytypen,

–	 den	kinematiske	profilen

–	 den	kinematiske	profilen	for	hvert	kjøretøy	(herunder	eventuell	last)	i	toget	skal	ikke	overskride	de	høyeste	grensene	som	gjelder	
for	det	aktuelle	strekningsavsnittet.

Det	kan	være	behov	for	eller	pålegges	ytterligere	begrensninger	på	grunn	av	et	bestemt	togs	bremsesystem	eller	trekkraft.

Togsammensetningen	skal	beskrives	i	et	harmonisert	togsammensetningsdokument	(se	vedlegg	U)

4.2.2.6.		 Bremsing av toget

4.2.2.6.1.		 Minstekrav	til	bremsesystemet

Alle	 kjøretøyer	 i	 et	 tog	 skal	 være	 tilknyttet	 det	 gjennomgående	 automatiske	 bremsesystemet	 som	 er	 beskrevet	 i	TSI-en	 for	 rullende	
materiell.

Forreste	og	siste	kjøretøy	i	toget	(herunder	alle	motorvogner)	skal	ha	den	automatiske	bremsen	aktivert.

Dersom	toget	ved	et	uhell	blir	delt	i	to,	skal	de	to	adskilte	delene	automatisk	bringes	til	stopp	ved	maksimal	aktivering	av	bremsene.

4.2.2.6.2.		 Bremseevne

Infrastrukturforvaltningen	skal	velge	mellom

–	 å	gi	 jernbaneforetaket	de	opplysningene	som	er	nødvendige	 for	å	beregne	den	bremseevnen	som	kreves	på	den	eller	de	aktuelle	
jernbanestrekningene,	herunder	opplysninger	om	hvilke	bremsesystemer	som	er	tillatt,	og	deres	vilkår	for	anvendelse,	eller

–	 å	angi	den	faktiske	bremseevnen	som	kreves.

Jernbaneforetaket	skal	dele	ut	bremseregler	som	deres	personale	skal	følge,	for	å	sikre	at	toget	har	tilstrekkelig	bremseevne.

De	opplysningene	som	jernbaneforetaket	trenger	for	å	beregne	den	bremseevnen	som	togene	deres	må	ha	for	å	kunne	stanse	og	stå	stille,	
skal	ta	hensyn	til	geografiske	forhold	på	alle	de	aktuelle	jernbanestrekningene,	tildelte	ruteleier	og	utviklingen	av	ERTMS/ETCS.

Ytterligere	krav	er	angitt	i	vedlegg	T.
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4.2.2.7.		 Sikre at toget er i driftsferdig stand

4.2.2.7.1.	 Allment	krav

Jernbaneforetaket	skal	definere	en	prosess	for	å	sikre	at	alt	sikkerhetsrelatert	utstyr	om	bord	på	toget	fungerer	helt	som	det	skal,	og	at	det	
er	sikkert	å	framføre	toget.

Jernbaneforetaket	skal	underrette	infrastrukturforvaltningen	om	alle	endringer	av	togets	egenskaper	som	vil	kunne	påvirke	togets	yteevne,	
eller	alle	endringer	som	kan	påvirke	togets	evne	til	å	benytte	det	tildelte	ruteleiet.

Infrastrukturforvaltningen	 og	 jernbaneforetaket	 skal	 definere	 og	 ajourføre	 vilkårene	 og	 framgangsmåtene	 for	 togframføring	 ved	
driftsforstyrrelser.

4.2.2.7.2.		 Nødvendige	data

De	dataene	som	kreves	for	sikker	og	effektiv	drift	samt	den	prosessen	som	skal	benyttes	for	å	overføre	disse	dataene,	skal	omfatte:

–	 identifikasjon	av	toget,

–	 identiteten	til	det	jernbaneforetaket	som	har	ansvaret	for	toget,

–	 togets	faktiske	lengde,

–	 dersom	et	tog	transporterer	passasjerer	eller	dyr	når	en	slik	transport	ikke	er	planlagt,

–	 alle	driftsmessige	begrensninger	(lasteprofil,	hastighetsbegrensninger	osv.)	med	angivelse	av	aktuelle	kjøretøyer,

–	 opplysninger	som	infrastrukturforvaltningen	krever	for	transport	av	farlig	gods.

Jernbaneforetaket	 skal	definere	en	prosess	 som	sikrer	 at	disse	dataene	gjøres	 tilgjengelige	 for	 infrastrukturforvaltningen(e)	 før	 togets	
avgang.

Jernbaneforetaket	skal	definere	en	prosess	som	gjør	det	mulig	å	underrette	infrastrukturforvaltningen(e)	dersom	et	tog	ikke	kommer	til	å	
benytte	et	tildelt	ruteleie	eller	er	innstilt.

4.2.3.		 SPESIFIKASJONER	FOR	TOGDRIFT

4.2.3.1.		 Togplanlegging

Infrastrukturforvaltningen	skal	opplyse	om	hvilke	data	som	kreves	ved	anmodning	om	et	ruteleie.	Ytterligere	aspekter	i	forbindelse	med	
dette	er	beskrevet	i	direktiv	2001/14/EF.

4.2.3.2.		 Identifikasjon av tog

Alle	tog	skal	ha	en	entydig	identitet.

Disse	kravene	er	angitt	i	vedlegg	R.

4.2.3.3.		 Togavgang

4.2.3.3.1.	 Kontroll	og	prøving	før	avgang

I	samsvar	med	de	kravene	som	er	angitt	i	nr.	4.1	tredje	ledd	i	denne	TSI-en,	skal	jernbaneforetaket	definere	hvilke	kontroller	og	prøvinger	
(særlig	med	hensyn	til	bremsene)	som	skal	utføres	før	avgang.

4.2.3.3.2.		 Underretning	til	infrastrukturforvaltningen	om	togets	driftsstatus

Jernbaneforetaket	skal	underrette	 infrastrukturforvaltningen	om	alle	avvik	som	påvirker	 toget	eller	driften	av	 toget	når	dette	påvirker	
togframføringen	før	avgang	og	under	reisen.

4.2.3.4.		 Trafikkstyring

4.2.3.4.1.	 Allmenne	krav

Trafikkstyringen	skal	sikre	en	sikker,	effektiv	og	punktlig	drift	av	jernbanen,	herunder	effektiv	gjenoppretting	etter	driftsavbrudd.
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Infrastrukturforvaltningen	skal	fastsette	framgangsmåter	og	metoder	for

–	 sanntidsstyring	av	togene,

–	 driftstiltak	for	å	opprettholde	høyest	mulig	yteevne	i	infrastrukturen	i	tilfelle	faktiske	eller	forventede	forsinkelser	eller	hendelser,	og

–	 underretning	til	jernbaneforetaket/-ene	i	slike	tilfeller.

Ytterligere	prosesser	som	kreves	av	jernbaneforetaket,	og	som	påvirker	grensesnittet	mot	infrastrukturforvaltningen(e),	kan	først	innføres	
etter	avtale	med	infrastrukturforvaltningen.

4.2.3.4.2.		 Togmelding

4.2.3.4.2.1.	 Data som kreves for melding om togets posisjon

Infrastrukturforvaltningene	skal

–	 fastsette	 en	metode	 for	 å	 registrere	 i	 sanntid	 de	 tidspunktene	 tog	 forlater,	 ankommer	 eller	 passerer	 relevante	 forhåndsbestemte	
meldingspunkter	på	deres	nett,	samt	deltatiden,

–	 framskaffe	de	særlige	dataene	som	kreves	for	å	kunne	melde	togets	posisjon.	Slike	opplysninger	skal	omfatte

–	 identifikasjon	av	toget,

–	 identiteten	til	meldingspunktet,

–	 jernbanelinjen	som	toget	framføres	på,

–	 planlagt	tid	på	meldingspunktet,

–	 faktisk	tid	på	meldingspunktet	(og	om	det	dreier	seg	om	avgang,	ankomst	eller	passering	—	det	skal	angis	separate	ankomst-	og	
avgangstider	for	de	mellomliggende	meldingspunktene	der	toget	stanser),

–	 antall	minutter	for	tidlig	eller	for	sen	ankomst	til	meldingspunktet,

–	 den	opprinnelige	forklaringen	på	enhver	forsinkelse	på	over	ti	minutter,	eller	en	annen	grense	som	kreves	i	henhold	til	et	system	
for	overvåking	av	yteevne,

–	 angivelse	om	at	en	melding	for	et	tog	er	forsinket	og	hvor	mange	minutter	forsinkelsen	utgjør,

–	 eventuelle	tidligere	identifikasjon(er)	av	toget,

–	 innstilling	av	tog	for	hele	eller	deler	av	reisen.

4.2.3.4.2.2.		 Forventet tidspunkt for overlevering

Infrastrukturforvaltningen	skal	ha	en	rutine	for	å	angi	det	beregnede	avviket	i	antall	minutter	fra	planlagt	tid	for	overlevering	av	et	tog	fra	
én	infrastrukturforvaltning	til	en	annen.

Denne	rutinen	skal	omfatte	opplysninger	om	driftsavbrudd	(beskrivelse	av	problemet	og	hvor	det	er	oppstått).

4.2.3.4.3.		 Farlig	gods

Jernbaneforetaket	skal	definere	framgangsmåter	for	å	overvåke	transporten	av	farlig	gods.

Disse	framgangsmåtene	skal	omfatte

–	 eksisterende	europeiske	standarder	som	beskrevet	i	direktiv	96/49/EF,	for	å	identifisere	farlig	gods	om	bord	på	et	tog,

–	 opplysninger	til	lokomotivføreren	om	forekomst	og	plassering	av	farlig	gods	om	bord	på	toget,

–	 opplysninger	som	infrastrukturforvaltningen	krever	for	transport	av	farlig	gods,
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–	 fastsettelse,	i	samarbeid	med	infrastrukturforvaltningen,	av	kommunikasjonsveier	og	planlegging	av	særlige	tiltak	som	skal	treffes	i	
tilfelle	nødssituasjoner	som	berører	gods.

4.2.3.4.4.		 Driftskvalitet

Infrastrukturforvaltningen	og	jernbaneforetaket	skal	iverksette	prosesser	for	å	overvåke	om	alle	de	aktuelle	tjenestene	drives	på	en	effektiv	
måte.

Overvåkingsprosessene	skal	analysere	dataene	og	identifisere	de	underliggende	tendensene,	både	når	det	gjelder	menneskelige	feil	og	
systemfeil.	Resultatene	av	denne	analysen	skal	brukes	til	å	utarbeide	forbedringstiltak	med	sikte	på	å	forhindre	eller	dempe	virkningene	
av	hendelser	som	vil	kunne	gjøre	driften	av	det	transeuropeiske	nett	mindre	effektiv.

Dersom	slike	forbedringstiltak	skal	kunne	være	nyttige	for	hele	nettet,	dvs.	for	andre	infrastrukturforvaltninger	og	jernbaneforetak,	skal	
de	formidles,	uten	at	forretningshemmeligheter	avsløres.

Hendelser	 som	 har	 medført	 betydelige	 forstyrrelser	 av	 driften,	 skal	 analyseres	 av	 infrastrukturforvaltningen	 så	 raskt	 som	 mulig.	
Infrastrukturforvaltningen	skal	eventuelt,	og	særlig	når	dennes	personale	er	berørt,	invitere	de	jernbaneforetakene	som	er	involvert	i	den	
aktuelle	hendelsen	til	å	delta	i	analysen.	Dersom	resultatet	av	en	slik	analyse	fører	til	anbefalinger	om	å	forbedre	nettet	for	å	forhindre	eller	
dempe	årsakene	til	ulykker/hendelser,	skal	disse	anbefalingene	formidles	til	alle	berørte	infrastrukturforvaltninger	og	jernbaneforetak.

Disse	prosessene	skal	dokumenteres	og	granskes	internt.

4.2.3.5.		 Registrering av data

Data	som	gjelder	togframføring,	skal	registreres	og	lagres	med	henblikk	på

–	 å	støtte	en	systematisk	sikkerhetsovervåking	for	å	forebygge	hendelser	og	ulykker,

–	 å	 identifisere	 lokomotivføreren,	 toget	 og	 infrastrukturens	 yteevne	 i	 tidsrommet	 fram	 til	 og	 (om	nødvendig)	 umiddelbart	 etter	 en	
hendelse	eller	ulykke	for	å	avdekke	årsaker	som	er	knyttet	til	togframføringen,	eller	til	utstyret,	for	på	denne	måten	å	godtgjøre	nye	
tiltak	eller	endringer	av	tiltak	som	kan	forhindre	gjentakelser,

–	 å	registrere	opplysninger	om	yteevnen	til	både	lokomotivet/motorvognen	og	lokomotivføreren,	herunder	arbeidstid.

Det	skal	være	mulig	å	henføre	registrerte	data	til

–	 datoen	og	tidspunktet	for	registreringen,

–	 den	nøyaktige	geografiske	angivelsen	av	stedet	der	hendelsen	ble	registrert	(avstand	i	kilometer	fra	et	kjent	sted),

–	 identifikasjon	av	toget,

–	 lokomotivførerens	identitet.

Kravene	med	hensyn	til	lagring,	regelmessig	evaluering	av	og	tilgang	til	disse	dataene	er	beskrevet	i	den	relevante	nasjonale	lovgivningen	
i	medlemsstaten

–	 der	jernbaneforetaket	har	sin	tillatelse	(for	data	som	er	registrert	om	bord),	eller

–	 der	infrastrukturen	finnes	(for	data	som	er	registrert	utenfor	toget).

4.2.3.5.1.	 Registrering	av	overvåkingsdata	utenfor	toget

Infrastrukturforvaltningen	skal	minst	registrere	følgende	data:

–	 feil	på	utstyr	montert	langs	sporet	som	er	knyttet	til	togbevegelsene	(signaler,	sporskiftere	osv.),

–	 påvisning	av	overopphetet	akselkasse,

–	 kommunikasjonen	mellom	lokomotivføreren	og	infrastrukturforvaltningens	personale	som	gir	tillatelse	til	togbevegelser.
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4.2.3.5.2.	 Registrering	av	overvåkingsdata	om	bord	på	toget

Jernbaneforetaket	skal	minst	registrere	følgende	data:

–	 passering	av	signaler	som	viser	fare	eller	«sluttpunkt	for	tillatelse	til	å	framføre	et	tog»	uten	tillatelse,

–	 aktivering	av	nødbremsen,

–	 hastigheten	som	toget	framføres	med,

–	 enhver	ut-	eller	forbikopling	av	systemene	for	styring,	kontroll	og	signal	om	bord	på	toget,

–	 aktivering	av	togfløyten,

–	 aktivering	av	dører	(åpning,	lukking),

–	 utslag	på	varmgangsdetektorene	om	bord,	dersom	montert,

–	 identifisering	av	det	førerrommet	som	de	registrerte	dataene	skal	kontrolleres	for,

–	 data	for	registrering	av	arbeidstid.

4.2.3.6.		 Driftsforstyrrelser

4.2.3.6.1.		 Melding	til	andre	brukere

Infrastrukturforvaltningen	 skal	 sammen	 med	 jernbaneforetaket/-ene	 definere	 en	 framgangsmåte	 for	 umiddelbart	 å	 kunne	 underrette	
hverandre	om	alle	situasjoner	som	påvirker	jernbanenettets	eller	det	rullende	materiellets	sikkerhet,	yteevne	og/eller	tilgjengelighet.

4.2.3.6.2.		 Melding	til	lokomotivførere

Infrastrukturforvaltningen	skal	ved	driftsforstyrrelser	som	berører	dennes	ansvarsområde,	gi	 lokomotivførerne	formell	 instruksjon	om	
hvilke	tiltak	de	skal	treffe	for	å	håndtere	den	aktuelle	svikten	på	en	sikker	måte.

4.2.3.6.3.		 Beredskapsplaner

Infrastrukturforvaltningen	 skal	 i	 samarbeid	 med	 alle	 de	 jernbaneforetakene	 som	 trafikkerer	 på	 dennes	 infrastruktur,	 og	 eventuelt	 i	
samarbeid	med	tilstøtende	infrastrukturforvaltninger,	definere,	offentliggjøre	og	gjøre	tilgjengelig	relevante	beredskapsplaner	og	tildele	
ansvarsområder	på	grunnlag	av	kravet	om	å	minske	de	negative	virkningene	som	følge	av	driftsforstyrrelser.

Kravene	til	planlegging	og	håndtering	av	slike	hendelser	skal	stå	i	forhold	til	sviktens	art	og	det	mulige	omfanget	av	driftsforstyrrelsen.

Disse	tiltakene	som	minst	skal	omfatte	planer	for	gjenoppretting	av	nettet	til	«normal»	status,	kan	også	innbefatte

–	 feil	på	rullende	materiell	(for	eksempel	feil	som	kan	føre	til	alvorlige	trafikkforstyrrelser,	og	framgangsmåter	for	å	berge	tog	som	er	
rammet	av	feil),

–	 feil	på	infrastrukturen	(for	eksempel	når	det	har	oppstått	en	svikt	i	strømforsyningen,	eller	i	situasjoner	der	togene	kan	bli	omdirigert	
fra	den	oppsatte	jernbanestrekningen),

–	 ekstreme	værforhold.

Infrastrukturforvaltningen	 skal	 utarbeide	 og	 ajourføre	 kontaktopplysningene	 for	 nøkkelpersonalet	 til	 infrastrukturforvaltningen	 og	
jernbaneforetaket	som	skal	kontaktes	dersom	det	oppstår	trafikkforstyrrelser	som	kan	føre	til	driftsforstyrrelser.	Disse	opplysningene	skal	
inneholde	kontaktopplysninger	som	gjelder	både	i	og	utenfor	arbeidstiden.

Jernbaneforetaket	 skal	 framlegge	 disse	 opplysningene	 for	 infrastrukturforvaltningen	 og	 underrette	 infrastrukturforvaltningen	 om	 alle	
endringer	i	disse	kontaktopplysningene.

Infrastrukturforvaltningen	skal	underrette	alle	jernbaneforetak	om	alle	endringer	i	sine	kontaktopplysninger.
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4.2.3.7.		 Håndtering av nødssituasjoner

Infrastrukturforvaltningen	skal	etter	samråd	med

–	 alle	jernbaneforetak	som	trafikkerer	dennes	infrastruktur,	eller

–	 eventuelt	de	organene	som	representerer	de	jernbaneforetakene	som	trafikkerer	dennes	infrastruktur,	og

–	 eventuelt	tilstøtende	infrastrukturforvaltninger,	samt

–	 lokale	myndigheter	og

–	 eventuelt	de	organene	på	lokalt	eller	nasjonalt	plan	som	representerer	nødtjenestene,	herunder	brann-	og	redningstjenesten,

og	 i	 samsvar	med	 direktiv	 2004/49/EF	 definere,	 offentliggjøre	 og	 gjøre	 tilgjengelig	 de	 tiltakene	 som	 er	 nødvendige	 for	 å	 håndtere	
nødssituasjoner	og	gjenopprette	normal	drift	på	jernbanelinjen.

Slike	tiltak	skal	normalt	omfatte

–	 kollisjoner,

–	 brann	om	bord	på	toget,

–	 evakuering	av	tog,

–	 ulykker	i	tunneler,

–	 hendelser	som	involverer	farlig	gods,

–	 avsporinger.

Jernbaneforetaket	 skal	 gi	 infrastrukturforvaltningen	 nærmere	 opplysninger	 om	 disse	 forholdene,	 særlig	med	 hensyn	 til	 berging	 eller	
gjeninnsetting	av	tog	på	sporet.	(Se	også	nr.	4.2.7.1	Nødtiltak	i	TSI-en	for	konvensjonelle	tog	—	godsvogner).

Jernbaneforetaket	skal	også	ha	rutiner	for	å	informere	passasjerene	om	hvordan	nødssituasjoner	og	sikkerhet	om	bord	håndteres.

4.2.3.8.		 Hjelp til togpersonalet i tilfelle en hendelse eller ved en alvorlig funksjonsfeil på rullende materiell

Jernbaneforetaket	 skal	 definere	 egnede	 framgangsmåter	 for	 å	 hjelpe	 togpersonalet	 ved	 driftsforstyrrelser	 for	 å	 unngå	 eller	 minske	
forsinkelser	forårsaket	av	tekniske	feil	eller	andre	feil	ved	det	rullende	materiellet	(for	eksempel	kommunikasjonslinjer	og	tiltak	som	skal	
treffes	ved	evakuering	av	et	tog).

4.3.	 FUNKSJONELLE OG TEKNISKE SPESIFIKASJONER FOR GRENSESNITTENE

På	bakgrunn	av	de	grunnleggende	kravene	i	kapittel	3,	gjelder	følgende	funksjonelle	og	tekniske	spesifikasjoner	for	grensesnittene:

4.3.1.		 GRENSESNITT	MOT	TSI-EN	FOR	INFRASTRUKTUR

	 RESERVERT

4.3.2.		 GRENSESNITT	MOT	TSI-EN	FOR	STYRING,	KONTROLL	OG	SIGNAL

4.3.2.1.		 Registrering av overvåkingsdata

Delsystemet	«Drift	og	trafikkstyring»	fastsetter	de	driftskravene	for	registrering	av	overvåkingsdata	(se	nr.	4.2.3.5	i	denne	TSI-en)	som	
delsystemet	«Styring	og	kontroll»	(se	nr.	4.2.15	i	TSI-en	for	delsystemet	«Styring,	kontroll	og	signal»	i	det	transeuropeiske	jernbanesystem	
for	konvensjonelle	tog)	skal	oppfylle.

4.3.2.2.		 Lokomotivførerens dødmannsfunksjon

Dette	er	en	metode	for	overvåking	av	lokomotivførerens	reaksjoner,	som	griper	inn	og	stopper	toget	dersom	føreren	ikke	reagerer	innen	
en	viss	tid,	og	som,	når	denne	funksjonen	støttes	av	infrastrukturen,	automatisk	rapporterer	dette	til	togdriftssentralen.	Det	er	et	grensesnitt	
mellom	dette	driftskravet	og	nr.	4.2.2	 i	TSI-en	for	delsystemet	«Styring,	kontroll	og	signal»	 i	det	 transeuropeiske	 jernbanesystem	for	
konvensjonelle	tog	når	det	gjelder	ERTMS.
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4.3.2.3.		 Driftsregler for ERTMS/ETCS og ERTMS/GSM-R

Vedlegg	A	(A1	og	A2)	til	denne	TSI-en	er	et	grensesnitt	mot	ERTMS/ETCS	FRS	og	SRS,	og	ERTMS/GSM-R	FRS	og	SRS	som	er	nærmere	
beskrevet	i	vedlegg	A	til	TSI-en	for	delsystemet	«Styring,	kontroll	og	signal»	i	det	transeuropeiske	jernbanesystem	for	konvensjonelle	tog.	
Det	er	også	et	grensesnitt	mot	spesifikasjonene	for	ETCS	DMI	(ETCS-grensesnitt	mellom	lokomotivfører	og	maskin)	(nr.	4.2.13	i	TSI-en	
for	delsystemet	«Styring,	kontroll	og	signal»	i	det	transeuropeiske	jernbanesystem	for	konvensjonelle	tog)	og	mot	spesifikasjonene	for	
EIRENE	DMI	(EIRENE-grensesnitt	mellom	lokomotivfører	og	maskin)	(nr.	4.2.14	i	TSI-en	for	delsystemet	«Styring,	kontroll	og	signal»	
i	det	transeuropeiske	jernbanesystem	for	konvensjonelle	tog).	Det	er	et	grensesnitt	mellom	vedlegg	A1	til	denne	TSI-en	og	nr.	4.2.2	i	
TSI-en	for	delsystemet	«Styring,	kontroll	og	signal»	i	det	transeuropeiske	jernbanesystem	for	konvensjonelle	tog	når	det	gjelder	ETCS-
funksjonene	om	bord.

4.3.2.4.		 Signalers og markeringspunkters synlighet

Lokomotivføreren	 skal	 kunne	 se	 signaler	 og	markeringspunkter	 på	 sporet,	 og	 lokomotivføreren	 skal	 kunne	 se	 dem	 fra	 sin	 normale	
førerplass.	Dette	gjelder	også	for	andre	typer	skilt	langs	sporet	som	har	å	gjøre	med	sikkerhet.

Markeringspunkter,	skilt	og	informasjonstavler	skal	være	utformet	på	en	ensartet	måte,	slik	at	de	er	lette	å	se.	Det	skal	tas	hensyn	til	
følgende	faktorer:

–	 de	skal	være	plassert	på	en	hensiktsmessig	måte	slik	at	lokomotivføreren	kan	lese	opplysningene	ved	hjelp	av	togets	frontlys,

–	 en	hensiktsmessig	belysning	som	er	tilstrekkelig	sterk	dersom	det	må	benyttes	lys	for	å	lese	disse	opplysningene,

–	 dersom	det	benyttes	 lysreflekterende	skilt,	skal	de	lysreflekterende	egenskapene	til	det	materialet	som	brukes,	oppfylle	gjeldende	
spesifikasjoner,	og	skiltene	skal	framstilles	slik	at	lokomotivføreren	lett	kan	lese	opplysningene	ved	hjelp	av	togets	frontlys.

Det	 er	 et	 grensesnitt	mot	 nr.	 4.2.16	 i	TSI-en	 for	 delsystemet	 «Styring,	 kontroll	 og	 signal»	 i	 det	 transeuropeiske	 jernbanesystem	 for	
konvensjonelle	tog	når	det	gjelder	lokomotivførerens	ytre	synsfelt.	Det	vil	også	komme	et	nytt	avsnitt	i	en	framtidig	versjon	av	vedlegg	A	
til	TSI-en	 for	 delsystemet	 «Styring,	 kontroll	 og	 signal»	 i	 det	 transeuropeiske	 jernbanesystem	 for	 konvensjonelle	 tog	 når	 det	 gjelder	
markeringspunkter	på	jernbanelinjer	som	er	utstyrt	med	ETCS.

4.3.2.5.		 Bremsing av toget

Det	finnes	et	grensesnitt	mellom	nr.	4.2.2.6.2	i	denne	TSI-en	og	nr.	4.3.1.5	(Togets	garanterte	bremseevne	og	egenskaper)	i	TSI-en	for	
delsystemet	«Styring,	kontroll	og	signal»	i	det	transeuropeiske	jernbanesystem	for	konvensjonelle	tog.

4.3.2.6.		 Bruk av sandingsutstyr. Minstekrav til faglige kvalifikasjoner for togframføring

Når	det	gjelder	bruken	av	sandingsutstyr,	finnes	det	et	grensesnitt	mellom	på	den	ene	side	vedlegg	H	(og	vedlegg	B(C1))	til	denne	TSI-en	
og	på	den	annen	side	nr.	4.2.11	(Kompatibilitet	med	togdeteksjonssystemer	montert	langs	sporet)	og	nr.	4.1	i	tillegg	1	til	vedlegg	A	(som	
nevnt	i	nr.	4.3.1.10)	til	TSI-en	for	delsystemet	«Styring,	kontroll	og	signal»	i	det	transeuropeiske	jernbanesystem	for	konvensjonelle	tog.

4.3.2.7.		 Registrering av data og varmgangsdetektering

Det	finnes	et	grensesnitt	mellom	på	den	ene	side	nr.	4.2.3.5	i	denne	TSI-en	og	på	den	annen	side	nr.	4.2.2	(ETCS-funksjoner	om	bord),	
indeks	 5,	 7	 og	 55	 i	 vedlegg	A,	 og	 nr.	 4.2.10	 (HABD	 (Varmgangsdetektor))	 i	TSI-en	 for	 delsystemet	 «Styring,	 kontroll	 og	 signal»	 i	
det	 transeuropeiske	 jernbanesystem	 for	 konvensjonelle	 tog.	 Senere	 vil	 det	 komme	 et	 grensesnitt	mot	 vedlegg	B	 til	 TSI-en	 for	 drift	
og	trafikkstyring	når	det	åpne	punktet	i	TSI-en	for	delsystemet	«Styring,	kontroll	og	signal»	i	det	transeuropeiske	jernbanesystem	for	
konvensjonelle	tog	er	avsluttet.

4.3.3.		 GRENSESNITT	MOT	TSI-EN	FOR	RULLENDE	MATERIELL

4.3.3.1.		 Identifikasjon av kjøretøy

Det	finnes	et	grensesnitt	mellom	nr.	4.2.2.3	i	denne	TSI-en	for	drift	og	trafikkstyring	og	vedlegg	B	til	TSI-en	for	rullende	materiell	—	
godsvogner.

Et	slikt	grensesnitt	skal	også	finnes	mot	andre	TSI-er	for	rullende	materiell	i	konvensjonelle	tog,	når	de	er	opprettet.

4.3.3.2.		 Bremsing

Det	finnes	et	grensesnitt	mellom	nr.	4.2.2.6.1	i	denne	TSI-en	for	drift	og	trafikkstyring,	nr.	4.2.4	og	vedlegg	B	til	TSI-en	for	rullende	
materiell	—	godsvogner.

Et	slikt	grensesnitt	skal	også	finnes	mot	andre	TSI-er	for	rullende	materiell	i	konvensjonelle	tog,	når	de	er	opprettet.

4.3.3.3.		 Krav til passasjervogner

Det	bør	bemerkes	at	det	kommer	til	å	finnes	et	grensesnitt	mot	andre	TSI-er	for	rullende	materiell	i	konvensjonelle	tog,	når	de	er	opprettet:

–	 passasjervogner	og	perronger	på	faste	stasjoner	skal	være	tilstrekkelig	kompatible	slik	at	av-	og	påstigning	kan	foregå	på	en	sikker	
måte,
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–	 passasjerer	skal	ikke	kunne	åpne	de	sidedørene	som	er	beregnet	på	av-	og	påstigning,	før	toget	står	stille	og	noen	fra	togpersonalet	har	
åpnet	dørene,

–	 dørene	skal	kunne	utløses	hver	for	seg	på	hver	side	av	toget,	det	skal	hele	tiden	være	angitt	at	funksjonen	som	sørger	for	at	dørene	i	
passasjervognene	er	lukket	og	låst,	er	intakt,

–	 når	dørene	utløses,	skal	det	ikke	være	mulig	å	aktivere	trekkraften,

–	 alle	kjøretøyer	som	brukes	til	passasjertransport,	skal	være	utstyrt	med	utganger	som	forenkler	nødevakuering,

–	 kjøretøyer	som	er	beregnet	på	passasjertransport,	skal	enten	være	utstyrt	med	en	alarm	som	kan	aktiveres	av	passasjerene,	eller	med	
en	nødbrems.	Lokomotivføreren	skal	umiddelbart	varsles	dersom	alarmen	utløses,	men	skal	kunne	ivareta	styringen	av	toget.

4.3.3.4.		 Togets synlighet

De	 grunnleggende	 kravene	 til	 togets	 synlighet	 som	 skal	 defineres	 i	 delsystemet	 «Rullende	Materiell»,	 er	 for	 delsystemet	 «Drift	 og	
trafikkstyring»	beskrevet	i	det	etterfølgende.

4.3.3.4.1.		 På	forreste	kjøretøy	i	et	tog	i	kjøreretningen

Forenden	på	det	forreste	kjøretøyet	i	et	tog	skal	være	utstyrt	med	tre	lys	som	former	en	likesidet	trekant	som	vist	nedenfor.	Disse	lysene	
skal	alltid	være	tent	når	toget	styres	fra	denne	enden	av	toget.

Frontlysene	skal	gjøre	det	lett	å	få	øye	på	toget	(f.eks.	for	jernbanearbeidere	og	personer	som	krysser	sporoverganger),	gi	lokomotivføreren	
tilstrekkelig	 sikt	 (belysning	 av	 jernbanelinjen	 framover,	 informasjonstavler	 og	 markeringspunkter	 på	 sporet	 osv.)	 om	 natten	 og	 når	
lysforholdene	er	dårlige,	og	skal	ikke	blende	lokomotivføreren	på	møtende	tog.

Avstanden	mellom	lysene,	høyden	over	skinnene,	diameteren,	lysstyrken,	dimensjonene	og	formen	på	lyskjeglen	som	sendes	ut	både	dag	
og	natt,	skal	standardiseres.

Det	vil	bli	et	grensesnitt	mot	framtidige	versjoner	av	TSI-en	for	rullende	materiell	når	det	gjelder	førerrom	og	nr.	4.2.2.1.2	i	denne	TSI-en.

4.3.3.4.2.		 På	bakenden

Det	finnes	et	grensesnitt	mellom	nr.	4.2.2.1.3	i	denne	TSI-en	og	nr.	4.2.7.4	og	vedlegg	BB	til	TSI-en	for	rullende	materiell	til	konvensjonelle	
tog	(Godsvogner),	dersom	det	åpne	punktet	i	vedlegg	S	til	TSI-en	for	drift	og	trafikkstyring	avsluttes	ved	at	det	spesifiseres	et	signal	på	
bakenden	som	krever	en	holder.

4.3.3.5.		 Togets hørbarhet

For	delsystemet	«Drift	og	 trafikkstyring»	er	det	 fastsatt	at	de	grunnleggende	kravene	 til	 togets	hørbarhet	 som	delsystemet	«Rullende	
materiell»	skal	være	i	samsvar	med,	er	at	toget	skal	kunne	avgi	et	lydsignal	for	å	vise	sin	tilstedeværelse.
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De	 lydene	 som	avgis	 fra	denne	 togfløyten,	 frekvensen	og	 styrken	på	disse	 lydene	og	den	 aktiveringsmetoden	 som	 lokomotivføreren	
benytter,	skal	standardiseres.

Det	vil	bli	et	grensesnitt	mot	framtidige	versjoner	av	TSI-en	for	rullende	materiell	når	det	gjelder	førerrom	og	nr.	4.2.2.2	i	denne	TSI-en.

4.3.3.6.		 Signalers synlighet

Lokomotivføreren	skal	kunne	se	signaler,	og	signalene	skal	kunne	ses	av	lokomotivføreren.	Dette	gjelder	også	for	skilt	langs	sporet	som	
har	å	gjøre	med	sikkerhet.

Førerrommene	skal	være	utformet	på	en	slik	enhetlig	måte	at	lokomotivføreren	lett	kan	se	de	opplysningene	som	vises	for	lokomotivføreren	
fra	den	normale	førerplassen.

Det	 vil	 bli	 et	 grensesnitt	mellom	nr.	 4.3.2.4	 i	 denne	TSI-en	og	 en	 framtidig	versjon	 av	TSI-en	 for	 rullende	materiell	 når	 det	 gjelder	
førerrom.

4.3.3.7.		 Lokomotivførerens dødmannsfunksjon

En	metode	for	å	overvåke	lokomotivførerens	reaksjoner,	som	griper	inn	og	stopper	toget	dersom	lokomotivføreren	ikke	reagerer	innen	en	
viss	tid,	og	som,	når	denne	funksjonen	støttes	av	infrastrukturen,	automatisk	rapporterer	dette	til	togdriftssentralen.

Det	vil	bli	et	grensesnitt	mot	framtidige	versjoner	av	TSI-en	for	rullende	materiell	når	det	gjelder	førerrom.

4.3.3.8.		 Togsammensetning og vedlegg B

Det	finnes	et	grensesnitt	mellom	nr.	4.2.2.5	i	denne	TSI-en	og	nr.	4.2.2.1.2.2	(trekkenhet)	i	TSI-en	for	rullende	materiell	til	konvensjonelle	
tog	(Godsvogner)	når	det	gjelder	togets	største	tillatte	vekt.	Det	vil	muligens	kunne	bli	et	grensesnitt	i	framtiden	mellom	vedlegg	B	til	
denne	TSI-en	og	nr.	4.2.2.1.2.1	(Buffere)	i	TSI-en	for	rullende	materiell	til	konvensjonelle	tog	(Godsvogner)	når	det	gjelder	hastighet	ved	
skifting.

4.3.3.9.		 Lasting av godsvogner

Det	finnes	et	grensesnitt	mellom	nr.	4.2.2.4	 i	denne	TSI-en	og	nr.	4.2.2.3.5	 (Sikring	av	gods)	og	vedlegg	YY	 til	TSI-en	 for	 rullende	
materiell	til	konvensjonelle	tog	(Godsvogner).

4.3.3.10.	 Kontrollere at toget er i driftsferdig stand og farlig gods

Det	finnes	et	grensesnitt	mellom	nr.	4.2.2.7	og	nr.	4.2.3.4.3	i	denne	TSI-en	og	nr.	4.2.2.6	(Farlig	gods)	i	TSI-en	for	rullende	materiell	til	
konvensjonelle	tog	(Godsvogner).

4.3.3.11.	 Togsammensetning, vedlegg H og L

Det	finnes	et	grensesnitt	mellom	nr.	4.2.2.5	og	vedlegg	H	og	L	til	denne	TSI-en	og	nr.	4.2.3.5.	(Trykkraft	i	lengderetningen)	i	TSI-en	for	
rullende	materiell	til	konvensjonelle	tog	(Godsvogner)	når	det	gjelder	togframføring,	håndtering	av	tog	og	fordeling	av	kjøretøyer	i	toget.

Det	vil	bli	et	grensesnitt	mot	framtidige	versjoner	av	TSI-en	for	rullende	materiell	når	det	gjelder	motorvogner	og	passasjervogner.

4.3.3.12.	 Beredskapsplaner og håndtering av nødssituasjoner

Det	 er	 et	 grensesnitt	 mellom	 nr.	 4.2.3.6.3	 i	 denne	 TSI-en	 og	 nr.	 4.2.6.1.2	 (funksjonelle	 og	 tekniske	 spesifikasjoner	 med	 hensyn	 til	
miljøforhold)	i	TSI-en	for	rullende	materiell	til	konvensjonelle	tog	(Godsvogner)	når	det	gjelder	ekstreme	klimatiske	forhold.

Det	finnes	også	et	grensesnitt	mellom	nr.	4.2.3.6	og	nr.	4.2.3.7	i	denne	TSI-en	og	nr.	4.2.7.1	(Nødtiltak)	og	nr.	4.2.7.2	(Brannsikring)	i	
TSI-en	for	rullende	materiell	til	konvensjonelle	tog	(Godsvogner).

Det	vil	bli	et	grensesnitt	mot	framtidige	versjoner	av	TSI-en	for	rullende	materiell	når	det	gjelder	motorvogner	og	passasjervogner.

4.3.3.13.		 Registrering av data

Det	vil	bli	et	grensesnitt	mellom	nr.	4.2.3.5.2	(Registrering	av	overvåkingsdata	om	bord	på	toget)	i	denne	TSI-en	for	drift	og	trafikkstyring	
av	konvensjonelle	 tog	og	framtidige	versjoner	av	TSI-en	for	rullende	materiell	 til	konvensjonelle	 tog	når	det	gjelder	motorvogner	og	
passasjervogner	med	førerrom.
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Det	finnes	et	grensesnitt	mellom	nr.	4.2.3.5.1	(Registrering	av	overvåkingsdata	utenfor	toget)	i	denne	TSI-en	for	drift	og	trafikkstyring	
av	konvensjonelle	tog	og	nr.	4.2.3.3.2	(Varmgangsdetektor)	i	TSI-en	for	rullende	materiell	til	konvensjonelle	tog	(Godsvogner).	Det	skal	
også	bli	et	grensesnitt	mellom	samme	nummer	i	denne	TSI-en	for	drift	og	trafikkstyring	av	konvensjonelle	tog	og	framtidige	versjoner	av	
TSI-en	for	rullende	materiell	til	konvensjonelle	tog	når	det	gjelder	varmgangsdetektering	på	motorvogner	og	passasjervogner	ved	hjelp	
av	utstyr	montert	langs	sporet.

4.3.4.		 GRENSESNITT	MOT	TSI-EN	FOR	TELEMATIKKPROGRAMMER

4.3.4.1.		 Identifikasjon av tog

Det	skal	utarbeides	en	metode	som	gjør	det	mulig	med	entydig	 identifikasjon	av	alle	 tog	som	trafikkerer	det	 transeuropeiske	nett	 (se	
nr.	4.2.3.2	og	vedlegg	R).	Med	hensyn	til	dette	finnes	det	et	grensesnitt	mot	nr.	4.2.2	i	TSI-en	for	telematikkprogrammer	for	godstrafikk.	
Det	vil	også	bli	et	grensesnitt	mot	TSI-en	for	telematikkprogrammer	for	persontrafikk	når	dette	er	opprettet.

4.3.4.2.		 Togsammensetning

Når	det	gjelder	opplysninger	om	togets	sammensetning,	har	nr.	4.2.2.5	og	4.2.2.7.2	i	denne	TSI-en	et	grensesnitt	mot	nr.	4.2.3.2	i	TSI-en	
for	telematikkprogrammer	for	godstrafikk.	Det	vil	også	bli	et	grensesnitt	mot	TSI-en	for	telematikkprogrammer	for	persontrafikk	når	dette	
er	opprettet.

4.3.4.3.		 Togavgang

Når	det	gjelder	opplysninger	om	togavgang,	har	nr.	4.2.3.3	i	denne	TSI-en	et	grensesnitt	mot	nr.	4.2.3	i	TSI-en	for	telematikkprogrammer	
for	godstrafikk.	Det	vil	også	bli	et	grensesnitt	mot	TSI-en	for	telematikkprogrammer	for	persontrafikk	når	dette	er	opprettet.

4.3.4.4.		 Togtrafikk

Når	det	gjelder	opplysninger	om	togtrafikk,	har	nr.	4.2.3.4	 i	denne	TSI-en	et	grensesnitt	mot	nr.	4.2.4,	nr.	4.2.5	og	4.2.6	 i	TSI-en	for	
telematikkprogrammer	for	godstrafikk.	Det	vil	også	bli	et	grensesnitt	mot	TSI-en	for	telematikkprogrammer	for	persontrafikk	når	dette	
er	opprettet.

4.3.4.5.		 Identifikasjon av kjøretøy

Det	 finnes	 et	 grensesnitt	 mellom	 nr.	 4.2.2.3	 i	 denne	 TSI-en	 for	 drift	 og	 trafikkstyring	 og	 nr.	 4.2.11.3	 «Referansedatabasene	 for	
rullende	 materiell»	 og	 vedlegg	A	 indeks	 1	 («Datadefinisjoner	 og	 meldinger»	 nr.	 1.18	 «Grunnelement:	 WagonIdent»)	 i	 TSI-en	 for	
telematikkprogrammer	for	godstrafikk.	Det	vil	også	bli	et	grensesnitt	mot	TSI-en	for	telematikkprogrammer	for	persontrafikk	når	dette	
er	opprettet.

4.4.  DRIFTSREGLER

De	reglene	og	framgangsmåtene	som	gjør	det	mulig	med	sammenhengende	drift	av	nye	og	forskjellige	strukturelle	delsystemer	som	skal	
inngå	i	det	transeuropeiske	nett,	særlig	de	reglene	og	framgangsmåtene	som	er	direkte	knyttet	til	driften	av	et	nytt	system	for	styring,	
kontroll	og	signal,	skal	være	identiske	i	identiske	situasjoner.

Driftsreglene	for	European	Rail	Traffic	Management	System	(ERTMS/ETCS)	er	for	dette	formålet	beskrevet	i	vedlegg	A1.	Reglene	for	
radiosystemet	ERTMS/GSM-R	er	beskrevet	i	vedlegg	A2.

Øvrige	driftsregler	som	vil	kunne	standardiseres	på	hele	det	transeuropeiske	nett,	er	beskrevet	i	vedlegg	B.

Ettersom	disse	reglene	skal	anvendes	på	hele	det	transeuropeiske	nett,	er	det	viktig	at	det	oppnås	fullt	samsvar.	Det	eneste	organet	som	kan	
endre	disse	reglene,	skal	være	det	organet	som	har	ansvaret	for	å	ajourføre	vedlegg	A,	B	og	C	til	denne	TSI-en.

4.5.  VEDLIKEHOLDSREGLER

Ikke	relevant

4.6.  FAGLIGE KVALIFIKASJONER

I	samsvar	med	nr.	2.2.1	i	denne	TSI-en	omhandler	dette	nummer	faglig	dyktighet	og	språkferdighet,	samt	den	vurderingen	som	kreves	for	
å	se	om	personalet	har	oppnådd	denne	kompetansen.

4.6.1.		 FAGLIG	DYKTIGHET

Personalet	(herunder	entreprenører)	hos	jernbaneforetaket	og	infrastrukturforvaltningen	skal	ha	den	relevante	faglige	dyktigheten	som	
kreves	for	å	påta	seg	alle	nødvendige	sikkerhetsrelaterte	oppgaver	under	normale	forhold,	ved	driftsforstyrrelser	og	i	nødssituasjoner.	Slik	
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kompetanse	omfatter	faglig	kunnskap	og	evne	til	å	omsette	denne	kunnskapen	i	praksis.

Minstekrav	til	faglige	kvalifikasjoner	for	å	kunne	løse	de	enkelte	oppgavene	finnes	i	vedlegg	H,	J	og	L.

4.6.1.1.		 Faglig kunnskap

Med	hensyn	til	kravene	i	disse	vedleggene	og	avhengig	av	de	oppgavene	som	den	enkelte	medarbeideren	innehar,	omfatter	nødvendig	
kunnskap	følgende:

–	 generell	jernbanedrift	med	særlig	vekt	på	sikkerhetskritiske	oppgaver:

–	 prinsipper	for	hvordan	sikkerhetsstyringssystemene	styres	i	deres	organisasjoner,

–	 roller	og	ansvarsområder	for	nøkkelpersoner	involvert	i	virksomhet	som	gjelder	samtrafikk,

–	 vurdering	av	farer,	særlig	risikoer	knyttet	til	jernbanedrift	og	kjørestrømsanlegg,

–	 tilstrekkelig	kunnskap	om	sikkerhetsrelaterte	oppgaver	når	det	gjelder	framgangsmåter	og	grensesnitt	for

–	 jernbanelinjer	og	utstyr	montert	langs	sporet,

–	 rullende	materiell,

–	 miljøet.

4.6.1.2.		 Evne til å omsette denne kunnskapen i praksis

Evnen	til	å	kunne	anvende	denne	kunnskapen	under	normale	forhold,	ved	driftsforstyrrelser	og	i	nødssituasjoner	forutsetter	at	personalet	
er	helt	fortrolig	med

–	 metoden	og	prinsippene	for	å	anvende	disse	reglene	og	framgangsmåtene,

–	 rutinene	for	å	bruke	utstyr	montert	langs	sporet	og	rullende	materiell,	samt	eventuelt	særlig	sikkerhetsrelatert	utstyr,

–	 prinsipper	i	sikkerhetsstyringssystemet	for	å	unngå	at	det	oppstår	unødig	risiko	for	mennesker	og	prosesser,

samt	innehar	en	generell	evne	til	å	tilpasse	seg	forskjellige	situasjoner	som	man	kan	utsettes	for.

I	samsvar	med	nr.	2	i	vedlegg	III	til	direktiv	2004/49/EF	skal	jernbaneforetakene	og	infrastrukturforvaltningene	utvikle	et	styringssystem	
for	faglig	dyktighet	for	å	sikre	at	den	individuelle	kompetansen	hos	deres	ansatte	vurderes	og	vedlikeholdes.	De	skal	også	etterutdanne	
de	ansatte	for	å	sikre	at	deres	kunnskap	og	ferdigheter	oppdateres,	særlig	når	det	gjelder	svakheter	eller	mangler	 i	systemet	eller	hos	
personalet.

4.6.2.		 SPRÅKFERDIGHET

4.6.2.1.		 Prinsipper

Infrastrukturforvaltningen	og	jernbaneforetaket	skal	sørge	for	at	deres	relevante	personale	har	den	kompetansen	som	er	nødvendig	for	å	
bruke	kommunikasjonsprotokoller	og	de	prinsippene	som	er	fastsatt	i	denne	TSI-en.

Når	infrastrukturforvaltningen	bruker	et	annet	«arbeidsspråk»	enn	det	som	personalet	 i	 jernbaneforetaket	pleier	å	bruke,	skal	relevant	
undervisning	i	språk	og	kommunikasjon	utgjøre	en	kritisk	del	av	jernbaneforetakets	overordnede	styringssystem	for	faglig	dyktighet.

Personale	 i	 jernbaneforetaket	 som	 har	 oppgaver	 som	 krever	 at	 de	 kommuniserer	 om	 sikkerhetskritiske	 forhold	 med	 personale	 i	
infrastrukturforvaltningen,	 skal	 enten	 det	 gjelder	 rutinemessige	 situasjoner,	 driftsforstyrrelser	 eller	 nødssituasjoner,	 ha	 tilstrekkelige	
ferdigheter	i	infrastrukturforvaltningens	«arbeidsspråk».

4.6.2.2.		 Kunnskapsnivå

Kunnskapsnivået	i	infrastrukturforvaltningens	språk	skal	av	sikkerhetsmessige	årsaker	ligge	på	et	tilstrekkelig	høyt	nivå:

–	 Lokomotivføreren	skal	minst	kunne	utføre	følgende:

–	 sende	og	forstå	alle	meldinger	som	er	angitt	i	vedlegg	C	til	denne	TSI-en,
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–	 kommunisere	effektivt	under	normale	forhold,	ved	driftsforstyrrelser	og	i	nødssituasjoner,

–	 fylle	ut	de	blankettene	som	kreves	for	å	bruke	blankettsamlingen.

–	 Annet	 togpersonale	 som	 utfører	 oppgaver	 som	 krever	 at	 de	 kommuniserer	med	 infrastrukturforvaltningen	 om	 sikkerhetskritiske	
spørsmål,	skal	minst	kunne	sende	og	forstå	opplysninger	som	beskriver	togets	egenskaper	og	driftsstatus.

Retningslinjer	om	nødvendig	kompetansenivå	finnes	i	vedlegg	E.	Lokomotivførerne	skal	ha	et	kunnskapsnivå	som	minst	tilsvarer	nivå	3.	
Togpersonalet	skal	ha	et	kunnskapsnivå	som	minst	tilsvarer	nivå	2.

4.6.3.		 FØRSTEGANGSVURDERING	OG	FORTLØPENDE	VURDERING	AV	PERSONALET

4.6.3.1.		 Grunnleggende krav

I	samsvar	med	nr.	2	i	vedlegg	III	til	direktiv	2004/49/EF	skal	jernbaneforetakene	og	infrastrukturforvaltningene	utvikle	en	framgangsmåte	
for	vurdering	av	sitt	personale.

Det	anbefales	at	det	tas	hensyn	til	følgende	punkter:

A.	 Utvelgelse	av	personale

–	 vurdering	av	den	enkeltes	erfaring	og	kompetanse,

–	 vurdering	av	den	enkeltes	kompetanse	når	det	gjelder	å	beherske	det	eller	de	fremmedspråkene	som	kreves,	eller	evnen	til	å	lære	
seg	disse.

B.	 Førstegangs	yrkesrettet	opplæring

–	 analyse	av	opplæringsbehov,

–	 ressurser	til	opplæring,

–	 opplæring	av	instruktører.

C.	 Førstegangsvurdering

–	 grunnleggende	krav	(minstealder	for	lokomotivførere	osv.),

–	 vurderingsprogram,	herunder	praktisk	demonstrasjon,

–	 instruktørenes	kvalifikasjoner,

–	 utstedelse	av	et	sertifikat	som	viser	kompetansen.

D.	 Opprettholdelse	av	kompetanse

–	 prinsipper	for	å	opprettholde	kompetanse,

–	 særlig	for	det	personalet	som	har	som	oppgave	å	framføre	et	tog,	skal	kompetansen	minst	revurderes	én	gang	per	år,

–	 metoder	som	skal	følges,

–	 formalisering	av	den	prosessen	som	sikrer	at	kompetansen	opprettholdes,

–	 framgangsmåte	for	vurdering.

E.	 Oppfriskningskurs

–	 prinsipper	for	fortløpende	opplæring	(herunder	språk).

4.6.3.2.		 Analyse av opplæringsbehov

4.6.3.2.1.		 Utvikling	av	analyser	av	opplæringsbehov

Jernbaneforetaket	og	infrastrukturforvaltningen	skal	analysere	opplæringsbehovene	for	aktuelle	medarbeidere.
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Denne	 analysen	 skal	 fastsette	 både	 virkeområde	 og	 kompleksitet	 og	 ta	 hensyn	 til	 de	 risikoene	 som	 er	 knyttet	 til	 togdriften	 på	 det	
transeuropeiske	nett,	særlig	når	det	gjelder	menneskelige	evner	og	begrensninger	(menneskelige	faktorer)	som	kan	oppstå	som	følge	av

–	 forskjeller	i	driftsrutiner	mellom	forskjellige	infrastrukturforvaltninger	og	de	risikoene	som	er	knyttet	til	disse	forskjellene,

–	 forskjeller	mellom	oppgaver,	driftsmetoder	og	kommunikasjonsprotokoller,

–	 eventuelle	forskjeller	mellom	de	«arbeidsspråkene»	som	blir	benyttet	av	personalet	i	infrastrukturforvaltningen,

–	 lokale	driftsinstrukser	som	kan	omfatte	bruk	av	særlige	framgangsmåter	eller	særskilt	utstyr	i	visse	tilfeller,	for	eksempel	i	en	bestemt	
tunnel.

Retningslinjer	om	de	kravene	som	det	bør	tas	hensyn	til,	finnes	i	vedleggene	nevnt	i	nr.	4.6.1	ovenfor.	De	forskjellige	elementene	for	
opplæring	av	personale	skal	i	så	fall	tas	med,	idet	det	tas	hensyn	til	disse	retningslinjene.

Visse	elementer	 i	disse	vedleggene	vil	kanskje	 ikke	være	 relevante	på	grunn	av	den	 type	 trafikk	som	et	 jernbaneforetak	driver,	 eller	
egenskapene	til	det	nettet	som	infrastrukturforvaltningen	har	ansvaret	for.	Analysen	av	opplæringsbehovene	skal	dokumentere	de	kravene	
som	ikke	anses	som	relevante,	og	begrunne	dette.

4.6.3.2.2.		 Ajourføring	av	analysen	av	opplæringsbehov

Jernbaneforetaket	og	infrastrukturforvaltningen	skal	utarbeide	en	framgangsmåte	for	å	gjennomgå	og	ajourføre	egne	opplæringsbehov,	
idet	det	tas	hensyn	til	tidligere	revisjoner,	tilbakemeldinger	på	systemet	og	kjente	endringer	av	regler	og	framgangsmåter,	infrastruktur	
og	teknologi.

4.6.3.2.3.		 Særlige	krav	til	togpersonale	og	hjelpepersonale

4.6.3.2.3.1.	 Kunnskap om jernbanestrekninger

Jernbaneforetaket	skal	 fastsette	 rutiner	 for	hvordan	 togpersonalet	skaffer	seg	kunnskap	om	de	 jernbanestrekningene	som	betjenes,	og	
hvordan	slik	kunnskap	skal	vedlikeholdes.	Disse	rutinene	skal

–	 bygge	på	de	opplysningene	om	jernbanestrekningen	som	infrastrukturforvaltningen	framlegger,	og

–	 være	i	samsvar	med	den	framgangsmåten	som	er	beskrevet	i	nr.	4.2.1	i	denne	TSI-en.

Lokomotivførere	skal	både	teoretisk	og	praktisk	lære	seg	disse	jernbanestrekningene.

4.6.3.2.3.2.	 Kunnskap om rullende materiell

Jernbaneforetaket	skal	fastsette	rutiner	for	hvordan	togpersonalet	skal	skaffe	seg	kunnskap	om	motorvogner	og	rullende	materiell,	og	
hvordan	slik	kunnskap	skal	vedlikeholdes.

4.6.3.2.3.3.	 Hjelpepersonale

Jernbaneforetaket	skal	sørge	for	at	hjelpepersonale	(f.eks.	catering-	og	rengjøringspersonale)	som	ikke	utgjør	en	del	av	«togpersonalet»,	
utover	sin	grunnopplæring	får	opplæring	i	hvordan	de	skal	håndtere	instrukser	fra	fullt	utdannet	togpersonale.

4.7.  HELSE- OG SIKKERHETSVILKÅR

4.7.1.		 INNLEDNING

Personalet	nevnt	i	nr.	4.2.1	som	utfører	sikkerhetskritiske	oppgaver	i	samsvar	med	nr.	2.2	i	denne	TSI-en,	skal	ha	de	egenskapene	som	er	
nødvendige	for	å	sikre	at	de	overordnede	standardene	for	drift	og	sikkerhet	blir	oppfylt.

I	 samsvar	med	direktiv	2004/49/EF	skal	 jernbaneforetakene	og	 infrastrukturforvaltningene	 i	 sitt	 sikkerhetsstyringssystem	fastsette	og	
dokumentere	de	rutinene	de	skal	iverksette	for	å	oppfylle	de	medisinske,	psykologiske	og	helsemessige	kravene	som	stilles	til	personalet.

De	 legeundersøkelsene	 som	er	nevnt	 i	 nr.	 4.7.4,	 og	 alle	 tilhørende	beslutninger	 som	gjelder	personalets	 individuelle	 skikkethet,	 skal	
utføres	av	en	godkjent	bedriftslege.

Personalet	skal	ikke	utføre	sikkerhetskritisk	arbeid	når	deres	aktsomhet	er	nedsatt	på	grunn	av	alkohol,	narkotika	eller	psykotrope	stoffer.	
Jernbaneforetaket	og	infrastrukturforvaltningen	skal	derfor	iverksette	framgangsmåter	for	å	begrense	den	risikoen	som	personalet	utsettes	
for,	dersom	de	arbeider	mens	de	er	påvirket	av	slike	stoffer,	eller	dersom	de	inntar	slike	stoffer	på	arbeidsplassen.
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Inntak	av	ovennevnte	stoffer	er	underlagt	fastsatte	grenser	i	de	nasjonale	reglene	i	medlemsstaten	der	togtrafikken	finner	sted.

4.7.2.		 KRITERIER	FOR	GODKJENNING	AV	BEDRIFTSLEGER	OG	MEDISINSKE	VIRKSOMHETER(1)

Jernbaneforetak	og	infrastrukturforvaltninger	skal	velge	bedriftsleger	og	virksomheter	som	skal	utføre	legeundersøkelser,	i	samsvar	med	
nasjonale	regler	og	praksis	i	staten	der	jernbaneforetaket	eller	infrastrukturforvaltningen	har	fått	lisens	eller	er	registrert.

Bedriftsleger	som	utfører	legeundersøkelser	nevnt	i	nr.	4.7.4,	skal

–	 ha	erfaring	innenfor	arbeidsmedisin,

–	 ha	kunnskap	om	de	farene	som	er	knyttet	til	de	aktuelle	arbeidsoppgavene,	og	om	jernbanesektoren,

–	 ha	forståelse	for	hvordan	tiltak	som	er	truffet	for	å	fjerne	eller	minske	risikoen	ved	disse	farene,	kan	påvirkes	av	mangel	på	fysisk	og	
psykisk	skikkethet.

Bedriftsleger	som	oppfyller	disse	kriteriene,	kan	søke	bistand	eksternt	hos	leger	eller	annet	helsepersonale	når	de	skal	gjennomføre	en	
legeundersøkelse	og	en	medisinsk	vurdering,	for	eksempel	en	øyelege.

4.7.3.		 KRITERIER	 FOR	 GODKJENNING	AV	 PSYKOLOGER	 SOM	 UTFØRER	 PSYKOLOGISKE	 VURDERINGER,	 OG	 KRAV	 TIL	
PSYKOLOGISKE	VURDERINGER

4.7.3.1.		 Sertifisering av psykologer

Psykologene	skal	ha	relevant	universitetsutdanning	og	være	sertifisert	og	godkjent	som	kompetente	i	samsvar	med	nasjonale	regler	og	
praksis	i	staten	der	jernbaneforetaket	eller	infrastrukturforvaltningen	har	fått	lisens	eller	er	registrert.

4.7.3.2.		 Innhold og tolking av psykologiske vurderinger

Innholdet	 og	 framgangsmåten	 for	 å	 tolke	 de	 psykologiske	 vurderingene	 skal	 fastsettes	 av	 en	 person	 som	 er	 sertifisert	 i	 henhold	 til	
nr.	4.7.3.1,	idet	det	tas	hensyn	til	arbeidsoppgaver	og	miljø	i	jernbanesektoren.

4.7.3.3.		 Valg av vurderingsverktøyer

Vurderingen	skal	utelukkende	omfatte	vurderingsverktøyer	som	bygger	på	psykologisk-vitenskapelige	prinsipper.

4.7.4.		 LEGEUNDERSØKELSER	OG	PSYKOLOGISKE	VURDERINGER

4.7.4.1.		 Før ansettelse

4.7.4.1.1.		 Minsteinnhold	i	en	legeundersøkelse

Legeundersøkelser	skal	omfatte

–	 en	generell	legeundersøkelse,

–	 en	undersøkelse	av	sansefunksjoner	(syn,	hørsel	og	fargesans),

–	 en	analyse	av	urin-	eller	blodprøve	for	å	påvise	sukkersyke	og	andre	forhold	angitt	ved	den	kliniske	undersøkelsen,

–	 en	screening	for	å	påvise	misbruk	av	narkotiske	stoffer.

4.7.4.1.2.		 Psykologisk	vurdering

Målet	med	 den	 psykologiske	 vurderingen	 er	 å	 støtte	 jernbaneforetaket	 ved	 ansettelse	 og	 ledelse	 av	 personale	 som	har	 de	 kognitive,	
psykomotoriske,	atferdsmessige	og	personlige	egenskapene	som	kreves	for	å	kunne	utføre	sine	oppgaver	på	en	sikker	måte.

Når	innholdet	i	den	psykologiske	vurderingen	skal	fastsettes,	skal	psykologen	minst	ta	hensyn	til	følgende	kriterier	som	er	relevante	for	
de	enkelte	sikkerhetsfunksjonene:

–	 kognitive	egenskaper:

–	 oppmerksomhet	og	konsentrasjon,

(1)	 Nr.	4.7.2	er	veiledende.
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–	 hukommelse,

–	 oppfatningsevne,

–	 dømmekraft,

–	 kommunikasjon,

–	 psykomotoriske	egenskaper:

–	 reaksjonshastighet,

–	 koordinering	av	bevegelser,

–	 atferdsmessige	og	personlige	egenskaper:

–	 evne	til	å	kontrollere	egne	følelser,

–	 atferdsmessig	pålitelighet,

–	 selvstendighet,

–	 årvåkenhet.

Dersom	psykologen	utelater	noen	av	de	ovennevnte	kriteriene,	skal	denne	beslutningen	begrunnes	og	dokumenteres.

4.7.4.2.		 Etter ansettelse

4.7.4.2.1.		 Hyppighet	for	regelmessige	legeundersøkelser

Det	skal	gjennomføres	minst	én	systematisk	legeundersøkelse

–	 hvert	5.	år	for	personale	opptil	40	år,

–	 hvert	3.	år	for	personale	mellom	41	og	62	år,

–	 hvert	år	for	personale	over	62	år.

Bedriftslegen	skal	gjennomføre	hyppigere	legeundersøkelser	dersom	helsetilstanden	til	den	ansatte	krever	det.

4.7.4.2.2.		Minsteinnhold	i	den	regelmessige	legeundersøkelsen

Dersom	den	ansatte	oppfyller	de	kriteriene	som	kreves	ved	den	undersøkelsen	som	gjennomføres	før	arbeidet	starter,	skal	de	regelmessige,	
spesialiserte	legeundersøkelsene	minst	inneholde

–	 en	generell	legeundersøkelse,

–	 en	undersøkelse	av	sansefunksjoner	(syn,	hørsel	og	fargesans),

–	 en	analyse	av	urin-	eller	blodprøve	for	å	påvise	sukkersyke	og	andre	forhold	indikert	ved	den	kliniske	undersøkelsen,

–	 en	screening	for	å	påvise	misbruk	av	narkotiske	stoffer,	dersom	dette	indikeres	klinisk.

4.7.4.2.3.		 Supplerende	legeundersøkelser	og/eller	psykologiske	vurderinger

I	 tillegg	 til	den	regelmessige	 legeundersøkelsen	skal	det	gjennomføres	en	særskilt	 supplerende	 legeundersøkelse	og/eller	psykologisk	
vurdering	dersom	det	foreligger	rimelig	grunn	til	å	 tvile	på	den	ansattes	fysiske	eller	psykiske	skikkethet,	eller	dersom	det	foreligger	
rimelig	mistanke	om	bruk	eller	misbruk	av	narkotiske	stoffer	eller	alkohol.	Det	vil	særlig	være	tilfelle	etter	en	hendelse	eller	en	ulykke	
som	følger	av	at	den	ansatte	har	begått	en	menneskelig	feil.

Arbeidsgiveren	skal	anmode	om	en	legeundersøkelse	dersom	den	ansatte	har	vært	fraværende	i	over	30	dager	på	grunn	av	sykdom.	I	
relevante	tilfeller	kan	en	slik	undersøkelse	begrenses	til	at	bedriftslegen,	på	grunnlag	av	tilgjengelige	medisinske	opplysninger,	vurderer	
det	slik	at	arbeidstakerens	arbeidsevne	ikke	er	blitt	påvirket.
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Jernbaneforetaket	og	 infrastrukturforvaltningen	skal	 iverksette	systemer	 for	å	sikre	at	slike	supplerende	undersøkelser	og	vurderinger	
gjennomføres	på	en	ordentlig	måte.

4.7.5.		 MEDISINSKE	KRAV

4.7.5.1.		 Allmenne krav

Personalet	skal	ikke	ha	en	helsetilstand	eller	være	under	medisinsk	behandling	som	kan	føre	til

–	 plutselig	bevisstløshet,

–	 nedsatt	oppmerksomhet	eller	konsentrasjon,

–	 plutselig	tap	av	arbeidsevne,

–	 nedsatt	balanse-	eller	koordineringsevne,

–	 betydelig	begrenset	bevegelsesevne.

Det	stilles	følgende	krav	til	syn	og	hørsel:

4.7.5.2.		 Synskrav

–	 Synsstyrke	på	avstand	med	eller	uten	korreksjon:	0,8	(høyre	øye	+	venstre	øye	—	målt	hver	for	seg),	minst	0,3	for	det	svakeste	øyet.

–	 Største	tillatte	korreksjon:	langsynthet	+	5/nærsynthet	-	8.	Den	godkjente	bedriftslegen	(som	definert	i	nr.	4.7.2)	kan	i	særlige	tilfeller	
tillate	verdier	som	ligger	utenfor	dette	intervallet	etter	å	ha	innhentet	uttalelse	fra	en	øyelege.

–	 Synsstyrke	på	kort	og	mellomlang	avstand:	tilstrekkelig	med	eller	uten	korreksjon.

–	 Kontaktlinser	er	tillatt.

–	 Normalt	fargesyn:	påvist	gjennom	bruk	av	en	godkjent	prøve,	f.eks.	Ishihara,	supplert	av	en	annen	godkjent	prøve	dersom	det	er	
nødvendig.

–	 Synsfelt:	normalt	(ikke	noe	avvik	som	påvirker	den	oppgaven	som	skal	utføres).

–	 Syn	på	begge	øyne:	ja.

–	 Binokulart	syn:	ja.

–	 Kontrastfølsomhet:	god.

–	 Ingen	progressiv	øyensykdom.

–	 Øyeimplantater,	 keratotomi	og	keratektomi	 er	bare	 tillatt	 dersom	de	kontrolleres	 årlig	 eller	med	en	hyppighet	 som	bedriftslegen	
fastsetter.

4.7.5.3.		 Hørselskrav

Tilfredsstillende	hørsel	som	bekreftes	av	et	toneaudiogram,	dvs.

–	 tilstrekkelig	god	hørsel	til	å	kunne	føre	en	telefonsamtale,	høre	varsellyder	og	radiomeldinger,

–	 følgende	verdier	skal	utelukkende	betraktes	som	veiledende:

–	 verdiene	for	nedsatt	hørsel	skal	ikke	være	høyere	enn	40	dB	ved	500	og	1	000	Hz,

–	 verdiene	for	nedsatt	hørsel	skal	ikke	være	høyere	enn	45	dB	ved	2	000	Hz	for	det	øret	som	har	dårligst	luftledning.
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4.7.5.4.		 Graviditet

Graviditet	 skal	 anses	 som	 en	 midlertidig	 årsak	 for	 å	 suspendere	 lokomotivførere	 i	 tilfelle	 lav	 toleranse	 eller	 patologisk	 tilstand.	
Arbeidsgiveren	skal	sikre	at	de	lovbestemmelsene	som	beskytter	gravide	arbeidstakere,	blir	fulgt.

4.7.6.		 SÆRLIGE	KRAV	MED	HENSYN	TIL	TOGFRAMFØRING

4.7.6.1.		 Hyppighet for regelmessige legeundersøkelser

For	det	personalet	som	har	som	oppgave	å	framføre	et	tog,	gjøres	følgende	endring	i	nr.	4.7.4.2.1	i	denne	TSI-en:

Det	skal	gjennomføres	minst	en	systematisk	legeundersøkelse

–	 hvert	3.	år	for	personale	opptil	60	år,

–	 hvert	år	for	personale	over	60	år.

4.7.6.2.		 Supplerende innhold i legeundersøkelsen

Når	det	gjelder	togframføring,	skal	den	legeundersøkelsen	som	gjennomføres	før	ansettelsen,	samt	alle	regelmessige	legeundersøkelser	
for	personale	på	40	år	og	eldre,	også	omfatte	hvile-EKG.

4.7.6.3.		 Tilleggskrav til synsevne

–	 Synsstyrke	på	avstand	med	eller	uten	korreksjon:	1,0	(binokulart),	minst	0,5	på	det	svakeste	øyet.

–	 Fargede	kontaktlinser	og	fotokromatiske	linser	er	ikke	tillatt.	Linser	med	UV-filter	er	tillatt.

4.7.6.4.		 Tilleggskrav til hørsel og taleevne

–	 Ingen	avvik	i	det	vestibulære	apparatet.

–	 Ingen	kroniske	talevansker	(ettersom	det	er	nødvendig	å	kunne	utveksle	meldinger	høyt	og	tydelig).

–	 De	kravene	til	hørsel	som	er	fastsatt	i	nr.	4.7.5.3,	skal	oppfylles	uten	bruk	av	høreapparat.	Etter	samråd	med	lege	er	bruk	av	høreapparat	
tillatt	i	særlige	tilfeller.

4.7.6.5.		 Antropometri

Personalets	antropometriske	mål	skal	være	slik	at	det	er	sikkert	å	bruke	det	rullende	materiellet.	Lokomotivførere	skal	ikke	tvinges	til	eller	
få	tillatelse	til	å	betjene	særlige	typer	rullende	materiell	dersom	deres	høyde,	vekt	eller	andre	fysiske	egenskaper	skulle	innebære	en	risiko.

4.7.6.6.		 Håndtering av traumer

Arbeidsgiveren	skal	sørge	for	at	personale	som	under	togframføring	utsettes	for	traumatiske	ulykker	som	fører	til	dødsfall	eller	alvorlige	
personskader,	får	nødvendig	behandling.

4.8.  REGISTRE OVER INFRASTRUKTUR OG RULLENDE MATERIELL

I	samsvar	med	artikkel	24	nr.	1	i	direktiv	2001/16/EF	«skal	medlemsstatene	sørge	for	at	registre	over	infrastruktur	og	rullende	materiell	
offentliggjøres	 og	 ajourføres	 årlig.	 I	 registrene	 skal	 være	 angitt	 hovedegenskapene	 for	 hvert	 aktuelle	 delsystem	 eller	 hver	 del	 av	 et	
delsystem,	og	i	hvilken	grad	disse	samsvarer	med	egenskapene	fastsatt	i	den	gjeldende	TSI.	For	dette	formål	skal	hver	TSI	angi	nøyaktig	
hvilke	opplysninger	som	skal	tas	med	i	registrene	over	infrastruktur	og	rullende	materiell.»

Som	følge	av	den	årlige	ajourføringen	og	offentliggjøringen	av	disse	registrene,	er	de	ikke	egnet	for	de	særlige	kravene	i	delsystemet	
«Drift	og	trafikkstyring».	Denne	TSI-en	angir	derfor	ingenting	med	hensyn	til	disse	registrene.

Det	finnes	imidlertid	et	driftskrav	som	går	ut	på	at	visse	data	som	har	å	gjøre	med	infrastrukturen,	skal	stilles	til	rådighet	for	jernbaneforetaket,	
og	omvendt	at	visse	data	om	rullende	materiell	skal	stilles	til	rådighet	for	 infrastrukturforvaltningen.	I	begge	tilfeller	skal	de	aktuelle	
opplysningene	være	fullstendige	og	nøyaktige.
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4.8.1.		 INFRASTRUKTUR

Kravene	 til	de	dataene	 som	gjelder	 infrastrukturen	 for	konvensjonelle	 tog,	 som	skal	 stilles	 til	 rådighet	 for	 jernbaneforetakene,	 er	 for	
delsystemet	«Drift	og	trafikkstyring»	angitt	i	vedlegg	D.	Infrastrukturforvaltningen	har	ansvaret	for	at	dataene	er	korrekte.

4.8.2.		 RULLENDE	MATERIELL

Følgende	data	om	rullende	materiell	skal	være	tilgjengelige	for	infrastrukturforvaltningene.	Innehaveren	(kjøretøyeieren)	har	ansvaret	for	
at	dataene	er	korrekte.

–	 Hvorvidt	kjøretøyet	er	konstruert	av	materiell	som	kan	være	farlig	ved	ulykker	eller	brann	(f.eks.	asbest).

–	 Opplysninger	om	lengden	over	bufferne.

5.	 SAMTRAFIKKOMPONENTER

5.1.  DEFINISJON

I	samsvar	med	artikkel	2	bokstav	d)	i	direktiv	2001/16/EF:

Med	samtrafikkomponenter	menes	«enhver	enkeltstående	komponent,	gruppe	av	komponenter,	underenhet	eller	fullstendig	enhet	som	
inngår	i	eller	er	bestemt	til	å	inngå	i	et	delsystem,	og	som	samtrafikkevnen	til	det	transeuropeiske	jernbanesystem	for	konvensjonelle	
tog	direkte	eller	 indirekte	er	avhengig	av.	Begrepet	«komponent»	omfatter	både	materielle	produkter	og	 immaterielle	produkter,	 som	
programvare».

En	samtrafikkomponent	er

–	 et	produkt	som	kan	bringes	i	omsetning	før	det	blir	integrert	med	og	kan	brukes	i	delsystemet;	det	skal	da	være	mulig	å	verifisere	
produktets	samsvar	uavhengig	av	det	delsystemet	som	det	skal	inngå	i,

–	 eller	et	immaterielt	produkt	som	f.eks.	en	programvare	eller	en	prosess,	en	organisasjon,	framgangsmåte	osv.	som	har	en	funksjon	i	
delsystemet,	og	hvis	samsvar	skal	verifiseres	for	å	sikre	at	de	grunnleggende	kravene	er	oppfylt.

5.2.  LISTE OVER KOMPONENTER

Samtrafikkomponentene	 omfattes	 av	 de	 relevante	 bestemmelsene	 i	 direktiv	 2001/16/EF.	 Når	 det	 gjelder	 delsystemet	 «Drift	 og	
trafikkstyring»,	finnes	det	for	øyeblikket	ingen	samtrafikkomponenter.

5.3.  KOMPONENTENES YTEEVNE OG SPESIFIKASJONER

Når	det	er	funnet	en	løsning	på	hvordan	togets	bakende	skal	markeres,	er	det	mulig	at	dette	vil	bli	en	samtrafikkomponent.	Det	kan	da	
eventuelt	være	nødvendig	med	et	supplerende	vedlegg	for	å	definere	 lysstyrken,	selvlysende	egenskaper	og	montering.	Det	kan	også	
komme	et	supplerende	grensesnitt	mot	TSI-ene	for	rullende	materiell	i	en	framtidig	versjon.

6.	 SAMSVARSVURDERING	 OG/ELLER	 VURDERING	 AV	 BRUKSEGNETHET	 FOR	 KOMPONENTENE	 SAMT	
VERIFISERING	AV	DELSYSTEMET

6.1.  SAMTRAFIKKOMPONENTER

Ettersom	det	ennå	ikke	er	angitt	noen	samtrafikkomponenter	i	denne	TSI-en,	er	det	ikke	truffet	noen	bestemmelser	om	vurderingen	av	
slike.

Dersom	det	imidlertid	blir	definert	samtrafikkomponenter	på	et	senere	tidspunkt,	og	det	dermed	er	mulig	for	et	meldt	organ	å	vurdere	dem,	
kan	den	eller	de	relevante	framgangsmåtene	for	vurdering	tilføyes	i	en	revidert	versjon.

6.2.  DELSYSTEMET «DRIFT OG TRAFIKKSTYRING»

6.2.1.		 PRINSIPPER

Delsystemet	«Drift	og	trafikkstyring»	er	et	strukturelt	delsystem	slik	det	er	definert	i	vedlegg	II	til	direktiv	2001/16/EF.

De	enkelte	elementene	er	imidlertid	nært	knyttet	til	de	driftsmetodene	og	-prosessene	som	infrastrukturforvaltningen	eller	jernbaneforetaket	
skal	oppfylle	for	å	kunne	tildeles	en	sikkerhetsgodkjenning	eller	et	sikkerhetssertifikat	i	samsvar	med	bestemmelsene	i	direktiv	2004/49/
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EF.	Jernbaneforetakene	og	infrastrukturforvaltningene	skal	godtgjøre	at	de	oppfyller	kravene	i	denne	TSI-en.	Det	kan	de	gjøre	ved	å	bruke	
det	sikkerhetsstyringssystemet	som	er	beskrevet	i	direktiv	2004/49/EF.	Det	bemerkes	at	det	for	øyeblikket	ikke	kreves	at	elementer	i	denne	
TSI-en	vurderes	særskilt	av	et	meldt	organ.

Før	den	relevante	vedkommende	myndighet	tildeler	en	ny	eller	revidert	sikkerhetsgodkjenning	eller	et	nytt	eller	revidert	sikkerhetssertifikat,	
skal	den	vurdere	alle	nye	eller	 reviderte	driftsmetoder	og	 -prosesser	 før	disse	gjennomføres.	Denne	vurderingen	skal	være	en	del	av	
prosessen	for	tildeling	av	sikkerhetssertifikat	eller	sikkerhetsgodkjenning.	Dersom	sikkerhetsstyringssystemet	berører	en	eller	flere	andre	
medlemsstater,	skal	vurderingen	samordnes	med	nevnte	medlemsstat(er).

Med	forbehold	om	at	den	framgangsmåten	for	vurdering	som	er	beskrevet	nedenfor,	er	avsluttet	 tilfredsstillende,	skal	vedkommende	
myndighet	gi	tillatelse	til	at	infrastrukturforvaltningen	eller	jernbaneforetaket	iverksetter	de	relevante	elementene	i	sitt	system	for	drift	
og	 trafikkstyring,	 samtidig	 som	den	sikkerhetsgodkjenningen	eller	det	 sikkerhetssertifikatet	 som	kreves	 i	henhold	artikkel	10	og	11	 i	
direktiv	2004/49/EF,	tildeles.

Når	en	infrastrukturforvaltning	eller	et	jernbaneforetak	innfører	nye/opprustede/fornyede	driftsprosesser	(eller	foretar	vesentlige	endringer	
i	nåværende	prosesser)	som	er	omfattet	av	kravene	i	denne	TSI-en,	skal	de	utarbeide	et	dokument	som	angir	at	slike	prosesser	er	i	samsvar	
med	TSI-en	for	drift	og	trafikkstyring	(eller	en	del	av	TSI-en	i	overgangsperioden	—	se	kapittel	7).

6.2.2.		 DOKUMENTASJON	AV	REGLER	OG	FRAMGANGSMÅTER

Når	det	gjelder	vurderingen	av	den	dokumentasjonen	som	er	beskrevet	i	nr.	4.2.1	i	denne	TSI-en,	er	det	vedkommende	myndighets	ansvar	
å	sikre	at	den	dokumentasjonen	som	utarbeides	av	både	infrastrukturforvaltningen	og	jernbaneforetaket,	er	tilstrekkelig	fullstendig	og	
nøyaktig.

6.2.3.		 FRAMGANGSMÅTE	FOR	VURDERING

6.2.3.1.		 Vedkommende myndighets beslutning

Infrastrukturforvaltningen	og	jernbaneforetaket	skal	i	forbindelse	med	vedlegg	G	framlegge	en	beskrivelse	av	hvert	forslag	om	nye	eller	
endrede	driftsprosesser.

Når	det	gjelder	de	opplysningene	som	det	er	godtgjort	er	omfattet	av	del	A	 i	 sikkerhetssertifikatet/sikkerhetsgodkjenningen	definert	 i	
direktiv	2004/49/EF,	skal	disse	framlegges	for	vedkommende	myndighet	i	medlemsstaten	der	virksomheten	er	etablert.

Når	det	gjelder	de	opplysningene	som	det	er	godtgjort	er	omfattet	av	del	B	 i	sikkerhetssertifikatet/sikkerhetsgodkjenningen	definert	 i	
direktiv	2004/49/EF,	skal	disse	framlegges	for	vedkommende	myndighet	i	hver	berørte	medlemsstat.

Disse	opplysningene	skal	være	så	detaljerte	at	den	eller	de	vedkommende	myndigheter	skal	kunne	avgjøre	om	det	er	nødvendig	med	en	
formell	vurdering.

6.2.3.2.		 Dersom det kreves en vurdering

Dersom	den	eller	de	vedkommende	myndigheter	avgjør	at	en	slik	vurdering	er	nødvendig,	skal	den	gjennomføres	som	en	del	av	den	
vurderingen	som	foretas	ved	tildeling/fornyelse	av	sikkerhetssertifikatet/sikkerhetsgodkjenningen	i	samsvar	med	direktiv	2004/49/EF.

Framgangsmåtene	for	vurdering	skal	være	i	samsvar	med	den	felles	sikkerhetsmetoden	som	skal	fastsettes	for	å	vurdere	og	sertifisere/
godkjenne	sikkerhetsstyringssystemene,	som	kreves	i	henhold	til	artikkel	10	og	11	i	direktiv	2004/49/EF.

Visse	retningslinjer	for	hvordan	denne	vurderingen	skal	gjennomføres,	finnes	i	vedlegg	F.

6.2.4.		 SYSTEMETS	YTEEVNE

Medlemsstatene	skal	 i	henhold	 til	artikkel	14	nr.	2	 i	direktiv	2001/16/EF	regelmessig	kontrollere	at	delsystemene	for	samtrafikkevne	
drives	 og	 vedlikeholdes	 i	 samsvar	med	 de	 grunnleggende	 kravene.	Når	 det	 gjelder	 delsystemet	 «Drift	 og	 trafikkstyring»,	 skal	 slike	
kontroller	gjennomføres	i	samsvar	med	direktiv	2004/49/EF.

7.	 GJENNOMFØRING

7.1.  PRINSIPPER

Gjennomføringen	 av	 denne	 TSI-en	 og	 overholdelsen	 av	 de	 relevante	 avsnittene	 i	 denne	 TSI-en,	 skal	 fastsettes	 i	 henhold	 til	 en	
gjennomføringsplan	som	hver	medlemsstat	skal	utarbeide	for	de	jernbanelinjene	de	har	ansvaret	for.
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I	denne	planen	skal	det	tas	hensyn	til	følgende:

–	 de	særlige	menneskelige	faktorene	som	er	knyttet	til	driften	av	en	konkret	jernbanelinje,

–	 de	enkelte	drifts-	og	sikkerhetselementene	som	vedrører	hver	av	de	aktuelle	jernbanelinje,	og

–	 hvorvidt	gjennomføringen	av	den	eller	de	aktuelle	elementene	skal	gjelde	for

–	 alle	tog	på	jernbanelinjen,	eller	ikke,

–	 bare	visse	jernbanelinjer,

–	 alle	jernbanelinjer	på	det	transeuropeiske	nett,

–	 alle	tog	som	framføres	på	jernbanelinjene	i	det	transeuropeiske	nett,

–	 forbindelsen	til	gjennomføringen	av	andre	delsystemer	(styring,	kontroll	og	signal,	rullende	materiell,	telematikkprogrammer	osv.).

Eventuelle	særlige	unntak	som	kan	gjelde,	skal	på	dette	tidspunkt	tas	i	betraktning	og	dokumenteres	som	en	del	av	planen.

Gjennomføringsplanen	skal	ta	hensyn	til	de	forskjellige	gjennomføringsmulighetene	som	foreligger

–	 når	et	jernbaneforetak	eller	en	infrastrukturforvaltning	starter	sin	virksomhet,

–	 når	et	jernbaneforetak	eller	en	infrastrukturforvaltning	fornyer	eller	oppruster	sine	eksisterende	driftssystemer,	eller

–	 når	 et	 nytt	 eller	 opprustet	 delsystem	 for	 infrastruktur,	 energi,	 rullende	materiell	 eller	 styring,	 kontroll	 og	 signal,	 som	 krever	 et	
tilsvarende	sett	med	driftsmetoder,	tas	i	bruk.

Når	opprustinger	av	eksisterende	driftssystemer	berører	både	infrastrukturforvaltningen(e)	og	jernbaneforetaket/jernbaneforetakene,	er	
medlemsstaten	ansvarlig	for	å	sikre	at	slike	prosjekter	vurderes	og	iverksettes	samtidig.

Det	er	innforstått	at	denne	TSI-en	ikke	kan	gjennomføres	fullstendig	på	alle	punkter	før	den	maskinvaren	(infrastruktur,	kontroll	og	styring	
osv.)	som	skal	brukes,	er	blitt	harmonisert.	Retningslinjene	fastsatt	i	dette	kapittel,	skal	derfor	bare	anses	som	en	midlertidig	fase	som	
støtter	overgangen	til	målsystemet.

I	samsvar	med	artikkel	10	og	11	i	direktiv	2004/49/EF	skal	sertifikatet/godkjenningen	fornyes	hvert	femte	år.	Når	denne	TSI-en	er	trådt	
i	kraft,	skal	jernbaneforetaket	og	infrastrukturforvaltningen,	som	en	del	av	den	gjennomgåelsen	som	fører	fram	til	en	slik	fornyelse	av	
sertifikatet/godkjenningen,	kunne	vise	at	de	har	tatt	hensyn	til	innholdet	i	denne	TSI-en,	og	de	skal	gi	en	begrunnelse	for	de	eventuelle	
punktene	i	den	som	de	ennå	ikke	har	oppfylt.

Det	endelige	målet	er	naturligvis	fullstendig	samsvar	med	det	målsystemet	som	er	beskrevet	i	denne	TSI-en,	men	overgangen	kan	også	
skje	 etappevis	 ved	 at	 det	 inngås	nasjonale	 eller	 internasjonale,	 bilaterale	 eller	multilaterale	 avtaler.	 Slike	 avtaler,	 som	kan	 inngås	 av	
og	mellom	to	infrastrukturforvaltninger,	en	infrastrukturforvaltning	og	et	jernbaneforetak	eller	to	jernbaneforetak,	skal	alltid	innbefatte	
deltaking	fra	de	berørte	sikkerhetsmyndighetene.

Dersom	eksisterende	avtaler	inneholder	krav	om	drift	og	trafikkstyring,	skal	medlemsstatene	innen	seks	måneder	etter	at	denne	TSI-en	er	
trådt	i	kraft,	underrette	Kommisjonen	om	følgende	avtaler:

a)	 nasjonale,	 bilaterale	 eller	 multilaterale	 avtaler	 mellom	 medlemsstatene	 og	 ett	 eller	 flere	 jernbaneforetak	 eller	 en	 eller	 flere	
infrastrukturforvaltninger,	 som	 er	 inngått	 på	 fast	 eller	 midlertidig	 basis,	 og	 som	 er	 nødvendige	 på	 grunn	 av	 den	 aktuelle	
transporttjenestens	svært	spesifikke	eller	lokale	karakter,

b)	 bilaterale	eller	multilaterale	avtaler	mellom	ett	eller	flere	jernbaneforetak,	en	eller	flere	infrastrukturforvaltninger	eller	en	eller	flere	
medlemsstater	som	medfører	høy	grad	av	lokal	eller	regional	samtrafikkevne,

c)	 internasjonale	avtaler	mellom	en	eller	flere	medlemsstater	og	minst	én	tredjestat,	eller	mellom	ett	eller	flere	jernbaneforetak	eller	en	
eller	flere	infrastrukturforvaltninger	fra	medlemsstater	og	minst	ett	jernbaneforetak	eller	én	infrastrukturforvaltning	fra	en	tredjestat,	
som	medfører	høy	grad	av	lokal	eller	regional	samtrafikkevne.
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Det	vil	bli	vurdert	om	disse	avtalene	er	forenlige	med	Fellesskapets	regelverk,	herunder	om	de	innebærer	forskjellsbehandling,	og	særlig	
om	de	er	forenlige	med	denne	TSI-en,	og	Kommisjonen	vil	treffe	nødvendige	tiltak	som	for	eksempel	gjennomgåelse	av	denne	TSI-en	
slik	at	den	kan	omfatte	eventuelle	særlige	tilfeller	eller	overgangsordninger.

RIV-,	RIC-	og	PPW-avtalene	og	COTIF-instrumentene	skal	ikke	meddeles	ettersom	de	er	kjent.

Det	skal	hele	tiden	være	mulig	å	fornye	slike	avtaler,	men	bare	dersom	det	tas	hensyn	til	bestemmelser	som	sikrer	vedvarende	drift,	og	
bare	når	det	ikke	finnes	andre	alternativer.	Alle	endringer	av	eksisterende	avtaler	eller	framtidige	avtaler	skal	ta	hensyn	til	Fellesskapets	
regelverk,	 og	 særlig	 denne	TSI-en.	Medlemsstatene	 skal	 underrette	Kommisjonen	 om	 slike	 endringer	 eller	 nye	 avtaler.	Den	 samme	
framgangsmåten	som	er	nevnt	ovenfor,	får	da	anvendelse.

7.2.  RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING

Tabellen	i	vedlegg	N,	som	er	informativ	og	ikke-bindende,	er	utarbeidet	for	å	tjene	som	en	veiledning	for	at	medlemsstatene	skal	kunne	
avgjøre	når	de	skal	gjennomføre	de	enkelte	elementene	i	kapittel	4.

Gjennomføringen	bygger	på	tre	forskjellige	deler:

–	 bekreftelse	på	at	eventuelle	eksisterende	systemer	og	prosesser	oppfyller	kravene	i	denne	TSI-en,

–	 tilpasning	av	eventuelle	eksisterende	systemer	og	prosesser	for	at	de	skal	oppfylle	kravene	i	denne	TSI-en,

–	 innføring	av	nye	systemer	og	prosesser	som	følge	av	gjennomføringen	av	andre	delsystemer,

–	 nye	eller	opprustede	konvensjonelle	jernbanelinjer	(Infrastruktur/energi),

–	 nye	eller	opprustede	ETCS-signalanlegg,	GSM-R-radioanlegg,	varmgangsdetektorer	mm.	(Styring,	kontroll	og	signal),

–	 nytt	rullende	materiell	(Rullende	materiell),

–	 telematikkprogrammer	om	trafikkstyring	(TAF).

7.3.		 SÆRLIGE TILFELLER

7.3.1.	 INNLEDNING

Følgende	særlige	bestemmelser	er	tillatt	i	de	særlige	tilfellene	nevnt	nedenfor.

Disse	særlige	tilfellene	tilhører	to	kategorier:

–	 Bestemmelsene	gjelder	enten	permanent	(tilfelle	«P»),	eller	midlertidig	(tilfelle	«T»).

–	 Når	 det	 gjelder	 midlertidige	 tilfeller,	 anbefales	 det	 at	 de	 berørte	 medlemsstatene	 bør	 ha	 oppnådd	 samsvar	 med	 det	 relevante	
delsystemet,	enten	innen	2010	(«T1»-tilfelle),	som	er	oppført	som	et	mål	i	europaparlaments-	og	rådsvedtak	1692/96/EF	av	23.	juli	
1996	om	fellesskapsretningslinjer	for	utviklingen	av	et	transeuropeisk	transportnett,	eller	innen	2020	(«T2»-tilfelle).

7.3.2.		 LISTE	OVER	SÆRLIGE	TILFELLER

Midlertidig	særlig	tilfelle	(T2)	for	Irland

For	gjennomføring	av	vedlegg	P	til	denne	TSI-en	i	Irland,	kan	kjøretøyer	som	utelukkende	brukes	til	innenlands	trafikk,	unntas	fra	plikten	
om	å	bære	det	standardiserte	tolvsifrede	nummeret.	Det	samme	gjelder	for	trafikk	over	grensen	mellom	Nord-Irland	og	Irland.

Midlertidig	særlig	tilfelle	(T2)	for	Det	forente	kongerike

For	gjennomføring	av	vedlegg	P	til	denne	TSI-en	i	Det	forente	kongerike,	kan	passasjervogner	og	lokomotiver	som	utelukkende	brukes	
til	innenlands	trafikk,	unntas	fra	plikten	om	å	bære	det	standardiserte	tolvsifrede	nummeret.	Det	samme	gjelder	for	trafikk	over	grensen	
mellom	Nord-Irland	og	Irland.

_________
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VEDLEGG A1:

DRIFTSREGLER FOR ERTMS/ETCS

Dette	vedlegg	inneholder	et	utkast	til	regler	for	ERTMS/ETCS.	De	er	tatt	med	her	for	å	gi	en	generell	idé	om	disse	
reglenes	struktur	og	virkeområde.	Særlig	skal	de	reglene	som	gjelder	for	ETCS	nivå	2,	konsolideres	etter	prøvinger	
i	 felten.	Det	 ferdige	regelsettet	vil	også	måtte	 tilpasses	de	ajourførte	basisversjonene	av	funksjonskravene	(FRS)	og	
systemkravene	 (SRS)	 i	 TSI-en	 for	 styring,	 kontroll	 og	 signal	 for	 konvensjonelle	 tog,	 som	 er	 forventet	 innført	 ved	
utgangen	av	2005.

1.	 INNLEDNING

Dette	dokumentet	inneholder	ERTMS-regler	for	drift	av	jernbanelinjer	med	nivå	1-utstyr,	eller	nivå	2-linjer,	
der	det	ikke	finnes	et	underliggende	system.

2.	 ORDLISTE

Reservert
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3.	 DOKUMENTER

3.1.		 SKRIFTLIGE ANVISNINGER OG TEKSTMELDINGER

I	henhold	til	reglene	skal	følgende	skriftlige	anvisninger	tas	i	bruk.

Opplysningene	som	 inngår	 i	disse	 skriftlige	anvisningene,	er	obligatoriske,	men	presentasjonen	er	 rent	
informativ.

3.1.1.	 ERTMS	SKRIFTLIG	ANVISNING	01

ERTMS	skriftlig	anvisning	01

TILLATELSE	TIL	Å	STARTE	I	SR/PASSERE	EN	EOA

Signalanlegg	................	 Dato	....../	....../......	 Tidspunkt	......	......

Fører	på	tog	nr.	........	ved	..........................på	spor	........
(km/tavle/signal)

1		☐	 har	tillatelse	til	å	starte	i	SR	etter	oppstart

2		☐	 har	tillatelse	til	å	passere	........................................................
	 (tavle/signal)

3		☐	 skal	ikke	overstige	en	største	hastighet	på	...............km/t	fra	.................til	............................
	 (km/tavle/signal)				(km/tavle/signal)

	 og	..................km/t	fra	..............til	............................
	 (km/tavle/signal)				(km/tavle/signal)

	 og	..................km/t	fra	..............til	............................
	 (km/tavle/signal)				(km/tavle/signal)

4		☐	 ytterligere	instrukser	...............................................................................................................

	 .................................................................................................................................................

Tillatelse	nr.	..................................

Fyll	ut	de	tomme	feltene	på	de	prikkede	linjene.	Stryk	over	den	teksten	som	ikke	gjelder	 i	parentesen	
(f.eks.:	(km/tavle/signal)	Bare	ruter	som	det	er	satt	kryss	i,	gjelder	(⊠)
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3.1.2.		 ERTMS	SKRIFTLIG	ANVISNING	02

ERTMS	Skriftlig	anvisning	02

TILLATELSE	TIL	Å	FORTSETTE	ETTER	AUTOMATISK	TOGSTOPP

Signalanlegg	............... Dato	....../	....../	...... Tidspunkt	......	:	......

Fører	på	tog	nr.	.....................	ved	..........................	på	spor…………………….
	 (km/tavle/signal)

1		☐		 har	tillatelse	til	å	starte	i	SR	dersom	det	ikke	er	sendt	ut	tillatelse	for	togframføring	(MA)

2		☐		 skal	ikke	overstige	en	største	hastighet	på	...............km/t	fra	.................til	............................
	 (km/tavle/signal)				(km/tavle/signal)

	 og..................km/t	fra	..............til	.............................
	 (km/tavle/signal)				(km/tavle/signal)

	 og..................km/t	fra	..............til	.............................
	 (km/tavle/signal)				(km/tavle/signal)

3		☐		 skal	undersøke	jernbanelinjen	på	grunn	av:	............................................................................

	 ..................................................................................................................................................

4		☐		 skal	rapportere	resultatene	til	...................................................................................................

5		☐		 ytterligere	instrukser	................................................................................................................

Tillatelse	nr.	..................................

Fyll	ut	de	tomme	feltene	på	de	prikkede	linjene.	Stryk	over	den	teksten	som	ikke	gjelder	 i	parentesen	
(f.eks.:	(km/tavle/signal)	Bare	ruter	som	det	er	satt	kryss	i,	gjelder	(x)
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3.1.3.		 ERTMS	SKRIFTLIG	ANVISNING	03

ERTMS	Skriftlig	anvisning	03

FORPLIKTELSE	TIL	Å	FORBLI	I	STILLSTAND

Signalanlegg	............... Dato	....../	....../	...... Tidspunkt	......	:	......

Fører	på	tog	nr.	.....................ved	..........................på	spor…………………….
	 (km/tavle/signal)

1		☐		 skal	forbli	i	stillstand	ved	.......................................
	 (km/tavle/signal)

2		☐		 ytterligere	instrukser	..................................................................................................................

	 ...................................................................................................................................................

Tillatelse	nr.	..................................

Fyll	ut	de	 tomme	feltene	på	de	prikkede	 linjene.	Stryk	over	den	 teksten	 som	 ikke	gjelder	 i	parentesen	
(f.eks.:	(km/tavle/signal)	Bare	ruter	som	det	er	satt	kryss	i,	gjelder	(x)
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3.1.4.		 ERTMS	SKRIFTLIG	ANVISNING	04

ERTMS	Skriftlig	anvisning	04

TILLATELSE	TIL	Å	STARTE	PÅ	NYTT	ETTER	ANVISNING	OM	Å	FORBLI	I	
STILLSTAND

Signalanlegg	............... Dato	....../	....../	...... Tidspunkt	......	:	......

Fører	på	tog	nr.	.....................	ved	..........................	på	spor…………………….

	 (km/tavle/signal)

1		☐		 har	tillatelse	til	å	starte	på	nytt	

2		☐		 ytterligere	instrukser	.................................................................................................................

	 ..................................................................................................................................................

Tillatelse	nr.	..................................

Fyll	ut	de	 tomme	feltene	på	de	prikkede	 linjene.	Stryk	over	den	 teksten	 som	 ikke	gjelder	 i	parentesen	
(f.eks.:	(km/tavle/signal)	Bare	ruter	som	det	er	satt	kryss	i,	gjelder	(x)
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3.1.5		 ERTMS	SKRIFTLIG	ANVISNING	05

ERTMS	Skriftlig	anvisning	05

FORPLIKTELSE	TIL	Å	KJØRE	PÅ	SÆRLIGE	VILKÅR

Signalanlegg	............... Dato	....../	....../	...... Tidspunkt	......	:	......

Fører	på	tog	nr.	.....................ved	..........................på	spor…………………….
	 (km/tavle/signal)

1		☐		 skal	kjøre	på	sikt	fra	...........................til	.............................
	 (km/tavle/signal)				(km/tavle/signal)

2		☐		skal	ikke	overstige	en	største	hastighet	på	.................	km/t	fra	.................	til	.............................
	 (km/tavle/signal)				(km/tavle/signal)

	 og..................	km/t	fra	.................	til	.............................
	 (km/tavle/signal)				(km/tavle/signal)

	 og..................	km/t	fra	.................	til	.............................
	 (km/tavle/signal)				(km/tavle/signal)

3		☐		 skal	undersøke	jernbanelinjen	på	grunn	av:	..............................................................................

	 ...................................................................................................................................................

4		☐		 skal	rapportere	resultatene	til	.....................................................................................................

5		☐		 ytterligere	instrukser	..................................................................................................................

	 ...................................................................................................................................................

Tillatelse	nr.	..................................

Fyll	ut	de	 tomme	feltene	på	de	prikkede	 linjene.	Stryk	over	den	 teksten	 som	 ikke	gjelder	 i	parentesen	
(f.eks.:	(km/tavle/signal)	Bare	ruter	som	det	er	satt	kryss	i,	gjelder	(x)
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3.1.6.		 ERTMS	SKRIFTLIG	ANVISNING	06

ERTMS	Skriftlig	anvisning	06

TILLATELSE	TIL	Å	PASSERE	EN	JERNBANESTREKNING	TROSS	INKOMPATIBILITET	
MED	INFRASTRUKTUREN

Signalanlegg	............... Dato	....../	....../	...... Tidspunkt	......	:	......

Fører	på	tog	nr.	.....................ved	..........................på	spor…………………….

	 (km/tavle/signal)

1		☐		 har	tillatelse	til	å	passere	jernbanestrekningen	tross	inkompatibilitet	med	infrastrukturen

2		☐		 ytterligere	instrukser	...............................................................................................................

	 ................................................................................................................................................

Tillatelse	nr.	..................................

Fyll	ut	de	 tomme	feltene	på	de	prikkede	 linjene.	Stryk	over	den	 teksten	 som	 ikke	gjelder	 i	parentesen	
(f.eks.:	(km/tavle/signal)	Bare	ruter	som	det	er	satt	kryss	i,	gjelder	(x)
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3.1.7.		 ERTMS-TEKSTMELDINGER

Faste	meldinger	som	skal	vises Blinkende	mel-
dinger Henvisninger

Ack	UN x SRS:	4.6.3,	4.7.2,	5.4.3.7.3

Ack	OS x SRS:	4.6.3,	4.7.2,	5.9.1.2,	5.9.2.3,	5.9.2.4,	5.9.3.2,	5.9.3.4,	
5.9.3.5,	5.9.3.6

Ack	SH x SRS:	 4.4.8.1.9,	 4.6.3,	 5.7.1.4,	 5.7.2.3,	 5.7.2.4,	 5.7.3.2,	
5.7.3.3,	5.7.3.4,	5.7.3.5

Ack	SR x SRS:	4.7.2

Ack	RV x SRS:	5.13.1.4

Ack	STM	… x SRS:	4.4.16,	4.4.17

Ack	train	trip x SRS:	3.14.1,	4.4.13.1.4,	4.4.14.1.1,	4.6.3,	4.7.2,	5.11.1.1

Ack	transition	to	level… x SRS:	4.7.2,	5.10.4.1,	5.10.4.3,	5.10.4.4

Communication	 session	 ter-
minated

SRS:	3.5.5,	5.15.4

No	 radio	 connection	 with	
RBC

SRS:	3.5.3.7

Route	unsuitable SRS:

SF	because	of	x SRS:	4.4.5

SH	refused SRS	5.6.3,	4.7.2

SH	granted	not	received SRS:

Transition	to	level… SRS:	4.7.2,	5.10.4.1,	5.10.4.3,	5.10.4.4

Waiting	for	SH SRS:	5.6.3,	4.7.2

Tekstmeldinger	som	skal	bekreftes:

Faste	meldinger	som	skal	vises Blinkende	
meldinger Henvisninger

Failure	of	LTM SRS:

Failure	of	Euroradio SRS:

3.2.		 SITUASJONER — REGLER

Bevisst	utelatt.

4.	 ERTMS	TOGKATEGORIER

4.1.		 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

I	dette	dokumentet	defineres	togkategoriene	i	ERTMS-systemet.

4.2.		 DEFINISJON

Togkategoriene	 i	 ERTMS-systemet	 avgjøres	 på	 grunnlag	 av	 type	 rullende	 materiell	 og	 miljømessige	
kjennetegn.	De	angis	med	et	symbol	som	består	av	to	bokstaver.

Følgende	symboler	benyttes:

–	 BT	(basic	train)	for	standardtog,
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–	 AT	(active	tilting	train)	for	tog	med	aktiv	krenging,

–	 PT	(passive	tilting	train)	for	tog	med	passiv	krenging,

–	 CW	(cross	wind)	for	tog	som	er	vare	for	sidevind.

Et	ERTMS-tog	identifiseres:

–	 ved	et	symbol	som	bare	viser	til	det	rullende	materiellet,

–	 eller	ved	en	kombinasjon	av	de	to	symbolene	som	viser	til	det	rullende	materiellet,	og	et	symbol	for	de	
miljømessige	kjennetegnene.

5.	 KLARGJØRING	AV	ET	TOG	I	FORSPANN	MED	TO	TREKKRAFTKJØRETØYER

5.1.		 SITUASJONER

Bevisst	utelatt.

5.2.		 REGLER

Bevisst	utelatt.

6.	 OPPSTART	PÅ	ET	SPOR	SOM	ER	BEREGNET	PÅ	OPPSTART

6.1.		 SITUASJONER

Lokomotivføreren	skal	i	gang	med	en	oppgave,	og	motorvognen	står	på	SB	(standby).

6.2.		 REGLER

Når	systemet	montert	om	bord	anmoder	om	det,	skal	lokomotivføreren

–	 taste	inn,	taste	inn	på	nytt	eller	bekrefte	sin	lokomotivfører-ID	og	tognummeret,

–	 velge	relevant	ERTMS/ETCS-nivå	i	henhold	til	nasjonale	regler.

6.2.1.	 MOTORVOGNEN	SKAL	FRAMFØRES	SOM	ET	TOG

Lokomotivføreren	skal

–	 taste	inn	togdata	(regel	«Inntasting	av	data»),

–	 velge	«Start».

6.2.1.1.		 På nivå 0

Systemet	anmoder	om	bekreftelse	på	UN	(unfitted).

Følgende	melding	vises	på	DMI	(DMI	–	Driver/Machine/Interface):

«Ack	UN».

Lokomotivføreren	 skal	 reagere	 i	 henhold	 til	 de	 anvisningene	 som	 gis	 på	 DMI	 (regel	 «Reaksjon	 på	
anvisninger	fra	DMI/signalsystem»).

6.2.1.2.		 På nivå 1

Systemet	anmoder	om	bekreftelse	på	SR	(staff	responsible).
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Følgende	melding	vises	på	DMI:

«Ack	SR».

Lokomotivføreren	 skal	 reagere	 i	 henhold	 til	 de	 anvisningene	 som	 gis	 på	 DMI	 (regel	 «Reaksjon	 på	
anvisninger	fra	DMI/signalsystem»).

6.2.1.3.		 På nivå 2

Bevisst	utelatt.

6.2.1.4.		 På nivå STM

Systemet	anmoder	om	bekreftelse	på	STM	(specific	transmission	module).

Følgende	melding	vises	på	DMI:

«Ack	STM	…».

Lokomotivføreren	skal	anvende	de	nasjonale	reglene.

6.2.2.		 MOTORVOGNEN	SKAL	FRAMFØRES	I	SH-TILSTAND	(SHUNTING)

Lokomotivføreren	skal	gjøre	klar	til	skifting	(regel	«Skiftebevegelser	utført	i	SH»).

6.2.3.		 MOTORVOGNEN	SKAL	FRAMFØRES	I	NL-TILSTAND	(NON	LEADING)

Lokomotivføreren	skal	gjøre	klar	til	forspann	med	to	trekkraftkjøretøyer	(regel	«Klargjøring	av	et	tog	i	
forspann	med	to	trekkraftkjøretøyer»).

7.	 AVSLUTNING	AV	ET	TOG	I	FORSPANN	MED	TO	TREKKRAFTKJØRETØYER

7.1.		 SITUASJONER

Bevisst	utelatt.

7.2.		 REGLER

Bevisst	utelatt.

8.	 SKIFTEBEVEGELSER	UTFØRT	I	SH

8.1.		 SITUASJONER

Rullende	materiell	skal	framføres	i	SH.

8.2.		 REGLER

8.2.1.		 MANUELL	OVERGANG	TIL	SH

Togekspeditøren	skal	før	lokomotivføreren	får	tillatelse	til	å	velge	SH

–	 kontrollere	at	alle	vilkår	for	skifting	er	oppfylt	i	samsvar	med	de	nasjonale	reglene,

–	 gi	lokomotivføreren	alle	nødvendige	opplysninger	om	de	bevegelsene	som	skal	utføres.

Lokomotivføreren	velger	SH	først	etter	å	ha	mottatt	tillatelse	fra	togekspeditøren.

Lokomotivføreren	skal	velge	SH	bare	når	toget	står	stille.
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På	nivå	2	vises	følgende	melding	på	DMI:

	 «Venter	på	SH».

8.2.1.1.		 Tillatelse til skifting innvilges.

Systemet	om	bord	skifter	til	SH.

Lokomotivføreren	 skal	 reagere	 i	 henhold	 til	 de	 anvisningene	 som	 gis	 på	 DMI	 (regel	 «Reaksjon	 på	
anvisninger	fra	DMI/signalsystem»)	og	anvende	nasjonale	regler.

8.2.1.2.		 Tillatelse til skifting nektes, eller det mottas ikke svar på anmodning om veksling på nivå 2

Dersom	følgende	melding	vises	på	DMI:

	 «SH	refused»

	 eller

	 «SH	granted	not	received»

	 eller

	 «Communication	session	terminated»,

skal	lokomotivføreren	kontakte	togekspeditøren.

Lokomotivføreren	og	togekspeditøren	skal	anvende	nasjonale	regler.

8.2.2.		 AUTOMATISK	OVERGANG	TIL	SH

Lokomotivføreren	skal	bekrefte	meldingen

	 «Ack	SH».

Lokomotivføreren	 skal	 reagere	 i	 henhold	 til	 de	 anvisningene	 som	 gis	 på	 DMI	 (regel	 «Reaksjon	 på	
anvisninger	fra	DMI/signalsystem»)	og	anvende	nasjonale	regler.

8.2.3.  AVSLUTNING	AV	SH

Når	 skiftebevegelsen	er	 avsluttet	og	alle	 skiftebevegelser	utført	 i	SH	er	 fullført,	 skal	 lokomotivføreren	
avslutte	SH	og	underrette	togekspeditøren.

9.	 INNTASTING	AV	DATA

9.1.		 SITUASJONER

Inntasting	av	data	er	nødvendig	i	følgende	situasjoner	for	å	gjøre	toget	driftsklart

–	 ved	oppstart,

–	 hver	gang	dataene	må	endres,	for	eksempel	som	følge	av

–	 en	endring	av	toget	i	henhold	til	angivelser	i	transportdokumentet,

–	 en	feil	som	påvirker	egenskapene	til	det	rullende	materiellet,

–	 at	et	tog	får	hjelp	av	et	hjelpetog.

9.2.		 REGLER

Før	første	avgang	skal	vedkommende	som	klargjør	toget,	kontrollere	at	toget	er	i	samsvar	med	sin	ERTMS-
kategori,	og	lokomotivføreren	skal	bekrefte	at	togdataene	er	tilgjengelige.
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Før	første	avgang	skal	lokomotivføreren	kontrollere	at	togdataene	er	tilgjengelige	og	gjøre	seg	kjent	med	
dem.	Samme	framgangsmåte	gjelder	når	ny	lokomotivfører	tar	over.

9.2.1.		 INNTASTING	AV	DATA

A.	 Allmenne	tilfeller

For	å	utføre	oppdraget	skal	vedkommende	som	klargjør	toget,	taste	inn	og/eller	bekrefte	følgende	data:

–	 togdata,

–	 tilleggsdata.

Togdata	som	viser	til	egenskapene	til	det	rullende	materiellet,	skal	omfatte

–	 tognummer,

–	 høyeste	toghastighet,

–	 ERTMS-togkategori,

–	 toglengde,

–	 retardasjonsdata,

–	 strømforsyning,

–	 lasteprofil,

–	 aksellast,

–	 opplysninger	om	togets	lufttette	system,

–	 liste	over	tilgjengelige	STM-enheter.

Tilleggsdata	 viser	 til	 andre	 parametrer	 som	 kan	 være	 nødvendige	 for	 å	 utføre	 oppdraget,	 og	 de	
omfatter	følgende:

–	 lokomotivførerens	identifikasjonsnummer,

–	 ERTMS/ETCS-nivå,

–	 RBC-nummer/telefonnummer,

–	 friksjonskoeffisient,

–	 og,	dersom	det	er	nødvendig	for	å	gjennomføre	reisen,	den	STM-enheten	som	skal	aktiveres,	samt	
supplerende	STM-data.

B.	 Tilfelle	med	forspann	med	to	trekkraftkjøretøyer

(tilføyes	senere)
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9.2.1.1.		 Togsett

Når	det	gjelder	et	togsett,	skal	vedkommende	som	klargjør	toget,	før	vedkommende	bekrefter	standarddata,	
sørge	for	at	det	rullende	materiellets	tekniske	status	gjør	det	mulig	å	anvende	data	som	allerede	er	lagret.

For	 et	 togsett	 skal	 vedkommende	 som	 klargjør	 toget,	 kontrollere	 statusen	 til	 utstyr	 på	 det	 rullende	
materiellet	som	kan	ha	betydning	for	togdataene

–	 etter	at	toget	er	klargjort	på	avgangsstasjonen,

–	 hver	gang	togets	sammensetning	endres	(på	en	stasjon	eller	andre	steder),

–	 etter	et	teknisk	problem	som	gjør	at	det	er	nødvendig	å	endre	dataene.

Dersom	det	ikke	foreligger	noen	særlige	restriksjoner,	skal	vedkommende	som	klargjør	toget,	validere	alle	
dataene	som	vises	på	DMI.

Dersom	det	foreligger	særlige	restriksjoner,	skal	vedkommende	som	klargjør	toget

–	 fastsette	de	nye	dataene	i	samsvar	med	et	teknisk	dokument,

–	 korrigere	disse	dataene,

–	 validere	de	nye	dataene.

9.2.1.2.		 Andre tog

For	inntasting	av	data	skal	vedkommende	som	klargjør	toget,	bruke	formularet	for	togdata.

9.2.2.	 ENDRING	AV	DATA

Dersom	det	er	nødvendig	å	endre	dataene	under	reisen,	skal	lokomotivføreren	ta	hensyn	til	de	nye	dataene.

Dersom	friksjonskoeffisienten	skal	endres,	gjelder	nasjonale	regler.

9.2.2.1.		 Togsett

Lokomotivføreren	skal

–	 fastsette	de	nye	dataene	i	samsvar	med	et	teknisk	dokument,

–	 kontrollere	at	toget	er	i	samsvar	med	sin	ERTMS-kategori,

–	 korrigere	disse	dataene,

–	 validere	de	nye	dataene.

Lokomotivføreren	skal	følge	samme	framgangsmåte	for	alle	data	som	skal	endres.

9.2.2.2.		 Andre tog

Vedkommende	som	klargjør	 toget,	skal	endre	formularet	 for	 togdata	eller	 lage	et	nytt	hver	gang	 togets	
egenskaper	endres.	Dersom	det	ikke	finnes	noen	person	som	klargjør	toget,	skal	lokomotivføreren	ajourføre	
formularet	for	togdata.

Lokomotivføreren	skal	ved	inntasting	av	nye	togdata:

–	 bruke	det	nye	formularet	for	togdata,

–	 korrigere	dataene,

–	 validere	de	nye	dataene.
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10.	 TOGAVGANG

10.1.		 SITUASJONER

Toget	skal	forlate	avgangsstasjonen	eller	fortsette	etter	en	planlagt	stopp.

10.2.		 REGLER

Lokomotivføreren	har	tillatelse	til	å	forlate	stasjonen:

–	 når	tillatelse	til	togbevegelse	er	mottatt,

–	 når	driftsvilkårene	for	toget	er	oppfylt	i	samsvar	med	nasjonale	regler.

Lokomotivføreren	 skal	 reagere	 i	 henhold	 til	 de	 anvisningene	 som	 gis	 på	 DMI	 (regel	 «Reaksjon	 på	
anvisninger	fra	DMI/signalsystem»).

Lokomotivføreren	skal	underrette	 togekspeditøren	dersom	toget	på	avgangstidspunktet	 ikke	har	mottatt	
tillatelse	til	togbevegelse.

11.		 REAKSJON	PÅ	ANVISNINGER	FRA	DMI/SIGNALANLEGGET

11.1.		 PRESENTASJON AV DMI

De	forskjellige	situasjonene	beskrives	i	numrene	i	avsnitt	2	med	utgangspunkt	 i	de	opplysningene	som	
vises	på	DMI.

11.1.1.		 VISUELLE	ANGIVELSER

(Dette	bildet	er	et	eksempel	på	visuelle	angivelser).

11.1.2.		 HØRBARE	ANGIVELSER

Hørbare	angivelser	anses	som	supplerende	informasjon.

Det	gis	hørbar	informasjon	for	å	gjøre	lokomotivføreren	oppmerksom	på	ny	visuell	informasjon	som	gis	
på	DMI.

Grunnleggende	lyd:

Kort	lav o

Lang	høy #



27.6.2013 Nr.	38/199EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

11.2.		 REGLER

11.2.1.		 PRIORITERING	MELLOM	ANGIVELSER	PÅ	DMI/SKRIFTLIGE	ANVISNINGER

Lokomotivføreren	skal	 forholde	seg	 til	 anvisningene	på	DMI.	Disse	angivelsene	har	 forrang	 foran	alle	
relevante	angivelser	fra	utstyr	montert	langs	sporet,	unntatt	de	fareangivelsene	som	er	nevnt	i	de	nasjonale	
reglene.

Skriftlige	anvisninger	har	forrang	foran	alle	anvisninger	som	gis	på	DMI,	unntatt	når	det	vises	en	lavere	
tillatt	hastighet	eller	en	lavere	aktiveringshastighet.

11.2.2.	 ANGIVELSER	PÅ	DMI

Når	følgende	ikon/tekst-
melding	vises Navn Ledsaget	

av	lyd
Situa-
sjon Skal	lokomotivføreren:

nivå	0 –	 følge	de	nasjonale	reglene.

nivå	1 –	 følge	reglene	for	nivå	1.

nivå	2 –	 følge	reglene	for	nivå	2.

Transition	to	level… –	 følge	 de	 nasjonale	 reglene	 for	
nivå…	fra	der	nivå	skiftes.

Ack	transition	to	level…
(blinkende)

–	 bekrefte	tekstmeldingen,
–	 på	 nivå	 0	 og	 STM-nivå	 skal	 de	

nasjonale	reglene	følges.

Ack	STM	…
(blinkende)

–	 bekrefte	tekstmeldingen,
–	 følge	de	nasjonale	reglene.

Ack	UN
(blinkende)

–	 bekrefte	tekstmeldingen.

UN –	 følge	de	nasjonale	reglene.

(lysegrå)

FS –	 ikke	 overskride	 den	 angitte	 tillatte	
hastigheten,

–	 overholde	 den	 angitte	
målhastigheten	 på	 den	 beregnede	
avstanden.

Ack	OS
(blinkende)

–	 bekrefte	tekstmeldingen,
–	 og	begynne	eller	fortsette	å	kjøre	på	

sikt.

(lysegrå)

OS –	 begynne	 eller	 fortsette	 å	 kjøre	 på	
sikt	så	lenge	OS-ikonet	vises,

–	 ikke	 overskride	 høyeste	 hastighet	
for	OS,

–	 på	 nivå	 1	 avlese	 signalet	 langs	
sporet,	kjøre	videre	dersom	signalet	
viser	 «kjør»	og	 fortsette	 å	 kjøre	 på	
sikt.
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Når	følgende	ikon/tekst-
melding	vises Navn Ledsaget	

av	lyd
Situa-
sjon Skal	lokomotivføreren:

Ack	SR
(blinkende)

–	 først:
–	 på	 nivå	 1,	 motta	 tillatelse	 til	

togbevegelse,
–	 på	 nivå	 2,	 motta	 følgende	

tillatelser	fra	togekspeditøren:
–	 	tillatelse	 til	 å	 starte	 i	 SR	

eller	å	passere	en	EOA	ved	
hjelp	 av	 ERTMS	 skriftlig	
anvisning	01	eller,

–	 	tillatelse	til	å	fortsette	etter	
automatisk	 togstopp	 ved	
hjelp	 av	 ERTMS	 skriftlig	
anvisning	02,

–	 kontrollere	laveste	hastighet	ut	fra:
–	 ruteplan/strekningsbok,
–	 skriftlig	anvisning,
–	 høyeste	hastighet	for	SR,

–	 deretter	bekrefte	tekstmeldingen,
–	 og	 gjøre	 klar	 til	 avgang	 (regel	

«Togavgang»).

(lysegrå)

SR –	 kjøre	 på	 sikt,	 med	 mindre	 en	
skriftlig	anvisning	angir	at	det	 ikke	
er	nødvendig	å	kjøre	på	sikt,

–	 ikke	overskride	 laveste	hastighet	ut	
fra:
–	 ruteplan/strekningsbok,
–	 skriftlig	anvisning,
–	 høyeste	hastighet	for	SR,

–	 på	 nivå	 1,	 avlese	 signalet	 langs	
sporet:
–	 a)	 stanse	toget	foran	et	signal	

som	viser	«stopp»,
–	 b)	 kjøre	 videre	 dersom	

signalet	viser	«kjør»	og	fortsette	
å	kjøre	på	sikt,

–	 på	nivå	2,	stanse	ved	neste	signaltavle,	
kontakte	 togekspeditøren	 og	 følge	
vedkommendes	 instrukser	 dersom	
toget	når	fram	til	dette	stedet	i	SR.

Ack	SH
(blinkende)

–	 først	sørge	for	å	ha	kunnskap	om	den	
bevegelsen	som	skal	utføres,

–	 deretter	bekrefte	tekstmeldingen.

(lysegrå)

SH –	 følge	 de	 nasjonale	 reglene	 for	
skifting.

Ack	train	trip
(blinkende)

–	 treffe	tiltak	etter	automatisk	togstopp	
(regel	 «Iverksetting	 av	 tiltak	 etter	
automatisk	togstopp»).

Ack	RV –	 bekrefte	tekstmeldingen.

RV –	 begynne	å	kjøre	tilbake,
–	 ikke	 overskride	 høyeste	 hastighet	

for	RV,
–	 og	overholde	målavstanden.
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Når	følgende	ikon/tekst-
melding	vises Navn Ledsaget	

av	lyd
Situa-
sjon Skal	lokomotivføreren:

(oransje)

Senke	
strøm-
avtakere

–	 senke	strøm	avtakerne.

(gul)

Heve	strøm-
avtakere

–	 konstatere	 at	 vedkommende	 har	
tillatelse	til	å	heve	strømavtakerne.

(gul)+	Angivelse	av	
strømsystem	i	form	av	
tekstmelding,	f.eks.	
«1	500	V	=»

Heve	strøm-
avtakere	
med	
angivelse	av	
spenning

–	 konstatere	 at	 vedkommende	 har	
tillatelse	 til	 å	 heve	 strømavtakerne	
etter	at	det	angitte	strømsystemet	er	
valgt.

(grå)

Nøytral	
seksjon

–	 slå	av	hovedbryteren.

(gul)

Nøytral	
seksjon

–	 hovedbryteren	 skal	 fortsatt	 være	
slått	av.

(gul)

Sone	uten	
stopp

–	 unngå	å	stoppe.

11.2.3.		 TOGSTOPP	VED	OVERSKRIDELSE	AV	HASTIGHETSGRENSEN

11.2.3.1.		 Situasjon

ETCS-systemet	bremser	toget	fordi	hastighetsgrensen	er	overskredet.

Dersom	det	er	mulig	å	frigjøre	bremsen,	begynner	symbolet	å	blinke	når	bremsingen	kan	avsluttes	uten	
risiko.
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11.2.3.2.		 Regler

Når	følgende	skjermbilde	vises Ledsaget	av	lyd Har	lokomotivføreren	tillatelse	
til	å:

1.		 Toget	overskrider	hastighetsgrensen

I	dette	eksempelet:

–	 aktuell	hastighet:	140	km/t,

–	 tillatt	hastighet:	110	km/t.

Driftsbremsen	er	aktivert.

(periodisk)

2.		 Den	aktuelle	hastigheten	er	lik	eller	under	den	
tillatte	hastigheten.

I	dette	eksempelet:

–	 aktuell	hastighet:	104	km/t,

–	 tillatt	hastighet:	105	km/t.

Ikonet	for	driftsbremsen	begynner	å	blinke.

–	 frigjøre	bremsen	så	snart	
togets	 aktuelle	 hastighet	
er	lavere	enn	den	tillatte	
hastigheten.

11.2.4.		 AKTIVERINGSHASTIGHET

11.2.4.1.		 Situasjon

Toget	nærmer	seg	en	EOA	og	aktiveringshastigheten	vises	på	DMI.
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11.2.4.2.		 Regler

Når	følgende	skjermbilde	vises Ledsaget	av	lyd Skal	lokomotivføreren:

I	dette	eksempelet:
–	 aktuell	hastighet:	20	km/t,
–	 tillatt	hastighet:	50	km/t,
–	 aktiveringshastighet:	26	km/t.

–	 ikke	overskride	den	an-
gitte	tillatte	hastigheten,

–	 senke	 hastigheten	 ved	
å	følge	anvisningene	på	
DMI,

–	 på	nivå	1	avlese	 signa-
let	langs	sporet:
a)		 stanse	 toget	 foran	

et	 signal	 som	viser	
«stopp»,

b)		 kjøre	 videre	 uten	
å	 overskride	 den	
angitte	aktiverings-
hastigheten	 der-
som	 signalet	 viser	
«kjør»,

–	 på	nivå	2	ha	tillatelse	til	
å	kjøre	forbi	en	EOA	og	
stoppe	 foran	 en	 signal-
tavle	 eller	 en	 sporstop-
per.

I	dette	eksempelet:
–	 aktuell	hastighet:	19	km/t,
–	 tillatt	hastighet:	26	km/t,
–	 bremsekurve	til	målposisjon:	9	km/t,
–	 aktiveringshastighet:	26	km/t.

12.		 ALLMENNE	PRINSIPPER	FOR	NIVÅ	1

12.1.		 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

I	dette	dokumentet	beskrives	de	allmenne	prinsippene	og	reglene	som	får	anvendelse	i	alle	situasjoner	på	
nivå	1,	og	som	særlig	gjelder	for	nevnte	nivå	(ikke	for	andre	nivåer).

12.2.		 PRINSIPPER

Lokomotivføreren	skal	ha	kjennskap	til

–	 på	hvilken	side	av	sporet	signalene	skal	observeres,

–	 hvilke	signaler	langs	sporet	som	ikke	skal	passeres	når	de	viser	«stopp»,

–	 hvilke	signaler	 langs	sporet	 som	kan	passeres	når	de	viser	«kjør».	Det	 skal	opprettes	en	 liste	over	
signaler	som	viser	«kjør»,	der	det	framgår	hvilke	signaler	som	kan	passeres	uten	begrensninger,	og	
hvilke	signaler	som	kan	passeres	med	særlige	begrensninger	i	samsvar	med	nasjonale	regler.

13.		 KJØRE	PÅ	SIKT

13.1.		 SITUASJONER

Lokomotivføreren	skal	kjøre	på	sikt	når	driftsforholdene	krever	det,	uansett	teknisk	tilstand.

13.2.		 REGLER

Når	en	lokomotivfører	kjører	på	sikt,	er	vedkommende	forpliktet	til

–	 å	 kjøre	 forsiktig	 videre,	 begrense	 hastigheten	 og	 ta	 hensyn	 til	 den	 delen	 av	 sporet	 som	 er	 synlig	
framover,	slik	at	det	er	mulig	å	stoppe	for	et	tog,	en	EOA,	et	stoppsignal	eller	hindringer,
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–	 ikke	å	overskride	høyeste	hastighet	for	kjøring	på	sikt.

14.		 HÅNDTERING	AV	FEIL	PÅ	SYSTEMET	OM	BORD

14.1.		 SITUASJONER

Det	blir	oppdaget	en	feil	som	påvirker	systemet	om	bord.

14.2.		 REGLER

14.2.1.		 FEIL	I	OVERFØRINGSENHETEN	FOR	KABELSLØYFE	(LTM	–	Loop	Transmission	module)

Lokomotivføreren	ser	følgende	tekstmelding	på	DMI:

«failure	of	LTM».

Lokomotivføreren	skal	kontakte	togekspeditøren,	og	lokomotivføreren	og	togekspeditøren	skal	anvende	
nasjonale	regler.

14.2.2.		 FEIL	I	OVERFØRINGSENHETEN	FOR	BALISER	(BTM	–	Balise	Transmission	Module)

Lokomotivføreren	skal	isolere	systemet	om	bord	og	underrette	togekspeditøren,	og	lokomotivføreren	og	
togekspeditøren	skal	anvende	nasjonale	regler.

14.2.3.		 FEIL	PÅ	EURORADIO

Lokomotivføreren	ser	følgende	tekstmelding	på	DMI:

«failure	of	Euroradio».

a)		 Når	motorvognen	klargjøres

På	nivå	2	skal	lokomotivføreren	anmode	om	at	motorvognen	skiftes	ut.

–	 Dersom	motorvognen	skal	flyttes,	skal	togekspeditøren	gi	lokomotivføreren	tillatelse	til	å	passere	en	
EOA	(regel	«Tillatelse	til	å	passere	en	EOA»).

–	 Dersom	motorvognen	ikke	skal	flyttes,	skal	lokomotivføreren	stenge	av	systemet	om	bord.

På	alle	andre	nivåer	skal	lokomotivføreren	underrette	togekspeditøren,	og	lokomotivføreren	og	
togekspeditøren	skal	anvende	nasjonale	regler.

b)		 Under	framføring

På	nivå	1	der	det	benyttes	infill-funksjon	via	radio,	skal	lokomotivføreren	underrette	
togekspeditøren.	Lokomotivføreren	og	togekspeditøren	skal	anvende	nasjonale	regler.

På	nivå	2	skal	lokomotivføreren	treffe	tiltak	i	tilfelle	manglende	radiokommunikasjon	(regel	
«Håndtering	av	manglende	radiokommunikasjon»).

14.2.4.		 FEIL	PÅ	DMI

a)		 Når	motorvognen	klargjøres

Lokomotivføreren	skal	anmode	om	at	motorvognen	skiftes	ut.

Dersom	motorvognen	skal	flyttes,	skal	lokomotivføreren	underrette	togekspeditøren,	og	
lokomotivføreren	og	togekspeditøren	skal	anvende	nasjonale	regler.

Dersom	motorvognen	ikke	skal	flyttes,	skal	lokomotivføreren	stenge	av	systemet	om	bord.
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b)		 Under	framføring

Dersom	dataene	ikke	vises	på	DMI,	skal	lokomotivføreren	stoppe	toget	og	underrette	
togekspeditøren,	og	lokomotivføreren	og	togekspeditøren	skal	anvende	nasjonale	regler.

14.2.5.	 ANDRE	FEIL

Lokomotivføreren	ser	følgende	tekstmelding	på	DMI:

«SF	because	of	x».

a)		 Når	motorvognen	klargjøres

Lokomotivføreren	skal	anmode	om	at	motorvognen	skiftes	ut.

Dersom	motorvognen	skal	flyttes,	skal	lokomotivføreren	isolere	systemet	om	bord	og	underrette	
togekspeditøren,	og	lokomotivføreren	og	togekspeditøren	skal	anvende	nasjonale	regler.

Dersom	motorvognen	ikke	skal	flyttes,	skal	lokomotivføreren	stenge	av	systemet	om	bord.

b)		 Under	framføring

Når	toget	står	stille,	skal	lokomotivføreren	isolere	systemet	om	bord	og	underrette	togekspeditøren,	
og	lokomotivføreren	og	togekspeditøren	skal	anvende	nasjonale	regler.

15.		 OPPSTART	UTENFOR	ET	OPPSTARTSSPOR

15.1.		 SITUASJONER

Lokomotivføreren	skal	starte	toget,	og	motorvognen	står	på	SB.

15.2.		 REGLER

Når	systemet	montert	om	bord	anmoder	om	det,	skal	lokomotivføreren

–	 taste	inn,	taste	inn	på	nytt	eller	bekrefte	sin	lokomotivfører-ID	og	tognummeret,

–	 velge	relevant	ERTMS/ETCS-nivå	i	henhold	til	de	nasjonale	reglene,

–	 taste	 inn,	 taste	 inn	på	nytt	eller	bekrefte	RBC-nummeret	og/eller	 telefonnummeret	 i	henhold	 til	de	
nasjonale	reglene.

15.2.1.		 MOTORVOGNEN	SKAL	FRAMFØRES	SOM	ET	TOG

Lokomotivføreren	skal

–	 taste	inn	togdata	(regel	«Inntasting	av	data»),

–	 velge	«Start».

15.2.1.1.	 På nivå 0

Systemet	anmoder	om	bekreftelse	på	UN.

Følgende	melding	vises	på	DMI:

«Ack	UN».

Lokomotivføreren	 skal	 reagere	 i	 henhold	 til	 de	 anvisningene	 som	 gis	 på	 DMI	 (regel	 «Reaksjon	 på	
anvisninger	fra	DMI/signalsystem»).
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15.2.1.2.		 På nivå 1

Systemet	anmoder	om	bekreftelse	på	SR.

Følgende	melding	vises	på	DMI:

«Ack	SR».

Lokomotivføreren	 skal	 reagere	 i	 henhold	 til	 de	 anvisningene	 som	 gis	 på	 DMI	 (regel	 «Reaksjon	 på	
anvisninger	fra	DMI/signalsystem»).

15.2.1.3.		 På nivå 2

Dersom	følgende	melding	vises	på	DMI:

«No	radio	connection	with	RBC»,

skal	lokomotivføreren	kontrollere	RBC-nummeret	og	telefonnummeret	og	om	nødvendig	korrigere	dem.

a)		 Radiokommunikasjon	er	opprettet

a1)		Systemet sender ut en tillatelse for togframføring (MA):

Lokomotivføreren	skal	reagere	i	henhold	til	de	anvisningene	som	gis	på	DMI	(regel	«Reaksjon	på	
anvisninger	fra	DMI/signalsystem»).

a2)		Systemet anmoder om bekreftelse på SR.

Følgende	melding	vises	på	DMI:

«Ack	SR».

Før	meldingen	bekreftes,	skal	lokomotivføreren:

–	 motta	tillatelse	til	å	starte	i	SR	fra	togekspeditøren	ved	hjelp	av	ERTMS	skriftlig	anvisning	
01,

–	 kontrollere	at	den	skriftlige	anvisningen	viser	til	sitt	tog	og	togets	aktuelle	posisjon.

Togekspeditøren	skal	før	lokomotivføreren	får	tillatelse	til	å	starte	i	SR,	undersøke	følgende	for	
det	sporavsnittet	som	går	fra	signaltavlen	som	skal	passeres,	og	fram	til	neste:

–	 kontrollere	at	samtlige	krav	for	strekningen	er	oppfylt	i	samsvar	med	nasjonale	regler,

–	 kontrollere	om	det	er	fastsatt	hastighetsgrenser	som	er	lavere	enn	høyeste	hastighet	for	SR,	og	
innlemme	dem	i	ERTMS	skriftlig	anvisning	01,

–	 kontrollere	om	det	er	nødvendig	med	andre	begrensninger	og/eller	instrukser	og	innlemme	
dem	i	ERTMS	skriftlig	anvisning	01.

Togekspeditøren	skal	utstede	ERTMS	skriftlig	anvisning	01.

Lokomotivføreren	skal	reagere	i	henhold	til	de	anvisningene	som	gis	på	DMI	(regel	«Reaksjon	på	
anvisninger	fra	DMI/signalsystem»).

Dersom	 toget	 ikke	 er	 i	 nærheten	 av	 den	 første	 signaltavlen	 som	 det	 skal	 nå	 fram	 til,	 skal	
lokomotivføreren	 stanse	 foran	 denne	 signaltavlen	 for	 å	 forsikre	 seg	 om	 at	 den	 skriftlige	
anvisningen	virkelig	viser	til	denne	signaltavlen.

b)		 Radiokommunikasjon	er	ikke	opprettet

Dersom	det	ikke	kan	opprettes	ny	kommunikasjon	med	RBC,	og	toget	skal	flyttes,	skal	togekspeditøren	
gi	lokomotivføreren	tillatelse	til	å	passere	en	EOA	(regel	«Tillatelse	til	å	passere	en	EOA»).	I	dette	
særlige	tilfellet	har	ikke	togekspeditøren	tillatelse	til	å	frita	lokomotivføreren	fra	å	kjøre	på	sikt	i	SR.

15.2.1.4.		 På STM-nivå

Systemet	anmoder	om	bekreftelse	på	STM…
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Følgende	melding	vises	på	DMI:

«Ack	STM	…».

Lokomotivføreren	skal	anvende	nasjonale	regler.

15.2.2.		 MOTORVOGNEN	SKAL	FRAMFØRES	I	SH

Lokomotivføreren	skal	gjøre	klar	til	skifting	(regel	«Skiftebevegelser	utført	i	SH»).

15.2.3.		 MOTORVOGNEN	SKAL	FRAMFØRES	I	NL

Lokomotivføreren	skal	gjøre	klar	til	forspann	med	to	lokomotiver	(regel	«Klargjøring	av	et	tog	i	forspann	
med	to	trekkraftkjøretøyer»).

16.		 KLARGJØRING	AV	ET	TOG	I	FORSPANN	MED	TO	TREKKRAFTKJØRETØYER	FOR	Å	GI	
HJELP

16.1.		 SITUASJONER

Det	 trekkraftkjøretøyet	 som	 ikke	 skal	 trekke	 toget,	 er	 allerede	koplet	 sammen	med	 toget,	 og	ERTMS-
ETCS-utstyret	om	bord	på	dette	toget	er	klar	for	overgang	til	SB.

16.2.		 REGLER

Bevisst	utelatt.

17.		 AVSLUTNING	AV	OPPGAVE	FOR	ET	TOG	ETTER	AT	DET	ER	GITT	HJELP

17.1.		 SITUASJONER

Hjelpelokomotivet	skal	fjernes	fra	toget.

17.2.		 REGLER

Bevisst	utelatt.

18.		 PASSERING	AV	ET	OVERGANGSPUNKT	VED	DRIFTSFORSTYRRELSER	FRA	NIVÅ	1	TIL	
NIVÅ	2	OG	FRA	NIVÅ	2	TIL	NIVÅ	1

18.1.		 SITUASJONER

Radiokommunikasjon	kan	ikke	opprettes	ved	overgang	til	et	nivå	2-område.

Overgangen	finner	ikke	sted	selv	om	et	overgangspunkt	passeres.

18.2.		 REGLER

18.2.1.		 RADIOKOMMUNIKASJON	KAN	IKKE	OPPRETTES

Dersom	følgende	melding	vises	på	DMI:

«No	radio	connection	with	RBC»,

skal	lokomotivføreren	kontrollere	RBC-nummeret	og	telefonnummeret	og	om	nødvendig	korrigere	dem.

Dersom	det	ikke	kan	opprettes	kommunikasjon	med	RBC,	og	toget	skal	flyttes,	skal	togekspeditøren	gi	
lokomotivføreren	tillatelse	til	å	passere	en	EOA	(regel	«Tillatelse	til	å	passere	en	EOA»).
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18.2.2.		 OVERGANGEN	FINNER	IKKE	STED	SELV	OM	ET	OVERGANGSPUNKT	PASSERES

18.2.2.1.		 Dersom toget er stanset ved automatisk togstopp

Lokomotivføreren	og	togekspeditøren	skal	treffe	tiltak	etter	automatisk	togstopp	(regel	«Iverksetting	av	
tiltak	etter	automatisk	togstopp»).

Ved	stillstand	skal	lokomotivføreren

–	 finne	ut	hvilket	nivå	som	egner	seg	best,

–	 endre	nivå,

–	 starte	på	nytt	i	henhold	til	de	anvisningene	som	gis	på	DMI	(regel	«Reaksjon	på	anvisninger	fra	DMI/
signalsystem»).

18.2.2.2.		 Ved framføring i SR

Lokomotivføreren	skal

–	 stanse	toget,

–	 anvende	instruksene	i	nr.	2.2.3.

18.2.2.3.		 I alle andre tilfeller

Lokomotivføreren	skal

–	 underrette	togekspeditøren,

–	 finne	ut	hvilket	nivå	som	er	det	korrekte,	når	toget	står	stille,

–	 endre	nivå,

–	 starte	på	nytt	i	henhold	til	de	anvisningene	som	gis	på	DMI	(regel	«Reaksjon	på	anvisninger	fra	DMI/
signalsystem»).

19.		 HÅNDTERING	AV	MIDLERTIDIGE	IKKE	PLANLAGTE	HASTIGHETSBEGRENSNINGER

19.1.		 SITUASJONER

Det	skal	treffes	tiltak	for	å	håndtere	en	midlertidig	ikke	planlagt	hastighetsbegrensning.

19.2.		 REGLER

Når	 togekspeditøren	 mottar	 opplysninger	 om	 at	 det	 er	 nødvendig	 med	 en	 midlertidig	 ikke	 planlagt	
hastighetsbegrensning,	skal	vedkommende

–	 stanse	de	togene	som	allerede	befinner	seg	på	det	aktuelle	strekningsavsnittet,

–	 forhindre	at	andre	tog	kjører	inn	på	dette	strekningsavsnittet.

Før	det	blir	 fastsatt	en	kjørestrekning	for	et	 tog	som	skal	kjøre	på	det	aktuelle	strekningsavsnittet,	skal	
togekspeditøren	underrette	lokomotivføreren	om	den	midlertidige	ikke	planlagte	hastighetsbegrensningen

–	 for	de	togene	som	er	stanset	med	automatisk	togstopp,	skal	togekspeditøren	og	lokomotivføreren	treffe	
tiltak	etter	 automatisk	 togstopp	 (regel	«Iverksetting	av	 tiltak	etter	automatisk	 togstopp»),	herunder	
forpliktelse	til	å	kjøre	på	særlige	vilkår,

–	 for	andre	tog	skal	togekspeditøren	gi	lokomotivførerne	forpliktelse	til	å	kjøre	på	særlige	vilkår	ved	
hjelp	av	ERTMS	skriftlig	anvisning	05.



27.6.2013 Nr.	38/209EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

Lokomotivføreren	skal	overholde	den	midlertidige	hastighetsbegrensningen	fram	til	 togets	bakende	har	
passert	det	stedet	der	hastighetsbegrensningen	opphører.

Togekspeditøren	skal	anvende	disse	tiltakene	til	den	midlertidige	hastighetsbegrensningen	kan	håndteres	
av	ERTMS.

20.		 TILLATELSE	TIL	Å	PASSERE	EN	EOA

20.1.		 SITUASJONER

Det	er	nødvendig	å	gi	lokomotivføreren	tillatelse	til	å	passere	en	EOA.

20.2.		 REGLER

Dersom	 lokomotivføreren	 ikke	 har	 mottatt	 tillatelse	 til	 togbevegelse	 i	 rett	 tid,	 skal	 lokomotivføreren	
kontakte	togekspeditøren	dersom	årsaken	til	dette	er	ukjent.

Lokomotivføreren	 skal	 ikke	 bruke	 overstyringsfunksjonen	 før	 togekspeditøren	 har	 gitt	 sin	 tillatelse	 til	
dette.

Før	en	lokomotivfører	får	tillatelse	til	å	passere	en	EOA	ved	hjelp	av	ERTMS	skriftlig	anvisning	01,	skal	
togekspeditøren

–	 kontrollere	at	samtlige	krav	for	strekningen	er	oppfylt	i	samsvar	med	nasjonale	regler,

–	 når	 vedkommende	 i	 samsvar	 med	 nasjonale	 regler	 har	 kunnet	 konstatere	 at	 sporet	 er	 fritt,	 frita	
lokomotivføreren	for	kravet	om	å	kjøre	på	sikt	ved	å	tilføye	følgende	under	«Ytterligere	instrukser»:	
«fritas	for	kjøring	på	sikt»,

–	 kontrollere	 om	 det	 er	 fastsatt	 hastighetsgrenser	 som	 er	 lavere	 enn	 høyeste	 hastighet	 for	 SR,	 og	
innlemme	dem	i	ERTMS	skriftlig	anvisning	01,

–	 kontrollere	 om	det	 er	 nødvendig	med	 andre	 begrensninger	 og/eller	 instrukser	 og	 innlemme	dem	 i	
ERTMS	skriftlig	anvisning	01.

For	å	passere	en	EOA	skal	lokomotivføreren

–	 motta	ERTMS	skriftlig	anvisning	01	fra	togekspeditøren,

–	 kontrollere	at	den	skriftlige	anvisningen	viser	til	sitt	tog	og	togets	aktuelle	posisjon,

–	 kontrollere	laveste	hastighet	ut	fra

–	 ruteplan/strekningsbok,

–	 listen	over	midlertidige	hastighetsbegrensninger,

–	 skriftlig	anvisning,

–	 høyeste	hastighet	for	SR,

–	 bruke	overstyringsfunksjonen	og	følge	de	instruksene	som	er	gitt	i	ERTMS	skriftlig	anvisning	01,

–	 starte	på	nytt	i	samsvar	med	de	anvisningene	som	gis	på	DMI	(regel	«Reaksjon	på	anvisninger	fra	
DMI/signalsystem»).

21.		 HÅNDTERING	AV	MANGLENDE	RADIOKOMMUNIKASJON

21.1.		 SITUASJONER

Radiokommunikasjonen	forsvinner	i	et	område	som	ikke	er	identifisert	som	et	område	uten	dekning.
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21.2.		 REGLER

Dersom	følgende	ikon	vises	på	DMI:

(rød)

skal	lokomotivføreren	underrette	togekspeditøren.

Dersom	toget	skal	flyttes,	skal	togekspeditøren	gi	lokomotivføreren	tillatelse	til	å	passere	en	EOA	(regel	
«Tillatelse	til	å	passere	en	EOA»).

22.		 TILTAK	SOM	SKAL	TREFFES	VED	EN	NØDSSITUASJON

22.1.		 SITUASJONER

Det	oppstår	en	nødssituasjon.

22.2.		 REGLER

22.2.1.		 FOR	Å	BESKYTTE	TOGENE

Når	en	lokomotivfører	oppdager	en	nødssituasjon,	skal	vedkommende	treffe	alle	tiltak	som	er	nødvendige	
for	å	unngå	eller	redusere	følgene	av	en	slik	situasjon,	og	underrette	togekspeditøren	så	raskt	som	mulig.

Lokomotivføreren	skal	anvende	nasjonale	regler.

Når	en	 togekspeditør	blir	underrettet	om	en	nødssituasjon,	skal	vedkommende	umiddelbart	beskytte	de	
togene	som	er	i	fare

–	 på	nivå	1	ved	å	anvende	nasjonale	regler,

–	 på	nivå	2	ved	å	gi	ordre	om	nødstopp,	og	den	skal	ikke	tilbakekalles	før	togene	er	klare	til	å	starte	på	
nytt.

Togekspeditøren	skal	stanse	og	advare	alle	de	andre	togene	som	er	på	vei	mot	fareområdet.

Togekspeditøren	skal	underrette	alle	berørte	lokomotivførere	så	snart	som	mulig.

22.2.2.		 FOR	Å	STARTE	TOGENE	PÅ	NYTT

I	samsvar	med	nasjonale	regler	skal	togekspeditøren	fastslå

–	 når	det	er	mulig	å	tillate	togbevegelse,

–	 om	det	er	nødvendig	med	instrukser	og/eller	begrensninger	når	det	gjelder	togbevegelse.

For	på	nytt	å	starte	tog	som	er	stanset	ved	automatisk	togstopp,	skal	togekspeditøren	og	lokomotivføreren	
treffe	tiltak	etter	automatisk	togstopp	(regel	«Iverksetting	av	tiltak	etter	automatisk	togstopp»).	For	tog	på	
nivå	2	skal	ordren	om	nødstopp	tilbakekalles.

Togekspeditøren	skal	ta	med	de	instruksene	og/eller	begrensingene	for	togbevegelse	som	er	nødvendige	i	
henhold	til	nasjonale	regler

–	 for	tog	som	er	stanset	ved	automatisk	togstopp,	i	ERTMS	skriftlig	anvisning	02,

–	 for	andre	tog,	i	ERTMS	skriftlig	anvisning	05.

Togekspeditøren	kan	særlig	anmode	lokomotivføreren	om	å	undersøke	en	del	av	strekningen.

Lokomotivføreren	skal	etterkomme	den	skriftlige	anvisningen	og	på	anmodning	rapportere	om	sine	funn	
når	vedkommende	har	ryddet	det	aktuelle	området.
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22.2.3.		 FOR	Å	BESKYTTE	OG	STARTE	SKIFTEBEVEGELSER	PÅ	NYTT

Togekspeditøren	og	lokomotivføreren	skal	anvende	nasjonale	regler.

23.		 TILBAKEKALLING	AV	EN	TILLATELSE	TIL	TOGBEVEGELSE

23.1.		 SITUASJONER

Togekspeditøren	beslutter	å	omdisponere	trafikken.

23.2.		 REGLER

23.2.1.		 PÅ	NIVÅ	1

Togekspeditøren	skal	anvende	nasjonale	regler	for	å	tilbakekalle	en	tillatelse	til	togbevegelse.

Når	nasjonale	regler	krever	at	et	tog	skal	stå	stille	før	det	treffes	trafikktiltak,	skal	togekspeditøren	anmode	
lokomotivføreren	om	å	bli	værende	i	stillstand	ved	hjelp	av	ERTMS	skriftlig	anvisning	03.

For	 å	 starte	 på	 nytt	 skal	 togekspeditøren	 gi	 lokomotivføreren	 tillatelse	 ved	 hjelp	 av	 ERTMS	 skriftlig	
anvisning	04.

Lokomotivføreren	skal	kjøre	på	sikt	fram	til	neste	signal	langs	sporet.

23.2.2.		 PÅ	NIVÅ	2

Dersom	det	er	mulig,	skal	togekspeditøren	tilbakekalle	en	tillatelse	for	togframføring	og	erstatte	den	med	
en	kortere	tillatelse	(«co-operative	shortening»).

I	alle	andre	tilfeller	skal	togekspeditøren	anvende	nasjonale	regler.

Når	nasjonale	regler	krever	at	et	tog	skal	stå	stille	før	det	treffes	trafikktiltak,	skal	togekspeditøren	anmode	
lokomotivføreren	om	å	bli	værende	i	stillstand	ved	hjelp	av	ERTMS	skriftlig	anvisning	03.

For	 å	 starte	 på	 nytt	 skal	 togekspeditøren	 gi	 lokomotivføreren	 tillatelse	 ved	 hjelp	 av	 ERTMS	 skriftlig	
anvisning	04.

24.		 TILTAK	SOM	SKAL	TREFFES	ETTER	AUTOMATISK	TOGSTOPP

24.1.		 SITUASJONER

Et	tog	eller	en	skiftebevegelse	er	stanset	ved	automatisk	togstopp.

24.2.		 REGLER

Når	det	skjer	en	automatisk	togstopp,	skal	lokomotivføreren	anta	at	det	foreligger	en	farlig	situasjon,	og	
lokomotivføreren	skal	treffe	alle	tiltak	som	er	nødvendige	for	å	unngå	eller	redusere	følgene	av	en	slik	
situasjon.	Det	kan	innebære	å	kjøre	toget	baklengs	i	samsvar	med	nasjonale	regler.

Dersom	toget	skal	kjøres	baklengs,	skal	lokomotivføreren	bekrefte	tekstmeldingen	«ACK	TRAIN	TRIP»	
og	frigjøre	nødbremsen.

Når	lokomotivføreren	har	kjørt	toget	baklengs	og	det	står	stille,	skal	vedkommende	umiddelbart	kontakte	
togekspeditøren	og	underrette	vedkommende	om	situasjonen.

I	alle	andre	tilfeller	der	lokomotivføreren	ved	stillstand	ser	følgende	tekstmelding	på	DMI:

«Ack	train	trip»,

skal	lokomotivføreren	bekrefte	den	automatiske	togstoppen	og	kontakte	togekspeditøren.

Lokomotivføreren	skal	ikke	starte	på	nytt	etter	automatisk	togstopp	uten	tillatelse	fra	togekspeditøren.
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Før	togekspeditøren	gir	 lokomotivføreren	tillatelse	 til	å	fortsette	etter	automatisk	togstopp	ved	hjelp	av	
ERTMS	skriftlig	anvisning	02,	skal	togekspeditøren

–	 kontrollere	at	samtlige	krav	for	strekningen	er	oppfylt	i	samsvar	med	nasjonale	regler,

–	 når	 vedkommende	 i	 samsvar	 med	 nasjonale	 regler	 har	 kunnet	 konstatere	 at	 sporet	 er	 fritt,	 frita	
lokomotivføreren	for	kravet	om	å	kjøre	på	sikt	ved	å	tilføye	følgende	under	«Ytterligere	instrukser»:	
«fritas	for	kjøring	på	sikt»	i	SR,

–	 kontrollere	 om	 det	 er	 fastsatt	 hastighetsgrenser	 som	 er	 lavere	 enn	 høyeste	 hastighet	 for	 SR,	 og	
innlemme	dem	i	ERTMS	skriftlig	anvisning	02,

–	 kontrollere	 om	det	 er	 nødvendig	med	 andre	 begrensninger	 og/eller	 instrukser	 og	 innlemme	dem	 i	
ERTMS	skriftlig	anvisning	02.

For	å	fortsette	skal	lokomotivføreren

–	 motta	ERTMS	skriftlig	anvisning	02	med	alle	ytterligere	instrukser	fra	togekspeditøren,

–	 kontrollere	at	den	skriftlige	anvisningen	viser	til	sitt	tog/sin	skiftebevegelse	og	togets	aktuelle	posisjon,

–	 avhengig	 av	 oppgaven,	 velge	 start	 eller	 SH	 og	 følge	 instruksene	 som	 er	 gitt	 i	 ERTMS	 skriftlig	
anvisning	02,

–	 starte	på	nytt	i	henhold	til	de	anvisningene	som	gis	på	DMI	(regel	«Reaksjon	på	anvisninger	fra	DMI/
signalsystem»).

25.		 HÅNDTERING	AV	STREKNINGENS	MANGLENDE	KOMPATIBILITET

25.1.		 SITUASJONER

Det	er	påvist	manglende	kompatibilitet	mellom	egenskapene	til	det	rullende	materiellet	og	jernbanelinjens	
egenskaper.

25.2.		 REGLER

Når	lokomotivføreren	ser	følgende	tekstmelding	på	DMI:

«Route	unsuitable»,

skal	han/hun

–	 stanse	toget	og	underrette	togekspeditøren	om	meldingen	om	at	strekningen	ikke	er	kompatibel,

–	 undersøke	om	verdiene	er	i	samsvar	med	togets	egenskaper	og	eventuelt	korrigere	dem.

Lokomotivføreren	skal	 ikke	passere	strekningen	med	manglende	kompatibilitet	 før	 togekspeditøren	har	
gitt	sin	tillatelse	til	dette.

25.2.1.		 ÅRSAKEN	TIL	MANGLENDE	KOMPATIBILITET	KAN	FJERNES

Dersom	 nasjonale	 regler	 tillater	 det,	 skal	 togekspeditøren	 gi	 lokomotivføreren	 tillatelse	 til	 å	 passere	
strekningen	med	manglende	kompatibilitet	ved	hjelp	av	ERTMS	skriftlig	anvisning	06	med	alle	ytterligere	
nødvendige	instrukser.

Lokomotivføreren	 kan	 passere	 strekningen	 med	 manglende	 kompatibilitet	 dersom	 vedkommende	 har	
mottatt	ERTMS	skriftlig	anvisning	06	fra	togekspeditøren.

25.2.2.		 ÅRSAKEN	TIL	MANGLENDE	KOMPATIBILITET	KAN	IKKE	FJERNES

Togekspeditøren	og	lokomotivføreren	skal	anvende	nasjonale	regler.
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26.		 INNKJØRING	PÅ	ET	OPPTATT	SPORAVSNITT	PÅ	EN	STASJON

26.1.		 SITUASJONER

Det	er	nødvendig	å	kjøre	inn	på	et	opptatt	sporavsnitt	med	henblikk	på

–	 å	dele	samme	perrong,

–	 å	koples	sammen	andre	tog.

26.2.		 REGLER

Når	et	tog	skal	kjøre	inn	på	et	opptatt	spor,	skal	togekspeditøren

–	 forsikre	seg	om	at	 forreste	 tog	står	stille,	og	på	nivå	2	at	 forreste	 togs	 tillatelse	 til	 togbevegelse	er	
tilbakekalt	(regel	«Tilbakekalling	av	tillatelse	til	 togbevegelse»),fastsette	strekningen	for	 toget	som	
skal	kjøre	inn	på	det	opptatte	sporet.

Lokomotivføreren	på	det	toget	som	skal	kjøre	inn	på	det	opptatte	sporet,	skal	opptre	i	samsvar	med	de	
anvisningene	 som	 gis	 på	 DMI	 (regel	 «Reaksjon	 på	 anvisninger	 fra	 DMI/signalsystem»),	 og	 følge	 de	
instruksene	som	mottas.

Ved	 en	 ikke	 planlagt	 togbevegelse	 skal	 togekspeditøren,	 før	 kjørestrekningen	 fastsettes,	 underrette	
lokomotivføreren	på	begge	togene	om	situasjonen	i	samsvar	med	nasjonale	regler.

27.		 BAKKING	I	NØDSSITUASJONER

27.1.		 SITUASJONER

Det	er	oppstått	 en	nødssituasjon	 som	krever	at	 toget	beveger	 seg	 i	motsatt	 retning	 i	 et	område	 som	er	
beregnet	på	bakking	i	nødssituasjoner.

27.2		 REGLER

Dersom	toget	i	en	nødssituasjon	skal	bakkes	i	samsvar	med	nasjonale	regler,	skal	lokomotivføreren

–	 bekrefte	følgende	tekstmelding:

«Ack	RV»,

–	 bakke	toget	i	en	nødssituasjon.

Når	at	toget	har	fullført	bakkingen	i	en	nødssituasjon	og	det	står	stille,	skal	lokomotivføreren	umiddelbart	
rapportere	til	togekspeditøren.

____________
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VEDLEGG A2

DRIFTSREGLER FOR ERTMS/GSM-R

Disse	reglene	skal	forklare	prinsippene	for	hvordan	driftspersonalet	forventes	å	håndtere	det	utstyret	som	er	knyttet	til	
GSM-R.

Dette	aspektet	er	fortsatt	et	åpent	punkt,	og	vil	bli	nærmere	beskrevet	i	en	framtidig	versjon	av	denne	TSI-en.

___________
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VEDLEGG B

ANDRE REGLER SOM GJØR DET MULIG MED ENHETLIG DRIFT AV NYE STRUKTURELLE 
DELSYSTEMER:

(se	nr.	4.4.)

Dette vedlegget vil bli utviklet over tid, og vil regelmessig gjennomgås og ajourføres.

Typisk innhold i dette vedlegget vil være regler og framgangsmåter som skal anvendes på en ensartet måte på hele det 
transeuropeiske nett, og særlig på det konvensjonelle banenettet, og som i dag ikke er omfattet av kapittel 4 i denne 
TSI-en. Det er også sannsynlig at visse elementer i kapittel 4 og tilhørende vedlegg vil bli innarbeidet i dette vedlegget.

A.	Generelt

Reservert

B.	Personalets sikkerhet og trygghet

Reservert

C.	Driftsmessig grensesnitt mot utstyr for styring, kontroll og signal

C1		 Sanding

Bruk	av	sand	er	en	effektiv	måte	for	å	forbedre	friksjonen	mellom	hjul	og	skinner,	og	for	å	hjelpe	toget	under	
bremsing	og	start,	særlig	under	barske	værforhold.

Opphoping	av	sand	på	skinnehodet	kan	imidlertid	føre	til	en	rekke	problemer,	særlig	når	det	gjelder	aktivering	
av	sporfelt	og	effektiv	drift	av	sporveksler	og	skinnekryss.

Lokomotivføreren	skal	alltid	kunne	påføre	sand,	men	det	skal	unngås	så	sant	det	er	mulig

–	 omkring	sporveksler	og	skinnekryss,

–	 under	bremsing	ved	hastigheter	på	under	20	km/t.

Disse	begrensningene	får	imidlertid	ikke	anvendelse	dersom	det	er	en	risiko	for	SPAD	(passering	av	signal	som	
viser	fare),	eller	andre	alvorlige	hendelser	der	sanding	vil	kunne	forbedre	friksjonen,

–	 når	toget	står	stille.	Unntaket	fra	dette	er	ved	start	av	toget	og	når	det	er	nødvendig	å	prøve	sandingsutstyret	på	
motorvognen.	(Prøving	bør	normalt	gjennomføres	i	områder	som	er	særskilt	angitt	i	infrastrukturregisteret).

C2		 Aktivering	av	varmgangsdetektorer

Reservert

D.	Togbevegelser

D1		 Normale	driftsforhold

D2		 Driftsforstyrrelser

Reservert

E.	Avvik, hendelser og ulykker

Reservert

_____________
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VEDLEGG C

METODER FOR SIKKERHETSRELATERT KOMMUNIKASJON

Innledning

Formålet	med	dette	dokumentet	er	å	fastsette	regler	for	sikkerhetsrelatert	kommunikasjon	som	anvendes	til	informasjon	
som	sendes	eller	utveksles	om	sikkerhetskritiske	situasjoner	på	samtrafikknettet,	og	særlig

–	 fastsette	sikkerhetsrelaterte	meldingers	art	og	struktur,

–	 fastsette	en	metode	for	taleoverføring	av	disse	meldingene.

Dette	vedlegg	skal	danne	grunnlag	for

–	 å	sette	infrastrukturforvaltningen	i	stand	til	å	utforme	meldinger	og	blankettsamlinger.	Disse	elementene	skal	sendes	
til	jernbaneforetak	samtidig	som	regler	og	forskrifter	stilles	til	rådighet,

–	 at	 infrastrukturforvaltningen	 og	 jernbaneforetaket	 skal	 kunne	 utarbeide	 dokumenter	 for	 sitt	 personale	
(blankettsamlinger),	instrukser	til	personalet	som	gir	tillatelse	til	togbevegelser,	og	tillegg	1	til	lokomotivførerens	
regelbok	«Kommunikasjonshåndbok».

Omfanget	av	bruken	av	blanketter	og	deres	struktur	kan	variere.	For	visse	risikoer	er	det	relevant	å	bruke	blanketter,	
for	andre	ikke.

I	 forbindelse	med	en	gitt	 risiko	skal	 infrastrukturforvaltningen	 i	 samsvar	med	artikkel	9	nr.	3	 i	direktiv	2004/49/EF	
avgjøre	hvorvidt	det	er	relevant	å	bruke	en	blankett.	En	blankett	skal	bare	brukes	dersom	dette	innebærer	flere	fordeler	
enn	ulemper	når	det	gjelder	sikkerhet	og	ytelse.

Infrastrukturforvaltningen	 skal	 strukturere	 sine	 kommunikasjonsprotokoller	 på	 en	 formalisert	måte	 og	 i	 henhold	 til	
følgende	tre	kategorier:

–	 muntlige	hastemeldinger	(i	nødssituasjoner),

–	 skriftlige	anvisninger,

–	 tilleggsmeldinger.

Som	støtte	for	å	overføre	disse	meldingene	på	en	ordentlig	måte,	er	det	blitt	utarbeidet	en	kommunikasjonsmetode.

1.	 KOMMUNIKASJONSMETODE

1.1.		 METODENS ELEMENTER OG PRINSIPPER

1.1.1.		 STANDARDTERMINOLOGI	SOM	SKAL	BRUKES	I	FORBINDELSE	MED	FRAMGANGSMÅTENE

1.1.1.1.		 Framgangsmåte for overføring av tale

Uttrykk	som	gir	motparten	mulighet	til	å	tale:

kom
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1.1.1.2.		 Framgangsmåte for å motta meldinger

–	 Når	en	direkte	melding	mottas

Uttrykk	som	bekrefter	at	den	sendte	meldingen	er	mottatt:

mottatt

Uttrykk	 som	 skal	 brukes	 for	 å	 få	 meldingen	 gjentatt	 dersom	 mottaket	 er	 dårlig	 eller	 meldingen	
vanskelig	å	oppfatte:

gjenta	(+	snakk	sakte)

–	 Ved	mottak	av	en	melding	som	er	blitt	opplest	av	mottakeren

Uttrykk	som	skal	brukes	for	å	fastslå	om	en	melding	som	er	opplest	av	mottakeren,	nøyaktig	tilsvarer	
den	sendte	meldingen:

korrekt

eller:

feil	(+	jeg	gjentar)

1.1.1.3.		 Framgangsmåte for å avbryte kommunikasjonen

–	 Dersom	meldingen	er	slutt:

slutt

–	 Dersom	avbruddet	er	midlertidig	og	forbindelsen	ikke	brytes

Uttrykk	som	brukes	for	å	be	motparten	vente:

vent

–	 Dersom	avbruddet	er	midlertidig,	men	forbindelsen	er	brutt

Uttrykk	som	brukes	for	å	fortelle	motparten	at	kommunikasjonen	vil	bli	avbrutt,	men	at	den	vil	bli	
gjenopptatt	senere:

jeg	kaller	opp	på	nytt

1.1.1.4.		 Framgangsmåte for å avbryte en skriftlig anvisning

Uttrykk	som	brukes	for	å	avbryte	en	skriftlig	anvisning	underveis:

prosedyren	avbrytes.....

Dersom	meldingen	skal	gjenopptas	senere,	skal	framgangsmåten	gjentas	fra	starten.
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1.1.2.		 PRINSIPPER	SOM	SKAL	ANVENDES	VED	FEIL	ELLER	MISFORSTÅELSER

For	å	kunne	korrigere	eventuelle	feil	i	løpet	av	kommunikasjonen,	skal	følgende	regler	anvendes:

1.1.2.1.		 Feil

–	 feil	under	sending

Dersom	 avsenderen	 selv	 oppdager	 en	 feil	 i	 forbindelse	 med	 sending,	 skal	 avsender	 anmode	 om	
annullering	ved	å	sende	følgende	melding:

feil	(+	fyll	ut	en	ny	blankett…)

eller:

feil	+	jeg	gjentar

og	deretter	sende	den	opprinnelige	meldingen	på	nytt.

–	 feil	når	mottakeren	gjentar	meldingen

Dersom	 avsender	 oppdager	 en	 feil	 når	 meldingen	 gjentas	 av	 mottakeren,	 skal	 avsenderen	 sende	
følgende	melding:

feil	+	jeg	gjentar

og	sende	den	opprinnelige	meldingen	på	nytt.

1.1.2.2.		 Misforståelse

Dersom	 en	 av	 partene	 misforstår	 en	 melding,	 skal	 vedkommende	 be	 den	 andre	 parten	 om	 å	 gjenta	
meldingen	ved	å	bruke	følgende	uttrykk:

gjenta	(+	snakk	sakte)

1.1.3.		 BOKSTAVERINGSKODE	FOR	ORD,	TALL,	TIDSPUNKT,	AVSTAND,	HASTIGHET	OG	DATOER

For	 å	gjøre	det	 lettere	 å	 forstå	og	 formulere	meldinger	 i	 forskjellige	 situasjoner,	 skal	 hvert	 ord	uttales	
langsomt	 og	 korrekt	 ved	 å	 stave	 ord	 eller	 navn	 og	 tall	 som	 kan	 misforstås.	 Et	 eksempel	 kan	 være	
identifikasjonskoder	for	signaler	eller	sporveksler.

Ved	bokstavering	skal	følgende	regler	anvendes:

1.1.3.1.		 Bokstavering av ord og bokstavkombinasjoner

Det	internasjonale	fonetiske	alfabetet	skal	brukes.

A Alpha

B Bravo

C Charlie

D Delta

E Echo

F Foxtrot

G Golf

H Hotel

I India

J Juliet

K Kilo

L Lima

M Mike

N November

O Oscar

P Papa

Q Quebec

R Romeo

S Sierra

T Tango

U Uniform

V Victor

W Whisky

X X-ray

Y Yankee

Z Zulu
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Eksempel:

Sporveksler	A	B	=	sporveksler	Alpha-Bravo.

Signalnummer	KX	835	=	signal	Kilo	X-ray	åtte	tre	fem.

Infrastrukturforvaltningen	 kan	 tilføye	 ytterligere	 bokstaver	 sammen	med	 en	 fonetisk	 uttalelse	 for	 hver	
bokstav	 som	 tilføyes,	 dersom	det	 kreves	 for	 det	 alfabetet	 som	anvendes	 på	 infrastrukturforvaltningens	
arbeidsspråk.

Jernbaneforetaket	kan	tilføye	ytterligere	opplysninger	om	uttalen	dersom	det	anses	som	nødvendig.

1.1.3.2.		 Angivelse av tall

Tall	skal	angis	siffer	for	siffer.

0

1

2

3

4

Null

Én

To

Tre

Fire

5

6

7

8

9

Fem

Seks

Sju

Åtte

Ni

Eksempel:	Tog	2183	=	tog	to-én-åtte-tre.

Desimaler	skal	angis	med	ordet	«komma».

Eksempel: 12,50	=	én-to-komma-fem-null

1.1.3.3.		 Angivelse av tid

Tid	skal	angis	i	lokal	tid	i	tråd	med	vanlig	språkbruk.

Eksempel: 10:52	=	klokken	ti	femtito.

Dette	er	prinsippet,	men	dersom	det	er	nødvendig,	kan	tidspunktet	også	angis	siffer	for	siffer	(klokken	én	
null	fem	to).

1.1.3.4.		 Angivelse av avstander og hastigheter

Avstander	skal	angis	i	kilometer,	og	hastigheter	skal	angis	i	kilometer	per	time.

Engelske	mil	(miles)	kan	brukes	dersom	denne	enheten	brukes	på	den	aktuelle	infrastrukturen.

1.1.3.5.		 Angivelse av datoer

Datoer	skal	angis	på	vanlig	måte.

Eksempel: 10.	desember

1.2.		 KOMMUNIKASJONSSTRUKTUR

Taleoverføring	av	sikkerhetsrelaterte	meldinger	skal	i	prinsippet	bestå	av	følgende	to	faser:

–	 identifisering	og	anmodning	om	instruksjon,

–	 sending	av	selve	meldingen	og	avslutning	av	sendingen.

Den	første	fasen	kan	kortes	ned	eller	overses	helt	når	det	gjelder	høyt	prioriterte	sikkerhetsmeldinger.
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1.2.1.		 REGLER	FOR	IDENTIFISERING	OG	ANMODNINGER	OM	INSTRUKSJON

For	å	gjøre	det	mulig	for	partene	å	identifisere	hverandre,	fastslå	den	aktuelle	situasjonen	og	oversende	
instrukser	om	framgangsmåte,	skal	følgende	regler	anvendes:

1.2.1.1.		 Identifisering

Det	 er	 svært	 viktig	 at	 de	 personene	 som	 skal	 kommunisere	med	 hverandre,	 identifiserer	 seg	 selv	 før	
kommunikasjonen	 starter,	 unntatt	 når	 det	 gjelder	 høyt	 prioriterte	 sikkerhetsmeldinger	 som	 haster.	 Det	
handler	 ikke	bare	om	høflighet,	 for	enda	viktigere	er	det	at	det	skaper	 tillit	 til	at	den	personen	som	gir	
tillatelse	til	togbevegelser,	kommuniserer	med	lokomotivføreren	på	det	riktige	toget,	og	at	lokomotivføreren	
vet	at	han/hun	snakker	med	riktig	signal-	eller	kontrollsentral.	Dette	er	særlig	viktig	når	kommunikasjonen	
finner	sted	i	områder	der	kommunikasjonsgrensene	overlapper	hverandre.

Dette	prinsippet	gjelder	også	dersom	kommunikasjonen	har	vært	avbrutt.

Med	henblikk	på	dette	skal	følgende	meldinger	anvendes	av	de	forskjellige	partene.

–	 av	personale	som	gir	tillatelse	til	togbevegelser:

tog	….............................................................................................................................

(nummer)

dette	er…........................................................................................................	Signaler

(navn)

–	 av	lokomotivføreren:

....................................................................................	Signaler

(navn)

dette	er	tog	..….........................................................................

(nummer)

Det	bør	bemerkes	at	identifiseringen	kan	etterfølges	av	en	tilleggsmelding	som	gir	det	personalet	som	gir	
tillatelse	til	togbevegelser,	nok	opplysninger	om	situasjonen	til	nøyaktig	å	avgjøre	hvilken	framgangsmåte	
lokomotivføreren	deretter	skal	følge.

1.2.1.2.		 Anmodning om instruksjon

Forut	for	hver	anvendelse	av	en	framgangsmåte	som	støttes	av	en	skriftlig	anvisning,	skal	det	anmodes	
om	instruksjon.

Følgende	uttrykk	skal	brukes	for	å	anmode	om	instruksjon:

forbered	framgangsmåte	…………….

1.2.2.		 REGLER	FOR	OVERFØRING	AV	SKRIFTLIGE	ANVISNINGER	OG	MUNTLIGE	MELDINGER

1.2.2.1.		 Høyt prioriterte sikkerhetsmeldinger

Ettersom	dette	er	meldinger	som	haster	og	er	helt	vesentlige,

–	 kan	de	sendes	eller	mottas	under	togframføring,

–	 er	det	ikke	nødvendig	med	identifisering	først,
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–	 skal	de	gjentas,

–	 skal	de	så	snart	som	mulig	følges	opp	av	ytterligere	opplysninger.

1.2.2.2.		 Skriftlige anvisninger

For	at	meldingene	om	framgangsmåter	i	blankettsamlingen	kan	sendes	eller	mottas	på	en	pålitelig	måte	
(når	toget	står	stille),	skal	følgende	regler	anvendes:

1.2.2.2.1.		 Sending	av	meldinger

Blanketten	skal	fylles	ut	før	meldingen	sendes,	slik	at	hele	meldingsteksten	kan	sendes	i	én	sending.

1.2.2.2.2.		 Mottak	av	meldinger

Mottakeren	 av	 meldingen	 skal	 fylle	 ut	 blanketten	 i	 blankettsamlingen	 med	 de	 opplysningene	 som	
avsenderen	gir.

1.2.2.2.3.		 Gjentakelse	av	mottatt	melding

Alle	de	jernbaneopplysningene	som	er	fastsatt	på	forhånd	i	blankettsamlingen,	skal	gjentas	av	mottakeren.	
Gjentakelsen	skal	omfatte	den	meldingen	som	er	markert	med	grått	på	blanketten,	«tilbakemeldingsavsnittet»	
og	eventuelle	tilleggsopplysninger	eller	utfyllende	opplysninger.

1.2.2.2.4.		 Bekreftelse	på	korrekt	gjentakelse

Alle	meldinger	som	gjentas,	skal	følges	av	en	bekreftelse	på	samsvar	eller	manglende	samsvar	fra	avsender	
av	meldingen.

korrekt

eller

feil	+	jeg	gjentar

og	den	opprinnelige	meldingen	sendes	på	nytt

1.2.2.2.5.		 Bekreftelse

Hver	melding	skal	bekreftes	om	den	er	mottatt	eller	ikke	på	følgende	måte:

mottatt

eller

gjenta	(+	snakk	sakte)
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1.2.2.2.6.		 Sporbarhet	og	kontroll

Alle	 meldinger	 fra	 trafikkstyringspersonalet	 skal	 være	 forsynt	 med	 et	 entydig	 identifikasjons-	 eller	
godkjenningsnummer:

–	 Dersom	meldingen	dreier	seg	om	en	handling	som	lokomotivføreren	må	ha	en	særlig	tillatelse	for	å	
utføre	(f.eks.	passering	av	et	stoppsignal,…):

tillatelse………......................................................................................................................

(nummer)

–	 i	alle	andre	tilfeller	(f.eks.	kjøring	på	sikt,…):

melding…..............................................................................................................................

(nummer)

1.2.2.2.7.		 Tilbakemelding

Hver	melding	som	inneholder	en	anmodning	om	«tilbakemelding»,	skal	følges	av	en	tilbakemelding.

1.2.2.3.		 Tilleggsmeldinger

Tilleggsmeldinger

–	 skal	innledes	med	identifisering,

–	 skal	være	korte	og	konsise	(dersom	mulig,	begrenset	til	opplysninger	som	skal	formidles,	samt	deres	
bruksområde),

–	 skal	gjentas	og	etterfølges	av	en	bekreftelse	på	korrekt	gjentakelse	eller	ikke,

–	 kan	etterfølges	av	en	anmodning	om	instruksjon	eller	ytterligere	opplysninger.

1.2.2.4.		 Informasjonsmeldinger med varierende innhold som ikke er bestemt på forhånd

Informasjonsmeldinger	med	varierende	innhold	skal:

–	 innledes	med	identifisering,

–	 utarbeides	før	sending,

–	 gjentas	og	etterfølges	av	en	bekreftelse	på	korrekt	gjentakelse	eller	ikke.

2.	 MELDINGER	OM	FRAMGANGSMÅTER

2.1.		 TYPE MELDING

Meldinger	om	 framgangsmåter	brukes	 til	 å	 sende	driftsinstrukser	 i	 forbindelse	med	 situasjoner	 som	er	
angitt	i	lokomotivførerens	regelbok.

De	omfatter	selve	meldingsteksten	som	tilsvarer	situasjonen,	og	et	nummer	som	identifiserer	meldingen.

Dersom	meldingen	krever	tilbakemelding	fra	mottakeren,	angis	også	svarteksten.

Disse	meldingene	bruker	forhåndsbestemte	uttrykk	som	er	fastsatt	av	infrastrukturforvaltningen	på	dennes	
arbeidsspråk,	og	de	formidles	i	form	av	forhåndstrykte	blanketter	på	papir	eller	i	elektronisk	form.
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2.2.		 BLANKETTER

Blankettene	 er	 et	 formalisert	 medium	 for	 å	 sende	 meldinger	 om	 framgangsmåter.	 Dette	 er	 vanligvis	
meldinger	 som	 er	 tilknyttet	 forverrede	 arbeidsvilkår.	 Typiske	 eksempler	 kan	 være	 tillatelse	 til	 at	 en	
lokomotivfører	passerer	et	signal	eller	et	«sluttpunkt	for	tillatelse	til	togframføring»,	et	krav	om	framføring	
med	nedsatt	hastighet	i	et	bestemt	område	eller	om	å	undersøke	jernbanelinjen.	Det	kan	også	være	andre	
omstendigheter	som	krever	bruk	av	slike	meldinger.

De	har	som	formål

–	 å	 utgjøre	 et	 felles	 arbeidsdokument	 som	 brukes	 i	 sanntid	 av	 det	 personalet	 som	 gir	 tillatelse	 til	
togbevegelser,	og	av	lokomotivførerne,

–	 å	 gi	 lokomotivføreren	 (særlig	 når	 vedkommende	 arbeider	 i	 ukjente	 eller	 uvanlige	 miljøer)	 en	
påminnelse	om	den	framgangsmåten	lokomotivføreren	skal	følge,

–	 å	gjøre	det	mulig	å	spore	kommunikasjonen.

For	 å	 identifisere	 blankettene,	 skal	 det	 utvikles	 entydige	 kodeord	 eller	 numre	 for	 den	 aktuelle	
framgangsmåten.	 Dette	 kan	 baseres	 på	 hvor	 hyppig	 en	 blankett	 skal	 kunne	 brukes.	 Dersom	 det	 er	
sannsynlig	at	den	blanketten	som	blir	brukt	hyppigst	av	samtlige	blanketter	som	utvikles,	er	blanketten	om	
passering	av	et	signal	eller	en	EOA	i	en	faresituasjon,	kan	denne	blanketten	få	nummer	001	og	så	videre.

2.3.		 BLANKETTSAMLING

Når	alle	blankettene	som	skal	brukes,	er	identifisert,	skal	de	samles	i	et	dokument	på	papir	eller	i	elektronisk	
form	med	benevnelsen	«blankettsamling».

Dette	 er	 et	 felles	 dokument	 som	 vil	 bli	 brukt	 av	 lokomotivføreren	 og	 personalet	 som	 gir	 tillatelse	 til	
togbevegelser,	når	de	kommuniserer	med	hverandre.	Det	er	derfor	viktig	at	den	blankettsamlingen	som	
brukes	 av	 lokomotivføreren	 og	 den	 som	 brukes	 av	 personalet	 som	 gir	 tillatelse	 til	 togbevegelser,	 er	
utarbeidet	og	nummerert	på	samme	måte.

Infrastrukturforvaltningen	 har	 ansvaret	 for	 å	 utarbeide	 blankettsamlingen	 og	 selve	 blankettene	 på	 sitt	
«arbeidsspråk».

Jernbaneforetaket	 kan	 tilføye	 oversettelser	 av	 blankettene	 og	 tilhørende	 opplysninger	 som	 inngår	 i	
blankettsamlingen,	dersom	det	anses	å	være	til	hjelp	for	lokomotivførerne	både	under	opplæringen	og	i	
virkelige	situasjoner.

Det	 språket	 som	 skal	 brukes	 for	 å	 sende	 meldinger,	 skal	 alltid	 være	 infrastrukturforvaltningens	
«arbeidsspråk».

Blankettsamlingen	skal	bestå	av	to	deler.

Den	første	delen	skal	inneholde	følgende:

–	 en	påminnelse	om	hvordan	blankettsamlingen	skal	brukes,

–	 en	indeks	over	blanketter	for	framgangsmåter	fra	trafikkstyringspersonalet,

–	 en	indeks	over	blanketter	for	framgangsmåter	fra	lokomotivføreren,	når	det	er	relevant,

–	 listen	over	situasjoner	med	henvisning	til	hvilken	blankett	som	skal	brukes,

–	 en	ordliste	med	opplysning	om	de	situasjonene	som	hver	enkelt	blankett	gjelder	for,

–	 regler	for	hvordan	meldingene	skal	bokstaveres	(det	fonetiske	alfabetet	osv.).

Annen	del	inneholder	selve	blankettene	for	framgangsmåtene.

Blankettsamlingen	 bør	 inneholde	 flere	 eksemplarer	 av	 hver	 blankett,	 og	 det	 anbefales	 at	 det	 brukes	
skilleark	mellom	de	enkelte	avsnittene.

Jernbaneforetaket	kan	tilføye	forklarende	tekst	som	er	relevant	for	hver	blankett	og	hvilke	situasjoner	som	
er	omfattet,	i	lokomotivførerens	blankettsamling.
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3.	 TILLEGGSMELDINGER

Tilleggsmeldinger	er	informasjonsmeldinger	som	brukes	av

–	 enten	lokomotivføreren	for	å	underrette	personalet	som	gir	tillatelse	til	togbevegelser,	eller	av

–	 personalet	som	gir	tillatelse	til	togbevegelser	for	å	underrette	lokomotivføreren

om	sjeldne	situasjoner	der	det	derfor	ikke	er	ansett	som	nødvendig	med	en	forhåndsfastsatt	blankett,	eller	
om	situasjoner	tilknyttet	togframføringen	eller	togets	eller	infrastrukturens	tekniske	status.

For	å	gjøre	det	 lettere	å	beskrive	situasjoner	og	utforme	meldinger,	kan	det	være	nyttig	å	utarbeide	en	
meldingsstruktur,	en	liste	med	jernbaneterminologi,	et	beskrivende	diagram	over	det	rullende	materiellet	
som	anvendes,	og	en	beskrivelse	av	infrastrukturen	(spor,	kraftforsyning	osv.).

3.1.		 RETNINGSLINJER FOR MELDINGSFORMAT

Disse	meldingene	kan	struktureres	etter	følgende	retningslinjer:

Fase	i	kommunikasjonsflyten Meldingselement

Begrunnelse	for	å	overføre	
informasjonen

☐ til	orientering

☐ for	å	treffe	tiltak

Bemerkning ☐ Det	finnes

☐ Jeg	så

☐ Jeg	er	blitt	utsatt	for

☐ Jeg	har	kjørt	på

Posisjon
–	 langs	jernbanelinjen

☐ ved	………………….....................................…..(stasjonens navn)

☐ ........................................................................................………….
(karakteristisk sted)

☐ ved	kilometersten/-punkt	............................................................…
(nummer)

–	 med	hensyn	til	mitt	tog ☐ motorvogn	........................................................................(nummer)

☐ styrevogn	.........................................................................(nummer)

Type
–	 gjenstand
–	 person

.............................................................................……………………..
(se ordliste)

Tilstand
–	 statisk

☐ står	på

☐ ligger	på

☐ falt	over

☐ går

–	 i	bevegelse ☐ løper

☐ i	retning	mot

Posisjon	i	forhold	til	sporene

Disse	meldingene	kan	etterfølges	av	en	anmodning	om	instruksjon.

Meldingselementene	 skal	 være	 på	 både	 det	 språket	 som	 jernbaneforetaket	 har	 valgt,	 og	 på	 de	 berørte	
infrastrukturforvaltningenes	arbeidsspråk.
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3.2.		 LISTE MED JERNBANETERMINOLOGI

Jernbaneforetaket	 skal	 utarbeide	 en	 liste	 med	 jernbaneterminologi	 til	 alle	 de	 nettene	 som	 disse	
togene	 trafikkerer.	 Denne	 listen	 skal	 inneholde	 de	 termene	 som	 vanligvis	 brukes	 på	 det	 språket	 som	
jernbaneforetaket	har	valgt,	og	på	det	«arbeidsspråket»	som	brukes	av	infrastrukturforvaltningen(e)	hvis	
infrastruktur	anvendes.

Ordlisten	skal	bestå	av	to	deler:

–	 en	tematisk	termliste,

–	 en	alfabetisk	termliste.

3.3.		 BESKRIVENDE DIAGRAM OVER RULLENDE MATERIELL

Dersom	 jernbaneforetaket	mener	 at	 det	 vil	 være	 nyttig	 for	 driften,	 skal	 det	 utarbeides	 et	 beskrivende	
diagram	 over	 det	 rullende	 materiellet	 som	 anvendes.	 Det	 skal	 inneholde	 en	 liste	 med	 betegnelser	
på	 de	 forskjellige	 komponentene	 som	 kan	 forekomme	 i	 kommunikasjonen	 mellom	 forskjellige	
berørte	 infrastrukturforvaltninger.	 Det	 skal	 inneholde	 de	 vanlig	 forekommende	 benevnelsene	 som	
brukes	 på	 det	 språket	 som	 jernbaneforetaket	 har	 valgt,	 og	 på	 det	 «arbeidsspråket»	 som	 brukes	 av	
infrastrukturforvaltningen(e)	hvis	infrastruktur	anvendes.

3.4.		 BESKRIVELSE AV KARAKTERISTISKE EGENSKAPER VED INFRASTRUKTUREN (SPOR, 
KRAFTFORSYNING OSV.)

Dersom	jernbaneforetaket	mener	at	det	vil	være	nyttig	for	driften,	skal	det	utarbeides	en	beskrivelse	av	
de	karakteristiske	egenskapene	av	infrastrukturen	(spor,	kraftforsyning	osv.)	på	den	jernbanestrekningen	
som	trafikkeres.	Den	skal	inneholde	en	liste	med	betegnelser	på	de	forskjellige	komponentene	som	kan	
forekomme	i	kommunikasjonen	mellom	berørte	infrastrukturforvaltninger.	Den	skal	inneholde	de	vanlig	
forekommende	 benevnelsene	 som	 brukes	 på	 det	 språket	 som	 jernbaneforetaket	 har	 valgt,	 og	 på	 det	
«arbeidsspråket»	som	brukes	av	infrastrukturforvaltningen(e)	hvis	infrastruktur	anvendes.

4.	 TYPE	OG	FORMAT	PÅ	MUNTLIGE	MELDINGER

4.1.		 NØDMELDINGER

Nødmeldinger	har	til	formål	å	gi	raske,	viktige	driftsinstrukser	direkte	tilknyttet	sikkerheten	på	jernbanen.

For	å	unngå	enhver	risiko	for	misforståelser	skal	meldingene	alltid	gjentas	én	gang.

Nedenfor	angis	de	viktigste	meldingene	som	kan	sendes,	sortert	etter	viktighet.

Infrastrukturforvaltningen	kan	i	tillegg	tilføye	andre	nødmeldinger	avhengig	av	hva	virksomheten	krever.

Nødmeldinger	kan	etterfølges	av	en	skriftlig	anvisning	(se	nr.	2).

Den	typen	tekst	som	anvendes	til	nødmeldinger,	skal	innlemmes	i	tillegg	1	«Kommunikasjonshåndbok»	
til	 lokomotivførerens	 regelbok,	 og	 i	 den	 dokumentasjonen	 som	 gis	 til	 personale	 som	 gir	 tillatelse	 til	
togbevegelser.

4.2.		 MELDINGER SENDT ENTEN AV TRAFIKKSTYRINGSPERSONALET ELLER AV LOKOMOTIV-
FØREREN

–	 Samtlige	tog	skal	stanses:

Meldingen	om	at	det	er	nødvendig	å	stanse	alle	 togene	skal	kommuniseres	ved	hjelp	av	et	 lydsignal.	 I	
mangel	av	et	slik	signal	skal	følgende	setning	brukes:

Nødssituasjon,	stans	alle	tog

Dersom	det	er	nødvendig,	kan	informasjon	om	sted	eller	område	angis	i	meldingen.
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I	tillegg	skal	denne	meldingen,	dersom	det	er	mulig,	raskt	suppleres	med	opplysninger	om	årsak,	sted	for	
nødssituasjonen	og	tognummer:

Hinder

eller	brann

eller	..............................................................................

(annen årsak)

på	linje	............................ ved..................................... 

(navn)
(km)

Lokomotivfører	…………………………………

(nummer)

–	 Et	bestemt	tog	skal	stanses:

Tog	...................................................…(på	linje/spor)

(nummer) (navn/nummer)

Nødstopp

I	 dette	 tilfellet	 kan	 navnet	 eller	 nummeret	 på	 den	 jernbanelinjen	 eller	 det	 sporet	 der	 toget	 framføres,	
anvendes	til	å	supplere	denne	meldingen.

4.3.		 MELDINGER FRA LOKOMOTIVFØREREN

–	 Behov	for	å	bryte	kjørestrømmen:

Nødssituasjon,	bryt	strømforsyningen

Denne	meldingen	skal,	dersom	det	er	mulig,	raskt	suppleres	med	opplysninger	om	årsak,	sted	for	nødssituasjonen	og	
tognummer:

Ved	..................................................................................................................

(km)

på	...............................................................................................…	linje/spor

(navn/nummer)

mellom	....................................................	og	…..............................................

(stasjon) (stasjon)

Årsak	..…………………...........................................................…………….

Lokomotivfører	.............................................................................................

(nummer)

I	 dette	 tilfellet	 kan	 navnet	 eller	 nummeret	 på	 den	 jernbanelinjen	 eller	 det	 sporet	 der	 toget	 framføres,	
anvendes	til	å	supplere	denne	meldingen.

__________
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VEDLEGG D

INFORMASJON	SOM	JERNBANEFORETAKET	SKAL	HA	TILGANG	TIL	NÅR	DET	GJELDER	DEN	
ELLER	DE	JERNBANESTREKNINGENE	SOM	DET	HAR	TIL	HENSIKT	Å	TRAFIKKERE

DEL	1.	ALLMENN	INFORMASJON	OM	INFRASTRUKTURFORVALTNINGEN

1.1.		 Navn/identitet	på	infrastrukturforvaltningen(e)

1.2.		 Stat	(eller	stater)

1.3.		 Kort	beskrivelse

1.4.		 Liste	over	generelle	driftsregler	og	forskrifter	(og	hvordan	få	tilgang	til	dem)

DEL	2.	KART	OG	OVERSIKTER

2.1.		 Geografisk	kart

2.1.1.	 Jernbanestrekninger

2.1.2.		 Viktigste	steder	(stasjoner,	stasjonsområder,	forgreningssteder,	godsterminaler)

2.2.		 Strekningsoversikt

Informasjon som skal tas med i strekningsoversiktene, om nødvendig supplert med tekst. Når det finnes 
en separat oversikt over stasjoner/stasjonsområder/depoter, kan informasjonen i strekningsoversikten 
forenkles

2.2.1.	 Angivelse	av	avstand

2.2.2.		 Identifisering	av	jernbanespor,	forgreningsstrekninger,	vikespor	og	dekningssporskifter

2.2.3.		 Forbindelser	mellom	jernbanesporene

2.2.4.		 Viktigste	steder	(stasjoner,	stasjonsområder,	forgreningssteder,	godsterminaler)

2.2.5.		 Alle	faste	signalers	plassering	og	betydning

2.3		 Oversikt	over	stasjoner/stasjonsområder/depoter	(merk: gjelder bare steder som er tilgjengelige for 
samtrafikk)

Informasjon som skal tas med i oversiktene som gjelder for de enkelte stedene, om nødvendig supplert 
med tekst.

2.3.1.		 Stedets	navn

2.3.2.		 Stedets	identitetskode

2.3.3.		 Type	sted	(passasjerterminal,	godsterminal,	stasjonsområde,	depot)

2.3.4.		 Alle	faste	signalers	plassering	og	betydning

2.3.5.		 Sporidentifisering	og	sporplan,	herunder	dekningssporskifter

2.3.6.		 Identifisering	av	perronger

2.3.7.		 Perrongenes	lengde

2.3.8.		 Perrongenes	høyde

2.3.9.		 Identifisering	av	sidespor

2.3.10.		 Sidesporenes	lengde

2.3.11.		 Tilgang	til	fast	strømforsyning
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2.3.12.		 Avstand	mellom	kanten	på	perrongen	og	midten	av	sporet,	parallelt	med	kjøreflaten

2.3.13.		 (For	stasjoner	med	passasjertrafikk)	Tilgjengelighet	for	funksjonshemmede

DEL	3.	SÆRSKILT	INFORMASJON	OM	STREKNINGSAVSNITT

3.1.		 Generelle	egenskaper

3.1.1.		 Stat

3.1.2.		 Identifikasjonskoden	for	strekningsavsnittet:	nasjonal	kode

3.1.3.		 Strekningsavsnittets	endestasjon	1

3.1.4.		 Strekningsavsnittets	endestasjon	2

3.1.5.		 Tidspunkter	 for	 når	 strekningsavsnittet	 er	 åpent	 for	 trafikk	 (tidspunkter,	 dager,	 særlige	 ordninger	 i	
forbindelse	med	offentlige	helligdager)

3.1.6.		 Angivelse	av	avstand	langs	sporet	(hyppighet,	utseende	og	plassering)

3.1.7.		 Type	trafikk	(blandet,	persontrafikk,	gods,	…)

3.1.8.		 Største	tillatte	hastighet(er)

3.1.9.		 Annen	informasjon	som	er	nødvendig	av	sikkerhetsmessige	årsaker

3.1.10.		 Særskilte	lokale	driftskrav	(herunder	eventuelle	særlige	kvalifikasjoner	for	personalet)

3.1.11.		 Særlige	restriksjoner	for	farlig	gods

3.1.12.		 Særlige	restriksjoner	når	det	gjelder	lasting

3.1.13.		 Modell	for	melding	om	midlertidig	arbeid	(og	hvordan	oppnå	dette)

3.1.14.		 Angivelse	av	at	strekningsavsnittet	er	overbelastet	(artikkel	22	i	direktiv	2001/14/EF)

3.2.		 Særlige	tekniske	egenskaper

3.2.1.		 EF-verifisering	av	TSI-en	for	infrastruktur

3.2.2.		 Dato	for	ibruktaking	som	samtrafikkstrekning

3.2.3.		 Liste	over	eventuelle	særlige	tilfeller

3.2.4.		 Liste	over	eventuelle	særlige	unntak

3.2.5.		 Sporvidde

3.2.6.		 Lasteprofil

3.2.7.		 Største	aksellast

3.2.8.		 Største	metervekt

3.2.9.		 Tverrgående	sporkrefter

3.2.10.		 Sporkrefter	i	lengderetningen

3.2.11.		 Minste	krumningsradius

3.2.12.		 Stigningsprosent

3.2.13.		 Angivelse	av	sted	for	stigning
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3.2.14.		 For	bremsesystem	som	ikke	bruker	friksjon	mellom	hjul	og	spor,	godkjent	bremsekraft

3.2.15.		 Broer

3.2.16.		 Viadukter

3.2.17.		 Tunneler

3.2.18.		 Bemerkninger

3.3		 Delsystemet	energi

3.3.1.		 EF-verifisering	av	TSI-en	for	energi

3.3.2.		 Dato	for	ibruktaking	som	samtrafikkstrekning

3.3.3.		 Liste	over	eventuelle	særlige	tilfeller

3.3.4.		 Liste	over	eventuelle	særlige	unntak

3.3.5.		 Type	strømforsyningssystem	(f.eks.	intet,	kjøreledning,	strømskinne)

3.3.6.		 Strømforsyningssystem	(f.eks.	vekselstrøm,	likestrøm)

3.3.7.		 Laveste	spenning

3.3.8.		 Høyeste	spenning

3.3.9.		 Begrensninger	når	det	gjelder	strømforbruket	til	en	eller	flere	visse	elektriske	motorvogner

3.3.10.		 Begrensninger	når	det	gjelder	plasseringen	til	en	eller	flere	motorvognsett	slik	at	den/de	er	i	samsvar	med	
kjøreledningens	atskilte	seksjoner	(strømavtakerens	plassering)

3.3.11.		 Hvordan	oppnås	elektrisk	isolering

3.3.12.		 Kjøreledningens	høyde

3.3.13.		 Kjøreledningens	tillatte	stigning	i	forhold	til	sporet	og	stigningsvariasjon

3.3.14.		 Godkjente	typer	strømavtakere

3.3.15.		 Minste	statisk	kraft

3.3.16.		 Største	statisk	kraft

3.3.17.		 Plassering	av	nøytrale	seksjoner

3.3.18.		 Driftsinformasjon

3.3.19.		 Senking	av	strømavtakere

3.3.20.		 Vilkår	som	gjelder	for	regenerativ	bremsing

3.3.21.		 Maksimal	tillatt	strøm	til	tog

3.4.		 Delsystemet	«Styring,	kontroll	og	signal»

3.4.1.		 EF-verifisering	av	TSI-en	for	styring,	kontroll	og	signal

3.4.2.		 Dato	for	ibruktaking	som	samtrafikkstrekning

3.4.3.		 Liste	over	eventuelle	særlige	tilfeller



EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidendeNr.	38/230 27.6.2013

3.4.4.		 Liste	over	eventuelle	særlige	unntak

ERTMS/ETCS

3.4.5.		 Nivå	for	anvendelse

3.4.6.		 Valgfrie	funksjoner	installert	langs	sporet

3.4.7.		 Valgfrie	funksjoner	som	kreves	om	bord	på	toget

3.4.8.		 Programvarens	versjonsnummer

3.4.9.		 Dato	for	ibruktaking	av	denne	versjonen

ERTMS/GSM-R radio

3.4.10.		 Valgfrie	funksjoner	er	angitt	i	spesifikasjonen	over	funksjonskrav	(FRS)

3.4.11		 Versjonsnummer

3.4.12.		 Dato	for	ibruktaking	av	denne	versjonen

For ERTMS/ETCS-nivå 1 med in-fill-funksjon

3.4.13.		 Teknisk	gjennomføring	som	kreves	for	rullende	materiell

Klasse B-system(er) med hensyn til sikring av togbevegelse, styring og varsling

3.4.14.		 Nasjonale	regler	for	drift	av	klasse	B-systemer	(+	hvordan	få	tilgang	til	dem)

Linjesystem

3.4.15.		 Ansvarlig	medlemsstat

3.4.16.		 Systemets	navn

3.4.17.		 Programvarens	versjonsnummer

3.4.18.		 Dato	for	ibruktaking	av	denne	versjonen

3.4.19.		 Gyldighetstidens	utløp

3.4.20.		 Behov	for	å	ha	mer	enn	ett	system	aktivt	samtidig

3.4.21.		 System	om	bord	på	toget

Klasse B-radiosystemer

3.4.22.		 Ansvarlig	medlemsstat

3.4.23.		 Systemets	navn

3.4.24.		 Versjonsnummer

3.4.25.		 Dato	for	ibruktaking	av	denne	versjonen

3.4.26.		 Gyldighetstidens	utløp

3.4.27.		 Særskilte	vilkår	som	kreves	for	å	svitsje	mellom	forskjellige	klasse	B-systemer	med	hensyn	til	sikring	av	
togbevegelse,	styring	og	varsling

3.4.28.		 Særskilte	tekniske	vilkår	som	kreves	for	å	svitsje	mellom	ERTMS/ETCS	og	klasse	B-systemer
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3.4.29.		 Særskilte	vilkår	som	kreves	for	å	svitsje	mellom	forskjellige	radiosystemer

Tekniske driftsforstyrrelser:

3.4.30.		 ERTMS/ETCS

3.4.31.		 Klasse	B-system	med	hensyn	til	sikring	av	togbevegelse,	styring	og	varsling

3.4.32.		 ERTMS/GSM-R

3.4.33.		 Klasse	B-radiosystem

3.4.34.		 Signaler	langs	sporet

Hastighetsbegrensninger knyttet til bremseevne

3.4.35.		 ERTMS/ETCS

3.4.36.		 Klasse	B-systemer	med	hensyn	til	sikring	av	togbevegelse,	styring	og	varsling

Nasjonale regler for drift av et klasse B-system

3.4.37.		 Nasjonale	regler	knyttet	til	bremseevne

3.4.38.		 Øvrige	nasjonale	regler,	f.eks.:	data	tilsvarende	UIC-folder	512	(8.	utgave	av	1.1.79	med	2	endringer)

EMC-følsomhet hos infrastrukturbasert utstyr for styring, kontroll og signal

3.4.39.		 Krav	som	skal	angis	i	samsvar	med	europeiske	standarder

3.4.40.		 Mulighet	til	å	bruke	virvelstrømbrems

3.4.41.		 Mulighet	til	å	bruke	magnetisk	brems

3.4.42.		 Krav	til	tekniske	løsninger	som	gjelder	gjennomførte	unntak

3.5.		 Delsystemet	«Drift	og	trafikkstyring»

3.5.1.		 EF-verifisering	av	TSI-en	for	drift	og	trafikkstyring

3.5.2.		 Dato	for	ibruktaking	som	samtrafikkstrekning

3.5.3.		 Liste	over	eventuelle	særlige	tilfeller

3.5.4.		 Liste	over	eventuelle	særlige	unntak

3.5.5.		 Språk	som	skal	brukes	til	sikkerhetskritisk	kommunikasjon	med	infrastrukturforvaltningens	personale

3.5.6.		 Særlige	klimatiske	forhold	og	tilknyttede	ordninger

__________
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VEDLEGG E

SPRÅK	OG	KOMMUNIKASJONSNIVÅ

De	muntlige	kvalifikasjonene	på	et	språk	kan	inndeles	i	fem	nivåer

Nivå Beskrivelse

5

–	 kan	føre	en	samtale	med	en	hvilken	som	helst	samtalepartner

–	 kan	gi	uttrykk	for	en	mening

–	 kan	forhandle

–	 kan	overtale

–	 kan	gi	råd

4

–	 kan	håndtere	helt	uforutsette	situasjoner

–	 kan	gjøre	antagelser

–	 kan	uttrykke	meningen	sin	i	diskusjoner

3

–	 kan	håndtere	praktiske	situasjoner	som	involverer	et	uforutsett	element

–	 kan	beskrive

–	 kan	føre	en	enkel	samtale

2

–	 kan	håndtere	enkle	praktiske	situasjoner

–	 kan	stille	spørsmål

–	 kan	svare	på	spørsmål

1 –	 kan	snakke	ved	å	bruke	setninger	som	er	lært	utenat

Dette	er	et	midlertidig	vedlegg.	En	mer	detaljert	beskrivelse	er	under	utarbeiding	og	vil	kunne	brukes	ved	en	framtidig	
revisjon	av	denne	TSI-en.

Det	foreligger	også	planer	om	å	innarbeide	et	verktøy	som	skal	brukes	for	å	bedømme	en	persons	kompetansenivå.	Dette	
verktøyet	vil	finnes	i	en	framtidig	versjon	av	denne	TSI-en.

__________
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VEDLEGG F

RETNINGSLINJER	FOR	VURDERING	AV	DELSYSTEMET	«DRIFT	OG	TRAFIKKSTYRING»

(Med uttrykket «medlemsstat» i forbindelse med denne modulen menes den medlemsstaten eller det organet som er 
utpekt av medlemsstaten for å gjennomføre vurderingen).

1.	 Ved	dette	vedlegg	fastsettes	retningslinjer	for	å	forenkle	medlemsstatenes	vurderinger	for	å	bekrefte	at	den	eller	de	
foreslåtte	driftsprosessene:

–	 er	i	samsvar	med	denne	TSI-en	og	viser	at	de	grunnleggende	kravene(1)	i	direktiv	2001/16/EF	(og	eventuelle	
endringer	i	direktiv	2004/50/EF)	er	oppfylt,

–	 er	i	samsvar	med	øvrige	relevante	regler,	herunder	direktiv	2004/49/EF,

og	kan	tas	i	bruk.

2.	 Berørte	infrastrukturforvaltninger	eller	jernbaneforetak	skal	framlegge	relevant	dokumentasjon	for	medlemsstaten	
(som	beskrevet	i	punkt	3	nedenfor),	som	beskriver	den	eller	de	nye	eller	endrede	driftsprosessene.

Den	dokumentasjonen	som	blir	framlagt	om	utforming	og	utvikling	av	den	eller	de	nye	eller	endrede	driftsprosessene,	
skal	være	tilstrekkelig	detaljert	til	at	medlemsstaten	forstår	begrunnelsen	for	forslaget.	Dessuten	skal	den	framlagte	
dokumentasjonen	også	omfatte	en	redegjørelse	for	erfaringene	i	forbindelse	med	driften	når	det	er	spørsmål	om	å	
ajourføre	eller	fornye	delsystemene.

Dokumentasjonen	skal	enten	framlegges	på	papir	eller	 i	elektronisk	form	(eller	som	en	kombinasjon	av	begge).	
Medlemsstaten	kan	anmode	om	ytterligere	kopier	dersom	det	er	nødvendig	for	å	gjennomføre	vurderingen.

3.	 Nærmere	opplysninger	om	vurderingen

3.1.		Dokumentasjonen	som	beskriver	den	eller	de	aktuelle	driftsprosessene,	skal	minst	inneholde	følgende	elementer:

–	 en	generell	beskrivelse	av	infrastrukturforvaltningens	eller	jernbaneforetakets	driftsorganisasjon	(oversikt	over	
ledelse/overvåking	og	funksjonalitet),	samt	en	detaljert	beskrivelse	av	de	vilkårene	og	rammene	som	gjelder	
for	å	anvende	og	gjennomføre	den	eller	de	driftsprosessene	som	skal	vurderes,

–	 opplysninger	 om	 alle	 relevante	 driftsprosesser	 som	 skal	 utføres	 (typiske	 framgangsmåter,	 instrukser,	
dataprogrammer	osv.),

–	 en	beskrivelse	av	hvordan	den	eller	de	aktuelle	driftsprosessene	skal	gjennomføres,	brukes	og	kontrolleres,	
herunder	en	analyse	av	eventuelt	særlig	utstyr	som	skal	anvendes,

–	 opplysninger	om	de	personene	som	vil	bli	berørt	av	en	eller	flere	driftsprosesser,	den	opplæringen	og/eller	de	
gjennomgåelsene	som	vil	finne	sted,	og	en	eventuell	vurdering	av	den	personlige	risikoen	som	de	ansatte	kan	
bli	utsatt	for,

–	 en	framgangsmåte	for	hvordan	senere	endringer	og	ajourføringer	av	driftsprosessene	vil	bli	håndtert	(MERK:	
dette	omfatter	ikke	eventuelle	større	framtidige	endringer	eller	nye	prosesser	—	i	slike	tilfeller	er	det	nødvendig	
med	ny	dokumentasjon	i	samsvar	med	disse	retningslinjene),

–	 diagrammer	som	viser	hvordan	nødvendige	tilbakemeldinger	(og	all	annen	informasjon	om	driften)	flyter	inn	
i,	ut	av	og	gjennom	infrastrukturforvaltningens	eller	jernbaneforetakets	driftsorganisasjon	for	å	støtte	relevante	
driftsprosesser,

–	 beskrivelser,	forklaringer	og	all	dokumentasjon	som	er	nødvendig	for	å	forstå	utformingen	og	utviklingen	av	
den	eller	de	aktuelle	nye	eller	endrede	driftsprosessene	(MERK:	i	forbindelse	med	sikkerhetskritiske	prosesser	
omfatter	dette	en	vurdering	av	de	risikoene	som	er	knyttet	til	gjennomføringen	av	den	eller	de	nye	eller	endrede	
prosessene),

–	 påvisning	av	at	den	eller	de	aktuelle	driftsprosessene	oppfyller	kravene	i	TSI-en.

Når	det	er	relevant,	bør	også	følgende	elementer	inngå:

–	 en	liste	over	spesifikasjoner	eller	europeiske	standarder	som	delsystemets	relevante	driftsprosesser	er	validert	
etter,	og	bevis	på	at	det	er	samsvar,

(1)	 De	grunnleggende	kravene	gjenspeiles	i	de	tekniske	parametrene,	grensesnittene	og	kravene	til	yteevne	som	er	fastsatt	i	kapittel	4	i	
TSI-en.
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–	 bevis	på	samsvar	med	andre	bestemmelser	som	følger	av	traktaten	(herunder	sertifikater),

–	 særskilte	vilkår	eller	begrensninger	for	de	aktuelle	driftsprosessene.

3.2.		Medlemsstaten	skal

–	 identifisere	 de	 relevante	 bestemmelsene	 i	 TSI-en	 som	 den	 eller	 de	 aktuelle	 driftsprosessen(e)	 skal	 være	 i	
samsvar	med,

–	 kontrollere	at	den	dokumentasjonen	som	framlegges,	er	fullstendig	og	i	samsvar	med	nr.	3.1,

–	 undersøke	den	dokumentasjonen	som	framlegges,	og	avgjøre	hvorvidt

–	 den	eller	de	aktuelle	driftsprosessene	oppfyller	de	relevante	kravene	i	TSI-en,

–	 utformingen	 og	 utviklingen	 av	 den	 eller	 de	 nye	 eller	 reviderte	 driftsprosessene	 (herunder	 eventuelle	
risikovurderinger)	er	solide	og	er	blitt	håndtert	på	en	korrekt	måte,

–	 planene	for	gjennomføring	og	senere	bruk/kontroll	av	en	eller	flere	driftsprosesser	vil	sikre	at	de	relevante	
kravene	i	TSI-en	fortsatt	oppfylles,

–	 dokumentere	(i	en	vurderingsrapport,	se	nr.	4	nedenfor)	sine	resultater	med	hensyn	til	om	driftsprosessen(e)	er	
i	samsvar	med	bestemmelsene	i	TSI-en.

4.	 Vurderingsrapporten	skal	minst	omfatte	følgende	opplysninger:

–	 opplysninger	om	berørt	infrastrukturforvaltning/jernbaneforetak,

–	 opplysninger	om	driftsprosessen(e)	som	er	blitt	vurdert,	herunder	opplysninger	om	eventuelle	særlige	aktuelle	
framgangsmåter,	instrukser,	dataprogrammer,

–	 en	beskrivelse	av	de	elementene	som	er	knyttet	til	kontroll	og	bruk	av	den	eller	de	aktuelle	driftsprosessene,	
herunder	overvåking,	tilbakemelding	og	tilpasning,

–	 eventuelle	tilsyns-	og	revisjonsrapporter	som	ligger	til	grunn	for	vurderingen,

–	 en	bekreftelse	på	at	den	eller	de	aktuelle	driftsprosessene	og	vilkårene	 for	å	gjennomføre	dem,	vil	 sikre	at	
gjeldende	krav	som	er	oppført	i	de	relevante	avsnittene	i	TSI-en,	er	oppfylt,	herunder	eventuelle	forbehold	som	
gjenstår	etter	at	vurderingen	er	avsluttet,

–	 en	redegjørelse	for	alle	eventuelle	vilkår	og	grenser	(herunder	eventuelle	relevante	begrensninger	i	tilknytning	
til	eventuelle	forbehold)	for	å	gjennomføre	den	eller	de	relevante	driftsprosessene,

–	 navnet	på	og	adressen	til	den	medlemsstaten	som	er	involvert	i	vurderingen,	og	datoen	for	når	rapporten	er	
avsluttet.

Dersom	 infrastrukturforvaltningen/jernbaneforetaket	 på	 grunnlag	 av	 vurderingsrapporten	 nektes	 tillatelse/
sertifisering	for	å	gjennomføre	de	relevante	driftsprosessene,	skal	medlemsstaten	gi	en	detaljert	begrunnelse	for	
avslaget	i	samsvar	med	direktiv	2004/49/EF.

_________
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VEDLEGG G

VEILEDENDE	 OG	VALGFRI	 LISTE	 OVER	 ELEMENTER	 SOM	 SKAL	 KONTROLLERES	 FOR	 HVER	
GRUNNLEGGENDE	PARAMETER

Dette vedlegg er ennå ikke ferdig utarbeidet og krever ytterligere arbeid; det tas med som et arbeidsutkast.

I	forbindelse	med	framgangsmåtene	for	sertifisering	og	godkjenning	beskrevet	i	artikkel	10	og	11	i	direktiv	2004/49/EF,	
gis	det	i	dette	vedlegg	følgende	tilleggsinformasjon:

—	 A	—	et	punkt	som	er	av	organisatorisk	eller	prinsipiell	karakter	og	bør	inngå	i	sikkerhetsstyringssystemet

—	 B	—	et	punkt	som	er	en	detaljert	framgangsmåte	eller	driftsprosess,	og	som	støtter	de	organisatoriske	prinsippene	i	
sikkerhetsstyringssystemet,	og	som	bare	får	anvendelse	i	medlemsstaten

Parametrer	som	skal	
vurderes Elementer	som	skal	kontrolleres	for	hver	parameter Henvisning	til	

TSI

Gjelder	for
A/B

JF IF

Dokumentasjon	for	
lokomotivførere

Prosess	 for	 å	 utarbeide	Lokomotivførers	 regelbok	
(herunder	 oversettelser	 til	 andre	 språk	 [når	 det	 er	
relevant]	og	valideringsprosessen)

4.2.1.2.1 X A

Prosess	 der	 infrastrukturforvaltningen	 (IF)	
formidler	relevant	informasjon	til	jernbaneforetaket	
(JF)

4.2.1.2.1 X A

Innholdet	 i	 Lokomotivførers	 regelbok	 omfatter	
minstekravene	 i	 denne	 TSI-en	 og	 særskilte	
framgangsmåter	som	kreves	av	IF

4.2.1.2.1 X B

Prosess	 for	 å	 utarbeide	 lokomotivførerens	
strekningsbok	(og	valideringsprosessen)

4.2.1.2.2.1 X A

Innholdet	 i	 lokomotivførerens	 strekningsbok	
omfatter	minstekravene	i	denne	TSI-en

4.2.1.2.2.1 X B

Prosess	der	IF	gir	råd	til	JF	om	endrede	driftsregler/
driftsopplysninger

4.2.1.2.2.2 X A

Prosess	for	å	samle	endringer	i	ett	særskilt	dokument 4.2.1.2.2.2 X A

Prosess	for	å	underrette	lokomotivførerne	i	sanntid	
om	endringer

4.2.1.2.2.3 X A

Prosess	for	å	formidle	opplysninger	om	togtider	til	
lokomotivførerne

4.2.1.2.3 X A

Prosess	 for	 å	 formidle	 informasjon	 om	 rullende	
materiell	til	lokomotivførerne

4.2.1.2.4 X A

Prosess	 for	 å	 utarbeide	 regler	 og	 framgangsmåter	
som	gjelder	 særskilt	 for	et	bestemt	sted	 (herunder	
valideringsprosessen),	trafikkstyringspersonale

4.2.1.3 X B

Dokumentasjon	
til	IFs	personale	
som	gir	tillatelse	til	
togbevegelser

Prosess	 for	 sikkerhetsrelatert	 kommunikasjon	
mellom	IFs	og	JFs	personale

4.2.1.4 X A

Sikkerhetsrelatert	
kommunikasjon	mellom	
JFs	og	IFs	personale

Prosess	 for	 å	 sikre	 at	 nevnte	 personale	 anvender	
den	 kommunikasjonsmetoden	 som	 er	 beskrevet	 i	
vedlegg	C	til	denne	TSI-en

4.2.1.5,	
4.6.1.3.1

X A

X A

Togets	synlighet Prosess	for	å	sikre	at	belysningen	foran	på	togene	
oppfyller	kravene	i	denne	TSI-en

4.2.2.1.2,	
4.3.3.4.1

X A

Prosess	 for	 å	 sikre	 at	 belysningen	 bak	 på	 togene	
oppfyller	kravene	i	denne	TSI-en

4.2.2.1.3 X

Togets	hørbarhet Prosess	 for	 å	 sikre	 at	 togenes	 hørbarhet	 oppfyller	
kravene	i	denne	TSI-en

4.2.2.2,	
4.3.3.5

X A
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Parametrer	som	skal	
vurderes Elementer	som	skal	kontrolleres	for	hver	parameter Henvisning	til	

TSI

Gjelder	for
A/B

JF IF

Identifikasjon	av	
kjøretøy

Prosess	for	å	vise	at	det	er	samsvar	med	vedlegg	P	
i	denne	TSI-en

4.2.2.3 X A

Lasting	av	godsvogner Samling	 av	 lasteregler	 som	 skal	 anvendes	 av	 JFs	
personale

4.2.2.4 X A

Togsammensetning Prosess	for	å	utarbeide	regler	for	togsammensetning	
(herunder	valideringsprosessen)

4.2.2.5 X A

Innholdet	i	reglene	for	togsammensetning	omfatter	
minstekravene	som	er	angitt	i	denne	TSI-en

4.2.2.5 X B

Krav	til	bremser Prosess	 for	 å	 sikre	 at	 det	 formidles	 nødvendige	
opplysninger	om	strekningen	 for	å	kunne	beregne	
bremseevne,	eller	at	det	formidles	opplysninger	om	
den	bremseevnen	som	faktisk	kreves

4.2.2.6.2 X A

Prosess	 for	 å	 beregne	 eller	 formidle	 den	
bremseevnen	som	kreves	(bremseregler)

4.2.2.6.2,	
4.3.2.1

X B

Ansvar	for	å	kontrollere	
at	toget	er	i	driftsferdig	
stand

Fastlegging	 av	 sikkerhetsutstyret	 om	 bord	 som	 er	
nødvendig	for	at	toget	skal	kunne	framføres	på	en	
sikker	måte

4.2.2.7.1 X B

Prosess	for	å	sikre	at	eventuelle	endringer	av	togets	
egenskaper	som	berører	yteevne	blir	identifisert,	og	
at	disse	opplysningene	formidles	til	IF

4.2.2.7.1 X A

Prosess	 for	 å	 sikre	 at	 opplysninger	 om	
togframføringen	 gjøres	 tilgjengelig	 for	 IF	 før	
avgang

4.2.2.7.2 X A

Togplanlegging Prosess	 for	 å	 sikre	 at	 JF	 formidler	 nødvendige	
opplysninger	til	IF	når	denne	anmoder	om	ruteleie

4.2.3.1 X A

Identifikasjon	av	tog Prosess	 for	 å	 tildele	 toget	 et	 entydig	og	utvetydig	
identifikasjonsnummer

4.2.3.2 X A

Avgangsprosedyrer Fastsettelse	av	kontroll	og	prøving	før	avgang 4.2.3.3.1 X B

Prosess	for	å	rapportere	om	faktorer	som	vil	kunne	
påvirke	togframføringen

4.2.3.3.2 X A

Trafikkstyring Metoder	 for	 å	 registrere	 sanntidsinformasjon,	
herunder	 de	 minstekravene	 som	 kreves	 i	 denne	
TSI-en

4.2.3.4.1 X B

Fastlegging	 av	 framgangsmåter	 for	 kontroll	 og	
overvåking	av	trafikken

4.2.3.4.2.1 X B

Prosess	 for	 å	 sikre	 håndtering	 av	 endringer	 av	
linjeforhold	og	togegenskaper

4.2.3.4.2 X B

Prosess	for	å	angi	beregnet	tid	for	når	toget	overdras	
fra	en	IF	til	en	annen	IF

4.2.3.4.2.2 X B

Farlig	gods Prosess	 for	 å	 overvåke	 farlig	 gods,	 herunder	
minstekravene	i	denne	TSI-en

4.2.3.4.3 X A

Driftskvalitet Prosess	 for	 å	 overvåke	 at	 alle	 aktuelle	 tjenester	
fungerer	 på	 en	 effektiv	 måte,	 og	 rapportere	
tendenser	til	alle	berørte	IF-er	og	JF-er

4.2.3.4.4 X B

X B
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Parametrer	som	skal	
vurderes Elementer	som	skal	kontrolleres	for	hver	parameter Henvisning	til	

TSI

Gjelder	for
A/B

JF IF

Registrering	av	data Listen	over	de	dataene	som	skal	registreres	utenfor	
toget,	 omfatter	 de	 dataene	 som	 skal	 registreres	 i	
henhold	til	minstekravene	i	denne	TSI-en

4.2.3.5.1 X A

Listen	over	de	dataene	som	skal	registreres	om	bord	
på	toget,	omfatter	de	dataene	som	skal	registreres	i	
henhold	til	minstekravene	i	denne	TSI-en

4.2.3.5.2,	
4.3.2.3

X A

Driftsforstyrrelser Prosess	 for	 å	 underrette	 andre	 brukere	 om	
forstyrrelser	som	kan	føre	til	driftsstans

4.2.3.6.2 X A

X A

Fastsettelse	 av	 instrukser	 som	 IF	 skal	 gi	 til	
lokomotivførerne	ved	driftsstans

4.2.3.6.3 X B

Fastsettelse	 av	 egnede	 tiltak	 for	 å	 håndtere	
identifisert	 driftsstans,	 herunder	 de	minstekravene	
som	er	oppført	i	denne	TSI-en

4.2.3.6.4 X B

Håndtering	av	
nødssituasjoner

Prosess	 for	 å	 definere	 og	 offentliggjøre	
beredskapstiltak	for	å	håndtere	nødtjenester

4.2.3.7 X A

Prosess	 for	 å	 formidle	 beredskaps-	 og	
sikkerhetsinstrukser	til	passasjerer

4.2.3.7 X A

Hjelp	til	togpersonalet	
i	tilfelle	en	alvorlig	
hendelse

Prosess	 for	 å	 bistå	 togpersonalet	 ved	
driftsforstyrrelser	for	å	unngå	forsinkelser

4.2.3.8 X A

Faglig	dyktighet	og	
språkferdighet

Prosess	 for	 å	 vurdere	 faglig	 kunnskap	 i	 samsvar	
med	minstekravene	i	denne	TSI-en

4.6.1.1 X A

X A

Fastsettelse	 av	 systemet	 som	 forvalter	
kvalifikasjoner	for	å	sikre	at	personalet	kan	omsette	
kunnskapen	i	praksis	i	samsvar	med	minstekravene	
i	denne	TSI-en

4.6.1.2 X A

X A

Prosess	for	å	vurdere	om	språkferdigheten	oppfyller	
minstekravene	i	denne	TSI-en

4.6.2 X A

X A

Fastlegging	 av	 en	 prosess	 for	 å	 vurdere	
togpersonalet,	herunder:

Grunnleggende	kvalifikasjoner,	framgangsmåter	og	
språk

Kunnskap	om	jernbanestrekninger

Kunnskap	om	rullende	materiell

Særlige	kvalifikasjoner	(f.eks.	lange	tunneler)

4.6.3.1,	
4.6.3.2.3

X A

X A

Fastlegging	 av	 en	 analyse	 for	 opplærings-	 og	
kompetansebehov	 for	 personale	 som	 utfører	
sikkerhetskritiske	 oppgaver,	 for	 å	 ta	 hensyn	 til	
minstekravene	i	denne	TSI-en

4.6.3.2 X A

X A
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Parametrer	som	skal	
vurderes Elementer	som	skal	kontrolleres	for	hver	parameter Henvisning	til	

TSI

Gjelder	for
A/B

JF IF

Helse-	og	
sikkerhetsvilkår

Prosess	 for	 å	 sikre	 personalets	 helsetilstand,	
herunder	kontroll	av	hvordan	narkotiske	stoffer	og	
alkohol	påvirker	arbeidsevnen

4.7.1 X A

X A

Fastsettelse	av	kriterier	for:

Godkjenning	 av	 bedriftsleger	 og	 medisinske	
virksomheter

Godkjenning	av	psykologer

Legeundersøkelser	og	psykologiske	vurderinger

4.7.2,	4.7.3,

4.7.4

X A

X A

Fastsettelse	av	medisinske	krav,	herunder:

–	 Allmenn	helsetilstand

–	 Syn

–	 Hørsel

–	 Graviditet	(lokomotivførere)

4.7.5 X A

X A

Særlige	krav	til	lokomotivførere:

–	 Syn

–	 Krav	til	hørsel	og	tale

–	 Antropometri

4.7.6 X A
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VEDLEGG H

MINSTEKRAV TIL FAGLIGE KVALIFIKASJONER FOR TOGFRAMFØRING

1.	 Allmenne	krav

–	 Dette	vedlegg,	som	skal	leses	sammen	med	nr.	4.6	og	4.7,	er	en	liste	over	de	elementene	som	anses	for	å	være	
relevante	for	å	kunne	framføre	et	tog	på	det	transeuropeiske	nett.

Det	skal	bemerkes	at	selv	om	dette	dokumentet	er	så	fullstendig	som	det	kan	være	med	hensyn	til	en	generelt	
anvendelig	liste,	vil	det	være	ytterligere	punkter	av	lokal/nasjonal	karakter	som	også	skal	tas	i	betraktning.

–	 Med	uttrykket	«faglig	kvalifikasjon»	menes	i	denne	TSI-en	elementer	som	er	viktige	for	å	sikre	at	driftspersonalet	
er	opplært	og	i	stand	til	å	forstå	og	utføre	sine	oppgaver.

–	 Regler	 og	 framgangsmåter	 får	 anvendelse	 på	 den	 oppgaven	 som	 utføres,	 og	 på	 den	 personen	 som	 utfører	
oppgaven.	Disse	oppgavene	kan	utføres	av	alle	kvalifiserte	og	godkjente	personer,	uansett	hvilket	navn,	hvilken	
yrkestittel	eller	grad	som	anvendes	i	reglene	eller	framgangsmåtene,	eller	av	det	enkelte	foretak.

–	 Enhver	godkjent	og	kvalifisert	 person	 skal	 anvende	de	 reglene	og	 framgangsmåtene	 som	er	knyttet	 til	 den	
oppgaven	som	skal	utføres.

2.	 Faglig	kunnskap

Enhver	godkjenning	krever	at	en	innledende	prøve	er	bestått,	og	omfatter	bestemmelser	om	løpende	vurdering	og	
opplæring	som	beskrevet	i	nr.	4.6.

2.1.		Generell faglig kunnskap

–	 Generelle	 prinsipper	 for	 sikkerhetsstyring	 innenfor	 jernbanesystemet	 som	 er	 relevante	 for	 oppgaven,	 herunder	
grensesnitt	mot	andre	delsystemer

–	 Generelle	vilkår	som	gjelder	sikkerheten	for	passasjerer	og/eller	gods,	samt	for	personer	på	eller	omkring	sporet

–	 Vilkår	for	helse	og	sikkerhet	på	arbeidsplassen

–	 Generelle	prinsipper	for	jernbanesystemets	sikkerhet

–	 Personlig	sikkerhet,	herunder	når	førerrommet	forlates	på	fri	strekning

–	 Generelle	prinsipper	for	sikker	lasting	av	tog	(godsarbeidere)

–	 Togsammensetning	(i henhold til foretakets krav)

–	 Kunnskap	om	elektriske	prinsipper	i	tilknytning	til	rullende	materiell	og	infrastruktur

2.2.		Kunnskap om driftsmetoder og sikkerhetssystemer som gjelder for den infrastrukturen som skal benyttes

–	 Driftsmetoder	og	sikkerhetsregler

–	 Delsystemet	«Styring,	kontroll	og	signal»,	herunder	tilhørende	angivelser	av	signaler	i	førerrommet

–	 Regler	for	tog	som	framføres	under	normale	forhold,	ved	driftsforstyrrelser	og	i	nødssituasjoner

–	 Kommunikasjonsprinsipper	 og	 formaliserte	 framgangsmåter	 for	 utveksling	 av	 meldinger,	 herunder	 bruk	 av	
kommunikasjonsutstyr

–	 Roller	og	ansvarsområder	for	personer	som	er	involvert	i	driften

–	 Dokumenter	og	annen	informasjon	om	oppgaven,	herunder	tilleggsopplysninger	om	aktuelle	forhold,	som	f.eks.	
opplysninger	om	hastighetsgrenser	eller	midlertidige	signaler,	som	mottas	før	avgang
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2.3.		Kunnskap om rullende materiell

–	 Utstyr	på	motorvognen	som	er	relevant	for	togframføring:

–	 de	enkelte	delene	og	deres	funksjon,

–	 kommunikasjons-	og	nødutstyr,

–	 betjeningsinnretninger	og	 indikatorer	 som	 lokomotivføreren	kan	bruke,	og	som	omfatter	 trekkraft,	bremsing	og	
faktorer	som	har	med	trafikksikkerhet	å	gjøre.

–	 Utstyr	på	kjøretøy	som	er	relevant	for	togframføring:

–	 de	enkelte	delene	og	deres	funksjon,

–	 betjeningsinnretninger	og	indikatorer	som	lokomotivføreren	kan	bruke,	og	som	omfatter	bremsing	og	faktorer	som	
har	med	trafikksikkerhet	å	gjøre,

–	 betydningen	av	merking	inni	og	utenpå	kjøretøyer,	og	de	symbolene	som	brukes	ved	transport	av	farlig	gods.

3.	 Kunnskap	om	jernbanestrekninger

Kunnskap	om	jernbanestrekninger	omfatter	den	spesifikke	kunnskapen	og/eller	erfaringen	om	en	jernbanestreknings	
særlige	 egenskaper	 som	 en	 lokomotivfører	 skal	 ha	 før	 vedkommende	 får	 tillatelse	 til	 å	 framføre	 et	 tog	 på	 en	
strekning	på	eget	ansvar.	Det	omfatter	den	kunnskapen	som	er	nødvendig	utover	de	opplysningene	som	gis	ved	
hjelp	av	signaler	og	dokumenter,	f.eks.	ruteplaner	og	annen	dokumentasjon	om	bord,	og	utover	kunnskap	om	drifts-	
og	sikkerhetsregler	som	gjelder	på	strekningen	og	som	er	beskrevet	i	nr.	2.2.	i	dette	vedlegg.

Kunnskap	om	jernbanestrekninger	omfatter	særlig	følgende:

–	 driftsvilkår,	f.eks.	signaler,	kontroll	og	kommunikasjon,

–	 kunnskap	om	plassering	av	signaler,	bratte	stigninger	og	planoverganger,

–	 punkter	der	det	skiftes	mellom	forskjellige	drifts-	og	strømforsyningssystemer,

–	 type	kjørestrøm	på	den	aktuelle	jernbanelinjen,	herunder	plasseringen	av	nøytrale	seksjoner,

–	 lokale	drifts-	og	nødløsninger

–	 stasjoner	og	stoppesteder,

–	 lokale	installasjoner	(depoter,	sidespor,...)	som	kreves	av	foretaket.

4.	 Evne	til	å	omsette	kunnskapen	i	praksis

Personale	som	framfører	tog,	skal	kunne	utføre	følgende	oppgaver	(som	er	relevante	for	foretakets	aktiviteter):

4.1.		Klargjøre for framføring

–	 Fastsette	de	særlige	egenskapene	ved	det	arbeidet	som	skal	utføres,	herunder	eventuelt	tilhørende	dokumentasjon

–	 Sikre	at	dokumentene	og	nødvendig	utstyr	er	fullstendig

–	 Kontrollere	alle	krav	som	er	angitt	i	dokumentasjonen	om	bord

4.2.		Utføre de prøvingene, kontrollene og verifiseringene som kreves på motorvognen, før avgang
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4.3.		 Delta i kontrollen av togets bremser

–	 På	grunnlag	av	 relevante	dokumenter	 skal	det	 før	 avgang	kontrolleres	om	den	aktuelle	bremseevnen	er	 i	
samsvar	med	det	som	kreves	for	toget	og	den	strekningen	som	toget	skal	framføres	på.

–	 Delta	i	prøvingen	av	bremsene	i	henhold	til	relevante	driftsregler	og	kontrollere	at	bremsesystemet	fungerer	
slik	det	skal

4.4.		 Framføre toget i henhold til relevante sikkerhetsbestemmelser, regler for framføring og ruteplaner

–	 Sette	toget	i	bevegelse	bare	dersom	alle	fastsatte	krav	—	særlig	togdata	—	i	de	relevante	reglene	er	oppfylt.

–	 Observere	 signaler	montert	 langs	 sporet	 og	 innretninger	 i	 førerrommet,	 forstå	 budskapet	 øyeblikkelig	 og	
riktig	og	reagere	i	henhold	til	dette	mens	toget	framføres.

–	 Ta	hensyn	til	togets	hastighetsgrense	avhengig	av	togtype,	egenskapene	til	jernbanelinjen,	motorvognen	og	
alle	andre	opplysninger	som	lokomotivføreren	mottar	før	avgang.

4.5.		 Reagere på og rapportere om uregelmessigheter eller feil enten på anlegg montert langs sporet eller på rullende 
materiell i samsvar med gjeldende regler

4.6.		 Anvende tiltak i tilknytning til hendelser og ulykker i forbindelse med driften, særlig tiltak som gjelder sikring av 
togbevegelse, samt brann eller farlig gods

–	 Treffe	alle	 tiltak	 som	er	 relevante	 for	å	beskytte	passasjerene	og	andre	personer	 som	kan	være	 i	 fare.	Gi	
nødvendige	opplysninger	og	eventuelt	delta	i	evakueringen	av	passasjerer.

–	 Underrette	infrastrukturforvaltningen	dersom	det	er	nødvendig.

–	 Kommunisere	med	togpersonalet	(slik	jernbaneforetaket	krever).

–	 Anvende	de	særlige	reglene	som	gjelder	for	å	transportere	farlig	gods.

4.7.		 Fastsette vilkårene for å fortsette framføringen etter hendelser som påvirker det rullende materiellet

–	 Avgjøre	på	grunnlag	av	driftsmetoder	og	personlig	undersøkelse	eller	ekstern	rådgiving	om	toget	er	i	stand	til	
å	fortsette,	og	hvilke	vilkår	som	skal	overholdes.

–	 Kommunisere	med	infrastrukturforvaltningen	i	samsvar	med	driftsreglene.

4.8.		 Parkere toget, og når det står stille, treffe alle de tiltakene som er nødvendige for å sikre at toget blir stående stille

4.9.		 Kommunisere med infrastrukturforvaltningens trafikkstyringspersonale

4.10.		Rapportere om alle uvanlige hendelser som berører togdriften, forholdene på infrastrukturen osv.

–	 Dersom	det	kreves,	skal	denne	rapporten	foreligge	skriftlig	på	det	språket	som	jernbaneforetaket	velger.

_____________

VEDLEGG I

IKKE RELEVANT

_____________
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VEDLEGG J

MINSTEKRAV	TIL	FAGLIGE	KVALIFIKASJONER	FOR	Å	KUNNE	«ARBEIDE	OM	BORD	PÅ	ET	TOG»

1.	 Allmenne	krav

–	 Dette	vedlegg,	som	skal	leses	sammen	med	nr.	4.6	og	4.7,	er	en	liste	over	de	elementene	som	anses	for	å	være	
relevante	for	å	kunne	arbeide	om	bord	på	et	tog	på	det	transeuropeiske	nett.

Det	skal	bemerkes	at	selv	om	dette	dokumentet	er	så	fullstendig	som	det	kan	være	med	hensyn	til	en	generelt	
anvendelig	liste,	vil	det	være	ytterligere	punkter	av	lokal/nasjonal	karakter	som	også	skal	tas	i	betraktning.

–	 Med	uttrykket	«faglig	kvalifikasjon»	menes	i	denne	TSI-en	elementer	som	er	viktige	for	å	sikre	at	driftspersonalet	
er	opplært	og	i	stand	til	å	forstå	og	utføre	sine	oppgaver.

–	 Regler	 og	 framgangsmåter	 får	 anvendelse	 på	 den	 oppgaven	 som	 utføres,	 og	 på	 den	 personen	 som	 utfører	
oppgaven.	Disse	oppgavene	kan	utføres	av	alle	kvalifiserte	og	godkjente	personer,	uansett	hvilket	navn,	hvilken	
yrkestittel	eller	grad	som	anvendes	i	reglene	eller	framgangsmåtene,	eller	av	det	enkelte	foretak.

–	 Enhver	godkjent	og	kvalifisert	 person	 skal	 anvende	de	 reglene	og	 framgangsmåtene	 som	er	knyttet	 til	 den	
oppgaven	som	skal	utføres.

2.	 Faglig	kunnskap

Enhver	godkjenning	krever	at	en	innledende	prøve	er	bestått,	og	omfatter	bestemmelser	om	løpende	vurdering	og	
opplæring	som	beskrevet	i	nr.	4.6.

2.1.		Generell	faglig	kunnskap

–	 Generelle	prinsipper	for	sikkerhetsstyring	innenfor	jernbanesystemet	som	er	relevante	for	oppgaven,	herunder	
grensesnitt	mot	andre	delsystemer

–	 Generelle	 vilkår	 som	gjelder	 sikkerheten	 for	 passasjerer	 og/eller	 gods,	 samt	 for	 personer	 på	 eller	 omkring	
sporet

–	 Vilkår	for	helse	og	sikkerhet	på	arbeidsplassen

–	 Generelle	prinsipper	for	jernbanesystemets	sikkerhet

–	 Personlig	sikkerhet,	herunder	når	førerrommet	forlates	på	fri	strekning

2.2.		Kunnskap	om	driftsmetoder	og	sikkerhetssystemer	som	gjelder	for	den	infrastrukturen	som	skal	benyttes

–	 Driftsmetoder	og	sikkerhetsregler

–	 Delsystemet	«Styring,	kontroll	og	signal»

–	 Kommunikasjonsprinsipper	og	 formaliserte	 framgangsmåter	 for	 utveksling	 av	meldinger,	 herunder	bruk	 av	
kommunikasjonsutstyr

2.3.		Kunnskap	om	rullende	materiell

–	 Innvendig	utstyr	i	passasjervogner

–	 Reparasjon	av	mindre	feil	i	passasjerområdene	på	rullende	materiell	i	samsvar	med	jernbaneforetakets	krav
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2.4.		Kunnskap	om	strekningen

–	 Driftsrutiner	(f.eks.	metoder	for	togavgang)	på	de	enkelte	stedene	(signaler,	utstyr	på	stasjonen	osv.)

–	 Stasjoner	der	passasjerer	kan	gå	av	eller	på	toget

–	 Lokale	drifts-	eller	nødløsninger	som	gjelder	særskilt	for	jernbanelinjen(e)	på	strekningen

3.	 Evne	til	å	omsette	kunnskapen	i	praksis

–	 Kontroller	før	avgang,	herunder	prøving	av	bremser	og	at	dørene	lukker	seg	på	riktig	måte

–	 Avgangsprosedyrer

–	 Kommunikasjon	med	passasjerene,	særlig	i	situasjoner	som	berører	passasjerenes	sikkerhet

–	 Driftsforstyrrelser

–	 Vurdere	omfanget	av	en	feil	i	passasjerområdene	og	reagere	i	samsvar	med	regler	og	framgangsmåter

–	 Verne-	og	varselstiltak	som	er	påkrevd	i	henhold	til	reglene	og	forskriftene,	eller	for	å	assistere	lokomotivføreren

–	 Togevakuering	og	passasjersikkerhet,	 særlig	 dersom	passasjerene	 skal	 oppholde	 seg	på	 eller	 i	 nærheten	 av	
jernbanelinjen

–	 Kommunisere	 med	 infrastrukturforvaltningens	 personale	 når	 det	 ytes	 bistand	 til	 lokomotivføreren,	 eller	 i	
forbindelse	med	en	evakuering	av	toget

–	 Rapportere	 om	 alle	 uvanlige	 hendelser	 som	 berører	 togdriften,	 tilstanden	 til	 det	 rullende	 materiellet	 og	
passasjerenes	 sikkerhet.	 Dersom	 det	 kreves,	 skal	 disse	 rapportene	 foreligge	 skriftlig	 på	 det	 språket	 som	
jernbaneforetaket	velger.

____________

VEDLEGG K

IKKE RELEVANT

____________
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VEDLEGG L

MINSTEKRAV	TIL	FAGLIGE	KVALIFIKASJONER	FOR	KLARGJØRING	AV	TOG

1.	 Allmenne	krav

–	 Dette	vedlegg,	som	skal	leses	sammen	med	nr.	4.6,	er	en	liste	over	de	elementene	som	anses	for	å	være	relevante	
for	å	kunne	klargjøre	et	tog	på	det	transeuropeiske	nett.

Det	skal	bemerkes	at	selv	om	dette	dokumentet	er	så	fullstendig	som	det	kan	være	med	hensyn	til	en	generelt	
anvendelig	liste,	vil	det	være	ytterligere	punkter	av	lokal/nasjonal	karakter,	som	også	skal	tas	i	betraktning.

–	 Med	uttrykket	«faglig	kvalifikasjon»	menes	i	denne	TSI-en	elementer	som	er	viktige	for	å	sikre	at	driftspersonalet	
er	opplært	og	i	stand	til	å	forstå	og	utføre	sine	oppgaver.

–	 Regler	 og	 framgangsmåter	 får	 anvendelse	 på	 den	 oppgaven	 som	 utføres,	 og	 på	 den	 personen	 som	 utfører	
oppgaven.	Disse	oppgavene	kan	utføres	av	alle	kvalifiserte	og	godkjente	personer,	uansett	hvilket	navn,	hvilken	
yrkestittel	eller	grad	som	anvendes	i	reglene	eller	framgangsmåtene,	eller	av	det	enkelte	foretak.

–	 Enhver	godkjent	og	kvalifisert	 person	 skal	 anvende	de	 reglene	og	 framgangsmåtene	 som	er	knyttet	 til	 den	
oppgaven	som	skal	utføres.

2.	 Faglig	kunnskap

Enhver	godkjenning	krever	at	en	innledende	prøve	er	bestått,	og	omfatter	bestemmelser	om	løpende	vurdering	og	
opplæring	som	beskrevet	i	nr.	4.6.

2.1		Generell	faglig	kunnskap

–	 Generelle	prinsipper	for	sikkerhetsstyring	innenfor	jernbanesystemet	som	er	relevante	for	oppgaven,	herunder	
grensesnitt	mot	andre	delsystemer

–	 Generelle	vilkår	som	gjelder	sikkerheten	for	passasjerer	og/eller	gods,	herunder	 transport	av	farlig	gods	og	
ekstraordinær	last

–	 Vilkår	for	helse	og	sikkerhet	på	arbeidsplassen

–	 Generelle	prinsipper	for	jernbanesystemets	sikkerhet

–	 Personers	sikkerhet	når	de	oppholder	seg	ved	eller	i	nærhetene	av	jernbanelinjer

–	 Kommunikasjonsprinsipper	og	 formaliserte	 framgangsmåter	 for	 utveksling	 av	meldinger,	 herunder	bruk	 av	
kommunikasjonsutstyr

2.2		Kunnskap	om	driftsmetoder	og	sikkerhetssystemer	som	gjelder	for	den	infrastrukturen	som	skal	benyttes

–	 Regler	for	tog	som	framføres	under	normale	forhold,	ved	driftsforstyrrelser	og	i	nødssituasjoner

–	 Driftsmetoder	på	de	enkelte	stedene	(signaler,	utstyr	på	stasjon/depot/stasjonsområde)	og	sikkerhetsregler

–	 Lokale	driftsrutiner

2.3		Kunnskap	om	togets	utstyr

–	 Formål	og	bruk	av	utstyr	i	vogner	og	kjøretøyer

–	 Fastsettelse	og	iverksetting	av	tekniske	kontroller
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3.	 Evne	til	å	omsette	kunnskapen	i	praksis

–	 Anvendelse	av	regler	for	togsammensetning,	bremsing,	lasting	av	tog	osv.	for	å	sikre	at	toget	er	i	driftsferdig	
stand

–	 Forståelse	av	merking	og	skilt	på	kjøretøyer

–	 Framgangsmåte	for	å	fastsette	og	gjøre	togdata	tilgjengelig

–	 Kommunikasjon	med	togpersonalet

–	 Kommunikasjon	med	det	personalet	som	har	ansvaret	for	å	kontrollere	togbevegelser

–	 Driftsforstyrrelser,	særlig	når	det	påvirker	klargjøringen	av	togene

–	 Verne-	og	varselstiltak	som	er	påkrevd	i	henhold	til	reglene	og	forskriftene,	eller	lokale	bestemmelser	på	det	
aktuelle	stedet

–	 Tiltak	som	skal	treffes	ved	hendelser	som	omfatter	transport	av	farlig	gods	(når	det	er	relevant)

________

VEDLEGG M

IKKE RELEVANT

_________
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VEDLEGG N

RETNINGSLINJER	FOR	GJENNOMFØRING

Tabellen	nedenfor	er	til	orientering	og	inneholder	en	liste	over	bestemmelsene	i	kapittel	4	med	en	sannsynlig	utløsende	
faktor	for	hver	av	dem.

Nummer	i	kapittel	4 Arbeid	som	IF/JF	skal	utføre	for	å	oppfylle	kravene Typisk	utløsende	faktor

4.2.1.2.1
Regelbok	

JF	—	Utarbeiding/revisjon	av	et	skriftlig	el-
ler	 elektronisk	 dokument	 som	 inneholder	
nødvendige	 driftsmetoder	 for	 å	 arbeide	 på	
IFs	nett

Endring	av	driftsinstrukser	for	nettet

4.2.1.2.2.1
Utarbeiding	av	strek-
ningsbok

JF	—	Utarbeiding/revisjon	av	et	skriftlig	eller	
elektronisk	dokument	som	inneholder	en	be-
skrivelse	av	de	jernbanelinjene	som	foretaket	
skal	trafikkere

Endring	av	nettets	infrastruktur	(f.eks.	endring	
av	knutepunkter	og	signaler)	som	fører	til	end-
ringer	i	streknings	informasjonen

4.2.1.2.2.2
Opplysninger	som	er	
endret

JF	—	Fastsettelse/revisjon	av	
framgangsmåte(r)	for	å	forsyne	
lokomotivførerne	med	et	skriftlig	eller	
elektronisk	dokument	med	informasjon	om	
eventuelle	endrede	[streknings-]elementer

Endring	 av	 JFs	 operasjonelle	 sikkerhetssty-
ringssystem,	som	fører	til	endring	av	roller	og	
ansvar

4.2.1.2.2.3
Informasjon	til	lokomo-
tivføreren	i	sanntid

IF	—	Fastsettelse/revisjon	av	
framgangsmåte(r)	for	å	underrette	
lokomotivførerne	i	sanntid	om	alle	endringer	
av	sikkerhetsrutiner	[på	strekningen]

Endring	av	IFs	eller	JFs	organisasjonsstruktur,	
som	fører	til	endring	av	roller	og	ansvar

4.2.1.2.3
Ruteplaner

JF	—	Fastsettelse/revisjon	av	
framgangsmåte(r)	for	å	forsyne	
lokomotivførerne	med	informasjon	om	
ruteplaner,	på	papir	eller	elektronisk

Endring	 av	 JFs	 operasjonelle	 sikkerhetssty-
ringssystem,	som	fører	til	endring	av	roller	og	
ansvar

Innføring	 av	 et	 nytt	 (elektronisk)	 trafikksty-
ringssystem

4.2.1.2.4
Rullende	materiell

JF	—	Utarbeiding/revisjon	av	et	skriftlig	el-
ler	 elektronisk	 dokument	 som	 inneholder	
nødvendige	 driftsmetoder	 i	 forbindelse	med	
arbeid	på	rullende	materiell	ved	driftsforstyr-
relser

Endring	 av	 JFs	 operasjonelle	 sikkerhetssty-
ringssystem,	som	fører	til	endring	av	roller	og	
ansvar

Innføring	av	nytt/endret	rullende	materiell

4.2.1.3
Dokumentasjon	for	an-
net	personale	i	JF	enn	
lokomotivførere

JF	—	Utarbeiding/revisjon	av	et	skriftlig	el-
ler	 elektronisk	 dokument	 som	 inneholder	
nødvendige	driftsmetoder	for	annet	personale	
enn	lokomotivførere	som	arbeider	på	eller	via	
IFs	nett

Endring	 av	 JFs	 operasjonelle	 sikkerhetssty-
ringssystem,	som	fører	til	endring	av	roller	og	
ansvar

Endring	av	nettets	 infrastruktur	 som	 fører	 til	
endringer	i	strekningsinformasjonen	eller	inn-
føring	av	nytt/endret	rullende	materiell

4.2.1.4
Dokumentasjon	til	IFs	
personale	som	gir	tilla-
telse	til	togbevegelser

IF	—	Utarbeiding/revisjon	av	et	skriftlig	el-
ler	 elektronisk	 dokument	 som	 inneholder	
driftsmetoder	for	nettet,	herunder	kommuni-
kasjonsprinsipper	og	blankettsamling

Endring	av	nettets	driftsrutiner	 som	 følge	av	
en	påvist	forbedring	(f.eks.	en	anbefaling	etter	
en	utredning)

Endring	av	nettets	 infrastruktur	 som	 fører	 til	
endrede	driftsrutiner

4.2.1.5
Sikkerhetsrelatert	kom-
munikasjon	mellom	JFs	
og	IFs	personale

IF/JF	 —	 De	 skriftlige	 eller	 elektroniske	
dokumentene	 som	 er	 nevnt	 i	 nr.	 4.2.1.2.1,	
4.2.1.3	og	4.2.1.4	for	å	innlemme	en	metode	
for	 driftskommunikasjon,	 som	 beskrevet	 i	
vedlegg	C	til	denne	TSI-en

Sammen	med	4.2.1.2.1,	4.2.1.3	og	4.2.1.4

4.2.2.1.2
Togets	synlighet	(for-
ende)

JF	—	Fastsettelse/revisjon	av	
framgangsmåte(r)	for	lokomotivførerne	og/
eller	annet	driftspersonale	for	å	sikre	at	be-
lysningen	foran	er	korrekt

Endring	 av	 JFs	 operasjonelle	 sikkerhetssty-
ringssystem,	som	fører	til	endring	av	roller	og	
ansvar

Innføring	av	nytt/endret	rullende	materiell
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Nummer	i	kapittel	4 Arbeid	som	IF/JF	skal	utføre	for	å	oppfylle	kravene Typisk	utløsende	faktor

4.2.2.1.3
Togets	synlighet	(ba-
kende)

JF	—	Fastsettelse/revisjon	av	
framgangsmåte(r)	for	lokomotivførerne	og/
eller	annet	driftspersonale	for	å	sikre	at	angi-
velsen	av	togets	bakende	er	korrekt

Endring	 av	 JFs	 operasjonelle	 sikkerhetssty-
ringssystem,	som	fører	til	endring	av	roller	og	
ansvar

Innføring	av	nytt/endret	rullende	materiell

4.2.2.4
Lasting	av	godsvogner

JF	—	Utarbeiding/revisjon	av	et	skriftlig	
eller	elektronisk	dokument	som	inneholder	
lasteregler	som	skal	anvendes	av	JFs	per-
sonale

Endring	 av	 JFs	 operasjonelle	 sikkerhetssty-
ringssystem,	som	følge	av	nytt/endret	rullende	
materiell	eller	trafikkstrømmer

4.2.2.5
Togsammensetning

JF	—	Fastsettelse/revisjon	av	
framgangsmåte(r)	for	å	sikre	at	togene	opp-
fyller	kravene	til	det	tildelte	ruteleiet

Endring	 av	 JFs	 operasjonelle	 sikkerhetssty-
ringssystem,	som	fører	til	endring	av	roller	og	
ansvar

Endring	 av	 nettets	 driftsregler	 som	 påvirker	
togsammensetningen

Ny/endret	 infrastruktur,	nytt/endret	 signal	el-
ler	innføring	av	et	nytt	(elektronisk)	trafikksty-
ringssystem	

4.2.2.6.1
Minstekrav	til	bremse-
systemet

JF	—	Fastsettelse/revisjon	av	
framgangsmåte(r)	for	driftspersonale	for	å	
sikre	at	kjøretøyer	i	toget	oppfyller	kravene	
til	bremser

Endring	 av	 JFs	 operasjonelle	 sikkerhetssty-
ringssystem,	som	fører	til	endring	av	roller	og	
ansvar

4.2.2.6.2
Bremseevne

IF	—	Fastsettelse/revisjon	av	
framgangsmåte(r)	for	å	forsyne	JF	med	opp-
lysninger	om	bremseevne

Endring	 av	 IFs	 operasjonelle	 sikkerhetssty-
ringssystem,	som	fører	til	endring	av	roller	og	
ansvar

JF	—	Utarbeiding/revisjon	av	et	skriftlig	
eller	elektronisk	dokument	som	innehol-
der	bremseregler	som	JFs	personale	skal	
følge,	idet	det	tas	hensyn	til	strekningen(e)
s	geografi,	tildelt	ruteleie	og	utviklingen	av	
ERTMS/ETCS

Endring	 av	 JFs	 operasjonelle	 sikkerhetssty-
ringssystem,	som	fører	til	endring	av	roller	og	
ansvar

Endring	 av	 nettets	 driftsregler	 som	 påvirker	
bremsereglene

Ny/endret	 infrastruktur,	nytt/endret	 signal	el-
ler	innføring	av	et	nytt	(elektronisk)	trafikksty-
ringssystem

Innføring	av	nytt/endret	rullende	materiell

4.2.2.7.1
Sikre	at	toget	er	i	drifts-
ferdig	stand	(allmenne	
krav)

JF	—	Fastsettelse/revisjon	av	
framgangsmåte(r)	for	driftspersonale	for	å	
sikre	at	kjøretøyer	er	i	driftsferdig	stand,	her-
under	underrette	IF	om	endringer	som	kan	
påvirke	togframføringen	og	framføring	ved	
driftsforstyrrelser

Endring	 av	 JFs	 operasjonelle	 sikkerhetssty-
ringssystem,	som	fører	til	endring	av	roller	og	
ansvar

4.2.2.7.2
Nødvendige	data

JF	—	Fastsettelse/revisjon	av	
framgangsmåte(r)	for	å	sikre	at	opplysnin-
ger	om	togframføringen	formidles	til	IF	før	
avgang

Endring	 av	 JFs	 operasjonelle	 sikkerhetssty-
ringssystem,	som	fører	til	endring	av	roller	og	
ansvar

Innføring	 av	 et	 nytt	 (elektronisk)	 trafikksty-
ringssystem

4.2.3.2
Identifikasjon	av	tog

IF	—	Fastsettelse/revisjon	av	
framgangsmåte(r)	for	å	tildele	togene	enty-
dige	og	utvetydige	identifikasjonsnumre

Endring	av	IFs	eller	JFs	system	for	togplanleg-
ging,	som	fører	til	endring	av	roller	og	ansvar

Innføring	 av	 et	 nytt	 (elektronisk)	 trafikksty-
ringssystem

4.2.3.3.1
Kontroll	og	prøving	før	
avgang

JF	—	 Fastsettelse/revisjon	 av	 kontroller	 og	
prøvinger	som	skal	gjennomføres	før	avgang

Endring	 av	 JFs	 operasjonelle	 sikkerhetssty-
ringssystem,	som	fører	til	endring	av	roller	og	
ansvar
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Nummer	i	kapittel	4 Arbeid	som	IF/JF	skal	utføre	for	å	oppfylle	kravene Typisk	utløsende	faktor

4.2.3.3.2
Informasjon	til	IF	om	
togets	driftsstatus

JF	 —	 Fastsettelse/revisjon	 av	
framgangsmåte(r)	 for	 å	 rapportere	 om	 fak-
torer	som	berører	rullende	materiell,	som	vil	
kunne	påvirke	togframføringen

Endring	av	IFs	eller	JFs	operasjonelle	sikker-
hetsstyringssystem,	 som	 fører	 til	 endring	 av	
roller	og	ansvar

Innføring	 av	 et	 nytt	 (elektronisk)	 trafikksty-
ringssystem

4.2.3.4.1
Trafikkstyring	Allmen-
ne	krav

IF	 —	 Fastsettelse/revisjon	 av	
framgangsmåte(r)	for	kontroll	og	overvåking	
av	 trafikken,	 herunder	 grensesnitt	 mot	 alle	
øvrige	prosesser	som	JF	krever

Endring	av	IFs	eller	JFs	operasjonelle	sikker-
hetsstyringssystem,	 som	 fører	 til	 endring	 av	
roller	og	ansvar

Innføring	 av	 et	 nytt	 (elektronisk)	 trafikksty-
ringssystem

4.2.3.4.2
Togmelding

IF	 —	 Fastsettelse/revisjon	 av	
framgangsmåte(r)	for	melding	om	togets	po-
sisjon,	 herunder	 sanntidsregistrering	 av	 an-
komster/avganger	og	forventet	 tidspunkt	 for	
overføring	til	andre	IF-er

Endring	av	IFs	system	trafikkstyringssystem,	
som	fører	til	endring	av	roller	og	ansvar

Innføring	 av	 et	 nytt	 (elektronisk)	 trafikksty-
ringssystem

4.2.3.4.3
Farlig	gods

JF	 —	 Fastsettelse/revisjon	 av	
framgangsmåte(r)	 for	 overvåking	 av	 trans-
port	 av	 farlig	 gods,	 herunder	 formidling	 av	
opplysninger	som	IF	krever

Endring	av	IFs	eller	JFs	operasjonelle	sikker-
hetsstyringssystem,	 som	 fører	 til	 endring	 av	
roller	og	ansvar

4.2.3.4.4
Driftskvalitet

IF/JF	—	Dokumenterte	framgangsmåter	som	
beskriver	interne	prosesser	for	overvåking	og	
gjennomgåelse	av	driften,	og	påvisning	av	til-
tak	som	kan	forbedre	nettets	effektivitet

Endring	av	IFs	eller	JFs	trafikkstyringssystem,	
som	fører	til	endring	av	roller	og	ansvar

Innføring	 av	 et	 nytt	 (elektronisk)	 trafikksty-
ringssystem,	herunder	overvåking	av	yteevne

4.2.3.5.1
Registrering	av	overvå-
kingsdata	utenfor	toget

IF	 —	 Fastsettelse/revisjon	 av	
framgangsmåte(r)	for	å	registrere	de	dataene	
som	kreves,	og	bestemmelser	om	lagring	av	
og	tilgang	til	disse	dataene

Endring	 av	 IFs	 operasjonelle	 sikkerhetssty-
ringssystem,	som	fører	til	endring	av	roller	og	
ansvar

Endring	av	nettets	 infrastruktur	 som	 fører	 til	
nytt/endret	overvåkingsutstyr

4.2.3.5.2
Registrering	av	over-
våkingsdata	om	bord	
på	toget

JF	 —	 Fastsettelse/revisjon	 av	
framgangsmåte(r)	for	å	registrere	de	dataene	
som	kreves,	og	bestemmelser	om	lagring	av	
og	tilgang	til	disse	dataene

Endring	 av	 JFs	 operasjonelle	 sikkerhetssty-
ringssystem,	som	fører	til	endring	av	roller	og	
ansvar

Innføring	av	nytt/endret	rullende	materiell	(lo-
komotiver,	motorvognsett)

4.2.3.6.1
Driftsforstyrrelser	
—	Melding	til	andre	
brukere

IF/JF	 —	 Fastsettelse/revisjon	 av	
framgangsmåte(r)	for	å	underrette	hverandre	
om	 situasjoner	 som	kan	påvirke	nettets	 sik-
kerhet,	drift	eller	tilgjengelighet

Endring	av	IFs	eller	JFs	trafikkstyringssystem,	
som	fører	til	endring	av	roller	og	ansvar

Innføring	 av	 et	 nytt	 (elektronisk)	 trafikksty-
ringssystem

4.2.3.6.2
Melding	til	lokomotiv-
førere

IF	 —	 Fastsettelse/revisjon	 av	 instrukser	 til	
lokomotivførerne	for	å	håndtere	driftsforstyr-
relser

Endring	av	IFs	eller	JFs	trafikkstyringssystem,	
som	fører	til	endring	av	roller	og	ansvar

4.2.3.6.3
Beredskapsplaner

IF	 —	 Fastsettelse/revisjon	 av	
framgangsmåte(r)	 for	 å	 håndtere	 driftsfor-
styrrelser,	herunder	feil	ved	rullende	materi-
ell	og	infrastruktur	(beredskapsplaner)

Endring	av	IFs	eller	JFs	trafikkstyringssystem,	
som	fører	til	endring	av	roller	og	ansvar

Endring	av	nettets	infrastruktur	eller	innføring	
av	nytt/endret	rullende	materiell
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4.2.3.7
Håndtering	av	nødssi-
tuasjoner

IF/JF	 —	 Fastsettelse/revisjon	 av	
framgangsmåte(r)	som	detaljert	beskriver	be-
redskapstiltak	for	å	håndtere	nødssituasjoner

Endring	 av	 JFs	 operasjonelle	 sikkerhetssty-
ringssystem,	som	fører	til	endring	av	roller	og	
ansvar

4.2.3.8
Hjelp	til	togpersonale	
i	tilfelle	en	hendelse/
alvorlig	funksjonsfeil	på	
rullende	materiell

JF	 —	 Fastsettelse/revisjon	 av	
framgangsmåte(r)	 som	 togpersonalet	 skal	
følge	når	det	skal	håndtere	tekniske	eller	an-
dre	feil	på	det	rullende	materiellet

Endring	av	JFs	trafikkstyringssystem,	som	fø-
rer	til	endring	av	roller	og	ansvar

Innføring	av	nytt/endret	rullende	materiell

4.4
Driftsregler

IF/JF	—	Fastsettelse	av	regler	og	framgangs-
måter	som	skal	brukes	sammen	med	ETCS	og	
GSM-R	og/eller	varmgangsdetektor	(HABD)

Innføring	 av	 ETCS	 signalsystem	 og/eller	
GSM-R	radiosystem	og/eller	HABD

4.6.1.1
Faglig	kunnskap

IF/JF	—	Fastsettelse	av	en	prosess	for	å	vur-
dere	faglig	kunnskap

Endring	 av	 IFs/JFs	 operasjonelle	 sikkerhets-
styringssystem,	som	fører	til	endring	av	roller	
og	ansvar

4.6.1.2
Evne	til	å	omsette	
denne	kunnskapen	i	
praksis

IF/JF	—	Fastsettelse/revisjon	av	et	styrings-
system	for	faglig	dyktighet	for	å	sikre	perso-
nalets	evne	til	å	omsette	kunnskapen	i	praksis

Endring	 av	 IFs/JFs	 operasjonelle	 sikkerhets-
styringssystem,	som	fører	til	endring	av	roller	
og	ansvar

4.6.2.2
Kunnskapsnivå	for	
språkferdighet

IF/JF	 —	 Fastsettelse/revisjon	 av	
framgangsmåte(r)	for	å	vurdere	språkferdig-
het

Endring	 av	 IFs/JFs	 operasjonelle	 sikkerhets-
styringssystem,	som	fører	til	endring	av	roller	
og	ansvar

4.6.3.1
Vurdering	av	personalet	
—	Grunnleggende	krav

IF/JF	—	Fastsettelse/revisjon	 av	 prosess(er)	
for	å	vurdere	personalet,	herunder:
–	 Erfaring/kvalifikasjoner
–	 Språk
–	 Opprettholdelse	av	kompetanse

Endring	 av	 IFs/JFs	 operasjonelle	 sikkerhets-
styringssystem,	som	fører	til	endring	av	roller	
og	ansvar

4.6.3.2
Analyse	av	opplærings-
behov

IF/JF	 —	 Fastsettelse/revisjon	 av	 prosessen	
for	 å	 gjennomføre	 og	 ajourføre	 personalets	
opplæringsbehov

Endring	 av	 IFs/JFs	 operasjonelle	 sikkerhets-
styringssystem,	som	fører	til	endring	av	roller	
og	ansvar

4.6.3.2.3
Særlige	krav	til	togper-
sonale

JF	—	 Fastsettelse/revisjon	 av	 prosessen	 for	
hvordan	 togpersonalet	 skal	 skaffe	 seg	 og	
vedlikeholde:
–	 Kunnskap	om	jernbanestrekninger
–	 Kunnskap	om	rullende	materiell

Endring	 av	 JFs	 operasjonelle	 sikkerhetssty-
ringssystem,	som	fører	til	endring	av	roller	og	
ansvar

4.7.1
Helse-	og	sikkerhetsvil-
kår	Innledning

IF/JF	 —	 Fastsettelse/revisjon	 av	
framgangsmåte(r)	 for	 å	 sikre	 personalets	
helsetilstand,	 herunder	 kontroll	 av	 hvordan	
narkotiske	 stoffer	 og	 alkohol	 påvirker	 ar-
beidsevnen

Endring	 av	 JFs	 operasjonelle	 sikkerhetssty-
ringssystem,	som	fører	til	endring	av	roller	og	
ansvar

4.7.2-4.7.4
Kriterier	for	godkjen-
ning	av	bedriftsleger,	
medisinske	virksom-
heter,	psykologer	og	
undersøkelser

IF/JF	—	Fastsettelse/revisjon	av	kriterier	for:
–	 Godkjenning	 av	 bedriftsleger	 og	 medi-

sinske	virksomheter
–	 Godkjenning	av	psykologer
–	 Legeundersøkelser	og	psykologiske	vur-

deringer

Endring	 av	 JFs	 operasjonelle	 sikkerhetssty-
ringssystem,	som	fører	til	endring	av	roller	og	
ansvar

Endring	 av	 nasjonale	 regler	 og	 praksis	 for	
godkjenning	 av	 praktiserende	 leger	 og	 aner-
kjennelse	av	organisasjoner

4.7.5
Medisinske	krav

IF/JF	—	Fastsettelse/revisjon	av	medisinske	
krav,	herunder:
–	 Allmenn	helsetilstand
–	 Syn
–	 Hørsel
–	 Graviditet

Endring	 av	 JFs	 operasjonelle	 sikkerhetssty-
ringssystem,	som	fører	til	endring	av	roller	og	
ansvar
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4.7.6
Særlige	krav	med	hen-
syn	til	togframføring

IF/JF	—	Fastsettelse/revisjon	av	særlige	me-
disinske	krav	til	lokomotivføreren,	herunder:
–	 EKG	(40	år	+)
–	 Syn
–	 Krav	til	hørsel	og	taleevne
–	 Antropometri

Endring	 av	 JFs	 operasjonelle	 sikkerhetssty-
ringssystem,	som	fører	til	endring	av	roller	og	
ansvar

VEDLEGG O

IKKE RELEVANT

_________
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VEDLEGG P

IDENTIFIKASJON AV KJØRETØY

Generelle	merknader:

1.	 Dette	vedlegg	beskriver	det	nummeret	og	tilhørende	merking	som	skal	festes	på	en	synlig	måte	på	kjøretøyet	for	at	
det	skal	ha	en	entydig	identitet	under	drift.	Det	beskriver	ikke	andre	numre	eller	merkinger	som	eventuelt	graveres	
inn	eller	påføres	permanent	på	rammen,	eller	de	viktigste	komponentene	på	kjøretøyet	når	det	konstrueres.

2.	 Det	er	ikke	obligatorisk	at	nummeret	og	tilhørende	merking	er	i	samsvar	med	de	retningslinjene	som	er	beskrevet	i	
dette	vedlegget,	for

–	 kjøretøyer	som	bare	brukes	på	nett	der	denne	TSI-en	ikke	får	anvendelse,

–	 veterankjøretøyer	av	historisk	verdi,

–	 kjøretøyer	som	ikke	normalt	brukes	eller	transporteres	på	de	nettene	som	denne	TSI-en	får	anvendelse	på.

Disse	kjøretøyene	skal	likevel	tildeles	et	midlertidig	nummer	slik	at	de	skal	kunne	framføres.

3.	 Dette	vedlegg	vil	bli	endret	som	følge	av	framtidig	utvikling	av	RIC	(gjensidig	av	tale	om	anvendelse	av	passasjer-	
og	godsvogner)	og	den	framtidige	gjennomføringen	av	TSI-en	for	telematikkprogrammer	for	godstrafikk	og	TSI-en	
for	persontrafikk.

Standardnummer og tilhørende forkortelser

Hvert	kjøretøy	får	tildelt	et	nummer	som	består	av	tolv	sifre	(kalt	standardnummer)	med	følgende	struktur:

Type	rullende	
materiell

Type	kjøretøy	
og	angivelse	av	
samtrafikkevne	

[2	sifre]

Staten	der	kjøretøyet	
er	registrert	
[2	sifre]

Tekniske	egenskaper	
[4	sifre]

Serie	nummer	
[3	sifre]

Kontrollsiffer	
[1	siffer]

Godsvogner

00-09	
10-19	
20-29	
30-39	
40-49	
80-89	

[se nærmere 
detaljer i 

vedlegg P.6]

01-99	
[se nærmere 

detaljer i 
vedlegg P.4]

0000-9999	
[se nærmere 

detaljer i 
vedlegg P.9]

001-999

0-9	
[se nærmere 

detaljer i 
vedlegg P.3]

Trukkede	
passasjer	vogner

50-59	
60-69	
70-79	

[se nærmere 
detaljer i 

vedlegg P.7]

0000-9999	
[se nærmere 

detaljer i 
vedlegg P.10]

001-999

Trekkraft	materiell
90-99	

[se nærmere 
detaljer i 

vedlegg P.8]

0000001-8999999	
[betydningen av disse sifrene 

defineres av medlemsstatene og 
eventuelt ved bilaterale eller 

multilaterale avtaler]

Spesial	kjøretøyer

9000-9999	
[se nærmere 

detaljer i 
vedlegg P.11]

001-999



EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidendeNr.	38/252 27.6.2013

I	en	gitt	stat	er	det	sjusifrede	tallet	for	tekniske	egenskaper	og	serienummer	tilstrekkelig	for	entydig	å	kunne	identifisere	
et	kjøretøy	innenfor	hver	gruppe	godsvogner,	trukkede	passasjervogner,	trekkraftmateriell(1)	og	spesialkjøretøyer(2).

Bokstavkoder	supplerer	nummeret:

a)		 merking	tilknyttet	samtrafikkevne	(se nærmere detaljer i vedlegg P.5),

b)		 forkortelse	for	staten	der	kjøretøyet	er	registrert	(se nærmere detaljer i vedlegg P.4),

c)		 forkortelse	for	innehaveren(3)	(se nærmere detaljer i vedlegg P.1),

d)		 forkortelse	for	tekniske	egenskaper	(se nærmere detaljer i vedlegg P.13 for trukkede passasjervogner, vedlegg P.12 
for godsvogner, vedlegg P.14 for spesialkjøretøyer).

Tekniske	egenskaper,	koder	og	forkortelser	forvaltes	av	ett	eller	flere	organer	(heretter	kalt	«det	sentrale	organ»),	som	
foreslås	av	ERA	(Det	europeiske	jernbanebyrå)	som	følge	av	aktivitet	nr.15	i	byråets	arbeidsprogram	for	2005.

Tildeling	av	nummer

Reglene	for	forvalting	av	numrene	vil	bli	foreslått	av	ERA	som	en	del	av	aktivitet	nr.	15	i	dets	arbeidsprogram	for	2005.

___________

(1)	 For	trekkraftmateriell	skal	nummeret	være	entydig	i	en	gitt	stat	og	bestå	av	seks	sifre.
(2)	 For	spesialvogner	skal	nummeret	være	entydig	i	en	gitt	stat,	og	det	første	sifferet	og	de	fem	siste	sifrene	inneholder	tekniske	egen-

skaper	og	serienummer.
(3)	 En	innehaver	av	et	kjøretøy	er	den	personen	som	i	egenskap	av	å	være	eier	eller	rettighetshaver	utnytter	et	kjøretøy	økonomisk	som	

et	transportmiddel	på	permanent	basis,	og	som	er	registrert	som	sådan	i	registeret	over	rullende	materiell.
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VEDLEGG P.1

MERKING	MED	BETEGNELSE	FOR	INNEHAVER

Definisjon	av	merking	med	betegnelse	for	innehaver,	VKM	(Vehicle Keeper Marking)

En	merking	med	betegnelse	for	innehaver	(VKM	)	er	en	alfanumerisk	kode	som	består	av	to	til	fem	bokstaver(1).	En	
VKM	skal	være	påført	hvert	enkelt	kjøretøy	i	nærheten	av	kjøretøyets	nummer.	VKM	angir	innehaveren	av	kjøretøyet	
som	er	registrert	i	registeret	over	rullende	materiell.

En	VKM	skal	være	 entydig	 i	 alle	 stater	 som	er	omfattet	 av	denne	TSI-en,	og	 som	 inngår	 en	 avtale	 som	 innebærer	
anvendelse	av	systemet	for	nummerering	av	kjøretøyer	og	merking	med	betegnelse	for	innehaver	som	beskrevet	i	denne	
TSI-en.

Format	for	merking	med	betegnelse	for	innehaver

VKM	angir	det	fullstendige	navnet,	eller	om	mulig	en	gjenkjennende	forkortelse	av	navnet	på	innehaveren	av	kjøretøyet.	
Alle	de	26	bokstavene	i	det	latinske	alfabetet	kan	brukes.	Det	brukes	store	bokstaver	i	VKM.	Bokstaver	som	ikke	står	
for	den	første	bokstaven	i	innehaverens	navn,	kan	skrives	med	små	bokstaver.	Entydigheten	skal	ikke	avhenge	av	om	
det	brukes	store	eller	små	bokstaver.

Bokstavene	kan	inneholde	diakritiske	tegn(2).	Det	skal	ses	bort	fra	disse	diakritiske	tegnene	som	brukes	sammen	med	
bokstaver,	når	det	kontrolleres	om	betegnelsen	er	entydig.

For	kjøretøyer	som	tilhører	innehavere	bosatt	i	en	stat	som	ikke	bruker	det	latinske	alfabetet,	kan	en	oversettelse	av	
VKM	til	deres	eget	alfabet	tilføyes	etter	VKM,	atskilt	med	en	skråstrek	(«/»).	Det	ses	bort	fra	denne	oversatte	VKM	i	
forbindelse	med	databehandling.

Unntak	fra	kravet	om	merking	med	betegnelse	for	innehaver

Medlemsstatene	kan	beslutte	å	anvende	følgende	unntak.

En	 VKM	 kreves	 ikke	 for	 kjøretøyer	 med	 nummereringssystemer	 som	 ikke	 følger	 dette	 vedlegg	 (se	 de	 generelle	
merknadene,	nr.	2).	Det	skal	likevel	framlegges	relevant	informasjon	om	identiteten	til	innehaveren	av	kjøretøyet,	for	de	
organisasjonene	som	er	involvert	i	driften	av	kjøretøyet	på	de	nettene	som	denne	TSI-en	får	anvendelse	på.

Når	innehaverens	fullstendige	navn	og	adresse	er	påført	kjøretøyet,	er	det	ikke	påkrevd	med	VKM	for

–	 kjøretøyer	som	tilhører	innehavere	med	en	så	begrenset	vognpark	at	det	ikke	er	nødvendig	med	VKM,

–	 spesialkjøretøyer	til	vedlikehold	av	infrastrukturen.

Det	kreves	ikke	VKM	for	lokomotiver,	motorvognsett	og	passasjervogner	som	bare	brukes	i	innenlands	trafikk	når

–	 de	er	påført	innehaverens	logo,	og	denne	logoen	inneholder	de	samme	lett	gjenkjennelige	bokstavene	som	VKM,

–	 de	er	forsynt	med	en	lett	gjenkjennelig	logo	som	er	godtatt	av	vedkommende	nasjonale	myndighet	som	en	fullgod	
erstatning	for	VKM.

Når	et	foretaks	logo	er	påført	i	tillegg	til	VKM,	er	bare	VKM	gyldig,	og	det	skal	ses	bort	fra	logoen.

Bestemmelser	om	tildeling	av	merking	med	betegnelse	for	innehaver

Det	kan	utstedes	flere	enn	én	VKM	til	en	innehaver	av	kjøretøyer	dersom

–	 innehaveren	av	kjøretøyet	har	et	offisielt	navn	på	mer	enn	ett	språk,

–	 en	innehaver	av	kjøretøyer	har	en	god	grunn	til	å	skille	mellom	separate	vognparker	innenfor	sin	organisasjon.

(1)	 For	NMBS/SNCB	er	det	fortsatt	tillatt	å	bruke	bokstaven	B	innskrevet	i	en	sirkel.
(2)	 Diakritiske	tegn	er	«aksenttegn»	som	f.eks.	À,	Ç,	Ö,	Č,	Ž,	Å	osv.	Spesialbokstaver	som	Ø	og	Æ	vil	bli	angitt	med	en	enkelt	bokstav;	

ved	kontroll	av	om	betegnelsen	er	entydig,	behandles	Ø	som	O	og	Æ	som	A.
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En	enkel	VKM	kan	utstedes	for	en	gruppe	foretak

–	 som	tilhører	en	enkelt	organisasjonsstruktur	som	har	utpekt	og	gitt	en	organisasjon	i	denne	strukturen	mandat	til	å	
håndtere	alle	spørsmål	på	vegne	av	alle	andre,

–	 som	har	gitt	en	enkelt	separat	juridisk	person	mandat	til	å	håndtere	alle	spørsmål	på	deres	vegne,	når	den	juridiske	
personen	regnes	som	innehaver.

Register	over	merking	med	betegnelse	for	innehaver	og	framgangsmåte	for	tildeling

VKM-registeret	er	offentlig	og	ajourføres	i	sanntid.

En	søknad	om	en	VKM	inngis	til	søkerens	vedkommende	nasjonale	myndighet	og	videresendes	til	det	sentrale	organet.	
En	VKM	kan	først	brukes	etter	at	den	er	offentliggjort	av	det	sentrale	organet.

Innehaveren	av	en	VKM	skal	underrette	vedkommende	nasjonale	myndighet	når	vedkommende	ikke	lenger	bruker	en	
VKM,	og	vedkommende	nasjonale	myndighet	videresender	denne	informasjonen	til	det	sentrale	organet.	En	VKM	blir	
så	tilbakekalt	når	innehaveren	har	bevist	at	merkingen	er	blitt	endret	på	alle	aktuelle	kjøretøyer.	Den	vil	ikke	bli	utstedt	
på	nytt	på	ti	år,	med	mindre	den	blir	utstedt	på	nytt	til	den	opprinnelige	innehaveren,	eller	på	dennes	anmodning	til	en	
annen	innehaver.

En	VKM	kan	overføres	 til	en	annen	 innehaver	som	er	den	opprinnelige	 innehaverens	rettslige	etterfølger.	En	VKM	
fortsetter	å	være	gyldig	når	innehaveren	skifter	navn,	og	det	nye	navnet	ikke	ligner	på	VKM.

Den	første	listen	over	VKM	vil	bli	utarbeidet	ved	hjelp	av	eksisterende	forkortelser	for	jernbaneforetak.

VKM	vil	bli	påført	alle	nybygde	kjøretøyer	etter	at	de	relevante	TSI-ene	er	trådt	i	kraft.	Eksisterende	kjøretøyer	skal	
oppfylle	VKM-merkingen	innen	utgangen	av	2014.

__________
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VEDLEGG P.2

PÅFØRING	AV	NUMMERET	OG	TILHØRENDE	BOKSTAVMERKING	PÅ	vognkassen

Generelle	retningslinjer	for	ekstern	merking

De	store	bokstavene	og	sifrene	som	utgjør	merkingen,	skal	være	minst	80	mm	høye	og	med	sans-serif-typer	av	ensartet	
kvalitet.

En	mindre	høyde	kan	bare	brukes	dersom	det	ikke	er	andre	muligheter	enn	å	påføre	merkingen	på	rammebjelkene.

Merkingen	skal	ikke	påføres	høyere	enn	to	meter	over	skinnenivå.

Godsvogner

Merkingen	skal	påføres	vognkassen	på	følgende	måte:

23 TEN 31 TEN 33 TEN 43 (Når	VKM	ikke	er	brukt,	påføres	
fullstendig	 navn	 og	 adresse	 på	
kjøretøyet)80 D-RFC 80 D-DB 84 NL-ACTS 87 F

7369	553-4 0691	235-2 4796	100-8 4273	361-3

Zcs Tanoos Slpss Laeks

For	godsvogner	med	vognkasser	som	ikke	har	et	areal	som	er	stort	nok	til	denne	type	merking,	særlig	når	det	dreier	seg	
om	flatvogner,	skal	merkingen	påføres	som	følger:

01 87 3320	644-7

TEN F-SNCF Ks

Når	en	eller	flere	initialer	av	nasjonal	betydning	er	påført	en	godsvogn,	skal	denne	nasjonale	merkingen	stå	etter	den	
internasjonale	bokstavmerkingen	og	være	atskilt	fra	denne	med	en	bindestrek.

Passasjervogner	og	trukkede	passasjervogner

Nummeret	skal	påføres	på	begge	sider	av	kjøretøyet	på	følgende	måte:

Merkingen	av	staten	der	kjøretøyet	er	registrert,	og	av	de	tekniske	egenskapene	påføres	rett	foran,	etter	eller	under	det	
tolvsifrede	vognnummeret.

Når	det	dreier	seg	om	passasjervogner	med	førerrom,	skal	nummeret	også	påføres	inni	førerrommet.

Lokomotiver,	motorvogner	og	spesialkjøretøyer

Det	tolvsifrede	standardnummeret	skal	påføres	på	begge	sider	av	det	trekkraftmateriellet	som	brukes	til	internasjonal	
trafikk,	på	følgende	måte:

91	88	0001323-0

Det	tolvsifrede	standardnummeret	skal	også	påføres	inni	hvert	trekkraftmateriells	førerrom.

Innehaveren	 kan	 påføre	 sin	 egen	 nummermarkering	med	 tegn	 som	 er	 større	 enn	 standardnummeret	 (som	vanligvis	
består	av	sifrene	 i	serienummeret	supplert	med	en	bokstavkode),	noe	som	kan	være	nyttig	med	henblikk	på	driften.	
Innehaveren	bestemmer	selv	hvor	den	egne	nummermarkeringen	skal	påføres.
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Eksempler SP	42037 ES	64	F4	—	099 88	—	1323 473011

92	51	0042037-9 94	80	0189	999	—	6 91	88	0001323-0 92	87	473011-0 94	79	2	642	185-5

Disse	reglene	kan	endres	i	bilaterale	avtaler	for	kjøretøyer	som	finnes	på	det	tidspunktet	TSI-en	trer	i	kraft,	og	som	er	
beregnet	på	en	bestemt	trafikktjeneste,	og	der	det	ikke	er	noen	risiko	for	å	blande	sammen	forskjellig	rullende	materiell	
som	trafikkerer	de	aktuelle	jernbanenettene.	Dette	unntaket	er	gyldig	for	et	tidsrom	som	fastsettes	av	vedkommende	
nasjonale	myndigheter.

Den	 nasjonale	 myndigheten	 kan	 kreve	 at	 bokstavkoden	 for	 staten	 og	 VKM-merkingen	 skal	 angis	 i	 tillegg	 til	 det	
tolvsifrede	vognnummeret.

___________
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VEDLEGG P.3

REGLER	FOR	FASTSETTELSE	AV	KONTROLLTALLET	(SIFFER	12)

Kontrolltallet	skal	fastsettes	på	følgende	måte:

–	 sifrene	på	de	like	plassene	i	grunntallet	(talt	fra	høyre)	leses	med	sine	egne	desimalverdier,

–	 sifrene	på	de	ulike	plassene	i	grunntallet	(talt	fra	høyre)	multipliseres	med	2,

–	 summen	av	sifrene	på	de	like	plassene	og	de	sifrene	som	blir	produktene	ved	å	multiplisere	sifrene	på	de	ulike	
plassene,	regnes	så	ut,

–	 sluttallet	for	denne	summen	has	i	minnet,

–	 det	tallet	som	skal	legges	til	dette	sluttallet	for	at	summen	skal	bli	10,	utgjør	kontrolltallet;	dersom	sluttallet	er	lik	
null,	er	kontrolltallet	også	null.

Eksempler

1. Anta	at	grunntallet	er 3 3 8 4 4 7 9 6 1 0 0

Multiplikasjonsfaktor 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

6 3 16 4 8 7 18 6 2 0 0

Sum:	6	+	3	+	1	+	6	+	4	+	8	+	7	+	1	+	8	+	6	+	2	+	0	+	0	=	52

Sluttallet	for	denne	summen	er	2.

Kontrolltallet	vil	derfor	være	8,	og	grunntallet	blir	således	registreringsnummeret	33	84	4796	100	-	8.

2. Anta	at	grunntallet	er 3 1 5 1 3 3 2 0 1 9 8

Multiplikasjonsfaktor 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

6 1 10 1 6 3 4 0 2 9 16

Sum:	6	+	1	+	1	+	0	+	1	+	6	+	3	+	4	+	0	+	2	+	9	+	1	+	6	=	40

Sluttallet	for	denne	summen	er	0.

Kontrolltallet	vil	derfor	være	0,	og	grunntallet	blir	således	registreringsnummeret	31	51	3320	198	-	0.

___________
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VEDLEGG P.4

KODER	FOR	DE	STATENE	DER	KJØRETØYENE	ER	REGISTRERT	(SIFFER	3-4	OG	FORKORTELSE)

«Informasjon om tredjestater er utelukkende tatt med til orientering.»

Stater Alfabetisk	
landkode(1) Numerisk	landkode Foretak	som	berøres	av	hakeparentesene	i	

vedlegg	P.6	og	P.7(2)

Albania AL 41 HSh

Algerie DZ 92 SNTF

Armenia AM(3) 58 ARM

Østerrike A 81 ÖBB

Aserbajdsjan AZ 57 AZ

Hviterussland BY 21 BC

Belgia B 88 SNCB/NMBS

Bosnia-Hercegovina BIH 44 ŽRS

50 ŽFBH

Bulgaria BG 52 BDZ,	SRIC

Kina RC 33 KZD

Kroatia HR 78 HŽ

Cuba CU(3) 40 FC

Kypros CY

Tsjekkia CZ 54 ČD

Danmark DK 86 DSB,	BS

Egypt ET 90 ENR

Estland EST 26 EVR

Finland FIN 10 VR,	RHK

Frankrike F 87 SNCF,	RFF

Georgia GE 28 GR

Tyskland D 80 DB,	AAE(4)

Hellas GR 73 CH

Ungarn H 55 MÁV,	GySEV/ROeEE(4)

Iran IR 96 RAI

Irak IRQ(3) 99 IRR

Irland IRL 60 CIE

Israel IL 95 IR

Italia I 83 FS,	FNME(4)
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Stater Alfabetisk	
landkode(1) Numerisk	landkode Foretak	som	berøres	av	hakeparentesene	i	

vedlegg	P.6	og	P.7(2)

Japan J 42 EJRC

Kasakhstan KZ 27 KZH

Kirgisistan KS 59 KRG

Latvia LV 25 LDZ

Libanon RL 98 CEL

Liechtenstein LIE(3)

Litauen LT 24 LG

Luxembourg L 82 CFL

Den	tidligere	jugoslaviske	republikk	
Makedonia

MK 65 CFARYM	(MŽ)

Malta M

Moldova MD(3) 23 CFM

Monaco MC

Mongolia MGL 31 MTZ

Marokko MA 93 ONCFM

Nederland NL 84 NS

Nord-Korea PRK(3) 30 ZC

Norge N 76 NSB,	JBV

Polen PL 51 PKP

Portugal P 94 CP,	REFER

Romania RO 53 CFR

Russland RUS 20 RZD

Serbia-Montenegro SCG 72 JŽ

Slovakia SK 56 ŽSSK,	ŽSR

Slovenia SLO 79 SŽ

Sør-Korea ROK 61 KNR

Spania E 71 RENFE

Sverige S 74 GC,	BV

Sveits CH 85 SBB/CFF/FFS,	BLS(4)

Syria SYR 97 CFS

Tadsjikistan TJ 66 TZD

Tunis TN 91 SNCFT

Tyrkia TR 75 TCDD
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Stater Alfabetisk	
landkode(1) Numerisk	landkode Foretak	som	berøres	av	hakeparentesene	i	

vedlegg	P.6	og	P.7(2)

Turkmenistan TM 67 TRK

Ukraina UA 22 UZ

Det	forente	kongerike GB 70 BR

Usbekistan UZ 29 UTI

Vietnam VN(3) 32 DSVN

(1)	 I	samsvar	med	det	alfabetiske	kodesystemet	som	er	beskrevet	i	tillegg	4	til	1949-konvensjonen	og	artikkel	45	nr.	4	i	1968-konvensjonen	
om	veitrafikk.

(2)	 Foretak	som	da	TSI-en	trådte	i	kraft,	var	medlemmer	av	UIC	eller	OSJD	og	brukte	de	landkodene	som	er	beskrevet,	som	foretakskode.
(3)	 Koder	som	skal	bekreftes.
(4)	 Inntil	 alle	de	endringene	som	er	beskrevet	 i	nr.	3	 i	de	generelle	merknadene	 trer	 i	kraft,	kan	disse	 foretakene	bruke	kodene	43	

(GySEV/ROeEE),	63	(BLS),	64	(FNME),	68	(AAE).	Ajourføringsperioden	vil	så	bli	angitt	sammen	med	de	berørte	medlemsstatene.
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VEDLEGG P.5

BOKSTAVMERKING	AV	SAMTRAFIKKEVNE

TEN: Kjøretøyer	som	oppfyller	TSI-en	for	rullende	materiell

RIV: Godsvogner	som	oppfyller	RIV-bestemmelsene	på	det	tidspunktet	de	oppheves

PPW: Godsvogner	som	oppfyller	PPW-avtalen	(i	OJSD-statene)

RIC: Passasjervogner	som	oppfyller/oppfylte	RIC-bestemmelsene

Bokstavmerkingen	av	samtrafikkevne	for	spesialkjøretøyer	er	beskrevet	i	vedlegg	P.14.

__________
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VEDLEGG P.8

TYPER	TREKKRAFTMATERIELL	(SIFFER	1-2)

Det	første	sifferet	er	«9».

Det	annet	siffer	fastsettes	av	hver	medlemsstat.	Det	kan	for	eksempel	passe	med	kontrolltallet	dersom	dette	sifferet	også	
beregnes	med	serienummeret.

Dersom	annet	siffer	beskriver	type	trekkraftmateriell,	er	følgende	koder	obligatorisk:

Kode Generell	type	kjøretøy

0 Diverse

1 Elektrisk	lokomotiv

2 Diesellokomotiv

3 Elektrisk	togsett	(høyhastighet)	[motorvogn	eller	styrevogn]

4 Elektrisk	togsett	(unntatt	høyhastighet)	[motorvogn	eller	styrevogn]

5 Dieseldrevet	togsett	[motorvogn	eller	styrevogn]

6 Spesialstyrevogn

7 Elektrisk	skiftelokomotiv

8 Dieseldrevet	skiftelokomotiv

9 Arbeidskjøretøy

VEDLEGG P.9

MERKING	AV	GODSVOGNER	MED	STANDARDNUMMER	(SIFFER	5-7)

Dette	vedlegg	angir	med	tabeller	den	numeriske	merkingen	med	4	sifre	som	hører	sammen	med	godsvognens	viktigste	
tekniske	egenskaper.

Dette	vedlegget	distribueres	ut	på	et	separat	medium	(elektronisk	fil).

_________
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VEDLEGG P.11

KODER	FOR	DE	TEKNISKE	EGENSKAPENE	TIL	SPESIALKJØRETØYER	(SIFFER	6-8)

Tillatt	hastighet	for	spesialkjøretøyer	(siffer	6)

Klassifisering Kjørehastighet	med	egen	framdrift

≥	100	km/t <	100	km/t 0	km/t

Kan	anvendes	i	et	
tog

V	≥	100	km/t
Egen	framdrift 1 2

Ikke	egen	framdrift 3

V	<	100	
km/t	og/eller	

begrensninger(a)

Egen	framdrift 4

Ikke	egen	framdrift 5

Kan	ikke	anvendes	i	et	tog
Egen	framdrift 6

Ikke	egen	framdrift 7

Rullende	materiell/veigående	kjøretøy	med	egen	framdrift
som	kan	anvendes	i	et	tog(b) 8

Rullende	materiell/veigående	kjøretøy	med	egen	framdrift
som	ikke	kan	anvendes	i	et	tog(b) 9

Rullende	materiell/veigående	kjøretøy	uten	egen	framdrift 0

(a)	 Med	begrensninger	menes	en	særlig	posisjon	i	et	tog	(f.eks.	bakenden),	en	obligatorisk	beskyttelsesvogn	osv.
(b)		 Særlige	vilkår	for	anvendelse	i	et	tog	skal	være	oppfylt.

Type	og	undertype	av	spesialkjøretøyer	(siffer	7-8)

7.	siffer 8.	siffer Kjøretøyer/maskiner

1
Infrastruktur	

og	
overbygning

1 Tog	til	sporlegging	og	fornyelse	av	
spor

2 Utstyr	for	nedlegging	av	sporveksler	
og	skinnekryss

3 Tog	for	vedlikehold	av	sporet

4 Ballastrensemaskin

5

Maskin	til	bakkearbeid

6

7

8

9 Skinnegående	kran	(unntatt	for	
gjeninnsetting	på	sporet)

0 Annet	eller	generelt

7.	siffer 8.	siffer Kjøretøyer/maskiner

2
Spor

1 Høyeffektive	skinnegående	
pakkemaskiner	til	alminnelige	spor

2 Andre	skinnegående	pakkemaskiner	til	
alminnelige	spor

3 Skinnegående	pakkemaskin	med	
stabilisering

4 Skinnegående	pakkemaskin	til	
sporveksler	og	skinnekryss

5 Ballastplog

6 Stabiliseringsmaskin

7 Slipe-	og	sveisemaskin

8 Flerfunksjonsmaskin

9 Vogn	for	å	undersøke	sporet

0 Annet
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7.	siffer 8.	siffer Kjøretøyer/maskiner

3
Kjøreledning

1 	Flerfunksjonsmaskin

2 Maskin	for	opprulling	og	utrulling

3 Maskin	for	installering	av	stolper

4 Trommelmaskin

5 Maskin	for	stramming	av	kjøreledning

6 Maskin	med	heveplattform	og	maskin	
med	stillas

7 Maskin	for	rengjøring

8 Maskin	for	smøring

9 Inspeksjonsvogn	til	kjøreledning

0 Annet

4
Konstruk-
sjoner

1 Sporleggingsmaskin

2 Inspeksjonsplattform	for	bro

3 Inspeksjonsplattform	for	tunnel

4 Gassrensemaskin

5 Ventilasjonsmaskin

6 Maskin	med	heveplattform	eller	stillas

7 Maskin	for	tunnelbelysning

8

9

0 Annet

5
Lasting,	
lossing	og	
forskjellig	
transport

1 Maskin	for	lasting/lossing	og	transport	
av	skinner

2

Maskin	for	lasting/lossing	og	transport	
av	ballast,	grus	osv.3

4

5

Maskin	for	lasting/lossing	og	transport	
av	sviller6

7

8 Maskin	for	lasting/lossing	og	transport	
av	sporveksler	osv.

9 Maskin	for	lasting/lossing	og	transport	
av	andre	materialer

0 Annet

7.	siffer 8.	siffer Kjøretøyer/maskiner

6
Måling

1 Målevogn	for	bakkearbeid

2 Målevogn	for	spor

3 Målevogn	for	kjøreledning

4 Målevogn	for	sporvidde

5 Målevogn	for	signaler

6 Målevogn	for	telekommunikasjon

7

8

9

0 Annet

7
Nødssitua-
sjoner

1 Hjelpekran

2 Hjelpetog

3 Hjelpetog	for	tunneler

4 Beredskapsvogn

5 Brannslukningsvogn

6 Ambulansevogn

7 Reparasjonsvogn

8

9

0 Annet

8
Drift,	

transport,	
energi	osv.

1
Trekkraftkjøretøyer

2

3 Transportvogn	(unntatt	59)

4 Motorvogn

5
Dressin/skinnevogn

6

7 Betongvogn

8

9

0 Annet
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7.	siffer 8.	siffer Kjøretøyer/maskiner

9
Miljø

1 Snøplog	med	egen	framdrift

2 Snøplog	som	trekkes

3 Snøkost

4 Avisningsmaskin

5 Maskin	for	å	bekjempe	ugress

6 Maskin	for	sporrensing

7

8

9

0 Annet

7.	siffer 8.	siffer Kjøretøyer/maskiner

0
Jernbane/vei

1 Maskiner	for	jernbane/vei	av	
kategori	12

3 Maskiner	for	jernbane/vei	av	
kategori	24

5 Maskiner	for	jernbane/vei	av	
kategori	36

7 Maskiner	for	jernbane/vei	av	
kategori	48

9

0 Annet
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VEDLEGG P.12

BOKSTAVMERKING	AV	GODSVOGNER	UNNTATT	LEDDVOGNER	OG	VOGNSETT

FASTSETTELSE	AV	BOKSTAVGRUPPE	OG	UNDERBOKSTAVER

1.	 Viktige	merknader

I	tabellene	nedenfor

–	 viser	de	opplysningene	som	er	angitt	i	meter,	til	godsvognens	innvendige	lengde	(lu),

–	 viser	de	opplysningene	som	er	angitt	i	tonn	(tu),	til	den	høyeste	lastegrensen	som	er	angitt	i	lastetabellen	for	den	
aktuelle	godsvognen;	denne	grensen	fastsettes	i	samsvar	med	de	framgangsmåtene	som	er	fastsatt.

2.	 Internasjonale	underbokstaver	som	er	felles	for	alle	bokstavgrupper

q ledning	for	elektrisk	oppvarming	som	kan	mates	med	alle	godkjente	strømstyrker

qq ledning	og	installasjoner	for	elektrisk	oppvarming	som	kan	mates	med	alle	godkjente	strømstyrker

s godsvogner	godkjent	for	framføring	under	«s»-forhold	(se	vedlegg	B	til	TSI-en	for	rullende	materiell)

ss godsvogner	godkjent	for	framføring	under	«ss»-forhold	(se	vedlegg	B	til	TSI-en	for	rullende	materiell)

3.	 Nasjonale	underbokstaver

t,	u,	v,	w,	x,	y,	z

Verdien	for	disse	bokstavene	fastsettes	av	hver	medlemsstat.

bokstavgruppe:	E	—	åpen	godsvogn	med	høye	sider

Referansevogn

Vanlig	type	
med	side-	og	endetipping,	med	flat	bunn	
med	to	aksler:	lu	≥	7,70	m;	25	t	≤	tu	≤	30	t	
med	fire	aksler:	lu	≥	12	m;	50	t	≤	tu	≤	60	t	

med	seks	aksler	eller	mer:	lu	≥	12	m;	60t	≤	tu	≤	75	t

Underbokstaver a med	fire	aksler

aa med	seks	aksler	eller	mer

c med	bunnlemmer(a)

k
med	to	aksler:	tu	<	20	t	
med	fire	aksler:	tu	<	40	t	
med	seks	aksler	eller	mer:	tu	<	50	t

kk
med	to	aksler:	20	t	≤	tu	<	25	t	
med	fire	aksler:	40	t	≤	tu	<	50	t	
med	seks	aksler	eller	mer:	50	t	≤	tu	<	60	t

l uten	sidetipping

ll uten	bunnlemmer(b)

m med	to	aksler:	lu	<	7,70	m	
med	fire	aksler	eller	mer:	lu	<	12	m

mm med	fire	aksler	eller	mer:	lu	>12	m(b)

n
med	to	aksler:	tu	>	30	t	
med	fire	aksler:	tu	>	60	t	
med	seks	aksler	eller	mer:	tu	>	75	t

o uten	endetipping

p med	bremsehus(b)

(a)	 Dette	gjelder	bare	for	åpne	vogner	med	høye	sider	og	flat	bunn,	som	er	forsynt	med	en	innretning	som	gjør	at	de	kan	brukes	
enten	 som	vanlige	godsvogner	med	flat	bunn,	 eller	 for	 lossing	ved	 tyngdekraft	 av	visse	 former	 for	gods	ved	å	manøvrere	
bunnlemmene.

(b)	 Gjelder	bare	for	godsvogner	med	en	sporvidde	på	1	520	mm.
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BOKSTAVGRUPPE:	F	—	ÅPEN	GODSVOGN	MED	HØYE	SIDER

Referansevogn

Særlig	type
med	to	aksler:	25	t	≤	tu	≤	30	t
med	tre	aksler:	25	t	≤	tu	≤	40	t
med	fire	aksler:	50	t	≤	tu	≤	60	t

med	seks	aksler	eller	mer:	60	t	≤	tu	≤	75	t

Underbokstaver a med	fire	aksler

aa med	seks	aksler	eller	mer

b høy	kapasitet	med	aksler	(volum	>	45	m3)

c med	kontrollert	lossing	ved	tyngdekraft	vekselvis	i	begge	sider	i	toppen(a)

cc med	kontrollert	lossing	ved	tyngdekraft	vekselvis	i	begge	sider	i	bunnen(a)

f egnet	til	trafikk	med	Det	forente	kongerike

ff egnet	til	trafikk	med	Det	forente	kongerike	(utelukkende	via	tunnel)

fff egnet	til	trafikk	med	Det	forente	kongerike	(utelukkende	via	togferge)

k
med	to	eller	tre	aksler:	tu	<	20	t	
med	fire	aksler:	tu	<	40	t	
med	seks	aksler	eller	mer:	tu	<	50	t

kk
med	to	eller	tre	aksler:	20	t	≤	tu	<	25	t	
med	fire	aksler:	40	t	≤	tu	<	50t	
med	seks	aksler	eller	mer:	50	t	≤	tu	<	60	t

l med	bulklossing	ved	tyngdekraft	samtidig	i	begge	sider	i	toppen(a)

ll med	bulklossing	ved	tyngdekraft	samtidig	i	begge	sider	i	bunnen(a)

n

med	to	aksler:	tu	>	30	t	
med	tre	aksler	eller	mer:	tu	>	40	t	
med	fire	aksler:	tu	>	60	t	
med	seks	aksler	eller	mer:	tu	>	75	t

o med	aksial	lossing	ved	tyngdekraft	i	toppen(a)

oo med	aksial	lossing	ved	tyngdekraft	i	bunnen(a)

p med	aksial	kontrollert	lossing	ved	tyngdekraft	i	toppen(a)

pp med	aksial	kontrollert	lossing	ved	tyngdekraft	i	bunnen(a)

ppp med	bremsehus(b)

(a)	 Godsvogner	med	lossing	ved	tyngdekraft	i	bokstavgruppe	F	er	åpne	vogner	som	ikke	har	flat	bunn	eller	kan	tippes	verken	i	enden	
eller	i	siden.

(b)	 Gjelder	bare	for	godsvogner	med	en	sporvidde	på	1	520	mm.
Metoden	for	å	losse	disse	godsvognene	er	fastsatt	ved	hjelp	av	en	kombinasjon	av	følgende	egenskaper:
Plassering av åpningene for lossing:
—	aksial:	 Åpninger	er	plassert	over	midten	av	sporet.
—	bilateral:	 Åpninger	er	plassert	på	hver	side	av	sporet	utenfor	skinnene.
	 (For	disse	godsvognene	foregår	lossing:

—	 samtidig	dersom	en	fullstendig	tømming	av	vognen	krever	at	åpningene	skal	være	åpne	på	begge	sider
—	 vekselvis	dersom	en	fullstendig	tømming	av	vognen	kan	skje	ved	bare	å	åpne	åpningene	på	den	ene	siden).

—	toppen:	 Den	nederste	kanten	av	 lossingskanalen	(uten	at	det	 tas	hensyn	 til	bevegelige	 innretninger	som	kan	utvide	denne	
kanalen),	er	plassert	minst	0,700	m	over	skinnene	og	gjør	det	mulig	å	bruke	et	transportbånd	for	å	fjerne	godset.

—	bunnen:	 Plasseringen	av	lossingskanalens	nederste	kant	gjør	at	det	er	umulig	å	bruke	et	transportbånd	for	å	fjerne	godset.
Lossingskapasitet:
—	bulk:	 Når	åpningene	først	er	åpnet	for	lossing,	kan	de	ikke	lukkes	før	vognen	er	tømt.
—	kontrollert:	 Når	som	helst	under	lossingen	kan	tømmingen	reguleres	eller	også	avbrytes.
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BOKSTAVGRUPPE:	G	—	LUKKEDE	GODSVOGNER

Referansevogn

Vanlig	type	
med	minst	åtte	ventilasjonsåpninger	

med	to	aksler:	9	m	≤	lu	<	12	m;	25	t	≤	tu	≤	30	t	
med	fire	aksler:	15	m	≤	lu	<	18	m;	50	t	≤	tu	≤	60	t	

med	seks	aksler	eller	mer:	15	m	≤	lu	<	18	m;	60	t	≤	tu	≤	75	t

Under	bokstaver a med	fire	aksler

aa med	seks	aksler	eller	mer

b
høy	kapasitet:
—	 med	to	aksler:	lu	≥12	m	og	nettovolum	på	≥	70	m3

—	 med	fire	aksler	eller	mer:	lu	≥	18	m

bb med	fire	aksler:	lu	>	18	m(a)

g til	korn

h til	frukt	og	grønnsaker(b)

k
med	to	aksler:	tu	<	20	t	
med	fire	aksler:	tu	<	40	t	
med	seks	aksler	eller	mer:	tu	<	50	t

kk
med	to	aksler:	20	t	≤	tu	<	25	t	
med	fire	aksler:	40	t	≤	tu	<	50	t	
med	seks	aksler	eller	mer:	50	t	≤	tu	<	60	t

l med	minst	åtte	ventilasjonsåpninger

ll med	utvidede	døråpninger(a)

m med	to	aksler:	lu	<	9	m	
med	fire	aksler	eller	mer:	lu	<	15	m

n
med	to	aksler:	tu	>	30	t	
med	fire	aksler:	tu	>	60	t	
med	seks	aksler	eller	mer:	tu	>	75	t

o med	to	aksler:	lu	<12	m	og	nettovolum	på	≥	70	m3

p med	bremsehus(b)

(a)	 Gjelder	bare	for	godsvogner	med	en	sporvidde	på	1	520	mm.
(b)	 Begrepet	«Til	frukt	og	grønnsaker»	gjelder	bare	for	de	godsvognene	som	har	ekstra	ventilasjonsåpninger	i	gulvhøyde.
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BOKSTAVGRUPPE:	H	—	LUKKEDE	GODSVOGNER

Referansevogn

Særlig	type	
med	to	aksler:	9	m	≤	lu	≤	12	m;	25	t	≤	tu	≤	28	t	
med	fire	aksler:	15	m	≤	lu	<	18	m;	50	t	≤	tu	≤	60	t	

med	seks	aksler	eller	mer:	15	m	≤	lu	<	18	m;	60	t	≤	tu	≤	75	t

Underbokstaver a med	fire	aksler

aa med	seks	aksler	eller	mer

b med	to	aksler:	12	m	≤	lu	≤	14	m	og	nettovolum	på	≥	70	m3(a)
med	fire	aksler	eller	mer:	18	m	≤	lu	<	22	m

bb med	to	aksler:	lu	≥	14m	
med	fire	aksler	eller	mer:	lu	≥	22	m

c med	endedører

cc med	endedører	og	innredet	for	biltransport

d med	bunnlemmer

dd med	kasse	som	kan	tippes(b)

e med	dobbeltbunn

ee med	tredobbelt	bunn	eller	mer

f egnet	til	trafikk	med	Det	forente	kongerike(a)

ff egnet	til	trafikk	med	Det	forente	kongerike	(utelukkende	via	tunnel)

fff egnet	til	trafikk	med	Det	forente	kongerike	(utelukkende	via	togferge)(a)

g til	korn

gg til	sement(b)

h til	frukt	og	grønnsaker(c)

hh til	mineralgjødsel(b)

i med	vegger	som	kan	felles	ned	eller	skyves

ii med	svært	robuste	vegger	som	kan	felles	ned	eller	skyves(d)

k
med	to	aksler:	tu	<	20	t	
med	fire	aksler:	tu	<	40	t	
med	seks	aksler	eller	mer:	tu	<	50	t

kk
med	to	aksler:	20	t	≤	tu	<	25	t	
med	fire	aksler:	40	t	≤	tu	<	50	t	
med	seks	aksler	eller	mer:	50	t	≤	tu	<	60	t

l med	skillevegger	som	kan	skyves(e)

ll med	skillevegger	som	kan	låses	og	skyves(e)

m med	to	aksler:	lu	<	9	m	
med	fire	aksler	eller	mer:	lu	<	15	m

mm med	fire	aksler	eller	mer:	lu	>18	m(b)

n
med	to	aksler:	tu	>	28	t	
med	fire	aksler:	tu	<	60	t	
med	seks	aksler	eller	mer:	tu	>	75	t

o med	to	aksler:	lu	12	m	<	14	m	og	nettovolum	på	≥	70	m3

p med	bremsehus(b)

(a)	 Godsvogner	med	to	aksler	påført	underbokstav	«f»,	«fff»	kan	ha	et	nettovolum	på	under	70	m3.
(b)	 Gjelder	bare	for	godsvogner	med	en	sporvidde	på	1	520	mm.
(c)	 Begrepet	«Til	frukt	og	grønnsaker»	gjelder	bare	for	de	godsvognene	som	har	ekstra	ventilasjonsåpninger	i	gulvhøyde.
(d)	 Gjelder	bare	for	godsvogner	med	en	sporvidde	på	1	435	mm.
(e)	 Skillevegger	som	kan	skyves,	kan	demonteres	midlertidig.
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BOKSTAVGRUPPE:	I	—	TEMPERATURKONTROLLERT	GODSVOGN

Referansevogn

Kjølevogn	
med	varmeisolering	klasse	IN,	

med	motordreven	ventilasjon,	rister	og	isbeholder	≥	3,5	m3

med	to	aksler:	19	m2	≤	gulvareal	<	22	m2;	15	t	≤	tu	≤	25	t
med	fire	aksler:	gulvareal	≥	39	m2;	30	t	≤	tu	≤	40	t

Underbokstaver a med	fire	aksler

b med	to	aksler	og	stort	gulvareal:	22	m2	≤	gulvareal	≤	27	m2

bb med	to	aksler	og	svært	stort	gulvareal:	gulvareal	>	27	m2

c med	kjøttkroker

d til	fisk

e med	elektrisk	ventilasjon

f egnet	til	trafikk	med	Det	forente	kongerike

ff egnet	til	trafikk	med	Det	forente	kongerike	(utelukkende	via	tunnel)

fff egnet	til	trafikk	med	Det	forente	kongerike	(utelukkende	via	togferge)

g med	mekanisk	kjøling(a)(b)

gg kjøleanlegg	med	flytende	gass(a)

h med	varmeisolering	klasse	IR

i mekanisk	kjølt	ved	hjelp	av	maskineri	i	en	teknisk	følgevogn(a)(b)(c)

ii teknisk	følgevogn(a)(c)

k med	to	aksler:	tu	>	15	t	
med	fire	aksler:	tu	<	30	t

l isolert	uten	isbeholdere(a)(d)

m med	to	aksler:	gulvareal	<	19	m2

med	fire	aksler:	gulvareal	<	39	m2

mm med	fire	aksler:	gulvareal	≥	39m2(e)

n med	to	aksler:	tu	>	25	t	
med	fire	aksler:	tu	>	40	t

o med	isbeholdere	med	en	kapasitet	på	under	3,5	m3(d)

p uten	rister

(a)	 Underbokstav	«l»	skal	ikke	påføres	godsvogner	som	har	underbokstav	«g»,	«gg»,	«i»	eller	«ii».
(b)	 Godsvogner	som	er	påført	underbokstav	«g»	og	«i»,	kan	brukes	hver	for	seg	eller	inngå	i	et	mekanisk	kjølt	vognsett.
(c)	 Begrepet	«Teknisk	følgevogn»	får	samtidig	anvendelse	på	fabrikkvogner,	verkstedvogner	(begge	med	eller	uten	soveplasser)	og	

sovevogner.
(d)	 Underbokstav	«o»	skal	ikke	påføres	godsvogner	som	har	underbokstav	«l».
(e)	 Gjelder	bare	for	godsvogner	med	en	sporvidde	på	1	520	mm.
Merk:	 Gulvarealet	i	lukkede	kjølevogner	beregnes	alltid	med	hensyn	til	bruken	av	isbeholdere.
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BOKSTAVGRUPPE:	K	—	FLATVOGN	MED	TO	AKSLER

Referansevogn
Vanlig	type	

med	nedfellbare	sidelemmer	og	korte	sidestøtter	
lu	≥	12	m;	25	t	≤	tu	≤	30	t

Underbokstaver b med	lange	sidestøtter

g beregnet	på	transport	av	containere(a)

i med	avtakbart	tak	og	faste	endevegger(b)

j med	innretning	for	støtdemping

k tu	<	20	t

kk 20	t	≤	tu	<	25	t

l uten	sidestøtter

m 9	m	≤	lu	<	12	m

mm lu	<	9	m

n tu	>	30	t

o med	faste	sider

p uten	sidelemmer(b)

pp med	avtakbare	sidelemmer

(a)	 Underbokstaven	 «g»	 kan	 bare	 brukes	 sammen	med	 bokstavgruppen	K	 for	 vanlige	 godsvogner	 som	bare	 har	 ekstrautstyr	 for	 å	
transportere	containere.	Godsvogner	som	utelukkende	er	beregnet	på	transport	av	containere,	skal	klassifiseres	i	bokstavgruppe	L.

(b)	 Underbokstaven	«p»	skal	ikke	påføres	godsvogner	som	har	underbokstaven	«i».
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BOKSTAVGRUPPE:	L	—	FLATVOGN	MED	TO	AKSLER

Referansevogn Særlig	type	
lu	≥	12	m;	25	t	≤	tu	≤	30	t

Underbokstaver b med	særskilte	fester	for	å	sikre	mellomstore	containere	(pa)(a)

c med	svingbjelke(a)

d beregnet	på	transport	av	personbiler,	uten	bildekk(a)

e med	bildekk	for	transport	av	personbiler(a)

f egnet	til	trafikk	med	Det	forente	kongerike

ff egnet	til	trafikk	med	Det	forente	kongerike	(utelukkende	via	tunnel)

fff egnet	til	trafikk	med	Det	forente	kongerike	(utelukkende	via	togferge)

g beregnet	på	transport	av	containere	(unntatt	pa)(a)(b)

h beregnet	på	transport	av	liggende	plateruller	av	stål(a)(c)

hh beregnet	på	transport	av	stående	plateruller	av	stål(a)(c)

i med	avtakbart	tak	og	faste	endevegger(a)

ii med	svært	robust	avtakbart	metalltak(d)	og	faste	endevegger(a)

j med	innretning	for	støtdemping

k tu	<	20	t

kk 20	t	≤	tu	<	25	t

l uten	sidestøtter

m 9	m	≤	lu	<	12	m

mm lu	<	9	m

n tu	>	30	t

p uten	sidelemmer(a)

(a)	 Det	er	valgfritt	å	anvende	underbokstavene	«l»	eller	«p»	på	godsvogner	som	har	underbokstav	«b»,	«c»,	«d»,	«e»,	«g»,	«h»,	«hh»,	
«i»	eller	«ii».	Tallkodene	skal	imidlertid	alltid	tilsvare	bokstavmerkingen	på	vognene.

(b)	 Godsvogner	som	utelukkende	er	beregnet	på	transport	av	containere	(unntatt	pa).
(c)	 Godsvogner	som	utelukkende	er	beregnet	på	transport	av	plateruller	av	stål.
(d)	 Gjelder	bare	for	godsvogner	med	en	sporvidde	på	1	435	mm.

BOKSTAVGRUPPE:	O	—	KOMBINERT	FLATVOGN	OG	ÅPEN	GODSVOGN	MED	HØYE	SIDER

Referansevogn

Vanlig	type	
med	to	eller	tre	aksler,	med	nedfellbare	side-	eller	endelemmer	og	sidestøtter	

med	to	aksler:	lu	≥	12	m;	25	t	≤	tu	≤	30	t	
med	tre	aksler:	lu	≥	12	m;	25	t	≤	tu	≤	40	t

Underbokstaver a med	tre	aksler

f egnet	til	trafikk	med	Det	forente	kongerike

ff egnet	til	trafikk	med	Det	forente	kongerike	(utelukkende	via	tunnel)

fff egnet	til	trafikk	med	Det	forente	kongerike	(utelukkende	via	togferge)

k tu	<	20	t

kk 20	t	≤	tu	<	25	t

l uten	sidestøtter

m 9	m	≤	lu	<	12	m

mm lu	<	9	m

n med	to	aksler:	tu	>	30	t	
med	tre	aksler:	tu	>	40	t
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BOKSTAVGRUPPE:	R	—	FLATVOGN	MED	BOGGIER

Referansevogn
Vanlig	type	

med	nedfellbare	endelemmer	og	sidestøtter	
18	m	≤	lu	<	22	m;	50	t	≤	tu	≤	60	t

Underbokstaver b lu	≥	22	m

e med	nedfellbare	sidelemmer

g beregnet	på	transport	av	containere(a)

h beregnet	på	transport	av	liggende	plateruller	av	stål(b)

hh beregnet	på	transport	av	stående	plateruller	av	stål(b)

i med	avtakbart	tak	og	faste	endevegger(c)

j med	innretning	for	støtdemping

k tu	<	40	t

kk 40	t	≤	tu	<	50	t

l uten	sidestøtter

m 15	m	≤	lu	<	18	m

mm lu	<	15	m

n tu	>	60	t

o med	faste	endevegger	med	en	høyde	på	under	2	mm

oo med	faste	endevegger	med	en	høyde	på	2	m	eller	over(c)

p uten	nedfellbare	endelemmer(c)

pp med	avtakbare	sidelemmer

(a)	 Underbokstaven	 «g»	 kan	 bare	 brukes	 sammen	med	 bokstavgruppen	R	 for	 vanlige	 godsvogner	 som	 bare	 har	 ekstrautstyr	 for	 å	
transportere	containere.	Godsvogner	som	utelukkende	er	beregnet	på	transport	av	containere,	skal	klassifiseres	i	bokstavgruppe	S.

(b)	 Underbokstavene	«h»	eller	«hh»	kan	bare	brukes	sammen	med	bokstavgruppen	R	for	vanlige	godsvogner	som	bare	har	ekstrautstyr	
for	å	transportere	containere.	Godsvogner	som	utelukkende	er	beregnet	på	transport	av	containere,	skal	klassifiseres	i	bokstavgruppe	
S.

(c)	 Underbokstavene	«oo»	og/eller	«p»	skal	ikke	påføres	godsvogner	som	har	underbokstaven	«i».
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BOKSTAVGRUPPE:	S	—	FLATVOGN	MED	BOGGIER

Referansevogn
Særlig	type	

med	fire	aksler:	lu	≥	18	m;	50	t	≤	tu	≤	60	t	
med	seks	aksler	eller	mer:	lu	≥	22	m;	60	t	≤	tu	≤	75	t

Underbokstaver a med	seks	aksler	(to	boggier	med	tre	aksler)

aa med	åtte	aksler	eller	mer

aaa med	fire	aksler	(to	boggier	med	to	aksler)(a)

b med	særskilte	fester	for	å	sikre	mellomstore	containere	(pa)(b)

c med	svingbjelke(b)

d beregnet	på	transport	av	personbiler,	uten	bildekk(b)(c)

e med	bildekk	for	transport	av	personbiler(b)

f egnet	til	trafikk	med	Det	forente	kongerike

ff egnet	til	trafikk	med	Det	forente	kongerike	(utelukkende	via	tunnel)

fff egnet	til	trafikk	med	Det	forente	kongerike	(utelukkende	via	togferge)

g beregnet	på	transport	av	containere,	med	en	samlet	lastelengde	på	≤	60	fot	
(unntatt	pa)(b)(c)(d)

gg beregnet	på	transport	av	containere,	med	en	samlet	lastelengde	på	>	60	fot	
(unntatt	pa)(b)(c)(d)

h beregnet	på	transport	av	liggende	plateruller	av	stål(b)(c)

hh beregnet	på	transport	av	stående	plateruller	av	stål(b)(c)

i med	avtakbart	tak	og	faste	endevegger(b)

ii med	svært	robust	avtakbart	metalltak(f)	og	faste	endevegger(b)

j med	innretning	for	støtdemping

k med	fire	aksler:	tu	<	40	t	
med	seks	aksler	eller	mer:	tu	<	50	t

kk med	fire	aksler:	40	t	≤	tu	<	50	t	
med	seks	aksler	eller	mer:	50	t	≤	tu	<	60	t

l uten	sidestøtter(b)

m med	fire	aksler:	15	m	≤	lu	<	18	m	
med	seks	aksler	eller	mer:	18	m	≤	lu	<	22	m

mm med	fire	aksler:	lu	<	15	m	
med	seks	aksler	eller	mer:	lu	<	18	m

mmm med	fire	aksler:	lu	≥	22	m(a)

n med	fire	aksler:	tu	>	60	t	
med	seks	aksler	eller	mer:	tu	>	75	t

p uten	sidelemmer(b)

(a)	 Gjelder	bare	for	godsvogner	med	en	sporvidde	på	1	520	mm.
(b)	 Det	er	valgfritt	å	anvende	underbokstavene	«l»	eller	«p»	på	godsvogner	som	har	underbokstav	«b»,	«c»,	«d»,	«e»,	«g»,	«gg»	«h»,	

«hh»,	«i»	eller	«ii».	Tallkodene	skal	imidlertid	alltid	tilsvare	bokstavmerkingen	på	vognene.
(c)	 Godsvogner	som	i	tillegg	til	å	transportere	containere	og	flak,	kan	transportere	kjøretøyer,	skal	merkes	med	underbokstavene	«g»	

eller	«gg»	og	bokstaven	«d».
(d)	 Godsvogner	som	utelukkende	blir	brukt	til	å	transportere	containere	eller	flak	for	løfting	med	åk.
(e)	 Godsvogner	som	utelukkende	er	beregnet	på	transport	av	plateruller	av	stål.
(f)	 Gjelder	bare	for	godsvogner	med	en	sporvidde	på	1	435	mm.
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BOKSTAVGRUPPE:	T	—	GODSVOGN	MED	TAK	SOM	KAN	ÅPNES

Referansevogn
med	to	aksler:	9	m	≤	lu	<	12	m;	25	t	≤	tu	≤	30	t	
med	fire	aksler:	15	m	≤	lu	<	18	m;	50	t	≤	tu	≤	60	t	

med	seks	aksler	eller	mer:	15	m	≤	lu	<	18	m;	60	t	≤	tu	≤	75	t

Under-bokstaver a med	fire	aksler

aa med	seks	aksler	eller	mer

b høy	kapasitet:	med	to	aksler:	lu	≥	12	m	
med	fire	aksler	eller	mer:	lu	≥	18	m(a)(b)

c med	endedører

d med	kontrollert	lossing	ved	tyngdekraft	vekselvis	i	begge	sider	i	toppen(a)
(b)(c)

dd med	kontrollert	lossing	ved	tyngdekraft	vekselvis	i	begge	sider	i	bunnen(a)
(b)(c)

e med	uhindret	dørhøyde	på	>	1,90	m(a)(b)(c)

f egnet	til	trafikk	med	Det	forente	kongerike

ff egnet	til	trafikk	med	Det	forente	kongerike	(utelukkende	via	tunnel)

fff egnet	til	trafikk	med	Det	forente	kongerike	(utelukkende	via	togferge)

g til	korn

h beregnet	på	transport	av	liggende	plateruller	av	stål

hh beregnet	på	transport	av	stående	plateruller	av	stål

i med	sidevegger	som	kan	åpnes(a)

j med	innretning	for	støtdemping

k
med	to	aksler:	tu	<	20	t	
med	fire	aksler:	tu	<	40	t	
med	seks	aksler	eller	mer:	tu	<	50	t

kk
med	to	aksler:	20	t	≤	tu	<	25	t	
med	fire	aksler:	40	t	≤	tu	<	50	t	
med	seks	aksler	eller	mer:	50	t	≤	tu	<	60	t

l med	bulklossing	ved	tyngdekraft	samtidig	i	begge	sider	i	toppen(a)(b)(c)

ll med	bulklossing	ved	tyngdekraft	samtidig	i	begge	sider	i	bunnen(a)(b)(c)

m med	to	aksler:	lu	<	9	m	
med	fire	aksler	eller	mer:	lu	<15	m(b)



EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidendeNr.	38/282 27.6.2013

Referansevogn
med	to	aksler:	9	m	≤	lu	<	12	m;	25	t	≤	tu	≤	30	t	
med	fire	aksler:	15	m	≤	lu	<	18	m;	50	t	≤	tu	≤	60	t	

med	seks	aksler	eller	mer:	15	m	≤	lu	<	18	m;	60	t	≤	tu	≤	75	t

n
med	to	aksler:	tu	>	30	t	
med	fire	aksler:	tu	>	60	t	
med	seks	aksler	eller	mer:	tu	>	75	t

o med	aksial	bulklossing	ved	tyngdekraft	i	toppen(a)(b)(c)

oo med	aksial	bulklossing	ved	tyngdekraft	i	bunnen(a)(b)(c)

p med	aksial	kontrollert	lossing	ved	tyngdekraft	i	toppen(a)(b)(c)

pp med	aksial	kontrollert	lossing	ved	tyngdekraft	i	bunnen(a)(b)(c)

(a)	 Underbokstav	«e»:
–	 er	valgfri	på	godsvogner	som	er	påført	underbokstav	«b»	(men	tallkoder	skal	alltid	tilsvare	bokstavmerkingen	på	

vognene),
–	 skal	ikke	påføres	godsvogner	som	har	underbokstav	«d»,	«dd»,	«i»,	«l»,	«ll»,	«o»,	«oo»,	«p»	eller	«pp».

(b)	 Underbokstav	«b»	og	«m»	skal	ikke	påføres	godsvogner	som	har	underbokstav	«d»,	«dd»,	«l»,	«ll»,	«o»,	«oo»,	«p»	eller	«pp».
(c)	 Godsvogner	med	lossing	ved	tyngdekraft	 i	bokstavgruppe	T	er	godsvogner	med	tak	som	kan	åpnes,	og	som	gir	adgang	til	en	

losseluke	i	hele	vognens	lengde;	disse	godsvognene	har	ikke	flat	bunn	og	er	ikke	beregnet	på	verken	ende-	eller	sidetipping.
Metoden	for	å	losse	disse	godsvognene	er	fastsatt	ved	hjelp	av	en	kombinasjon	av	følgende	egenskaper:
Plassering av åpningene for lossing:
—	aksial:	 Åpninger	er	plassert	over	midten	av	sporet.
—	bilateral:	 Åpninger	er	plassert	på	hver	side	av	sporet	utenfor	skinnene.	(For	disse	godsvognene	foregår	lossing:

—	 samtidig	dersom	en	fullstendig	tømming	av	vognen	krever	at	åpningene	skal	være	åpne	på	begge	sider,
—	 vekselvis	dersom	en	fullstendig	tømming	av	vognen	kan	skje	ved	bare	å	åpne	åpningene	på	den	ene	siden).

—	toppen:	 Den	nederste	kanten	av	lossingskanalen	(uten	at	det	tas	hensyn	til	bevegelige	innretninger	som	kan	utvide	denne	
kanalen),	er	plassert	minst	0,700	m	over	skinnene	og	gjør	det	mulig	å	bruke	et	transportbånd	for	å	fjerne	godset.

—	bunnen:	 Plasseringen	av	lossingskanalens	nederste	kant	gjør	at	det	er	umulig	å	bruke	et	transportbånd	for	å	fjerne	godset.
Lossingskapasitet:
—	bulk:	 Når	åpningene	først	er	åpnet	for	lossing,	kan	de	ikke	lukkes	før	vognen	er	tømt.
—	kontrollert:	 Når	som	helst	under	lossingen	kan	tømmingen	reguleres	eller	også	avbrytes.
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BOKSTAVGRUPPE:	U	—	SPESIALVOGNER

Referansevogn

unntatt	dem	som	tilhører	bokstavgruppe	F,	H,	L,	S	eller	Z	
med	to	aksler:	25	t	≤	tu	≤	30	t	
med	tre	aksler:	25	t	≤	tu	≤	40	t	
med	fire	aksler:	50	t	≤	tu	≤	60t	

med	seks	aksler	eller	mer:	60	t	≤	tu	≤	75	t

Under	bokstaver a med	fire	aksler

aa med	seks	aksler	eller	mer

c med	lossing	under	trykk

d med	kontrollert	lossing	ved	tyngdekraft	vekselvis	i	begge	sider	i	toppen(a)

dd med	kontrollert	lossing	ved	tyngdekraft	vekselvis	i	begge	sider	i	bunnen(a)

f egnet	til	trafikk	med	Det	forente	kongerike

ff egnet	til	trafikk	med	Det	forente	kongerike	(utelukkende	via	tunnel)

fff egnet	til	trafikk	med	Det	forente	kongerike	(utelukkende	via	togferge)

g til	korn

i beregnet	på	transport	av	gjenstander	som	ville	overskride	sporvidden	dersom	
de	ble	lastet	på	vanlige	godsvogner(b)(c)

k
med	to	eller	tre	aksler:	tu	<	20	t	
med	fire	aksler:	tu	<	40	t	
med	seks	aksler	eller	mer:	tu	<	50	t

kk
med	to	eller	tre	aksler:	20	t	≤	tu	<	25	t	
med	fire	aksler:	40	t	≤	tu	<	50	t	
med	seks	aksler	eller	mer:	50	t	≤	tu	<	60	t

l med	bulklossing	ved	tyngdekraft	samtidig	i	begge	sider	i	toppen(a)

ll med	bulklossing	ved	tyngdekraft	samtidig	i	begge	sider	i	bunnen(a)

n

med	to	aksler:	tu	>	30	t	
med	tre	aksler:	tu	>	40	t	
med	fire	aksler:	tu	>	60	t	
med	seks	aksler	eller	mer:	tu	>	75	t(c)

o med	aksial	bulklossing	ved	tyngdekraft	i	toppen(a)

oo med	aksial	bulklossing	ved	tyngdekraft	i	bunnen(a)

p med	aksial	bulklossing	ved	tyngdekraft	i	toppen(a)



EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidendeNr.	38/284 27.6.2013

Referansevogn

unntatt	dem	som	tilhører	bokstavgruppe	F,	H,	L,	S	eller	Z	
med	to	aksler:	25	t	≤	tu	≤	30	t	
med	tre	aksler:	25	t	≤	tu	≤	40	t	
med	fire	aksler:	50	t	≤	tu	≤	60t	

med	seks	aksler	eller	mer:	60	t	≤	tu	≤	75	t

pp med	aksial	bulklossing	ved	tyngdekraft	i	bunnen(a)

(a)	 Godsvogner	med	 lossing	 ved	 tyngdekraft	 i	 bokstavgruppe	U	 er	 lukkede	 vogner	 som	 bare	 kan	 lastes	 gjennom	 en	 eller	 flere	
lasteåpninger	plassert	i	den	øverste	delen	av	vognen,	og	hvis	samlede	åpning	er	mindre	enn	vognens	lengde;	disse	vognene	har	
ikke	flat	bunn	og	er	ikke	beregnet	på	verken	ende-	eller	sidetipping.

(b)	 Særlig:
—	 godsvogner	med	forsenket	vognbunn
—	 godsvogner	med	en	sentral	forsenkning
—	 godsvogner	med	permanent	vanlig	hellende	diagonal	styrepult

(c)	 Underbokstaven	«n»	skal	ikke	påføres	godsvogner	som	har	underbokstaven	«i»
Metoden	for	å	losse	disse	godsvognene	er	fastsatt	ved	hjelp	av	en	kombinasjon	av	følgende	egenskaper:
Plassering av åpningene for lossing:
—	aksial:	 Åpninger	er	plassert	over	midten	av	sporet.
—	bilateral:	 Åpninger	er	plassert	på	hver	side	av	sporet	utenfor	skinnene.
	 (For	disse	godsvognene	foregår	lossing:

—	 samtidig	dersom	en	fullstendig	tømming	av	vognen	krever	at	åpningene	skal	være	åpne	på	begge	sider
—	 vekselvis	dersom	en	fullstendig	tømming	av	vognen	er	mulig	bare	ved	å	åpne	åpningene	på	den	ene	siden).

—	toppen:	 Den	nederste	kanten	av	lossingskanalen	(uten	at	det	tas	hensyn	til	bevegelige	innretninger	som	kan	utvide	denne	
kanalen),	er	plassert	minst	0,700	m	over	skinnene	og	gjør	det	mulig	å	bruke	et	transportbånd	for	å	fjerne	godset.

—	bunnen:	 Plasseringen	av	lossingskanalens	nederste	kant	gjør	at	det	er	umulig	å	bruke	et	transportbånd	for	å	fjerne	godset.
Lossingskapasitet:
—	bulk:	 Når	åpningene	først	er	åpnet	for	lossing,	kan	de	ikke	lukkes	før	vognen	er	tømt.
—	kontrollert:	 Når	som	helst	under	lossingen	kan	tømmingen	reguleres	eller	også	avbrytes.
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BOKSTAVGRUPPE:	Z	—	TANKVOGNER

Referansevogn

Med	tank	av	metall	
for	transport	av	væsker	eller	gasser	
med	to	aksler:	25	t	≤	lu	≤	30	t	
med	tre	aksler:	25	t	≤	tu	≤	40	t	
med	fire	aksler:	50	t	≤	tu	≤	60	t	

med	seks	aksler	eller	mer:	60	t	≤	tu	≤	75	t

Under	bokstaver a med	fire	aksler

aa med	seks	aksler	eller	mer

b for	oljeprodukter(a)

c med	lossing	under	trykk(b)

d for	næringsmidler	og	kjemikalier(a)

e med	innretninger	for	oppvarming

f egnet	til	trafikk	med	Det	forente	kongerike

ff egnet	til	trafikk	med	Det	forente	kongerike	(utelukkende	via	tunnel)

fff egnet	til	trafikk	med	Det	forente	kongerike	(utelukkende	via	togferge)

g for	transport	av	gasser	under	trykk,	flytende	eller	oppløste	under	trykk(b)

i tank	som	ikke	er	av	metall

j med	innretning	for	støtdemping

k
med	to	eller	tre	aksler:	tu	<	20	t	
med	fire	aksler:	tu	<	40	t	
med	seks	aksler	eller	mer:	tu	<	50	t

kk
med	to	eller	tre	aksler:	20	t	≤	tu	<	25	t	
med	fire	aksler:	40	t	≤	tu	<	50	t	
med	seks	aksler	eller	mer:	50	t	≤	tu	<	60	t

n

med	to	aksler:	tu	>	30	t	
med	tre	aksler:	tu	>	40	t	
med	fire	aksler:	tu	>	60	t	
med	seks	aksler	eller	mer:	tu	>	75	t

p med	bremsehus(a)

(a)	 Gjelder	bare	for	godsvogner	med	en	sporvidde	på	1	520	mm.
(b)	 Underbokstav	«c»	skal	ikke	påføres	godsvogner	som	har	underbokstav	«g».

BOKSTAVMERKING	AV	LEDDVOGNER	OG	VOGNSETT

FASTSETTELSE	AV	BOKSTAVGRUPPE	OG	UNDERBOKSTAVER

1.	 Viktige	merknader

I	tabellene	nedenfor	vises	de	opplysningene	som	er	angitt	i	meter,	til	godsvognenes	innvendige	lengde	(lu).

2.	 Internasjonale	underbokstaver	som	er	felles	for	alle	bokstavgrupper

q ledning	for	elektrisk	oppvarming	som	kan	mates	med	alle	godkjente	strømstyrker

qq ledning	og	installasjoner	for	elektrisk	oppvarming	som	kan	mates	med	alle	godkjente	strømstyrker

s godsvogner	godkjent	for	framføring	under	«s»-forhold	(se	vedlegg	B	til	TSI-en	for	rullende	materiell)

ss godsvogner	godkjent	for	framføring	under	«ss»-forhold	(se	vedlegg	B	til	TSI-en	for	rullende	materiell)

3.	 Nasjonale	underbokstaver

t,	u,	v,	w,	x,	y,	z

Verdien	for	disse	bokstavene	fastsettes	av	hver	medlemsstat.
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BOKSTAVGRUPPE:	F	—	ÅPEN	GODSVOGN	MED	HØYE	SIDER

Referansevogn
Leddvogn	eller	vognsett	
med	aksler,	med	to	enheter	

22	m	≤	lu	<	27	m

Underbokstaver a med	boggier

c med	kontrollert	lossing	ved	tyngdekraft	vekselvis	i	begge	sider	i	toppen(a)

cc med	kontrollert	lossing	ved	tyngdekraft	vekselvis	i	begge	sider	i	bunnen(a)

e med	tre	enheter

ee med	fire	enheter	eller	mer

f egnet	til	trafikk	med	Det	forente	kongerike

ff egnet	til	trafikk	med	Det	forente	kongerike	(utelukkende	via	tunnel)

fff egnet	til	trafikk	med	Det	forente	kongerike	(utelukkende	via	togferge)

l med	bulklossing	ved	tyngdekraft	samtidig	i	begge	sider	i	toppen(a)

ll med	bulklossing	ved	tyngdekraft	samtidig	i	begge	sider	i	bunnen(a)

m med	to	enheter:	lu	≥	27	m

mm med	to	enheter:	lu	<	22	m

o med	aksial	bulklossing	ved	tyngdekraft	i	toppen(a)

oo med	aksial	bulklossing	ved	tyngdekraft	i	bunnen(a)

p med	aksial	kontrollert	lossing	ved	tyngdekraft	i	toppen(a)

pp med	aksial	kontrollert	lossing	ved	tyngdekraft	i	bunnen(a)

r leddvogn

rr vognsett

(a)	 Godsvogner	med	lossing	ved	tyngdekraft	i	bokstavgruppe	F	er	åpne	vogner	som	ikke	har	en	flat	bunn	og	ikke	er	beregnet	på	verken	
ende-	eller	sidetipping.

Metoden	for	å	losse	disse	godsvognene	er	fastsatt	ved	hjelp	av	en	kombinasjon	av	følgende	egenskaper:
Plassering av åpningene for lossing:
—	aksial:	 Åpninger	er	plassert	over	midten	av	sporet.
—	bilateral:	 Åpninger	er	plassert	på	hver	side	av	sporet	utenfor	skinnene.
	 (For	disse	godsvognene	foregår	lossing:

—	 samtidig	dersom	en	fullstendig	tømming	av	vognen	krever	at	åpningene	skal	være	åpne	på	begge	sider
—	 vekselvis	dersom	en	fullstendig	tømming	av	vognen	er	mulig	bare	ved	å	åpne	åpningene	på	den	ene	siden).

—	toppen:	 Den	nederste	kanten	av	lossingskanalen	(uten	at	det	tas	hensyn	til	bevegelige	innretninger	som	kan	utvide	denne	
kanalen),	er	plassert	minst	0,700	m	over	skinnene	og	gjør	det	mulig	å	bruke	et	transportbånd	for	å	fjerne	godset.

—	bunnen:	 Plasseringen	av	lossingskanalens	nederste	kant	gjør	at	det	er	umulig	å	bruke	et	transportbånd	for	å	fjerne	godset.
Lossingskapasitet:
—	bulk:	 Når	åpningene	først	er	åpnet	for	lossing,	kan	de	ikke	lukkes	før	vognen	er	tømt.
—	kontrollert:	 Når	som	helst	under	lossingen	kan	tømmingen	reguleres	eller	også	avbrytes.
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BOKSTAVGRUPPE:	H	—	LUKKEDE	GODSVOGNER

Referansevogn
Leddvogn	eller	vognsett	
med	aksler,	med	to	enheter	

22	m	≤	lu	<	27	m

Underbokstaver a med	boggier

c med	endedører

cc med	endedører	og	innredet	innvendig	for	biltransport

d med	bunnlemmer

e med	tre	enheter

ee med	fire	enheter	eller	mer

f egnet	til	trafikk	med	Det	forente	kongerike

ff egnet	til	trafikk	med	Det	forente	kongerike	(utelukkende	via	tunnel)

fff egnet	til	trafikk	med	Det	forente	kongerike	(utelukkende	via	togferge)

g til	korn

h til	frukt	og	grønnsaker(a)

i med	vegger	som	kan	felles	ned	eller	skyves

ii med	svært	robuste	vegger	som	kan	felles	ned	eller	skyves(b)

l med	skillevegger	som	kan	skyves(c)

ll med	skillevegger	som	kan	låses	og	skyves(c)

m med	to	enheter:	lu	≥	27	m

mm med	to	enheter:	lu	<	22	m

r leddvogn

rr vognsett

(a)	 Begrepet	«Til	frukt	og	grønnsaker»	gjelder	bare	for	de	godsvognene	som	har	ekstra	ventilasjonsåpninger	i	gulvhøyde.
(b)	 Gjelder	bare	for	godsvogner	med	en	sporvidde	på	1	435	mm.
(c)	 Skillevegger	som	kan	skyves,	kan	demonteres	midlertidig.
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BOKSTAVGRUPPE:	I	—	TEMPERATURKONTROLLERT	GODSVOGN

Referansevogn

Kjølevogn	
med	varmeisolering	klasse	IN,	

med	motordreven	ventilasjon,	rister	og	isbeholder	≥	3,5	m3

Leddvogn	eller	vognsett	
med	aksler,	med	to	enheter	

22	m	≤	lu	<	27	m

Under	bokstaver a med	boggier

c med	kjøttkroker

d til	fisk

e med	elektrisk	ventilasjon

ee med	fire	enheter	eller	mer

f egnet	til	trafikk	med	Det	forente	kongerike

ff egnet	til	trafikk	med	Det	forente	kongerike	(utelukkende	via	tunnel)

fff egnet	til	trafikk	med	Det	forente	kongerike	(utelukkende	via	togferge)

g med	mekanisk	kjøling(a)

gg kjøleanlegg	med	flytende	gass(a)

h med	varmeisolering	klasse	IR

i mekanisk	kjølt	ved	hjelp	av	maskineri	i	en	teknisk	følgevogn(a)(b)

ii: teknisk	følgevogn(a)(b)

l isolert	uten	isbeholdere(a)(c)

m med	to	enheter:	lu	≥	27	m

mm med	to	enheter:	lu	<	22	m

o med	isbeholdere	med	en	kapasitet	på	under	3,5	m3(c)

oo med	tre	enheter

p uten	rister

r leddvogn

rr vognsett

(a)	 Underbokstav	«l»	skal	ikke	påføres	godsvogner	som	har	underbokstav	«g»,	«gg»,	«i»	eller	«ii».
(b)	 Begrepet	«Teknisk	følgevogn»	får	samtidig	anvendelse	på	fabrikkvogner,	verkstedvogner	(begge	med	eller	uten	soveplasser)	og	

sovevogner.
(c)	 Underbokstav	«o»	skal	ikke	påføres	godsvogner	som	har	underbokstav	«l».
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BOKSTAVGRUPPE:	L	—	FLATVOGNER	MED	ENKELTAKSLER

Referansevogn
Leddvogn	eller	vognsett	

med	to	enheter	
22	m	≤	lu	<	27	m

Underbokstaver a leddvogn

aa vognsett

b med	særskilte	fester	for	å	sikre	mellomstore	containere	(pa)(a)

c med	svingbjelke(a)

d beregnet	på	transport	av	personbiler,	uten	bildekk(a)

e med	bildekk	for	transport	av	personbiler(a)

f egnet	til	trafikk	med	Det	forente	kongerike

ff egnet	til	trafikk	med	Det	forente	kongerike	(utelukkende	via	tunnel)

fff egnet	til	trafikk	med	Det	forente	kongerike	(utelukkende	via	togferge)

g beregnet	på	transport	av	containere(a)(b)

h beregnet	på	transport	av	liggende	plateruller	av	stål(a)(c)

hh beregnet	på	transport	av	stående	plateruller	av	stål(a)(c)

i med	avtakbart	tak	og	faste	endevegger(a)

ii med	svært	robust	avtakbart	metalltak(d)	og	faste	endevegger(a)

j med	innretning	for	støtdemping

l uten	sidestøtter(a)

m med	to	enheter:	18	m	≤	lu	<	22	m

mm med	to	enheter:	lu	<	18	m

o med	tre	enheter

oo med	fire	enheter	eller	mer

p uten	sidelemmer(a)

r med	to	enheter:	lu	≥	27	m

(a)	 Det	er	valgfritt	å	anvende	underbokstavene	«l»	eller	«p»	på	godsvogner	som	har	underbokstav	«b»,	«c»,	«d»,	«e»,	«g»,	«h»,	«hh»,	
«i»	eller	«ii».	Tallkodene	skal	imidlertid	alltid	tilsvare	bokstavmerkingen	på	vognene.

(b)	 Godsvogner	som	utelukkende	er	beregnet	på	transport	av	containere(unntatt	pa).
(c)	 Godsvogner	som	utelukkende	er	beregnet	på	transport	av	plateruller	av	stål.
(d)	 Gjelder	bare	for	godsvogner	med	en	sporvidde	på	1	435	mm.
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BOKSTAVGRUPPE:	S	—	FLATVOGN	MED	BOGGIER

Referansevogn
Leddvogn	eller	vognsett	

med	to	enheter	
22	m	≤	lu	<	27	m

Underbokstaver b med	særskilte	fester	for	å	sikre	mellomstore	containere	(pa)(a)

c med	svingbjelke(a)

d beregnet	på	transport	av	personbiler,	uten	bildekk(a)(b)

e med	bildekk	for	transport	av	personbiler(a)

f egnet	til	trafikk	med	Det	forente	kongerike

ff egnet	til	trafikk	med	Det	forente	kongerike	(utelukkende	via	tunnel)

fff egnet	til	trafikk	med	Det	forente	kongerike	(utelukkende	via	togferge)

g beregnet	 på	 transport	 av	 containere,	med	 en	 samlet	 lastelengde	 på	 ≤	 60	 fot	
(unntatt	pa)(a)(c)(b)

gg beregnet	 på	 transport	 av	 containere,	med	 en	 samlet	 lastelengde	 på	>	 60	 fot	
(unntatt	pa)(a)(b)(c)

h beregnet	på	transport	av	liggende	plateruller	av	stål(a)(d)

hh beregnet	på	transport	av	stående	plateruller	av	stål(a)(d)

i med	avtakbart	tak	og	faste	endevegger(a)

ii med	svært	robust	avtakbart	metalltak(e)	og	faste	endevegger(a)

j med	innretning	for	støtdemping

l uten	sidestøtter(a)

m med	to	enheter:	lu	≥	27	m

mm med	to	enheter:	lu	<	22	m

o med	tre	enheter

oo med	fire	enheter	eller	mer

p uten	sidelemmer(a)

r leddvogn

rr vognsett

(a)	 Det	er	valgfritt	å	anvende	underbokstavene	«l»	eller	«p»	på	godsvogner	som	har	underbokstav	«b»,	«c»,	«d»,	«e»,	«g»,	«gg»	«h»,	
«hh»,	«i»	eller	«ii».	Tallkodene	skal	imidlertid	alltid	tilsvare	bokstavmerkingen	på	vognene.

(b)	 Godsvogner	som	i	tillegg	til	å	transportere	containere	og	flak,	kan	transportere	kjøretøyer,	skal	merkes	med	underbokstavene	«g»	
eller	«gg»	og	bokstaven	«d».

(c)	 Godsvogner	som	utelukkende	blir	brukt	for	å	transportere	containere	eller	flak	for	løfting	med	åk.
(d)	 Godsvogner	som	utelukkende	er	beregnet	på	transport	av	plateruller	av	stål.
(e)	 Gjelder	bare	for	godsvogner	med	en	sporvidde	på	1	435	mm.
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BOKSTAVGRUPPE:	T	—	GODSVOGN	MED	TAK	SOM	KAN	ÅPNES

Referansevogn
Leddvogn	eller	vognsett		
med	aksler,	med	to	enheter		

22	m	≤	lu	<	27	m

Underbokstaver a med	boggier

b med	uhindret	dørhøyde	på	>	1,90	m(a)

c med	endedører

d med	kontrollert	lossing	ved	tyngdekraft	vekselvis	i	begge	sider	i	toppen(b)

dd med	kontrollert	lossing	ved	tyngdekraft	vekselvis	i	begge	sider	i	bunnen(a)(b)

e med	tre	enheter

ee med	fire	enheter	eller	mer

f egnet	til	trafikk	med	Det	forente	kongerike

ff egnet	til	trafikk	med	Det	forente	kongerike	(utelukkende	via	tunnel)

fff egnet	til	trafikk	med	Det	forente	kongerike	(utelukkende	via	togferge)

g til	korn

h beregnet	på	transport	av	liggende	plateruller	av	stål

hh beregnet	på	transport	av	stående	plateruller	av	stål

i med	sidevegger	som	kan	åpnes(a)

j med	innretning	for	støtdemping

l med	bulklossing	ved	tyngdekraft	samtidig	i	begge	sider	i	toppen(a)(b)

ll med	bulklossing	ved	tyngdekraft	samtidig	i	begge	sider	i	bunnen(a)(b)

m med	to	enheter:	lu	≥	27	m

mm med	to	enheter:	lu	<	22	m

o med	aksial	bulklossing	ved	tyngdekraft	i	toppen(a)(b)

oo med	aksial	bulklossing	ved	tyngdekraft	i	bunnen(a)(b)

p med	aksial	kontrollert	lossing	ved	tyngdekraft	i	toppen(a)(b)

pp med	aksial	kontrollert	lossing	ved	tyngdekraft	i	bunnen(a)(b)

r leddvogn

rr vognsett

(a)	 Underbokstav	«b»	skal	ikke	påføres	godsvogner	som	har	underbokstav	«d»,	«dd»,	«i»,	«l»,	«ll»,	«o»,	«oo»,	«p»	eller	«p».
(b)	 Godsvogner	med	lossing	ved	tyngdekraft	i	bokstavgruppe	T	er	vogner	med	tak	som	kan	åpnes,	og	som	gir	adgang	til	en	losseluke	i	

hele	vognens	lengde;	disse	vognene	har	ikke	flat	bunn	og	er	ikke	beregnet	på	verken	ende-	eller	sidetipping.
Metoden	for	å	losse	disse	godsvognene	er	fastsatt	ved	hjelp	av	en	kombinasjon	av	følgende	egenskaper:
Plassering av åpningene for lossing:
—	aksial:	 Åpninger	er	plassert	over	midten	av	sporet.
—	bilateral:	 Åpninger	er	plassert	på	hver	side	av	sporet	utenfor	skinnene.
	 (For	disse	godsvognene	foregår	lossing:

—	 samtidig	dersom	en	fullstendig	tømming	av	vognen	krever	at	åpningene	skal	være	åpne	på	begge	sider
—	 vekselvis	dersom	en	fullstendig	tømming	av	vognen	er	mulig	bare	ved	å	åpne	åpningene	på	den	ene	siden).

—	toppen:	 Den	nederste	kanten	av	lossingskanalen	(uten	at	det	tas	hensyn	til	bevegelige	innretninger	som	kan	utvide	denne	
kanalen),	er	plassert	minst	0,700	m	over	skinnene	og	gjør	det	mulig	å	bruke	et	transportbånd	for	å	fjerne	godset.

—	bunnen:	 Plasseringen	av	lossingskanalens	nederste	kant	gjør	at	det	er	umulig	å	bruke	et	transportbånd	for	å	fjerne	godset.
Lossingskapasitet:
—	bulk:	 Når	åpningene	først	er	åpnet	for	lossing,	kan	de	ikke	lukkes	før	vognen	er	tømt.
—	kontrollert:		 Når	som	helst	under	lossingen	kan	tømmingen	reguleres	eller	også	avbrytes.
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BOKSTAVGRUPPE:	U	—	SPESIALVOGNER

Referansevogn
Leddvogn	eller	vognsett	
med	aksler,	med	to	enheter	

22	m	≤	lu	<	27	m

Under	bokstaver a med	boggier

e med	tre	enheter

ee med	fire	enheter	eller	mer

c med	lossing	under	trykk

d med	kontrollert	lossing	ved	tyngdekraft	vekselvis	i	begge	sider	i	toppen(a)

dd med	kontrollert	lossing	ved	tyngdekraft	vekselvis	i	begge	sider	i	bunnen(a)

f egnet	til	trafikk	med	Det	forente	kongerike

ff egnet	til	trafikk	med	Det	forente	kongerike	(utelukkende	via	tunnel)

fff egnet	til	trafikk	med	Det	forente	kongerike	(utelukkende	via	togferge)

g til	korn

i beregnet	på	transport	av	gjenstander	som	ville	overskride	sporvidden	dersom	
de	ble	lastet	på	vanlige	godsvogner(b)

l med	bulklossing	ved	tyngdekraft	samtidig	i	begge	sider	i	toppen(b)

ll med	bulklossing	ved	tyngdekraft	samtidig	i	begge	sider	i	bunnen(a)

m med	to	enheter:	lu	≥	27	m

mm med	to	enheter:	lu	<	22	m

o med	aksial	bulklossing	ved	tyngdekraft	i	toppen(a)

oo med	aksial	bulklossing	ved	tyngdekraft	i	bunnen(a)(b)

p med	aksial	kontrollert	lossing	ved	tyngdekraft	i	toppen(a)

pp med	aksial	kontrollert	lossing	ved	tyngdekraft	i	bunnen(a)

r leddvogn

rr vognsett

(a)	 Godsvogner	 med	 lossing	 ved	 tyngdekraft	 i	 bokstavgruppe	 U	 er	 lukkede	 vogner	 som	 bare	 kan	 lastes	 gjennom	 en	 eller	 flere	
lasteåpninger	plassert	i	den	øverste	delen	av	vognen,	og	hvis	samlede	åpning	er	mindre	enn	vognens	lengde;	disse	vognene	har	ikke	
flat	bunn	og	er	ikke	beregnet	på	verken	ende-	eller	sidetipping.

(b)	 Særlig:
—	 godsvogner	med	forsenket	vognbunn
—	 godsvogner	med	en	sentral	forsenkning
—	 vogner	med	permanent	vanlig	hellende	diagonal	styrepult

Metoden	for	å	losse	disse	godsvognene	er	fastsatt	ved	hjelp	av	en	kombinasjon	av	følgende	egenskaper:
Plassering av åpningene for lossing:
—	aksial:	 Åpninger	er	plassert	over	midten	av	sporet.
—	bilateral:	 Åpninger	er	plassert	på	hver	side	av	sporet	utenfor	skinnene.	(For	disse	godsvognene	foregår	lossing:

—	 samtidig	dersom	en	fullstendig	tømming	av	vognen	krever	at	åpningene	skal	være	åpne	på	begge	sider
—	 vekselvis	dersom	en	fullstendig	tømming	av	vognen	er	mulig	bare	ved	å	åpne	åpningene	på	den	ene	siden).

—	toppen:	 Den	nederste	kanten	av	lossingskanalen	(uten	at	det	tas	hensyn	til	bevegelige	innretninger	som	kan	utvide	denne	
kanalen),	er	plassert	minst	0,700	m	over	skinnene	og	gjør	det	mulig	å	bruke	et	transportbånd	for	å	fjerne	godset.

—	bunnen:	 Plasseringen	av	lossingskanalens	nederste	kant	gjør	at	det	er	umulig	å	bruke	et	transportbånd	for	å	fjerne	godset.
Lossingskapasitet:
—	bulk:	 Når	åpningene	først	er	åpnet	for	lossing,	kan	de	ikke	lukkes	før	vognen	er	tømt.
—	kontrollert:	 Når	som	helst	under	lossingen	kan	tømmingen	reguleres	eller	også	avbrytes.
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BOKSTAVGRUPPE:	Z	—	TANKVOGN

Referansevogn

Med	tank	av	metall	
for	transport	av	væsker	eller	gasser	

Leddvogn	eller	vognsett	
med	aksler,	med	to	enheter	

22	m	≤	lu	<	27	m

Under	bokstaver a med	boggier

c med	lossing	under	trykk(a)

e med	innretninger	for	oppvarming

f egnet	til	trafikk	med	Det	forente	kongerike

ff egnet	til	trafikk	med	Det	forente	kongerike	(utelukkende	via	tunnel)

fff egnet	til	trafikk	med	Det	forente	kongerike	(utelukkende	via	togferge)

g for	transport	av	gasser	under	trykk,	flytende	eller	oppløste	under	trykk(a)

i tank	som	ikke	er	av	metall

j med	innretning	for	støtdemping

m med	to	enheter:	lu	≥	27	m

mm med	to	enheter:	lu	<	22	m

o med	tre	enheter

oo med	fire	enheter	eller	mer

r leddvogn

rr vognsett

(a)	 Underbokstav	«c»	skal	ikke	påføres	godsvogner	som	har	underbokstav	«g».
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VEDLEGG P.13

BOKSTAVMERKING	AV	TRUKKEDE	PASSASJERVOGNER

Internasjonale	bokstavgrupper

A 1.	klasse	passasjervogn	med	sitteplasser

B 2.	klasse	passasjervogn	med	sitteplasser

AB 1./2.	klasse	passasjervogn	med	sitteplasser

WL Sovevogn	 med	 bokstavgruppe	 A,	 B	 eller	 AB	 avhengig	 av	 type	 innkvartering.	 Bokstavgrupper	 for	
sovevogner	med	«særlige»	kupeer	suppleres	med	underbokstaven	«S»

WR Restaurantvogn

R Passasjervogn	med	restaurantdel	eller	kafé	(bokstavgruppe	som	brukes	som	tillegg)

D Reisegodsvogn

DD Åpen	vogn	med	to	plan	for	transport	av	personbiler

Post Postvogn

AS	
SR	
WG

Barvogn	med	dansemuligheter

WSP Pullman-vogn

Le Åpen	vogn	med	to	aksler	og	to	plan	for	transport	av	personbiler

Leq Åpen	vogn	med	to	aksler	og	to	plan	for	transport	av	personbiler	med	strømforsyningskabel	fra	toget

Laeq Åpen	vogn	med	tre	aksler	og	to	plan	for	transport	av	personbiler	med	strømforsyningskabel	fra	toget

Internasjonale	underbokstaver

b	
h

Passasjervogn	tilpasset	funksjonshemmede

c Kupeer	som	kan	gjøres	om	til	liggeplasser

d	
v

Kjøretøy	som	kan	ta	med	sykler

ee	
z

Kjøretøy	med	sentral	strømforsyning

f Kjøretøy	med	førerrom	(styrevogn)

p	
t

Passasjervogn	med	midtgang	og	sitteplasser

m Kjøretøy	med	en	lengde	på	over	24,5	m

s Midtgang	i	reisegodsvogner	og	passasjervogner	med	rom	for	reisegods

Antall	kupeer	angis	i	form	av	en	indeks	(for	eksempel:	Bc9)

Nasjonale	bokstavgrupper	og	underbokstaver

Øvrige	bokstavgrupper	og	underbokstaver	har	en	nasjonal	verdi	som	defineres	av	hver	medlemsstat.

__________
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VEDLEGG P.14

Bokstavmerking	for	spesialkjøretøyer

Denne	merkingen	er	 angitt	 i	 dokument	EN	14033-1	«Railway	applications	—	Track	—	Technical	 requirements	 for	
railbound	construction	and	maintenance	machines	—	Part	1:	Running	of	railbound	machines».

________

VEDLEGG Q

IKKE	RELEVANT

__________

VEDLEGG R

IDENTIFIKASJON	AV	TOGET

Dette	aspektet	er	fortsatt	et	åpent	punkt,	og	vil	bli	nærmere	beskrevet	i	en	framtidig	versjon	av	denne	TSI-en.

Et	CWA-dokument	er	 i	 ferd	med	å	bli	utarbeidet	på	dette	området.	Så	snart	dokumentet	er	 innført,	vil	ERA	og	EU	
vurdere	om	det	evner	å	oppfylle	kravene	i	denne	TSI-en.

En	 slik	 detaljert	 spesifikasjon	 skal	 hovedsakelig	 omfatte	 de	 fire	 prinsippene	 (regler	 og	 befordring,	 togtype,	
sikkerhetsrelatert	kommunikasjon,	overvåking	av	yteevne),	alle	 togtyper	og	ansvaret	 for	 tildeling	av	disse	numrene.	
Denne	spesifikasjonen	skal	ta	hensyn	til	eksisterende	standarder	(særlig	UIC-folder	419-1	og	419-2	OR),	som	allerede	
er	 i	bruk,	og	utviklingen	av	ERTMS/ETCS.	Det	skal	nedsettes	en	ekspertgruppe	som	skal	arbeide	videre	med	dette	
spørsmålet.

Inntil	 dette	 CWA-dokumentet	 er	 utarbeidet,	 skal	 jernbaneforetakene	 og	 infrastrukturforvaltningene	 i	 fellesskap	
samarbeide	om	å	utarbeide	bilaterale	og	multilaterale	avtaler	 som	 tar	hensyn	 til	 eksisterende	 standarder	 (som	f.eks.	
UIC-folder	419-1	og	419-2	OR),	som	allerede	er	i	bruk,	og	utviklingen	av	ERTMS/GSM-R	og	ERTMS/ETCS	for	å	
fremme	en	fri	passasje	av	tog	fra	en	infrastrukturforvaltnings	driftsområde	til	et	annet.

Se	også	vedlegg	U.

___________
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VEDLEGG S

TOGETS	SYNLIGHET	—	BAKENDE

Dette	aspektet	er	fortsatt	et	åpent	punkt,	og	vil	bli	nærmere	beskrevet	i	en	framtidig	versjon	av	denne	TSI-en.

Det	skal	utarbeides	en	detaljert	spesifikasjon	som	tar	hensyn	til	hvorfor	det	er	nødvendig	å	markere	bakenden,	hvilken	
filosofi	som	ligger	til	grunn	for	dette	kravet	på	det	transeuropeiske	nett,	og	hvordan	dette	kravet	best	kan	harmoniseres	
på	en	sikker	og	kostnadseffektiv	måte.

Spesifikasjonen	og	tilhørende	framgangsmåte	for	samsvarsvurdering	av	en	fleksibel	løsning	vil	bli	offentliggjort	i	denne	
TSI-en	som	en	samtrafikkomponent.

Inntil	det	kan	utarbeides	og	innføres	en	detaljert	spesifikasjon,	skal	jernbaneforetakene	og	infrastrukturforvaltningene	
i	 fellesskap	samarbeide	om	å	utarbeide	bilaterale	og	multilaterale	avtaler	 for	å	 fremme	en	fri	passasje	av	 tog	fra	en	
infrastrukturforvaltnings	driftsområde	til	et	annet.

Se	også	vedlegg	U.

__________

VEDLEGG T

BREMSEEVNE

Dette	aspektet	er	fortsatt	et	åpent	punkt,	og	vil	bli	nærmere	beskrevet	i	en	framtidig	versjon	av	denne	TSI-en.

Det	skal	utarbeides	en	detaljert	spesifikasjon	for	å	fastsette	formelen	for	å	beregne	bremseevne.	Denne	spesifikasjonen	
skal	 være	 gyldig	 på	 hele	 det	 transeuropeiske	 nett	 og	 ta	 hensyn	 til	 hvordan	 en	 slik	 formel	 best	 kan	 fastsettes	 for	 å	
harmonisere	 bremsefunksjonen	 på	 en	 sikker	 og	 kostnadseffektiv	 måte.	 Det	 er	 nedsatt	 en	 ekspertgruppe	 med	 bred	
kompetanse	som	skal	arbeide	videre	med	dette	spørsmålet.

Inntil	 det	 kan	 utarbeides	 og	 innføres	 detaljerte	 spesifikasjoner,	 anbefales	 det	 at	 jernbaneforetakene	 og	
infrastrukturforvaltningene	i	fellesskap	samarbeider	om	å	utarbeide	bilaterale	og	multilaterale	avtaler	for	å	fremme	en	
fri	passasje	av	tog	fra	en	infrastrukturforvaltnings	driftsområde	til	et	annet.

Se	også	vedlegg	U.

__________
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VEDLEGG U

LISTE	OVER	ÅPNE	PUNKTER

VEDLEGG	A2	(se	nr.	4.4	i	denne	TSI-en)
Driftsregler	for	GSM-R

VEDLEGG	B	(se	nr.	4.4	i	denne	TSI-en)
Andre	regler	som	gjør	det	mulig	med	en	sammenhengende	drift	av	nye	og	forskjellige	strukturelle	delsystemer

VEDLEGG	R	(se	nr.	4.2.3.2.	i	denne	TSI-en)
Identifikasjon	av	tog

VEDLEGG	S	(se	nr.	4.2.2.1.3	i	denne	TSI-en)
Togets	synlighet	—	bakende

VEDLEGG	T	(se	nr.	4.2.2.6.2	i	denne	TSI-en)
Bremseevne

Nr.	4.2.2.
Togsammensetning

__________
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VEDLEGG V

UTARBEIDING OG AJOURFØRING AV DOKUMENTASJON OM REGLER FOR LOKOMOTIVFØRERE

I	forbindelse	med	nr.	4.2	og	4.6	i	denne	TSI-en	er	diagrammet	nedenfor	en	grafisk	gjengivelse	av	den	prosessen	som	
er	skissert	i	denne	TSI-en	for	å	utarbeide	og	ajourføre	dokumentasjonen	om	regler,	som	er	påkrevd	i	henhold	til	denne	
TSI-en.
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ORDLISTE

Term Definisjon

Ulykke Som	definert	i	artikkel	3	i	direktiv	2004/49/EF.

Gi	tillatelse	til	togbevegelser Betjening	av	utstyr	i	signalsentraler,	kjørestrømsentraler	og	togdriftssentraler	
som	gir	 tillatelse	 til	 togbevegelse.	Dette	omfatter	 ikke	det	personalet	som	er	
ansatt	 av	 et	 jernbaneforetak,	 som	har	 ansvaret	 for	 å	 håndtere	 ressurser	 som	
f.eks.	togpersonalet	eller	det	rullende	materiellet.

Kompetanse De	 kvalifikasjonene	 og	 den	 erfaringen	 som	 er	 nødvendig	 for	 å	 kunne	
utføre	 oppgaven	 på	 en	 sikker	 og	 pålitelig	 måte.	 Erfaring	 kan	 erverves	 i	
opplæringsprosessen.

Farlig	gods Som	definert	i	artikkel	2	i	direktiv	96/49/EF.

Driftsforstyrrelser Drift	som	følge	av	en	uforutsett	hendelse	som	hindrer	togtrafikken	i	å	gå	som	
normalt.

Avgang Se	«Togavgang».

Lokomotivfører En	person	som	er	kvalifisert	og	har	tillatelse	til	å	framføre	tog.

Ekstraordinær	last Last	på	et	kjøretøy,	f.eks.	en	container,	et	flak	eller	annen	transport	der	størrelsen	
på	kjøretøyet	og/eller	aksellasten	krever	særlig	tillatelse	for	bevegelse,	og/eller	
anvendelse	av	særlige	vilkår	for	hele	eller	deler	av	reisen.

Helse-	og	sikkerhetsvilkår Innenfor	rammen	av	denne	TSI-en	viser	disse	vilkårene	bare	til	den	medisinske	
og	 psykiske	 skikketheten	 som	 kreves	 for	 å	 betjene	 relevante	 deler	 av	
delsystemet.

Varmgang Når	en	akselkasse	og	et	aksellager	overskrider	den	høyeste	driftstemperaturen	
som	de	er	konstruert	for.

Hendelse Som	definert	i	artikkel	3	i	direktiv	2004/49/EF.

Blankettsamling En	bok	med	 formularer	 som	beskriver	den	 rekken	av	 tiltak	som	skal	 treffes	
av	 infrastrukturforvaltningens	 personale	 og	 jernbaneforetakets	 personale	
i	 forbindelse	 med	 togbevegelser	 ved	 driftsforstyrrelser.	 Hvert	 enkelt	 tiltak	
krever	 et	 eget	 formular.	 Blankettsamlingen	 utarbeides	 på	 språket	 til	 både	
infrastrukturforvaltningen	 og	 jernbaneforetaket,	 og	 berørt	 personale	 hos	
infrastrukturforvaltningen	 og	 jernbaneforetaket	 skal	 ha	 eksemplarer	 av	
samlingen.

Medlemsstat Når	denne	 termen	brukes	 i	 forbindelse	med	denne	TSI-en,	viser	den	 til	 den	
medlemsstaten	 som	 utsteder	 sikkerhetsgodkjenningen/sikkerhetssertifikatet,	
som	fastsatt	i	artikkel	10	og	11	i	direktiv	2004/49/EF.

Arbeidsspråk Det	eller	de	språkene	som	infrastrukturforvaltningen	bruker	i	sin	daglige	drift,	
og	 som	 er	 offentliggjort	 i	 dennes	 nettveiledning,	 for	 å	 sende	 driftsmessige	
eller	 sikkerhetsrelaterte	 meldinger	 mellom	 infrastrukturforvaltningens	 og	
jernbaneforetakets	personale.

Passasjer En	person	(unntatt	en	arbeidstaker	med	spesifikke	oppgaver	ombord	på	toget)	
som	 reiser	med	 tog	 eller	 befinner	 seg	 på	 jernbaneområdet	 før	 eller	 etter	 en	
togreise.

Overvåking	av	yteevne Systematisk	 observasjon	 og	 registrering	 av	 hvordan	 togtrafikken	 og	
infrastrukturen	fungerer	med	henblikk	på	å	kunne	oppnå	forbedret	yteevne	for	
begge.

Kvalifikasjon Fysisk	og	psykisk	egnethet	for	å	utføre	oppgaven	sammen	med	den	kunnskapen	
som	kreves.

Sanntid Evnen	til	å	utveksle	eller	behandle	 informasjon	om	bestemte	hendelser	etter	
hvert	som	de	oppstår	på	togreisen	(slik	som	ankomst	til	en	stasjon,	passering	
av	en	stasjon	eller	avgang	fra	en	stasjon).
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Term Definisjon

Meldingspunkt Et	 punkt	 angitt	 i	 togets	 ruteplan	 der	 det	 kreves	 melding	 om	 tidspunkt	 for	
ankomst,	avgang	eller	passering.

Jernbanestrekning En	eller	flere	bestemte	strekningsavsnitt	på	jernbanelinjen.

Kunnskap	om	jernbanestrekninger Kunnskap	om	den	eller	de	strekningsavsnittene	som	togpersonalet	arbeider	på,	
basert	 på	 informasjon	 som	gis	 av	 infrastrukturforvaltningen,	 som	gjør	 at	 de	
kan	framføre	toget	på	en	sikker	måte.	Vesentlige	deler	av	denne	kunnskapen	
må	 det	 berørte	 personalet	 lære	 utenat	 og	 i	 detaljer.	Andre	 deler	 kan	 være	
beskrevet	i	dokumentasjonen	som	personalet	raskt	får	tilgang	til,	på	grunnlag	
av	jernbaneforetakets	vurdering	av	jernbanestrekningen	eller	kravene	fra	den	
nasjonale	sikkerhetsmyndigheten.

Sikkerhetskritisk	arbeid Arbeid	 som	 utføres	 av	 personalet,	 der	 personalet	 kontrollerer	 eller	 påvirker	
bevegelsene	 til	 et	kjøretøy	og	dette	 arbeidet	kan	påvirke	personers	helse	og	
sikkerhet.

Personale Arbeidstakere	 som	 arbeider	 for	 et	 jernbaneforetak	 eller	 en	
infrastrukturforvaltning	eller	deres	entreprenører,	og	som	utfører	de	oppgavene	
som	er	beskrevet	i	denne	TSI-en.

Stoppested Et	 sted	 som	 er	 angitt	 i	 togets	 ruteplan,	 der	 toget	 etter	 planen	 skal	 stoppe,	
vanligvis	for	å	utføre	en	bestemt	aktivitet	slik	som	å	la	passasjerer	gå	av	og	
på	toget.

Ruteplan Dokument	eller	system	som	inneholder	opplysninger	om	når	et	eller	flere	tog	
framføres	på	en	bestemt	jernbanestrekning.

Tidsmessig	referansepunkt Et	sted	som	er	angitt	i	togets	ruteplan,	der	det	er	fastsatt	et	bestemt	tidspunkt.	
Dette	 tidspunktet	kan	være	et	 tidspunkt	 for	ankomst,	avgang	eller	passering	
dersom	toget	ikke	skal	stoppe	på	dette	stedet.

Motorvogn Et	 motordrevet	 kjøretøy	 som	 kan	 bevege	 seg	 selv	 og	 andre	 tilkoplede	
kjøretøyer.

Tog Et	 tog	 defineres	 som	 en	 eller	 flere	 motorvogner	 med	 eller	 uten	 tilkoplede	
kjøretøyer,	 eller	 et	motordrevet	vognsett	med	 tilgjengelige	 togdata,	 som	går	
i	trafikk	mellom	to	eller	flere	angitte	punkter	på	de	transeuropeiske	nettene.

Togavgang Tegn	 til	 den	 personen	 som	kjører	 toget	 om	 at	 alle	 aktivitetene	 på	 stasjonen	
eller	depotet	er	fullført,	og	at	ansvarlig	personale	har	gitt	tillatelse	til	at	toget	
kan	kjøre.

Togpersonale Ansatte	 om	 bord	 på	 et	 tog	 som	 er	 godkjent	 som	 kompetente,	 og	 som	
jernbaneforetaket	 har	 utpekt	 til	 å	 utføre	 bestemte	 angitte	 sikkerhetsrelaterte	
oppgaver	på	toget,	for	eksempel	lokomotivføreren	eller	konduktøren.

Identifikasjon	av	toget Identifikasjon	av	et	bestemt	tog	på	en	utvetydig	måte.

Klargjøring	av	tog Sikre	 at	 et	 tog	 er	 i	 en	 slik	 stand	 at	 det	 kan	 settes	 i	 trafikk,	 at	 togets	 utstyr	
fungerer	som	det	skal,	og	at	togsammensetningen	oppfyller	kravene	til	togets	
tildelte	 ruteleie.	Klargjøring	av	et	 tog	omfatter	også	 tekniske	kontroller	som	
utføres	før	toget	settes	i	trafikk.

Kjøretøy Enhver	enhet	av	rullende	materiell,	for	eksempel	et	lokomotiv,	en	passasjervogn	
eller	en	godsvogn.

Identifikasjon	av	kjøretøy Et	nummer	som	påføres	et	kjøretøy	for	at	det	skal	skille	seg	ut	fra	alle	andre	
kjøretøyer.
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Forkortelse Forklaring

AC Vekselstrøm

CCS Styring,	kontroll	og	signal

CEN Den	europeiske	standardiseringsorganisasjon	(Comite Européen de Normalisation)

COTIF Overenskomst	 om	 internasjonal	 jernbanetrafikk	 (Convention relative aux Transports 
Internationaux Ferroviaires)

CR Jernbanesystem	for	konvensjonelle	tog

dB Desibel

DC Likestrøm

DMI Grensesnitt	mellom	lokomotivfører	og	maskin	(Driver Machine Interface)

EF Det	europeiske	fellesskap

EKG Elektrokardiogram

EIRENE European	Integrated	Railway	Radio	Enhanced	Network

EN Europeisk	standard

ENE Energi

ERA Det	europeiske	jernbanebyrå	(European	Rail	Agency)

ERTMS European	Rail	Traffic	Management	System

ETCS European	Train	Control	System

EU Den	europeiske	union

FRS Spesifikasjon	av	funksjonskrav	(Functional Requirement Specification)

GSM-R Global	System	for	Mobile	Communications	—	Rail

HABD Varmgangsdetektor	(Hot Axle Box Detector)

Hz Hertz

IF Infrastrukturforvaltning

INS Infrastruktur

OPE Delsystemet	«Drift	og	trafikkstyring»

OSJD Organisation	for	Co-operation	of	Railways

PPW Russisk	 forkortelse	 for	 Prawila	 Polzowaniia	Wagonami	 w	 mejdunarodnom	 soobqenii	 =	
Regler	for	anvendelse	av	kjøretøyer	i	internasjonal	trafikk

RIC Regler	 for	 gjensidig	 bruk	 av	 passasjervogner	 og	 reisegodsvogner	 i	 internasjonal	 trafikk	
(Règlement pour l’emploi réciproque des Voitures et des Fourgons en Trafic international)

RIV Regler	for	gjensidig	bruk	av	godsvogner	i	internasjonal	trafikk.	(Règlement pour l’emploi 
réciproque des Wagons en Trafic international)

RST Delsystemet	«Rullende	materiell»

JF Jernbaneforetak

SMS Sikkerhetsstyringssystem

SPAD Passering	av	et	signal	som	viser	fare	(Signal Passed at Danger)

SRS Spesifikasjon	av	systemkrav	(System Requirement Specification)
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Forkortelse Forklaring

TAF Delsystemet	«Telematikkprogrammer	for	godstrafikk»

TEN Det	transeuropeiske	nett

TSI Teknisk	spesifikasjon	for	samtrafikkevne

UIC Den	internasjonale	jernbaneunion	(Union Internationale des Chemins de fer)

UV Ultrafiolett

VKM Merking	med	betegnelse	for	innehaver	(Vehicle Keeper Marking)
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KOMMISJONEN	 FOR	 DE	 EUROPEISKE	 FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	 henvisning	 til	 rådsdirektiv	 1999/13/EF	 av	 11.	 mars	
1999(1)	 om	 begrensning	 av	 utslippene	 av	 flyktige	 organiske	
forbindelser	som	skyldes	bruk	av	organiske	løsemidler	i	visse	
virksomheter	og	anlegg,	særlig	artikkel	11	nr.	1,

under	henvisning	til	rådsdirektiv	91/692/EØF	av	23.	desember	
1991	 om	 standardisering	 og	 rasjonalisering	 med	 hensyn	 til	
rapporter	om	gjennomføring	av	enkelte	miljødirektiver(2)	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 I	 henhold	 til	 artikkel	 11	 nr.	 1	 i	 direktiv	 1999/13/EF	 er	
medlemsstatene	 forpliktet	 til	 å	 utarbeide	 rapporter	 om	
gjennomføringen	 av	 nevnte	 direktiv	 på	 grunnlag	 av	 et	
spørreskjema	 eller	 et	 utkast	 utformet	 av	 Kommisjonen	
etter	 framgangsmåten	 fastsatt	 i	 artikkel	 6	 i	 direktiv	
91/692/EØF.

2)	 Medlemsstatene	 har	 i	 samsvar	 med	 kommisjonsvedtak	
2002/529/EF(3)	utarbeidet	rapporter	om	gjennomføringen	
av	 nevnte	 direktiv	 for	 perioden	 fra	 1.	 januar	 2003	 til	
31.	desember	2004.

3)	 I	 henhold	 til	 kommisjonsvedtak	 2006/534/EF(4)	 er	
medlemsstatene	 forpliktet	 til	 senest	 30.	 september	2008	

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	195	av	27.7.2007,	s.	47,	er	
omhandlet	 i	EØS-komiteens	 beslutning	nr.	 54/2008	 av	25.	 april	 2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	XX	(Miljø),	se	EØS-tillegget	til	Den	eu-
ropeiske	unions	tidende	nr.	52,	21.8.2008,	s.	25.

(1)	 EFT	L	85	av	29.3.1999,	s.	1.	Direktivet	sist	endret	ved	europaparlaments-	og	
rådsdirektiv	2004/42/EF	(EUT	L	143	av	30.4.2006,	s.	87).

(2)	 EFT	L	377	av	31.12.1991,	s.	48.	Direktivet	endret	ved	europaparlaments-	og	
rådsforordning	(EF)	nr.	1882/2003	(EUT	L	284	av	31.10.2003,	s.	1).

(3)	 EFT	L	172	av	2.7.2002,	s.	57.
(4)	 EUT	L	213	av	3.8.2006,	s.	4.

	 å	 framlegge	 en	 rapport	 om	 gjennomføringen	 av	 nevnte	
direktiv	for	perioden	fra	1.	januar	2005	til	31.	desember	
2007.

4)	 Den	 tredje	 rapporten	bør	omfatte	perioden	 fra	1.	 januar	
2008	til	31.	desember	2010.

5)	 Tiltakene	fastsatt	i	dette	vedtak	er	i	samsvar	med	uttalelse	
fra	 komiteen	 nedsatt	 ved	 artikkel	 6	 i	 direktiv	 91/692/
EØF	—

GJORT	DETTE	VEDTAK:

Artikkel 1

Medlemsstatene	skal	bruke	spørreskjemaet	i	vedlegget	til	dette	
vedtak	til	å	utarbeide	rapporten	for	perioden	fra	1.	januar	2008	
til	31.	desember	2010,	som	skal	framlegges	for	Kommisjonen	i	
samsvar	med	artikkel	11	nr.	1	i	direktiv	1999/13/EF.

Artikkel 2

Dette	vedtak	er	rettet	til	medlemsstatene.

Utferdiget	i	Brussel,	26.	juli	2007.

 For Kommisjonen

	 Stavros	DIMAS

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av	26.	juli	2007

om	 et	 spørreskjema	 for	 medlemsstatenes	 rapportering	 om	 gjennomføringen	 av	 rådsdirektiv	
1999/13/EF	om	begrensning	av	utslippene	av	flyktige	organiske	forbindelser	som	skyldes	bruk	av	

organiske	løsemidler	i	visse	virksomheter	og	anlegg	i	perioden	2008-2010(*)

[meddelt under nummer K(2007) 3547]

(2007/531/EF)

2013/EØS/38/30
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VEDLEGG

Spørreskjema	om	gjennomføringen	av	direktiv	1999/13/EF	om	begrensning	av	utslippene	av	flyktige	organiske	
forbindelser	som	skyldes	bruk	av	organiske	løsemidler	i	visse	virksomheter	og	anlegg	i	perioden	2008-2010

1.		 Generell	beskrivelse

Angi	relevante	endringer	i	nasjonal	lovgivning	i	forbindelse	med	direktiv	1999/13/EF	i	løpet	av	rapporteringsperioden.

2.		 Anlegg	omfattet	av	direktivet

2.1.		 Angi	for	hver	av	de	20	virksomhetene	i	vedlegg	II	A	hvor	mange	anlegg	som	på	henholdsvis	den	første	(1.1.2008)	
og	den	siste	dagen	(31.12.2010)	i	rapporteringsperioden	omfattes	av	kategoriene	nedenfor.

–	 samlet	antall	anlegg(1),

–	 samlet	antall	anlegg	som	også	er	omfattet	av	direktiv	96/61/EF	(IPPC-direktivet),

–	 samlet	antall	anlegg	som	er	registrert	eller	har	fått	tillatelse	i	samsvar	med	direktiv	1999/13/EF,

–	 samlet	antall	anlegg	som	er	registrert	eller	har	fått	tillatelse	ved	anvendelse	av	reduksjonsplanen,

–	 samlet	 antall	 anlegg	 som	er	 gitt	 unntak	 i	 samsvar	med	 artikkel	 5	 nr.	 3	 bokstav	 a)	 i	 direktiv	 1999/13/EF.	
Spørreskjemaet	vedlegges	en	liste	med	begrunnelser	for	hvert	unntak	som	er	gitt,

–	 samlet	 antall	 anlegg	 som	er	 gitt	 unntak	 i	 samsvar	med	 artikkel	 5	 nr.	 3	 bokstav	b)	 i	 direktiv	 1999/13/EF.	
Spørreskjemaet	vedlegges	en	liste	med	begrunnelser	for	hvert	unntak	som	er	gitt.

2.2.		 Angi	for	hver	av	de	20	virksomhetene	i	vedlegg	II	A	hvor	mange	anlegg	som	i	rapporteringsperioden	omfattes	av	
kategoriene	nedenfor.

–	 samlet	antall	nye	eller	vesentlig	endrede	anlegg	som	er	registrert	eller	har	fått	tillatelse	i	samsvar	med	direktiv	
1999/13/EF.

3.		 Erstatningsstoffer

Angi	for	hver	av	de	20	virksomhetene	i	vedlegg	II	A	hvilke	stoffer	eller	stoffblandinger	som	er	klassifisert	som	
kreftframkallende,	 arvestoffskadelige	 eller	 reproduksjonstoksiske	 (R45,	 R46,	 R49,	 R60,	 R61)	 i	 henhold	 til	
rådsdirektiv	67/548/EØF(2),	som	ved	utgangen	av	rapporteringsperioden	(31.12.2010)	fortsatt	er	i	bruk,	og	i	hvilke	
(beregnede)	mengder	(tonn	per	år).

4.		 Overvåking

Angi	følgende	tall	for	hver	av	de	20	virksomhetene	i	vedlegg	II	A	i	rapporteringsperioden:

–	 antall	anlegg	som	har	 rapportert	«én	gang	 i	året»	eller	«på	anmodning»,	 i	 samsvar	med	artikkel	8	nr.	1	 i	
direktivet,

–	 antall	anlegg	som	overvåkes	kontinuerlig	for	å	kontrollere	at	de	overholder	kravene,	i	samsvar	med	artikkel	8	
nr.	2	i	direktivet.

5.		 Overholdelse

Angi	følgende	tall	for	hver	av	de	20	virksomhetene	i	vedlegg	II	A	i	rapporteringsperioden:

–	 hvor	mange	driftsansvarlige	som	ikke	har	overholdt	kravene	i	dette	direktiv

a)		 når	det	gjelder	rapportering	«én	gang	i	året»	eller	«på	anmodning»,

b)		 når	det	gjelder	andre	krav	i	direktivet,

–	 for	hvor	mange	driftsansvarlige	vedkommende	myndigheter	midlertidig	har	opphevet	eller	har	 tilbakekalt	
tillatelsen	på	grunn	av	manglende	oppfyllelse	i	henhold	til	direktivets	artikkel	10	bokstav	b).

(1)	 I	dette	spørreskjemaet	omfatter	«samlet	antall	anlegg»	også	anlegg	som	ikke	omfattes	av	direktiv	1999/13/EF,	men	som	reguleres	
av	nasjonal	lovgivning	i	samsvar	med	bestemmelsene	i	nevnte	direktiv.	Anlegg	for	overflatebehandling	av	veigående	kjøretøyer,	
som	definert	i	direktiv	70/156/EØF,	eller	deler	av	slike,	som	utføres	i	forbindelse	med	reparasjon,	vedlikehold	eller	dekorering	av	
kjøretøyer	utenfor	produksjonsanlegget,	omfattes	ikke.

(2)	 EFT	196	av	16.8.1967,	s.	1.



27.6.2013 Nr.	38/305EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

6.		 Utslipp

6.1.		 Angi	hvor	mange	tonn	flyktige	organiske	forbindelser	det	samlede	antall	anlegg	forventes	å	slippe	ut	i	henholdsvis	
2008	og	2010.

6.2.		 Angi	for	hver	av	de	20	virksomhetene	i	vedlegg	II	A	hvor	mange	tonn	flyktige	organiske	forbindelser	de	forventes	
å	slippe	ut	i	henholdsvis	2008	og	2010	(valgfritt).

7.		 Kostnader

7.1.		 Angi	i	euro	per	år	eller	i	årsverk	de	beregnede	samlede	kostnadene,	dvs.	summen	av	kostnadene	til	 tillatelser,	
overvåking,	inspeksjoner	osv.,	for	alle	berørte	nasjonale	myndigheter	i	2010	i	forbindelse	med	gjennomføringen	
av	direktiv	1999/13/EF	(valgfritt).

7.2.		 Angi	 i	euro	og	 i	månedsverk	de	beregnede	administrative	kostnadene	 i	 forbindelse	med	denne	rapporteringen	
(valgfritt).

8.	 Offentliggjøring	av	medlemsstatenes	rapporter	om	dette	spørreskjemaet

Gi	opplysning,	f.eks.	URL-adressen	til	et	nettsted,	om	hvor	offentligheten	kan	få	direkte	tilgang	til	medlemsstatenes	
rapporter	om	svarene	på	dette	spørreskjemaet.

9.	 Forbedringer

Hvilke	aspekter	bør	det	legges	større	vekt	på	når	det	gjelder

–	 gjennomføringen	av	eller	framtidig	revisjon	av	direktiv	1999/13/EF,

–	 framtidige	spørreskjemaer?

10.	 Andre	merknader

_____________________________
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KOMMISJONEN	FOR	DE	EUROPEISKE	FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	henvisning	til	europaparlaments-	og	rådsdirektiv	2003/87/
EF	 av	 13.	 oktober	 2003	 om	 opprettelse	 av	 en	 ordning	 for	
handel	med	utslippskvoter	for	klimagasser	i	Fellesskapet	og	om	
endring	av	rådsdirektiv	96/61/EF(1),	særlig	artikkel	14	nr.	1,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 En	 forutsetning	 for	 at	 ordningen	 for	 handel	 med	
utslippskvoter	 for	 klimagasser	 opprettet	 ved	 direktiv	
2003/87/EF	skal	fungere,	er	at	utslippene	av	klimagasser	
overvåkes	og	 rapporteres	på	 en	 fullstendig,	 konsekvent,	
åpen	og	nøyaktig	måte	i	henhold	til	retningslinjene	fastsatt	
ved	dette	vedtak.

2)	 I	løpet	av	den	første	perioden	for	anvendelsen	av	ordningen	
for	 handel	 med	 utslippskvoter	 for	 klimagasser	 som	
omfatter	året	2005,	har	driftsansvarlige,	miljøkontrollører	
og	vedkommende	myndigheter	i	medlemsstatene	innhentet	
førstehånds	 erfaring	 med	 overvåking,	 verifikasjon	 og	
rapportering	 i	 henhold	 til	 kommisjonsvedtak	 2004/156/
EF	 av	 29.	 januar	 2004	 om	 opprettelse	 av	 retningslinjer	
for	overvåking	og	rapportering	av	utslipp	av	klimagasser	
i	henhold	til	europaparlaments-	og	rådsdirektiv	2003/87/
EF(2).

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	 i	EUT	L	229	av	31.8.2007,	s.	1,	er	
omhandlet	 i	EØS-komiteens	 beslutning	nr.	 55/2008	 av	25.	 april	 2008	om	
endring	 av	 EØS-avtalens	 vedlegg	 XX	 (Miljø),	 se	 EØS-tillegget	 til	 Den	
europeiske	unions	tidende	nr.	52,	21.8.2008,	s.	26.

(1)	 EUT	L	275	av	25.10.2003,	s.	32.	Direktivet	endret	ved	direktiv	2004/101/EF	
(EUT	L	338	av	13.11.2004,	s.	18).

(2)	 EUT	L	59	av	26.2.2004,	s.	1.

3)	 Etter	gjennomgåelsen	av	vedtak	2004/156/EF	var	det	klart	
at	 retningslinjene	 fastsatt	 i	 nevnte	 vedtak	 krevde	 flere	
endringer	for	å	gjøre	dem	klarere	og	mer	kostnadseffektive.	
På	 grunn	 av	 det	 betydelige	 antallet	 endringer	 er	 det	
hensiktsmessig	å	erstatte	vedtak	2004/156/EF.

4)	 Det	 er	 hensiktsmessig	 å	 legge	 forholdene	 til	 rette	
for	 anvendelse	 av	 retningslinjene	 for	 anlegg	 med	
gjennomsnittlig	verifiserte	 rapporterte	utslipp	på	mindre	
enn	25	000	tonn	fossilt	CO2	per	år	i	løpet	av	den	forrige	
handelsperioden,	samt	å	oppnå	ytterligere	harmonisering	
og	klargjøre	tekniske	spørsmål.

5)	 Der	dette	er	 relevant,	er	det	 tatt	hensyn	 til	veiledningen	
om	overvåking	av	klimagasser	utviklet	av	FNs	klimapanel	
(IPCC),	Den	 internasjonale	standardiseringsorganisasjon	
(ISO),	 Greenhouse	 Gas	 Protocol	 Initiative	 fra	 World	
Business	Council	on	Sustainable	Development	(WBCSD)	
og	World	Resources	Institute	(WRI).

6)	 De	 opplysningene	 som	 er	 gitt	 av	 driftsansvarlige	 i	
henhold	til	dette	vedtak,	bør	legge	forholdene	til	rette	for	
å	 sammenligne	 utslipp	 rapportert	 i	 henhold	 til	 direktiv	
2003/87/EF	 med	 utslipp	 rapportert	 til	 Det	 europeiske	

KOMMISJONSVEDTAK

av	18.	juli	2007

om	fastsettelse	av	retningslinjer	for	overvåking	og	rapportering	av	utslipp	av	klimagasser	i	
henhold	til	europaparlaments-	og	rådsdirektiv	2003/87/EF(*)

[meddelt under nummer K(2007) 3416]

(2007/589/EF)

2013/EØS/38/31
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register	 over	 utslipp	 og	 overføring	 av	 forurensende	
stoffer	 (EPRTR)	 opprettet	 ved	 europaparlaments-	 og	
rådsforordning	 (EF)	 nr.	 166/2006	 av	 18.	 januar	 2006	
om	 opprettelsen	 av	 et	 europeisk	 register	 over	 utslipp	
og	 overføring	 av	 forurensende	 stoffer	 og	 om	 endring	
av	 rådsdirektiv	 91/689/EØF	 og	 96/61/EF(1),	 samt	 med	
utslipp	 rapportert	 i	 nasjonale	 fortegnelser	 som	 benytter	
FNs	klimapanels	ulike	kildekategorier.

7)	 Ved	å	øke	den	generelle	kostnadseffektiviteten	ved	ulike	
overvåkingsmetoder,	men	uten	å	forringe	nøyaktigheten	
med	hensyn	til	rapporterte	utslippsdata	og	den	generelle	
integriteten	til	overvåkingssystemene,	bør	driftsansvarlige	
og	 vedkommende	myndigheter	 generelt	 kunne	 oppfylle	
sine	 forpliktelser	 i	 henhold	 til	 direktiv	 2003/87/EF	
til	 betydelig	 reduserte	 kostnader.	 Dette	 gjelder	 særlig	
for	 anlegg	 som	 benytter	 rent	 biobrensel	 og	 for	 små	
utslippsenheter.

8)	 Rapporteringskravene	 er	 samordnet	 med	 kravene	 i	
henhold	til	artikkel	21	i	direktiv	2003/87/EF.

9)	 Kravene	 til	 overvåkingsplanen	 er	 gjort	 klarere	 og	
strengere	 for	 bedre	 å	 kunne	 gjenspeile	 dens	 betydning	
når	det	gjelder	å	sikre	forsvarlig	rapportering	og	stabile	
kontrollresultater.

10)	 Tabell	 1	 i	 vedlegg	 I	 som	 angir	 minstekravene,	 bør	
gjelde	 uten	 tidsbegrensning.	 De	 enkelte	 postene	
i	 den	 nevnte	 tabellen	 er	 gjennomgått,	 basert	 på	
opplysninger	 innsamlet	 av	 medlemsstatene,	 de	
driftsansvarlige	 og	 miljøkontrollører,	 samtidig	 som	
det	 tas	 hensyn	 til	 endringene	 i	 bestemmelsene	 med	
hensyn	til	forbrenningsutslipp	fra	former	for	virksomhet	
oppført	 i	 vedlegg	 I	 til	 direktiv	 2003/87/EF,	 samt	 til	 de	
virksomhetsspesifikke	retningslinjene,	og	bør	nå	vise	en	
hensiktsmessig	 balanse	 mellom	 kostnadseffektivitet	 og	
nøyaktighet.

11)	 En	 alternativ	 tilnærmingsmåte	 med	 minsteverdier	
for	 usikkerhet	 er	 innført	 for	 å	 gi	 en	 alternativ	måte	 for	
overvåking	av	utslipp	fra	svært	spesielle	eller	komplekse	
anlegg,	 der	 disse	 anleggene	 unntas	 fra	 anvendelsen	 av	
den	nivåbaserte	metoden	og	muliggjør	utformingen	av	en	
fullt	tilpasset	overvåkingsmetode.

12)	 Bestemmelsene	om	overført	og	bundet	CO2	som	føres	inn	
til	eller	ut	fra	anlegg	som	omfattes	av	direktiv	2003/87/EF	
som	et	rent	stoff	eller	brensel,	er	gjort	klarere	og	strengere	
for	 å	 bringe	 dem	 bedre	 i	 tråd	 med	 medlemsstatenes	
rapporteringskrav	i	henhold	til	Kyoto-protokollen	til	De	
forente	nasjoners	rammekonvensjon	om	klimaendring.

13)	 Listen	 over	 referansefaktorer	 for	 utslipp	 er	
utvidet	 og	 ajourført	 ved	 hjelp	 av	 opplysninger	 fra	
retningslinjene	 av	 2006	 fra	 FNs	 klimapanel,	 heretter	
kalt	«IPCC-retningslinjene».	Listen	er	også	utvidet	med	
referanseverdier	for	netto	brennverdier	for	en	lang	rekke	
brensler	basert	på	IPCC-retningslinjene.

(1)	 EUT	L	33	av	4.2.2006,	s.	1.

14)	 Avsnittet	 om	 kontroll	 og	 verifikasjon	 er	 gjennomgått	
og	 revidert	 for	 å	 bedre	 begrepsmessig	 og	 språklig	
konsekvens	 i	 forhold	 til	 annen	 veiledning	 utviklet	 av	
Det	europeiske	samarbeidet	for	akkreditering	(EA),	Den	
europeiske	standardiseringsorganisasjon	(CEN)	og	ISO.

15)	 Når	 det	 gjelder	 bestemmelsen	 av	 brensel-	 og	
materialegenskaper,	er	kravene	for	bruk	av	resultater	fra	
analyselaboratorier	 og	 gassanalysatorer	 for	 kontinuerlig	
bruk	 gjort	 klarere,	 samtidig	 som	 det	 er	 tatt	 hensyn	 til	
erfaringen	fra	gjennomføringen	av	de	respektive	kravene	
i	medlemsstatene	 i	 løpet	av	den	første	handelsperioden.	
Tilleggskrav	 som	 gjelder	 prøvetakingsmetoder	 og	 –
hyppighet,	er	også	kommet	til.

16)	 For	å	bedre	kostnadseffektiviteten	for	anlegg	med	årlige	
utslipp	på	mindre	enn	25	000	tonn	fossilt	CO2,	er	det	lagt	
til	 visse	 unntak	 fra	 de	 særlige	 kravene	 som	 gjelder	 for	
anlegg	generelt.

17)	 Bruken	 av	 oksidasjonsfaktorer	 i	 forbindelse	
med	 overvåkingsmetoden	 er	 gjort	 frivillig	 for	
forbrenningsprosesser.	 En	 metode	 med	 massebalanse	
er	 tilføyd	 for	 anlegg	 som	 produserer	 karbonstøv,	 og	
for	 gassbehandlingsterminaler.	 Usikkerhetskravene	
for	 bestemmelse	 av	 utslipp	 fra	 fakling	 er	 senket	 for	 å	
gjenspeile	de	særlige	tekniske	forholdene	til	slike	anlegg.

18)	 Massebalansemetoden	 bør	 ikke	 være	 en	 del	
av	 de	 virksomhetsspesifikke	 retningslinjer	 for	
mineraloljeraffinerier	som	oppført	i	vedlegg	I	til	direktiv	
2003/87/EF,	på	grunn	av	de	problemer	det	er	 rapportert	
om	 i	 løpet	 av	 den	 første	 rapporteringsperioden	 med	
hensyn	 til	oppnåelig	nøyaktighet.	Veiledning	for	utslipp	
fra	regenerering	ved	katalytisk	krakking,	annen	katalytisk	
regenerering	 og	 fleksible	 forkoksingsanlegg	 er	 revidert	
for	å	gjenspeile	de	særlige	tekniske	forholdene	ved	disse	
anleggene.

19)	 Bestemmelsene	 og	 tersklene	 for	 anvendelsen	 av	
massebalansemetoden	er	gjort	 strengere	 for	anlegg	som	
produserer	koks,	sinter,	jern	og	stål.	Utslippsfaktorer	fra	
IPCC-retningslinjene	er	tilføyd.

20)	 Terminologien	 og	metodene	 for	 anlegg	 som	 produserer	
sementklinker	 og	 for	 anlegg	 som	 produserer	 kalk,	
er	 samkjørt	 med	 handelspraksis	 i	 de	 sektorer	 som	
omfattes	 av	 dette	 vedtak.	 Bruken	 av	 virksomhetsdata,	
utslippsfaktorer	og	omregningsfaktorer	er	brakt	i	samsvar	
med	de	andre	 formene	 for	virksomhet	 som	omfattes	 av	
direktiv	2003/87/EF.

21)	 Ytterligere	utslippsfaktorer	er	gitt	i	vedlegg	IX	for	anlegg	
i	glassindustrien.

22)	 Usikkerhetskravene	for	utslipp	fra	 røsting	av	råstoff	 for	
anlegg	innenfor	keramisk	industri	er	gjort	mindre	strenge	
for	 på	 en	 bedre	 måte	 å	 kunne	 gjenspeile	 situasjoner	
der	 leirer	 kommer	 direkte	 fra	 steinbrudd.	 Den	 rent	
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produksjonsbaserte	metoden	bør	ikke	lenger	benyttes	på	
grunn	 av	 dens	 begrensede	 anvendbarhet	 som	 fastslått	 i	
løpet	av	den	første	rapporteringsperioden.

23)	 Særlige	 retningslinjer	 for	 bestemmelse	 av	 utslipp	 av	
klimagasser	 ved	 systemer	 for	 kontinuerlig	 måling	 av	
utslipp	bør	tilføyes	for	å	legge	forholdene	til	rette	for	en	
konsekvent	bruk	av	målingsbaserte	overvåkingsmetoder	
som	er	i	samsvar	med	artikkel	14	og	24	i	og	vedlegg	IV	til	
direktiv	2003/87/EF.

24)	 Dette	vedtak	inneholder	ikke	noen	godkjenning	av	former	
for	virksomhet	knyttet	til	fangst	og	lagring	av	karbon,	noe	
som	forutsetter	en	endring	av	direktiv	2003/87/EF,	eller	
at	 disse	 formene	 for	 virksomhet	 omfattes	 i	 henhold	 til	
artikkel	24	i	nevnte	direktiv.

25)	 Retningslinjene	i	vedleggene	til	dette	vedtak	inneholder	
reviderte	detaljerte	kriterier	for	overvåking	og	rapportering	
av	utslipp	av	klimagasser	som	er	resultat	av	de	formene	
for	 virksomhet	 som	 er	 oppført	 i	 vedlegg	 I	 til	 direktiv	
2003/87/EF.	Disse	er	 spesifikke	 for	de	omtalte	 formene	
for	virksomhet,	basert	på	prinsippene	for	overvåking	og	
rapportering	fastsatt	i	vedlegg	IV	til	nevnte	direktiv,	som	
bør	få	anvendelse	fra	og	med	1.	januar	2008.

26)	 Artikkel	 15	 i	 direktiv	 2003/87/EF	 krever	 at	
medlemsstatene	skal	påse	at	rapporter	som	framlegges	av	
de	driftsansvarlige,	blir	verifisert	i	samsvar	med	kriteriene	
i	vedlegg	V	til	nevnte	direktiv.

27)	 Det	tas	sikte	på	å	gjennomføre	ytterligere	en	revisjon	av	
retningslinjene	 fastsatt	 i	 dette	 vedtak	 innen	 to	 år	 etter	
tidspunktet	for	dette	vedtaks	ikrafttredelse.

28)	 Tiltakene	 fastsatt	 i	 dette	 vedtak	 er	 i	 samsvar	 med	
uttalelse	fra	komiteen	nedsatt	ved	artikkel	8	i	rådsvedtak		
93/389/EØF(1)	—

GJORT	DETTE	VEDTAK:

Artikkel 1

Retningslinjene	 for	overvåking	og	 rapportering	 av	utslipp	 av	
klimagasser	 fra	 de	 formene	 for	 virksomhet	 som	 er	 oppført	 i	
vedlegg	 I	 til	 direktiv	 2003/87/EF,	 er	 fastsatt	 i	 vedleggene	 til	
dette	vedtak.

De	nevnte	retningslinjene	bygger	på	prinsippene	i	vedlegg	IV	
til	nevnte	direktiv.

Artikkel 2

Vedtak	 2004/156/EF	 oppheves	 fra	 tidspunktet	 nevnt	 i		
artikkel	3.

Artikkel 3

Dette	vedtak	får	anvendelse	fra	1.	januar	2008.

Artikkel 4

Dette	vedtak	er	rettet	til	medlemsstatene.

Utferdiget	i	Brussel,	18.	juli	2007.

 For Kommisjonen

	 Stavros	DIMAS

 Medlem av Kommisjonen

(1)	 EFT	L	167	av	9.7.1993,	s.	31.	Vedtaket	sist	endret	ved	europaparlaments-	og	
rådsforordning	(EF)	nr.	1882/2003	(EUT	L	284	av	31.10.2003,	s.	1).
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1.	 INNLEDNING

Dette	vedlegg	 inneholder	de	 alminnelige	 retningslinjene	 for	overvåking	og	 rapportering	av	utslipp	 fra	de	
formene	for	virksomhet	som	er	oppført	i	vedlegg	I	til	direktiv	2003/87/EF,	av	de	klimagasser	som	er	angitt	
i	 tilknytning	 til	 de	nevnte	 formene	 for	virksomhet.	Vedlegg	 II-XI	 inneholder	ytterligere	 retningslinjer	 for	
virksomhetsspesifikke	utslipp	.

2.	 DEFINISJONER

I	dette	vedlegg	og	vedlegg	II-XI	får	definisjonene	i	direktiv	2003/87/EF	anvendelse.

1.	 I	tillegg	menes	med:

a)	 «former	for	virksomhet»	de	former	for	virksomhet	som	er	oppført	i	vedlegg	I	til	direktiv	2003/87/EF,

b)	 «vedkommende	myndighet»	vedkommende	myndighet(er)	som	er	utpekt	i	samsvar	med	artikkel	18	
i	direktiv	2003/87/EF,

c)	 «utslippskilde»	en	separat	identifiserbar	del	(et	punkt	eller	en	prosess)	i	et	anlegg	som	det	slippes	ut	
relevante	klimagasser	fra,

d)	 «kildestrøm»	 en	 særlig	 brenselstype,	 et	 særlig	 råstoff	 eller	 produkt	 som	 er	 årsak	 til	 utslipp	 av	
relevante	klimagasser	fra	en	eller	flere	utslippskilder	som	et	resultat	av	utslippskildens	forbruk	eller	
produksjon,	

e)	 «overvåkingsmetode»	summen	av	metoder	som	benyttes	av	en	driftsansvarlig	for	å	fastslå	utslippene	
fra	et	gitt	anlegg,	

f)	 «overvåkingsplan»	 en	detaljert,	 fullstendig	og	 åpen	dokumentasjon	 av	overvåkingsmetodene	 i	 et	
bestemt	anlegg,	herunder	dokumentasjon	av	datainnsamlings-	og	datahåndteringsaktivitetene,	samt	
systemet	for	kontroll	av	riktigheten	av	disse,	

g)	 «nivå»	 et	 særlig	 element	 i	 en	 metode	 for	 å	 bestemme	 virksomhetsdata,	 utslippsfaktorer	 og	
oksidasjons-	eller	omregningsfaktorer,

h)	 «årlig»	en	periode	som	omfatter	ett	kalenderår	fra	1.	januar	til	31.	desember,	

i)	 «rapporteringsperiode»	ett	kalenderår	som	utslipp	må	overvåkes	og	rapporteres	i,	

j)	 «handelsperiode»	en	flerårig	fase	av	ordningen	for	handel	med	utslippskvoter	(f.eks.	2005-2007	eller	
2008-2012)	som	medlemsstaten	har	opprettet	en	nasjonal	tildelingsplan	for	i	samsvar	med	artikkel	
11	nr.	1	og	2	i	direktiv	2003/87/EF.

2.	 I	tilknytning	til	utslipp,	brensler	og	materialer	menes	med:

a)	 «forbrenningsutslipp»	utslipp	av	klimagasser	 som	oppstår	 i	den	eksoterme	 reaksjonen	mellom	et	
brensel	og	oksygen,

b)	 «prosessutslipp»	andre	utslipp	av	klimagasser	enn	 forbrenningsutslipp	som	oppstår	 som	følge	av	
tilsiktede	eller	utilsiktede	reaksjoner	mellom	stoffer	eller	omdanningen	av	disse,	herunder	kjemisk	
eller	elektrolytisk	reduksjon	av	metallmalm,	termisk	nedbryting	av	stoffer	og	danning	av	stoffer	til	
bruk	som	produkter	eller	utgangsmateriale,

c)	 «bundet	CO2»	CO2	som	er	del	av	et	brensel,	

d)	 «konservativ»	at	et	sett	av	forutsetninger	blir	definert	for	å	sikre	at	det	ikke	skjer	noen	undervurdering	
av	årlige	utslipp,	

e)	 «parti»	en	mengde	av	brensel	eller	materiale	som	det	 tas	representative	prøver	av,	bestemmes	og	
transporteres	som	én	forsendelse	eller	løpende	i	et	nærmere	bestemt	tidsrom,	

f)	 «kommersielle	brensler»	brensler	med	en	 særlig	 sammensetning	 som	det	handles	hyppig	og	 fritt	
med	dersom	vedkommende	parti	var	omsatt	mellom	økonomisk	uavhengige	parter,	herunder	alle	
kommersielle	standardbrensler,	naturgass,	lett	og	tung	brennolje,	steinkull,	petroleumskoks,	
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g)	 «kommersielle	materialer»	materialer	med	en	særlig	sammensetning	som	det	handles	hyppig	og	fritt	
med	dersom	vedkommende	parti	var	omsatt	mellom	økonomisk	uavhengige	parter,	

h)	 «kommersielt	standardbrensel»	de	internasjonalt	standardiserte	kommersielle	brensler	som	utviser	
et	95	%	konfidensintervall	på	høyst	±	1	%	med	hensyn	til	særlig	brennverdi,	herunder	gassolje,	lett	
brenselolje,	bensin,	lampeolje,	parafin,	etan,	propan	og	butan.

3.	 I	tilknytning	til	måling	menes	med:

a)	 «nøyaktighet»	 graden	 av	 samsvar	 mellom	 resultatet	 av	 en	 måling	 og	 den	 virkelige	 verdien	 av	
vedkommende	 mengde	 (eller	 en	 referanseverdi	 fastslått	 empirisk	 ved	 hjelp	 av	 internasjonalt	
aksepterte	og	sporbare	kalibreringsmaterialer	og	standardmetoder),	samtidig	som	det	tas	hensyn	til	
både	tilfeldige	og	systematiske	faktorer,	

b)	 «usikkerhet»	en	parameter,	tilknyttet	resultatet	av	bestemmelsen	av	en	mengde,	som	karakteriserer	
spredningen	 av	 de	 verdiene	 som	med	 rimelighet	 vil	 kunne	 henføres	 til	 vedkommende	mengde,	
herunder	 virkningene	 av	 både	 systematiske	 og	 tilfeldige	 faktorer	 og	 uttrykt	 i	 prosent,	 og	 som	
beskriver	 et	 konfidensintervall	 omkring	 middelverdien	 som	 utgjør	 95	 %	 av	 beregnede	 verdier,	
samtidig	som	det	tas	hensyn	til	eventuell	asymmetri	i	fordelingen	av	verdiene,

c)	 «aritmetisk	middelverdi»	summen	av	alle	delene	i	et	sett	med	verdier,	dividert	med	antall	elementer	
i	settet,	

d)	 «måling»	et	sett	av	operasjoner	med	det	formål	å	fastsette	verdien	av	en	mengde,	

e)	 «måleinstrument»	en	innretning	som	er	ment	å	benyttes	til	å	foreta	målinger,	alene	eller	sammen	
med	en	eller	flere	andre	innretninger,	

f)	 «målesystem»	et	 fullstendig	sett	av	måleinstrumenter	og	annet	utstyr,	som	utstyr	 for	prøvetaking	
og	 databehandling,	 som	 benyttes	 til	 å	 bestemme	 variabler	 som	 virksomhetsdata,	 karboninnhold,	
brennverdi	eller	utslippsfaktor	for	CO2-utslipp,	

g)	 «kalibrering»	det	sett	av	operasjoner	som	fastslår,	under	nærmere	angitte	vilkår,	forholdene	mellom	
verdier	som	angis	av	et	måleinstrument	eller	et	målesystem,	eller	verdier	som	blir	representert	av	en	
materialmåling	eller	et	referansemateriale,	og	de	tilsvarende	verdiene	for	en	mengde	som	følger	av	
en	referansestandard,

h)	 «kontinuerlig	måling	av	utslipp»	et	 sett	 av	operasjoner	med	det	 formål	 å	 fastsette	verdien	av	en	
mengde	ved	hjelp	av	periodiske	(flere	per	time)	målinger,	der	det	anvendes	enten	målinger	på	stedet	i	
skorsteinen,	eller	ekstraktive	metoder	med	et	måleinstrument	plassert	nær	skorsteinen,	men	omfatter	
ikke	målemetoder	basert	på	innsamling	av	individuelle	prøver	tatt	fra	skorsteinen,	

i)	 «standardforhold»	 en	 temperatur	 på	 273,15	 K	 (dvs.	 0	 oC)	 og	 trykkforhold	 på	 101	 325	 Pa	 som	
definerer	normale	kubikkmeter	(Nm3).

4.	 I	tilknytning	til	beregningsbaserte	metoder	og	målingsbaserte	metoder	for	CO2-utslipp	menes	med:

a)	 «urimelige	kostnader»	kostnader	ved	et	tiltak	som	ikke	står	i	forhold	til	tiltakets	allmenne	fordeler	
som	fastslått	av	vedkommende	myndighet.	Når	det	gjelder	valg	av	nivåer,	kan	terskelen	defineres	som	
verdien	av	kvotene	som	tilsvarer	en	forbedring	av	nøyaktighetsnivået.	For	tiltak	som	øker	kvaliteten	
på	 rapporterte	 utslipp,	men	 som	 ikke	har	 noen	direkte	virkning	på	nøyaktigheten,	 kan	urimelige	
kostnader	svare	til	en	andel	som	overstiger	en	veiledende	terskel	på	1	%	av	den	gjennomsnittlige	
verdien	av	de	tilgjengelige	utslippsdataene	rapportert	for	den	forrige	handelsperioden.	For	anlegg	
uten	data	fra	forrige	handelsperiode	benyttes	data	fra	representative	anlegg	som	utfører	samme	eller	
sammenlignbare	former	for	virksomhet	som	referanse	og	skalert	i	samsvar	med	deres	kapasitet,	

b)	 «teknisk	mulig»	at	tekniske	ressurser	som	er	i	stand	til	å	oppfylle	behovene	til	et	foreslått	system,	
kan	anskaffes	av	den	driftsansvarlige	innen	pålagt	tid,	
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c)	 «ubetydelige	 kildestrømmer»	 en	 gruppe	 av	 mindre	 kildestrømmer	 som	 er	 utvalgt	 av	 den	
driftsansvarlige,	og	som	til	sammen	slipper	ut	1	kilotonn	fossilt	CO2	eller	mindre	per	år,	eller	som	
bidrar	med	mindre	enn	2	%	 (opptil	 et	 samlet	bidrag	på	høyst	20	kilotonn	 fossilt	CO2	per	 år)	 av	
samlede	årlige	utslipp	av	fossilt	CO2	fra	vedkommende	anlegg	før	fradrag	av	overført	CO2,	eller	den	
av	disse	verdiene	som	er	høyest	regnet	i	absolutte	utslipp,	

d)	 «større	 kildestrømmer»	 en	 gruppe	 av	 kildestrømmer	 som	 ikke	 tilhører	 gruppen	 «mindre	
kildestrømmer»,	

e)	 «mindre	 kildestrømmer»	 de	 kildestrømmer	 som	 er	 utvalgt	 av	 den	 driftsansvarlige,	 og	 som	 til	
sammen	slipper	ut	5	kilotonn	fossilt	CO2	eller	mindre	per	år,	eller	som	bidrar	med	mindre	enn	10	%	
(opptil	et	samlet	bidrag	på	høyst	100	kilotonn	fossilt	CO2	per	år)	til	de	samlede	årlige	utslippene	av	
fossilt	CO2	fra	vedkommende	anlegg	før	fradrag	av	overført	CO2,	eller	den	av	disse	verdiene	som	er	
høyest	regnet	i	absolutte	utslipp,	

f)	 «biomasse»	ikke-fossilt	og	biologisk	nedbrytbart	organisk	materiale	som	stammer	fra	planter,	dyr	
og	mikroorganismer,	herunder	produkter,	 biprodukter,	 rester	og	avfall	 fra	 landbruk,	 skogbruk	og	
tilknyttede	næringer,	samt	de	ikke-fossile	og	biologisk	nedbrytbare	organiske	delene	av	industriavfall	
og	 kommunalt	 avfall,	 herunder	 gasser	 og	 væsker	 gjenvunnet	 fra	 nedbrytingen	 av	 ikke-fossilt	 og	
biologisk	nedbrytbart	organisk	materiale,	

g)	 «rent»	i	tilknytning	til	et	stoff:	at	et	materiale	eller	brensel	består	av	minst	97	%	(i	forhold	til	massen)	
av	det	angitte	stoffet	eller	elementet	—	tilsvarende	den	kommersielle	klassifiseringen	«purum».	For	
biomasse	 gjelder	 dette	 andelen	 biomassekarbon	 i	 den	 samlede	mengden	 karbon	 i	 brenselet	 eller	
materialet,	

h)	 «energibalansemetode»	en	metode	for	å	anslå	mengden	av	energi	som	benyttes	som	brensel	 i	en	
kjele,	 beregnet	 som	 summen	 av	 utnyttbar	 varme	 og	 alle	 relevante	 energitap	 ved	 varmestråling,	
varmeoverføring	og	via	røykgass.

5.	 I	tilknytning	til	kontroll	og	verifikasjon	menes	med:

a)	 «kontrollrisiko»	en	parameters	følsomhet	i	den	årlige	utslippsrapporten	for	alvorlige	feilopplysninger	
som	ikke	vil	bli	forhindret	eller	oppdaget	og	korrigert	i	rett	tid	av	kontrollsystemet,	

b)	 «påvisningsrisiko»	risikoen	for	at	miljøkontrolløren	ikke	vil	oppdage	en	alvorlig	feilopplysning	eller	
et	vesentlig	manglende	samsvar,	

c)	 «iboende	risiko»	en	parameters	følsomhet	i	den	årlige	utslippsrapporten	for	alvorlige	feilopplysninger,	
under	forutsetning	av	at	det	ikke	forelå	noen	tilknyttede	kontrollaktiviteter,	

d)	 «etterprøvingsrisiko»	risikoen	for	at	miljøkontrolløren	kommer	med	en	uegnet	verifikasjonsuttalelse.	
Etterprøvingsrisiko	er	en	funksjon	av	iboende	risikoer,	kontrollrisikoer	og	påvisningsrisiko,	

e)	 «rimelig	 sikkerhet»	 et	 høyt,	men	 ikke	 absolutt	 nivå	 av	 sikkerhet,	 uttrykt	 positivt	 i,	 om	 hvorvidt	
utslippsrapporten	som	er	ikke	inneholder	alvorlige	feilopplysninger	unøyaktigheter	og	om	hvorvidt	
anlegget	ikke	har	vesentlige	tilfeller	av	manglende	samsvar,	

f)	 «viktighetsgrad»	den	kvantitative	terskelen	eller	skillet	som	skal	benyttes	til	å	fastsette	den	egnede	
uttalelsen	om	utslippsdata	rapportert	i	den	årlige	utslippsrapporten,	

g)	 «sikkerhetsgrad»	i	hvilken	grad	miljøkontrolløren	ut	fra	konklusjonene	av	kontrollen	er	sikker	på	
at	det	er	bevist	at	de	opplysningene	som	rapporteres	 i	den	årlige	utslippsrapporten	for	et	anlegg,	
inneholder	alvorlige	feilopplysninger	eller	ikke,

h)	 «manglende	samsvar»	enhver	handling	eller	utelatelse	av	en	handling	fra	det	anleggets	side	som	er	
under	verifisering,	enten	tilsiktet	eller	utilsiktet,	som	strider	mot	kravene	i	den	overvåkingsplanen	
som	er	godkjent	av	vedkommende	myndighet	i	henhold	til	anleggets	tillatelse,	

i)	 «vesentlig	manglende	 samsvar»	 at	 et	manglende	 samsvar	med	 kravene	 i	 den	 overvåkingsplanen	
som	er	godkjent	av	vedkommende	myndighet	i	henhold	til	anleggets	tillatelse,	vil	kunne	føre	til	at	
vedkommende	myndighet	behandler	anlegget	på	en	annen	måte,	

j)	 «alvorlig	 feilopplysning»	 en	 feilopplysning	 (utelatelser,	 uriktige	 opplysninger	 og	 feil,	 men	 ikke	
tillatt	usikkerhet)	i	den	årlige	utslippsrapporten	som	etter	miljøkontrollørens	faglige	vurdering	vil	
kunne	 påvirke	 vedkommende	myndighets	 behandling	 av	 den	 årlige	 utslippsrapporten,	 f.eks.	 når	
unøyaktigheten	overskrider	viktighetsgraden,	
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k)	 «akkreditering»	 i	 sammenheng	 med	 kontroll	 og	 verifikasjon:	 at	 det	 avgis	 en	 erklæring	 av	 et	
akkrediteringsorgan	basert	på	dets	beslutning	etter	en	detaljert	vurdering	knyttet	til	en	miljøkontrollør	
som	 gis	 en	 formell	 demonstrasjon	 av	 kontrollørens	 kompetanse	 og	 uavhengighet	 til	 å	 utføre	 en	
verifikasjon	i	samsvar	med	de	angitte	kravene,	

l)	 «verifikasjon»	 de	 former	 for	 virksomhet	 som	 utføres	 av	 en	miljøkontrollør	 for	 å	 kunne	 avgi	 en	
verifikasjonsuttalelse	som	beskrevet	i	artikkel	15	og	vedlegg	V	til	direktiv	2003/87/EF,	

m)	 «miljøkontrollør»	 et	 egnet,	 uavhengig	og	 akkreditert	 kontrollorgan	 som	er	 ansvarlig	 for	 å	 utføre	
og	rapportere	om	verifikasjonsprosessen	i	henhold	til	de	nærmere	kravene	som	medlemsstaten	har	
fastsatt	i	henhold	til	vedlegg	V	til	direktiv	2003/87/EF.

3.	 PRINSIPPER	FOR	OVERVÅKING	OG	RAPPORTERING

For	å	sikre	en	nøyaktig	og	verifiserbar	overvåking	og	rapportering	av	utslipp	av	klimagasser	i	henhold	til	
direktiv	2003/87/EF,	skal	overvåking	og	rapportering	bygge	på	følgende	prinsipper:

Fullstendighet.	Overvåking	og	rapportering	for	et	anlegg	skal	omfatte	alle	prosess-	og	forbrenningsutslipp	fra	
alle	utslippskilder	og	kildestrømmer	med	tilknytning	til	de	former	for	virksomhet	som	er	oppført	i	vedlegg	I	
til	direktiv	2003/87/EF	samt	alle	klimagasser	angitt	for	disse	formene	for	virksomhet,	men	der	dobbelttelling	
unngås.

Konsekvens.	Utslipp	som	overvåkes	og	rapporteres,	skal	kunne	sammenlignes	over	tid	ved	hjelp	av	de	samme	
overvåkingsmetodene	 og	 datasettene.	 Overvåkingsmetodene	 kan	 endres	 i	 samsvar	med	 bestemmelsene	 i	
disse	retningslinjene	dersom	de	rapporterte	dataene	blir	mer	nøyaktige.	Endringer	i	overvåkingsmetoder	skal	
godkjennes	av	vedkommende	myndighet	og	dokumenteres	utførlig	i	samsvar	med	disse	retningslinjene.

Åpenhet.	 Overvåkingsdata,	 herunder	 antakelser,	 henvisninger,	 virksomhetsdata,	 utslippsfaktorer,	
oksidasjonsfaktorer	 og	 omregningsfaktorer,	 skal	 innhentes,	 registreres,	 sammenstilles,	 analyseres	 og	
dokumenteres	 slik	 at	 det	 er	 mulig	 for	 miljøkontrolløren	 og	 vedkommende	 myndighet	 å	 gjengi	 hvordan	
utslippene	er	fastsatt.

Riktighet.	Det	skal	sikres	at	utslippene	ikke	systematisk	bestemmes	til	en	verdi	som	verken	ligger	over	eller	
under	de	reelle	utslippene.	Kilder	for	usikkerhet	skal	identifiseres	og	reduseres	så	langt	det	er	praktisk	mulig.	
Det	skal	tas	behørig	hensyn	for	å	sikre	at	beregningen	og	målingen	av	utslippene	blir	så	nøyaktig	som	mulig.	
Den	driftsansvarlige	skal	sørge	for	en	rimelig	forsikring	om	at	integriteten	til	de	rapporterte	utslippene	kan	
bestemmes.	Utslipp	 skal	bestemmes	ved	hjelp	 av	de	 egnede	overvåkingsmetodene	 som	er	 fastsatt	 i	 disse	
retningslinjene.	Alt	måleutstyr	eller	annet	prøvingsutstyr	som	brukes	til	å	rapportere	overvåkingsdata,	skal	
anvendes,	vedlikeholdes	og	kalibreres	på	riktig	måte	og	kontrolleres.	Regneark	og	andre	verktøy	som	brukes	
til	å	lagre	og	behandle	overvåkingsdata,	skal	være	feilfrie.	Rapporterte	utslipp	og	tilknyttede	redegjørelser	
skal	 være	 uten	 vesentlige	 unøyaktigheter,	 ikke	 være	 ensidige	 med	 hensyn	 til	 utvalg	 og	 presentasjon	 av	
opplysninger	og	gi	en	troverdig	og	balansert	framstilling	av	utslippene	fra	et	anlegg.

Kostnadseffektivitet.	Ved	valg	av	overvåkingsmetode	skal	forbedringene	som	oppnås	ved	større	nøyaktighet	
avveies	mot	de	økte	kostnadene.	Overvåking	og	rapportering	av	utslipp	skal	derfor	sikte	mot	størst	mulig	
nøyaktighet,	 med	 mindre	 dette	 ikke	 er	 teknisk	 mulig	 eller	 vil	 medføre	 urimelig	 høye	 kostnader.	 Selve	
overvåkingsmetoden	skal	beskrive	 instruksjonene	 til	den	driftsansvarlige	på	en	 logisk	og	enkel	måte	som	
forhindrer	dobbeltarbeid	og	tar	hensyn	til	de	eksisterende	systemene	i	anlegget.

Troverdighet.	Brukerne	skal	kunne	stole	på	at	en	verifisert	utslippsrapport	på	en	troverdig	måte	gjengir	det	
den	enten	hevder	å	gjengi	eller	med	rimelighet	kan	forventes	å	gjengi.

Effektivisering av overvåking og rapportering av utslipp.	Prosessen	med	å	verifisere	utslippsrapportene	skal	
være	et	effektivt	og	pålitelig	verktøy	til	støtte	for	framgangsmåter	for	kvalitetssikring	og	kvalitetskontroll	ved	
at	den	gir	opplysninger	som	en	driftsansvarlig	kan	bruke	til	å	effektivisere	overvåkingen	og	rapporteringen	
av	utslipp.
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4.	 OVERVÅKING	AV	UTSLIPP	AV	KLIMAGASSER

4.1.		 AVGRENSNING

Overvåkings-	og	rapporteringsprosessen	for	et	anlegg	skal	omfatte	alle	relevante	utslipp	av	klimagasser	fra	
alle	utslippskilder	og/eller	kildestrømmer	fra	former	for	virksomhet	utført	ved	anlegget	og	oppført	i	vedlegg	
I	til	direktiv	2003/87/EF,	samt	fra	former	for	virksomhet	og	klimagasser	som	en	medlemsstat	har	fastsatt	i	
henhold	til	artikkel	24	i	direktiv	2003/87/EF.

I	direktivets	artikkel	6	nr.	2	bokstav	b)	er	det	fastsatt	at	utslippstillatelsene	for	klimagasser	skal	inneholde	
en	 beskrivelse	 av	 formene	 for	 virksomhet	 ved	 og	 utslippene	 fra	 anlegget.	 Alle	 utslippskilder	 og	
kildestrømmer	 fra	 former	 for	virksomhet	 som	er	oppført	 i	vedlegg	 I	 til	direktiv	2003/87/EF,	og	som	skal	
overvåkes	og	 rapporteres,	 skal	derfor	oppføres	 i	 tillatelsen.	 I	direktivets	artikkel	6	nr.	2	bokstav	c)	er	det	
fastsatt	 at	 utslippstillatelser	 for	 klimagasser	 skal	 inneholde	 overvåkingskrav,	 med	 nærmere	 angivelse	 av	
overvåkingsmetode	og	overvåkingshyppighet.

Utslipp	fra	mobile	forbrenningsmotorer	som	brukes	til	transport,	skal	ikke	inngå	i	utslippsberegningene.

Overvåkingen	av	utslipp	skal	omfatte	utslipp	fra	normal	drift	og	unormale	hendelser,	herunder	oppstart	og	
driftsstans	samt	nødssituasjoner	i	rapporteringsperioden.

Dersom	anleggets	produksjonskapasitet	regnet	separat	eller	sammenlagt,	eller	produksjonen	fra	en	eller	flere	
former	 for	virksomhet	 som	hører	under	 samme	 rubrikk	 i	 vedlegg	 I	 til	 direktiv	2003/87/EF,	overstiger	de	
enkelte	terskelverdiene	angitt	i	nevnte	vedlegg	ved	ett	anlegg	eller	produksjonssted,	skal	alle	utslipp	fra	alle	
utslippskilder	og/eller	kildestrømmer	med	tilknytning	til	formene	for	virksomhet	oppført	i	nevnte	vedlegg	
ved	det	respektive	anlegget	eller	produksjonsstedet,	overvåkes	og	rapporteres.

Hvorvidt	et	ekstra	forbrenningsanlegg,	for	eksempel	et	kraftvarmeverk,	anses	som	en	del	av	et	anlegg	der	
det	utføres	en	form	for	virksomhet	som	omfattes	av	vedlegg	I,	eller	som	et	eget	anlegg,	avhenger	av	lokale	
omstendigheter	og	skal	fastsettes	i	anleggets	utslippstillatelse	for	klimagasser.

Alle	utslipp	fra	et	anlegg	skal	tilskrives	dette	anlegget,	uavhengig	av	om	varme	eller	elektrisk	kraft	føres	ut	
til	andre	anlegg.	Utslipp	i	forbindelse	med	produksjon	av	varme	eller	elektrisk	kraft	som	innføres	fra	andre	
anlegg,	skal	ikke	tilskrives	det	innførende	anlegget.

4.2.		 METODER	BASERT	PÅ	BEREGNING	OG	MÅLING

I	henhold	til	vedlegg	IV	til	direktiv	2003/87/EF	kan	utslippene	bestemmes	ved	hjelp	av	enten	

–	 en	 beregningsbasert	metode	 for	 bestemmelse	 av	 utslipp	 fra	 kildestrømmer	 basert	 på	 virksomhetsdata	
som	 framkommer	 ved	 hjelp	 av	 målesystemer	 og	 ytterligere	 parametrer	 fra	 laboratorieanalyser	 eller	
standardfaktorer,	eller	

–	 en	målingsbasert	metode	for	bestemmelse	av	utslipp	fra	en	utslippskilde	ved	hjelp	av	kontinuerlig	måling	
av	konsentrasjonen	av	relevant	klimagass	i	røykgassen	og	av	røykgasstrømmen.

Den	driftsansvarlige	kan	foreslå	å	benytte	en	målingsbasert	metode	dersom	denne	kan	vise	til	at	

–	 metoden	 på	 en	 pålitelig	 måte	 fører	 til	 en	 mer	 nøyaktig	 verdi	 for	 årlige	 utslipp	 fra	 anlegget	 enn	 en	
alternativ	beregningsbasert	metode,	og	samtidig	unngår	urimelig	høye	kostnader,	og	

–	 sammenligningen	mellom	den	målings-	og	den	beregningsbaserte	metoden	bygger	på	et	identisk	sett	av	
utslippskilder	og	kildestrømmer.

Bruk	av	en	målingsbasert	metode	skal	være	underlagt	godkjenning	av	vedkommende	myndighet.	For	hver	
rapporteringsperiode	skal	den	driftsansvarlige	bekrefte	de	målte	utslippene	ved	hjelp	av	en	beregningsbasert	
metode	i	samsvar	med	bestemmelsene	i	avsnitt	6.3	bokstav	c).

Den	 driftsansvarlige	 kan,	 etter	 godkjenning	 fra	 vedkommende	 myndighet,	 kombinere	 målings-	 og	
beregningsbaserte	metoder	for	ulike	utslippskilder	og	kildestrømmer	ved	samme	anlegg.	Den	driftsansvarlige	
skal	sikre	og	vise	at	utslipp	verken	utelates	eller	regnes	med	to	ganger.
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4.3.		 OVERVÅKINGSPLAN

I	henhold	til	artikkel	6	nr.	2	bokstav	c)	i	direktiv	2003/87/EF	skal	utslippstillatelser	for	klimagasser	inneholde	
overvåkingskrav,	med	nærmere	angivelse	av	overvåkingsmetode	og	overvåkingshyppighet.

Overvåkingsmetoden	 er	 en	 del	 av	 overvåkingsplanen	 som	 skal	 godkjennes	 av	 vedkommende	myndighet	
i	 samsvar	med	 kriteriene	 fastsatt	 i	 dette	 avsnitt	 og	 dets	 underavsnitt.	Medlemsstaten	 eller	 vedkommende	
myndigheter	i	medlemsstaten	skal	sikre	at	overvåkingsmetoden	som	anvendes	av	anleggene,	skal	spesifiseres	
enten	i	henhold	til	vilkårene	for	tillatelsen,	eller	der	dette	er	forenlig	med	direktiv	2003/87/EF,	i	generelle	
bindende	regler.

Vedkommende	 myndighet	 skal	 kontrollere	 og	 godkjenne	 overvåkingsplanen	 som	 den	 driftsansvarlige	
skal	 utarbeide	 før	 rapporteringsperioden	 begynner,	 og	 på	 nytt	 etter	 eventuelle	 vesentlige	 endringer	 av	
overvåkingsmetoden	som	anvendes	ved	et	anlegg,	slik	det	går	fram	tre	ledd	nedenfor.

I	henhold	til	avsnitt	16	skal	overvåkingsplanen	inneholde	følgende:

a)	 beskrivelsen	av	anlegget	og	de	former	for	virksomhet	som	utføres	ved	anlegget,	og	som	skal	overvåkes,

b)	 opplysninger	om	ansvar	for	overvåking	og	rapportering	ved	anlegget,

c)	 en	 liste	over	utslippskilder	og	kildestrømmer	som	skal	overvåkes	for	alle	 former	for	virksomhet	som	
utføres	ved	anlegget,	

d)	 en	beskrivelse	av	den	beregningsbaserte	metoden	eller	den	målingsbaserte	metoden	som	skal	benyttes,	

e)	 en	 liste	 over	 og	 en	 beskrivelse	 av	 nivåer	 som	 skal	 anvendes	 for	 virksomhetsdata,	 utslippsfaktorer,	
oksidasjons-	og	omregningsfaktorer	for	hver	enkelt	kildestrøm	som	skal	overvåkes,

f)	 en	beskrivelse	av	målesystemene,	samt	spesifikasjon	og	nøyaktig	plassering	av	måleinstrumentene	som	
skal	benyttes	for	hver	av	kildestrømmene	som	skal	overvåkes,	

g)	 dokumentasjon	som	viser	at	usikkerhetsterskelen	for	virksomhetsdata	og	andre	parametrer	(der	dette	er	
relevant)	for	de	benyttede	nivåene	for	hver	kildestrøm,	overholdes,	

h)	 om	relevant,	en	beskrivelse	av	metoden	som	skal	benyttes	til	prøvetaking	av	brensel	og	materialer	til	
bestemmelse	av	netto	brennverdi,	karboninnhold,	utslippsfaktorer,	oksidasjons-	og	omregningsfaktorer	
samt	biomasseinnhold	for	hver	av	kildestrømmene,	

i)	 en	 beskrivelse	 av	 planlagte	 kilder	 eller	 analytiske	 metoder	 for	 bestemmelse	 av	 netto	 brennverdier,	
karboninnhold,	 utslippsfaktor,	 oksidasjonsfaktor,	 omregningsfaktor	 eller	 biomasseandel	 for	 hver	 av	
kildestrømmene,	

j)	 om	 relevant,	 en	 liste	over	og	 en	beskrivelse	 av	 ikke-akkrediterte	 laboratorier	 og	 relevante	 analytiske	
framgangsmåter,	 herunder	 en	 liste	 over	 alle	 relevante	 kvalitetssikringstiltak,	 f.eks.	 sammenligninger	
mellom	laboratorier	som	beskrevet	i	avsnitt	13.5.2,	

k)	 om	 relevant,	 en	 beskrivelse	 av	 systemene	 for	 kontinuerlig	 måling	 av	 utslipp	 som	 skal	 brukes	 til	 å	
overvåke	 en	 utslippskilde,	 dvs.	målepunktene,	målehyppigheten,	 anvendt	 utstyr,	 kalibreringsmetoder,	
framgangsmåter	for	innsamling	og	lagring	av	data	og	metode	for	bekreftende	beregning	og	rapportering	
av	virksomhetsdata,	utslippsfaktorer	og	lignende,	

l)	 om	relevant	og	der	den	såkalte	«alternative	metoden»	(avsnitt	5.3)	blir	benyttet,	en	omfattende	beskrivelse	
av	metoden	 og	 usikkerhetsanalysen,	 dersom	dette	 ikke	 allerede	 er	 omfattet	 av	 bokstav	 a)-k)	 i	 denne	
listen,	

m)	 en	beskrivelse	av	 framgangsmåtene	 for	datainnsamling,	datahåndtering	og	kontrollaktiviteter	samt	en	
beskrivelse	av	disse	aktivitetene	(se	avsnitt	10.1-3),

n)	 eventuelt	 opplysninger	 om	 relevante	 forbindelser	 til	 former	 for	 virksomhet	 som	 utføres	 som	 ledd	
i	 fellesskapsordningen	 for	 miljøstyring	 og	 miljørevisjon	 (EMAS)	 og	 andre	 miljøstyringsordninger	
(f.eks.	ISO14001:2004),	særlig	om	framgangsmåter	og	kontrollmetoder	med	relevans	til	overvåking	og	
rapportering	av	utslipp	av	klimagasser.
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Overvåkingsmetoden	skal	endres	dersom	dette	 fører	 til	at	de	 rapporterte	dataene	blir	mer	nøyaktige,	med	
mindre	dette	ikke	er	teknisk	mulig	eller	vil	medføre	urimelig	høye	kostnader.

En	vesentlig	endring	av	overvåkingsmetoden	som	del	av	overvåkingsplanen	skal	være	underlagt	godkjenning	
av	vedkommende	myndighet	dersom	endringen	gjelder	

–	 en	endring	i	kategoriseringen	av	anlegget	som	fastsatt	i	tabell	1,

–	 et	bytte	fra	den	beregningsbaserte	til	den	målingsbaserte	metoden	som	benyttes	til	å	bestemme	utslipp,	
eller	omvendt,	

–	 en	økning	i	usikkerhet	med	hensyn	til	virksomhetsdata	eller	andre	parametrer	(der	dette	er	relevant)	som	
innebærer	et	annet	nivå.

Alle	 andre	endringer	og	 foreslåtte	 endringer	 i	 overvåkingsmetode	eller	de	underliggende	datasettene	 skal	
meldes	til	vedkommende	myndighet	uten	unødig	opphold	etter	at	den	driftsansvarlige	er	blitt	oppmerksom	
på	 dem	 eller	med	 all	 rimelighet	 skulle	 blitt	 oppmerksom	 på	 dem,	med	mindre	 det	 er	 angitt	 noe	 annet	 i	
overvåkingsplanen.

Endringer	i	overvåkingsplanen	skal	angis	klart,	begrunnes	og	dokumenteres	fullt	ut	i	den	driftsansvarliges	
interne	registre.

En	 vedkommende	 myndighet	 skal	 kreve	 at	 den	 driftsansvarlige	 endrer	 sin	 overvåkingsplan	 dersom	
vedkommende	overvåkingsplan	ikke	lenger	er	i	samsvar	med	reglene	i	disse	retningslinjene.

For	 å	 utveksle	 opplysninger	 mellom	 vedkommende	 myndigheter	 og	 Kommisjonen	 om	 overvåking,	
rapportering	og	verifikasjon	i	henhold	til	disse	retningslinjene	og	den	konsekvente	anvendelsen	av	dem,	skal	
medlemsstatene	legge	forholdene	til	rette	for	en	årlig	kvalitetssikrings-	og	vurderingsprosess	av	overvåking,	
rapportering	og	verifikasjon	etter	initiativ	fra	Kommisjonen	i	henhold	til	artikkel	21	nr.	3	i	direktiv	2003/87/
EF.

5.	 BEREGNINGSBASERTE	METODER	FOR	CO2-UTSLIPP

5.1.		 BEREGNINGSFORMLER

Beregning	av	CO2-utslipp	skal	enten	baseres	på	følgende	formel:

CO2-utslipp	=	virksomhetsdata	*	utslippsfaktor	*	oksidasjonsfaktor

eller	på	en	alternativ	metode	dersom	en	slik	er	angitt	i	de	virksomhetsspesifikke	retningslinjene.

Uttrykkene	i	denne	formelen	gjelder	for	følgende	forbrenningsutslipp	og	prosessutslipp:

Forbrenningsutslipp

Virksomhetsdata	 skal	 bygge	 på	 brenselforbruk.	 Mengden	 av	 benyttet	 brensel	 skal	 uttrykkes	 som	
energiinnhold	i	TJ,	med	mindre	noe	annet	er	angitt	i	disse	retningslinjene.	Utslippsfaktoren	skal	uttrykkes	
som	tCO2/TJ,	med	mindre	noe	annet	er	angitt	i	disse	retningslinjene.	Når	et	brensel	forbrukes,	oksideres	ikke	
alt	karbonet	i	brenselet	til	CO2.	Ufullstendig	oksidasjon	forekommer	på	grunn	av	manglende	effektivitet	i	
forbrenningsprosessen	som	fører	til	at	en	del	av	karbonet	ikke	forbrennes	eller	delvis	oksideres	til	sot	eller	
aske.	Uoksidert	eller	delvis	oksidert	karbon	skal	medregnes	i	oksidasjonsfaktoren,	som	skal	uttrykkes	som	
en	brøk.	Oksidasjonsfaktoren	skal	uttrykkes	som	en	brøkdel	av	1.	Resultatet	blir	følgende	beregningsformel:

CO2-utslipp	=	brenselstrøm	[t	eller	Nm3]	*	netto	brennverdi	[TJ/t	eller	TJ/Nm3]	*	utslippsfaktor	[tCO2/TJ]	*	
oksidasjonsfaktor	

Beregningen	av	forbrenningsutslipp	er	nærmere	angitt	i	vedlegg	II.

Prosessutslipp

Virksomhetsdata	skal	bygge	på	materialforbruk,	gjennomstrømning	eller	produksjon,	og	uttrykkes	i	t	eller	
Nm3.	Utslippsfaktoren	 skal	 uttrykkes	 som	 [tCO2/t	 eller	 tCO2/Nm3].	Karbon	 i	 innsatsmaterialer	 som	 ikke	
omdannes	til	CO2	i	prosessen,	medregnes	i	omregningsfaktoren,	som	skal	uttrykkes	som	en	brøk.	Dersom	en	
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omregningsfaktor	tas	hensyn	til	i	utslippsfaktoren,	skal	en	separat	omregningsfaktor	ikke	anvendes.	Mengden	
av	 anvendt	 innsatsmateriale	 skal	 uttrykkes	 i	 masse	 eller	 volum,	 [t	 eller	 Nm3].	 Resultatet	 blir	 følgende	
beregningsformel:

CO2-utslipp	=	virksomhetsdata	[t	eller	Nm3]	*	utslippsfaktor	[t	CO2/t	eller	Nm3]	*	omregningsfaktor

Beregningen	av	prosessutslipp	er	nærmere	angitt	i	de	virksomhetsspesifikke	retningslinjene	i	vedlegg	II-XI.	
Ikke	alle	beregningsmetoder	i	vedlegg	II-XI	bruker	en	omregningsfaktor.

5.2.		 METODENIVÅER

De	 virksomhetsspesifikke	 retningslinjene	 i	 vedlegg	 II-XI	 inneholder	 særlige	 metoder	 for	 å	 bestemme	
følgende	variabler:	virksomhetsdata	(som	består	av	de	to	variablene	brensel/materialflyt	og	netto	brennverdi),	
utslippsfaktorer,	 sammensetningsdata,	 oksidasjons-	 og	 omregningsfaktorer.	 Disse	 ulike	 metodene	 kalles	
nivåer.	Den	stigende	nummereringen	av	nivåene	fra	1	og	oppover	gjenspeiler	de	stigende	nøyaktighetsnivåene,	
der	nivået	med	høyest	nummer	foretrekkes.

Den	driftsansvarlige	kan	anvende	ulike	godkjente	nivåer	på	de	ulike	variablene	brensel/materialflyt,	netto	
brennverdi,	utslippsfaktorer,	sammensetningsdata,	oksidasjons-	eller	omregningsfaktorer	som	benyttes	i	en	
enkelt	beregning.	Valget	av	nivå	skal	godkjennes	av	vedkommende	myndighet	(se	avsnitt	4.3).

Likeverdige	nivåer	betegnes	med	samme	nivånummer	og	en	bokstav	(f.eks.	nivå	2a	og	2b).	For	de	former	for	
virksomhet	der	det	er	mulig	å	benytte	alternative	beregningsmetoder	i	henhold	til	disse	retningslinjene	(f.eks.	
i	vedlegg	VII,	«Metode	A	—	basert	på	tilførsel	til	ovn»	og	«Metode	B	—	basert	på	klinkerproduksjon»),	kan	
en	driftsansvarlig	bare	bytte	metode	dersom	det	kan	dokumenteres	overfor	vedkommende	myndighet	at	en	
slik	endring	vil	føre	til	en	mer	nøyaktig	overvåking	og	rapportering	av	utslippene	fra	den	aktuelle	formen	for	
virksomhet.

Alle	driftsansvarlige	skal	bruke	det	høyeste	metodenivået	til	å	bestemme	alle	variabler	for	alle	kildestrømmer	
for	alle	anlegg	av	kategori	B	eller	C.	Bare	dersom	det	kan	dokumenteres	overfor	vedkommende	myndighet	
at	det	høyeste	metodenivået	ikke	er	teknisk	mulig	å	oppnå	eller	vil	medføre	urimelig	høye	kostnader,	kan	
det	brukes	et	 lavere	nivå	for	vedkommende	variabel	 i	en	overvåkingsmetode.	Når	det	gjelder	anlegg	med	
utslipp	på	mer	enn	500	kilotonn	fossilt	CO2	per	år	(dvs.	«Kategori	C-anlegg»),	skal	medlemsstaten	underrette	
Kommisjonen	i	henhold	til	artikkel	21	i	direktiv	2003/87/EF	dersom	det	ikke	anvendes	en	kombinasjon	av	
metoder	på	høyeste	nivå	for	alle	større	kildestrømmer.

I	 henhold	 til	 avsnitt	 16	 skal	medlemsstatene	 påse	 at	 driftsansvarlige	 for	 alle	 større	 kildestrømmer	minst	
anvender	de	nivåene	som	er	fastsatt	i	tabell	1	nedenfor,	med	mindre	dette	ikke	er	teknisk	mulig.

Etter	godkjenning	fra	vedkommende	myndighet	kan	den	driftsansvarlige	som	et	minimum	velge	nivå	1	for	de	
variablene	som	benyttes	til	å	beregne	utslipp	fra	mindre	kildestrømmer	og	anvende	metoder	for	overvåking	
og	rapportering	som	benytter	egen,	ikke-nivåbasert	beregningsmetode	for	ubetydelige	kildestrømmer.

Den	driftsansvarlige	skal	uten	utilbørlig	forsinkelse	foreslå	endringer	av	de	anvendte	nivåene	dersom	

–	 tilgjengelige	data	er	endret,	og	dette	gir	mulighet	for	større	nøyaktighet	ved	bestemmelse	av	utslipp,

–	 tidligere	ikke-eksisterende	utslipp	har	inntruffet,

–	 antallet	brensler	eller	relevante	råstoffer	er	vesentlig	endret,

–	 det	er	oppdaget	feil	i	dataene	som	er	resultater	av	overvåkingsmetoden,

–	 vedkommende	myndighet	har	anmodet	om	en	endring.

For	biobrensel	og	materialer	som	kvalifiserer	som	rene,	kan	metoder	uten	nivåer	benyttes	for	anlegg,	eller	
teknisk	 identifiserbare	 deler	 av	 anlegg,	med	mindre	 den	 respektive	 verdien	 skal	 benyttes	 for	 fratrekk	 av	
biomassebasert	CO2	fra	utslipp	bestemt	ved	hjelp	av	kontinuerlig	måling	av	utslipp.	Disse	metodene	uten	
nivåer	 inkluderer	 energibalansemetoden.	 Utslipp	 av	 CO2	 fra	 fossile	 forurensende	 stoffer	 til	 brensler	 og	
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materialer	som	kvalifiserer	som	ren	biomasse,	skal	rapporteres	under	kildestrømmen	for	biomasse	og	kan	
beregnes	 ved	 hjelp	 av	metoder	 uten	 nivåer.	 Brenselsblandinger	 og	materialer	 som	 inneholder	 biomasse,	
skal	karakteriseres	ved	å	benytte	bestemmelsene	i	avsnitt	13.4	i	dette	vedlegg,	med	mindre	kildestrømmen	
kvalifiserer	som	en	ubetydelig	kildestrøm.

Dersom	metoden	med	høyeste	nivå	eller	det	avtalte	variabelspesifikke	nivået	midlertidig	ikke	kan	anvendes	
av	 tekniske	årsaker,	kan	en	driftsansvarlig	 anvende	det	høyest	oppnåelige	nivået	 til	 forutsetningene	 for	 å	
anvende	det	tidligere	nivået	igjen	foreligger.	Den	driftsansvarlige	skal	uten	utilbørlig	forsinkelse	dokumentere	
overfor	vedkommende	myndighet	at	det	er	nødvendig	med	en	endring	av	nivå,	samt	gi	nærmere	opplysninger	
om	den	midlertidige	overvåkingsmetoden.	Den	driftsansvarlige	skal	treffe	alle	nødvendige	tiltak	for	raskt	å	
kunne	gjeninnføre	det	opprinnelige	nivået	for	overvåking	og	rapportering.

Nivåendringer	 skal	dokumenteres	 fullt	 ut.	Behandlingen	av	mindre	dataavbrudd	 som	 følge	 av	 stillstand	 i	
målesystemene	 skal	 følge	 god	 yrkesmessig	 praksis	 som	 sikrer	 et	 forsiktig	 anslag	 av	 utslipp,	 samtidig	
som	det	 tas	hensyn	 til	bestemmelsene	 i	 referansedokumentet	om	integrert	 forebygging	og	begrensning	av	
forurensning	 (IPPC)	om	generelle	overvåkingsprinsipper	 fra	 juli	2003(1).	Når	nivåer	endres	 i	 løpet	 av	en	
rapporteringsperiode,	skal	resultatene	for	den	berørte	formen	for	virksomhet	beregnes	og	rapporteres	som	
egne	avsnitt	i	årsrapporten	til	vedkommende	myndighet	for	de	respektive	delene	av	rapporteringsperioden.

____________

(1)	 Tilgjengelig	gjennom:	http://eippcb.jrc.es/
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5.3.		 ALTERNATIVE	METODER

I	tilfeller	der	det	ikke	er	teknisk	mulig	eller	ville	føre	til	urimelige	kostnader	å	minst	anvende	kravene	i	nivå	
1	 for	 alle	 (unntatt	 for	ubetydelige)	kildestrømmer,	 skal	den	driftsansvarlige	anvende	en	 såkalt	«alternativ	
metode».	Dette	unntar	den	driftsansvarlige	fra	anvendelsen	av	avsnitt	5.2	i	dette	vedlegg,	og	tillater	at	det	
utformes	en	fullt	tilpasset	overvåkingsmetode.	Den	driftsansvarlige	skal	dokumentere	overfor	vedkommende	
myndighet	at	ved	å	anvende	denne	alternative	overvåkingsmetoden	for	hele	anlegget,	oppfylles	de	generelle	
usikkerhetstersklene	i	tabell	2	for	det	årlige	nivå	av	utslipp	av	klimagasser	for	hele	anlegget.

Usikkerhetsanalysen	skal	kvantifisere	usikkerhet	i	alle	variabler	og	parametrer	som	ble	benyttet	til	beregning	
av	 de	 årlige	 utslippsnivåene,	 samtidig	 som	 det	 tas	 hensyn	 til	 ISO-dokumentet	 «Guide	 to	 the	 Expression	
of	 Uncertainty	 in	Measurement»	 (1995)(1)	 og	 ISO	 5168:2005.	Analysen	 skal	 utføres	 før	 vedkommende	
myndighets	godkjenning	av	overvåkingsplanen	på	grunnlag	av	forrige	års	opplysninger,	og	skal	ajourføres	
årlig.	Den	årlige	ajourføringen	skal	utarbeides	sammen	med	den	årlige	utslippsrapporten,	og	være	underlagt	
verifikasjon.

Medlemsstatene	skal	i	henhold	til	artikkel	21	i	direktiv	2003/87/EF	underrette	Kommisjonen	om	de	anlegg	som	
benytter	alternative	metoder.	Den	driftsansvarlige	skal	bestemme	og	i	den	årlige	utslippsrapporten	rapportere	
de	data	som	er	tilgjengelige,	eller	best	mulige	anslag	av	virksomhetsdata,	netto	brennverdier,	utslippsfaktorer,	
oksidasjonsfaktorer	og	andre	parametrer,	og	benytte	laboratorieanalyser	der	dette	er	hensiktsmessig.	De	ulike	
metodene	skal	fastsettes	i	overvåkingsplanen	og	godkjennes	av	vedkommende	myndighet.	Tabell	2	får	ikke	
anvendelse	på	 anlegg	 som	bestemmer	 sine	utslipp	av	klimagasser	ved	hjelp	 av	 systemer	 for	kontinuerlig	
overvåking	av	utslipp	i	henhold	til	vedlegg	XII.

Tabell 2

Generelle	usikkerhetsterskler	i	alternative	metoder

Anleggskategori Usikkerhetsterskel	som	skal	oppfylles	for	samlet	
årlig	utslippsverdi

A ±7,5	%

B ±5,0	%

C ±2,5	%

5.4.		 VIRKSOMHETSDATA

Virksomhetsdata	 representerer	 opplysninger	 om	 materialstrøm,	 brenselforbruk,	 tilført	 materiale	 eller	
produksjon	uttrykt	som	energi	[TJ]	(i	unntakstilfeller	også	som	masse	eller	volum	[t	eller	Nm3],	se	avsnitt	
5.5)	når	det	gjelder	brensler	og	masse,	eller	volum	når	det	gjelder	råstoff	eller	produkter	[t	eller	Nm3].

Den	driftsansvarliges	bestemmelse	av	virksomhetsdata	kan	være	basert	på	den	fakturerte	mengden	av	brensel	
eller	materiale	fastsatt	i	samsvar	med	vedlegg	I	og	de	godkjente	nivåene	i	vedlegg	II-XI.

Der	 virksomhetsdata	 for	 beregning	 av	 utslipp	 ikke	 kan	 bestemmes	 direkte,	 skal	 virksomhetsdataene	
bestemmes	via	en	vurdering	av	lagerendringer:

Materiale	C	=	Materiale	P	+	(Materiale	S	–	Materiale	E)	–	Materiale	O

der	

Materiale	C: Materiale	som	bearbeides	i	rapporteringsperioden

Materiale	P: Materiale	som	kjøpes	inn	i	rapporteringsperioden

Materiale	S: Materiallager	ved	rapporteringsperiodens	begynnelse

Materiale	E: Materiallager	ved	rapporteringsperiodens	slutt

Materiale	O: Materiale	brukt	til	andre	formål	(transport	eller	videresalg)

(1)	 «Guide	to	the	Expression	of	Uncertainty	in	Measurement»,	ISO/TAG	4.	Utgitt	av	Den	internasjonale	standardiseringsorganisasjon	
(ISO)	i	1993	(revidert	nytt	opplag	1995)	i	navnet	til	BIPM,	IEC,	IFCC,	ISO,	IUPAC,	IUPAP	og	OIML.
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I	tilfeller	der	det	ikke	er	teknisk	mulig	eller	ville	føre	til	urimelig	høye	kostnader	å	bestemme	«Materiale	S»	
og	«Materiale	E»	ved	direkte	måling,	kan	den	driftsansvarlige	anslå	disse	to	mengdene	basert	på	

–	 data	fra	tidligere	år	og	sammenheng	med	produsert	mengde	i	rapporteringsperioden,

eller

–	 dokumenterte	metoder	og	respektive	data	i	reviderte	regnskaper	for	rapporteringsperioden.

I	tilfeller	der	en	bestemmelse	av	årlige	virksomhetsdata	for	nøyaktig	et	helt	kalenderår	ikke	er	teknisk	mulig	
eller	ville	føre	til	urimelige	kostnader,	kan	den	driftsansvarlige	velge	den	neste	egnede	virkedag	til	å	skille	
ett	 rapporteringsår	 fra	 det	 neste.	Avvikene	 som	måtte	 framkomme	 for	 en	 eller	 flere	 kildestrømmer,	 skal	
registreres	på	en	tydelig	måte,	utgjøre	grunnlaget	for	en	verdi	som	er	representativ	for	kalenderåret	og	anses	
for	å	være	konsekvent	med	hensyn	til	det	påfølgende	år.

5.5.		 UTSLIPPSFAKTORER

Utslippsfaktorer	 er	 basert	 på	 karboninnholdet	 i	 brensler	 eller	 innsatsmaterialer	 og	 uttrykt	 som	 tCO2/TJ	
(forbrenningsutslipp)	eller	tCO2/t	eller	tCO2/Nm3	(prosessutslipp).

For	å	oppnå	best	mulig	åpenhet	og	størst	mulig	konsekvens	med	nasjonale	klimagassfortegnelser	er	bruken	
av	utslippsfaktorer	for	et	brensel	uttrykt	som	tCO2/t	istedenfor	tCO2/TJ	for	forbrenningsutslipp,	begrenset	til	
tilfeller	der	den	driftsansvarlige	ellers	ville	pådra	seg	urimelige	kostnader.

For	omregning	av	karbon	til	den	respektive	verdien	for	CO2,	skal	faktoren(1)	3,664	[tCO2/t	C]	benyttes.

Utslippsfaktorer	og	bestemmelser	om	utviklingen	av	virksomhetsspesifikke	utslippsfaktorer	er	angitt	i	avsnitt	
11	og	13	i	dette	vedlegg.

Biomasse	 anses	 som	 CO2-nøytral.	 En	 utslippsfaktor	 på	 0	 [tCO2/TJ	 eller	 t	 eller	 Nm3]	 skal	 anvendes	 for	
biomasse.	En	liste	med	eksempler	på	ulike	typer	materialer	som	godtas	som	biomasse,	finnes	i	avsnitt	12	i	
dette	vedlegg.

Når	 det	 gjelder	 brensler	 eller	materialer	 som	 inneholder	 både	 fossilt	 karbon	 og	 biomassekarbon,	 skal	 en	
veid	utslippsfaktor	anvendes,	basert	på	andelen	av	fossilt	karbon	i	brenselets	samlede	karboninnhold.	Denne	
beregningen	skal	være	tydelig	og	dokumentert	i	samsvar	med	reglene	og	framgangsmåtene	i	avsnitt	13	i	dette	
vedlegg.

Bundet	CO2	 som	blir	overført	 til	 et	 anlegg	 i	henhold	 til	Fellesskapets	ordning	 for	handel	med	kvoter	 for	
utslipp	av	klimagasser,	som	del	av	et	brensel	(f.eks.	masovngass,	koksovngass	eller	naturgass),	skal	omfattes	
av	utslippsfaktoren	for	vedkommende	brensel.

Underlagt	godkjenning	av	vedkommende	myndighet	kan	bundet	CO2	med	opprinnelse	i	en	kildestrøm,	men	
senere	ført	bort	fra	et	anlegg	som	en	del	av	et	brensel,	 trekkes	fra	utslippene	til	vedkommende	anlegg	—	
uavhengig	av	om	den	leveres	til	et	annet	anlegg	tilsluttet	Fellesskapets	ordning	for	handel	med	kvoter	for	
utslipp	av	klimagasser.	 I	alle	 tilfeller	skal	den	rapporteres	som	en	memopost.	Medlemsstatene	skal	melde	
berørte	anlegg	til	Kommisjonen	i	henhold	til	forpliktelsene	i	artikkel	21	i	direktiv	2003/87/EF.

5.6.		 OKSIDASJONS-	OG	OMREGNINGSFAKTORER

En	oksidasjonsfaktor	for	forbrenningsutslipp	eller	en	omregningsfaktor	for	prosessutslipp	skal	benyttes	til	
å	gjengi	den	andelen	av	karbon	som	ikke	blir	oksidert	eller	omdannet	i	prosessen.	For	oksidasjonsfaktorer	
frafalles	kravet	om	å	anvende	høyeste	nivå.	Dersom	det	 i	et	anlegg	brukes	ulike	brensler	og	det	beregnes	
virksomhetsspesifikke	 oksidasjonsfaktorer,	 kan	 den	 driftsansvarlige	 etter	 godkjenning	 fra	 vedkommende	
myndighet	bestemme	én	samlet	oksidasjonsfaktor	for	denne	formen	for	virksomhet	og	anvende	denne	på	alle	
brensler,	eller,	med	mindre	det	er	benyttet	biomasse,	henføre	ufullstendig	oksidasjon	til	én	større	brenselstrøm	
og	bruke	en	verdi	lik	1	for	de	andre.

(1)	 Basert	på	forholdet	i	atommasse	mellom	karbon	(12,011)	og	oksygen	(15,9994).
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5.7.		 OVERFØRT	CO2

Etter	godkjenning	av	vedkommende	myndighet	kan	den	driftsansvarlige	fra	anleggets	beregnede	utslippsnivå	
trekke	fra	eventuelt	CO2	som	ikke	slippes	ut	fra	anlegget,	men	som	blir	ført	ut	av	anlegget	som	et	rent	stoff,	eller	
direkte	benyttet	og	bundet	i	produkter	eller	som	utgangsmateriale,	forutsatt	at	et	slikt	fradrag	gjenspeiles	av	en	
tilsvarende	reduksjon	for	formen	for	virksomhet	og	anlegget	som	de	respektive	medlemsstatene	rapporterer	
i	sine	nasjonale	fortegnelser	som	framlegges	for	sekretariatet	for	De	forente	nasjoners	rammekonvensjon	om	
klimaendring.	Den	respektive	mengden	CO2	skal	rapporteres	som	en	memopost.	De	enkelte	anleggene	skal	
av	medlemsstatene	meldes	til	Kommisjonen	i	henhold	til	forpliktelsene	i	artikkel	21	i	direktiv	2003/87/EF.	
Mulige	tilfeller	av	«overført	CO2»	ut	fra	et	anlegg	omfatter	blant	annet	

–	 rent	CO2	som	brukes	til	karbonisering	av	drikkevarer,

–	 rent	CO2	som	brukes	som	tørris	til	kjøling,

–	 rent	CO2	som	brukes	som	brannslokkingsmiddel,	kjølemiddel	eller	som	laboratoriegass,

–	 rent	CO2	som	brukes	til	skadedyrbekjempelse	i	forbindelse	med	korndyrking,

–	 rent	CO2	som	brukes	som	løsemiddel	i	næringsmiddelindustrien	eller	den	kjemiske	industrien,

–	 rent	 CO2	 brukt	 og	 bundet	 i	 produkter	 eller	 i	 utgangsmaterialer	 i	 den	 kjemiske	 industrien	 eller	
papirindustrien	(f.eks.	til	urea	eller	utfelte	karbonater),

–	 karbonater	bundet	i	sprøytetørkede	absorpsjonsprodukter	(«SDAP»)	fra	halvtørr	utskilling	av	røykgasser.

Mengden	 av	 årlig	 overført	CO2	 eller	 karbonat	 skal	 bestemmes	med	 en	 største	 usikkerhet	 på	mindre	 enn	
1,5	%,	enten	direkte	ved	hjelp	av	volum-	eller	massestrømsmålinger,	veiing	eller	indirekte	fra	mengden	av	det	
respektive	produktet	(f.eks.	karbonater	eller	urea)	der	dette	er	relevant	og	hensiktsmessig.

I	tilfeller	der	en	del	av	den	overførte	mengden	CO2	ble	generert	fra	biomasse,	eller	når	et	anlegg	bare	delvis	
omfattes	av	direktiv	2003/87/EF,	skal	den	driftsansvarlige	bare	trekke	fra	den	respektive	andelen	av	masse	av	
overført	CO2	som	har	sin	opprinnelse	i	fossile	brensler	og	materialer	i	de	former	for	virksomhet	som	omfattes	
av	 nevnte	 direktiv.	 De	 respektive	 henføringsmetodene	 skal	 være	 forsiktige	 og	 underlagt	 godkjenning	 av	
vedkommende	myndighet.

6.	 MÅLINGSBASERTE	METODER

6.1.		 GENERELT

Som	 fastsatt	 i	 avsnitt	 4.2	kan	utslippet	 av	klimagasser	bestemmes	ved	hjelp	 av	 en	målingsbasert	metode	
som	 benytter	 systemer	 for	 kontinuerlig	 måling	 av	 utslipp	 (CEMS)	 fra	 alle	 eller	 utvalgte	 utslippskilder	
ved	 hjelp	 av	 standardmetoder	 eller	 godkjente	metoder	 når	 den	 driftsansvarlige	 før	 rapporteringsperioden	
har	fått	godkjenning	fra	vedkommende	myndighet	av	at	bruk	av	et	CEMS-system	vil	gi	større	nøyaktighet	
enn	beregning	av	utslipp	ved	hjelp	av	metoden	med	det	mest	presise	nivået.	Særlige	tilnærmingsmåter	for	
målingsbaserte	metoder	er	fastsatt	i	vedlegg	XII	til	disse	retningslinjene.	Anlegg	som	anvender	CEMS	som	
en	del	av	sitt	overvåkingssystem,	skal	av	medlemsstatene	meldes	til	Kommisjonen	i	henhold	til	artikkel	21	i	
direktiv	2003/87/EF.

De	 framgangsmåter	 som	 anvendes	 for	måling	 av	 konsentrasjoner,	 samt	 for	masse-	 eller	 volumstrømmer,	
skal,	der	dette	er	tilgjengelig,	anvendes	i	samsvar	med	en	standardisert	metode	som	begrenser	skjevheter	i	
prøvetakingen	og	i	målingene,	og	ha	en	kjent	målingsmessig	usikkerhet.	CEN-standarder	(dvs.	de	som	er	
utgitt	av	Den	europeiske	standardiseringsorganisasjon)	skal	benyttes,	dersom	slike	er	tilgjengelige.	Dersom	
det	ikke	foreligger	CEN-standarder,	skal	egnede	ISO-standarder	(dvs.	de	som	er	utgitt	av	Den	internasjonale	
standardiseringsorganisasjon)	 eller	 nasjonale	 standarder	 anvendes.	 Dersom	 det	 ikke	 foreligger	 relevante	
egnede	 standarder,	 kan	 de	 nevnte	 framgangsmåtene	 om	 mulig	 utføres	 i	 samsvar	 med	 egnede	 utkast	 til	
standarder	eller	retningslinjer	for	god	industriell	praksis.

Relevante	ISO-standarder	omfatter	blant	annet	

–	 ISO	12039:2001	«Stationary	source	emissions	—	Determination	of	carbon	monoxide,	carbon	dioxide	and	
oxygen	—	Performance	characteristics	and	calibration	of	an	automated	measuring	method»,

–	 ISO	 10396:2006	 «Stationary	 source	 emissions	—	 Sampling	 for	 the	 automated	 determination	 of	 gas	
concentrations»,
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–	 ISO	14164:1999	«Stationary	source	emissions.	Determination	of	the	volume	flow	rate	of	gas	streams	in	
ducts	—	automated	method».

Biomasseandelen	 av	 de	 målte	 CO2-utslippene	 skal	 trekkes	 fra	 på	 grunnlag	 av	 beregningsmetoden,	 og	
rapporteres	som	en	memopost	(se	avsnitt	14	i	dette	vedlegg).

6.2.		 NIVÅER	FOR	MÅLINGSBASERTE	METODER

Det	 høyeste	 nivået	 i	 henhold	 til	 vedlegg	XII	 skal	 benyttes	 av	 den	 driftsansvarlige	 for	 et	 anlegg	 for	 hver	
utslippskilde	som	er	oppført	i	utslippstillatelsen	for	klimagasser,	og	som	det	bestemmes	relevante	utslipp	av	
klimagasser	for	ved	bruk	av	CEMS.

Bare	 dersom	 det	 kan	 dokumenteres	 overfor	 vedkommende	myndighet	 at	 det	 høyeste	 metodenivået	 ikke	
er	 teknisk	 mulig	 å	 oppnå	 eller	 vil	 medføre	 urimelig	 høye	 kostnader,	 kan	 det	 brukes	 et	 lavere	 nivå	 for	
vedkommende	utslippskilde.	Det	valgte	nivået	skal	derfor	tilsvare	det	høyeste	nøyaktighetsnivået	for	hver	
utslippskilde	 som	 er	 teknisk	mulig,	 og	 som	 ikke	medfører	 urimelig	 høye	 kostnader.	Valget	 av	 nivå	 skal	
godkjennes	av	vedkommende	myndighet	(se	avsnitt	4.3).

For	rapporteringsperiodene	2008-2012	skal	minst	nivå	2	i	vedlegg	XII	anvendes,	med	mindre	dette	ikke	er	
teknisk	mulig.

6.3.		 YTTERLIGERE	FRAMGANGSMÅTER	OG	KRAV

a)		 Prøvetakingshyppighet

Gjennomsnitt	per	time	(en	gyldig	time	med	data)	skal	beregnes	for	alle	elementer	av	utslippsbestemmelsen	
(dersom	det	er	 relevant)	—	slik	det	er	 fastsatt	 i	vedlegg	XII	—	ved	hjelp	av	alle	datapunkter	som	er	
tilgjengelige	for	den	aktuelle	 timen.	Når	det	gjelder	utstyr	som	ikke	er	 i	 funksjon	eller	 ikke	er	 i	drift	
i	 en	 del	 av	 den	 aktuelle	 timen,	 skal	 gjennomsnittet	 per	 time	 beregnes	 pro	 rata	 for	 de	 gjenværende	
datapunktene	for	den	aktuelle	timen.	Dersom	en	gyldig	time	med	data	ikke	kan	beregnes	for	et	element	
i	utslippsbestemmelsen,	ettersom	mindre	enn	50	%	av	det	høyeste	antallet	av	datapunkter	per	time(1)	er	
tilgjengelig,	regnes	den	aktuelle	timen	ikke	med.	For	hvert	tilfelle	der	en	gyldig	time	med	data	ikke	kan	
beregnes,	skal	det	beregnes	erstatningsverdier	i	samsvar	med	bestemmelsene	i	dette	avsnitt.

b)		 Manglende data

Når	en	gyldig	time	med	data	ikke	kan	bestemmes	for	et	eller	flere	elementer	i	utslippsberegningen	på	
grunn	av	at	utstyret	ikke	er	tilgjengelig	(f.eks.	i	tilfelle	av	kalibrering	eller	interferensfeil)	eller	ute	av	
drift,	skal	den	driftsansvarlige	fastsette	verdier	som	erstatning	for	hver	manglende	time	med	data	som	
vist	nedenfor.

i)		 Konsentrasjoner

Dersom	en	gyldig	time	med	data	ikke	kan	bestemmes	for	en	parameter	som	blir	målt	direkte	som	en	
konsentrasjon	(f.eks.	GHG-er,	O2),	skal	en	erstatningsverdi	C*subst	for	den	aktuelle	timen	beregnes	
slik:

C*subst=(C—)+(σC_)

der	

C—)	er	den	aritmetiske	middelverdien	av	konsentrasjonen	for	den	aktuelle	parameteren,	og	

σC_	er	det	beste	anslaget	av	konsentrasjonens	standardavvik	for	den	angitte	parameteren.

Aritmetisk	middelverdi	og	standardavvik	skal	beregnes	ved	avslutningen	av	rapporteringsperioden	
fra	hele	settet	av	utslippsdata	målt	i	løpet	av	rapporteringsperioden.	Dersom	en	slik	periode	ikke	kan	
anvendes	på	grunn	av	viktige	tekniske	endringer	ved	anlegget,	skal	en	representativ	tidsramme,	om	
mulig	med	en	varighet	på	ett	år,	avtales	med	vedkommende	myndighet.

Beregningen	av	aritmetisk	middelverdi	og	standardavvik	skal	framlegges	for	miljøkontrolløren.

(1)	 Med	antallet	høyeste	datapunkter	per	time	som	er	resultat	av	målingshyppigheten.
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ii)		 Andre	parametrer

I	tilfeller	der	en	gyldig	time	med	data	ikke	kan	bestemmes	for	parametrene	som	ikke	blir	direkte	
målt	 som	 konsentrasjoner,	 skal	 det	 fastsettes	 erstatningsverdier	 for	 disse	 parametrene	 ved	 hjelp	
av	 en	 massebalansemodell	 eller	 energibalansemetode.	 De	 gjenværende	 målte	 elementene	 i	
utslippsberegningen	skal	benyttes	til	å	validere	resultatene.

Masse-	eller	energibalansemodellen	og	de	underliggende	antakelsene	skal	dokumenteres	tydelig	og	
framlegges	for	miljøkontrolløren	sammen	med	de	beregnede	resultatene.

c)		 Bekreftende beregning av utslipp

Parallelt	med	utslippsbestemmelse	 ved	hjelp	 av	 en	målingsbasert	metode	 skal	 årlige	 utslipp	 fra	 hver	
relevant	klimagass	bestemmes	ved	en	beregning	basert	på	ett	av	følgende	alternativer:

a)	 beregning	av	utslipp	som	fastsatt	i	de	respektive	vedleggene	for	de	respektive	formene	for	virksomhet.	
For	beregning	av	utslipp	kan	lavere	nivåer	(dvs.	minst	nivå	1)	generelt	anvendes,	eller	

b)	 beregning	av	utslipp	som	fastsatt	i	FNs	klimapanels	retningslinjer	av	2006,	f.eks.	kan	nivå	1-metoder	
benyttes.

Avvik	mellom	 resultatene	 av	målings-	 og	 beregningsmetoden	 kan	 forekomme.	Den	 driftsansvarlige	 skal	
undersøke	 sammenhengen	 mellom	 resultater	 fra	 målings-	 og	 beregningsmetoden,	 samtidig	 som	 det	 tas	
hensyn	 til	 at	 det	 kan	 forekomme	 et	 generisk	 avvik	 som	 resultat	 av	 de	 to	 ulike	metodene.	 Samtidig	 som	
det	 tas	hensyn	 til	dette	 forholdet	 skal	den	driftsansvarlige	benytte	 resultatene	av	beregningsmetoden	 til	 å	
krysskontrollere	resultatene	fra	målemetoden.

Den	 driftsansvarlige	 skal	 i	 den	 årlige	 utslippsrapporten	 bestemme	 og	 rapportere	 relevante	 data	 som	
er	 tilgjengelige,	 eller	 best	 mulige	 anslag	 av	 virksomhetsdata,	 netto	 brennverdier,	 utslippsfaktorer,	
oksidasjonsfaktorer	 og	 andre	 parametrer	 som	 benyttes	 for	 fastsettelse	 av	 utslipp	 i	 samsvar	med	 vedlegg	
II-XI,	 samt	 benytte	 laboratorieanalyser	 der	 dette	 er	 hensiktsmessig.	De	 respektive	 tilnærmingsmåtene	 og	
den	valgte	metoden	for	den	bekreftende	beregningen	skal	fastsettes	i	overvåkingsplanen	og	godkjennes	av	
vedkommende	myndighet.

Dersom	 en	 sammenligning	 med	 resultater	 fra	 beregningsmetoden	 tydelig	 indikerer	 at	 resultatene	 fra	
målemetoden	 ikke	 er	 gyldige,	 skal	 den	 driftsansvarlige	 benytte	 erstatningsverdier	 som	 beskrevet	 i	 dette	
avsnitt.

7.	 VURDERING	AV	USIKKERHET

7.1.	 BEREGNING

Dette	avsnitt	er	underlagt	avsnitt	16	i	dette	vedlegg.	Den	driftsansvarlige	skal	ha	en	forståelse	av	de	viktigste	
kildene	for	usikkerhet	når	utslipp	skal	beregnes.

I	henhold	til	den	beregningsbaserte	metoden	etter	bestemmelsene	i	avsnitt	5.2	vil	vedkommende	myndighet	
ha	godkjent	kombinasjonen	av	nivåer	for	hver	kildestrøm	i	et	anlegg	samt	ha	godkjent	alle	andre	detaljer	
i	 overvåkingsmetoden	 for	 det	 aktuelle	 anlegget	 som	 framgår	 av	 anleggets	 tillatelse.	 Ved	 dette	 har	
vedkommende	myndighet	godkjent	usikkerhet	som	er	en	direkte	følge	av	riktig	anvendelse	av	den	godkjente	
overvåkingsmetoden,	 og	 dokumentasjonen	 av	 dette	 framgår	 av	 innholdet	 i	 tillatelsen.	 Opplysningene	
om	 kombinasjonen	 av	 nivåer	 i	 utslippsrapporten	 skal	 utgjøre	 rapporteringen	 om	 usikkerhet	med	 hensyn	
til	 direktiv	 2003/87/EF.	Det	 er	 derfor	 ingen	 ytterligere	 krav	 om	 å	 rapportere	 om	 usikkerhet	 dersom	 den	
beregningsbaserte	metoden	anvendes.

Den	usikkerhet	som	fastsettes	for	målesystemet	innenfor	nivåsystemet,	skal	omfatte	angitt	usikkerhet	for	de	
anvendte	måleinstrumentene,	usikkerhet	knyttet	til	kalibreringen	og	eventuell	ytterligere	usikkerhet	knyttet	
til	 hvordan	måleinstrumentene	 brukes	 i	 praksis.	 De	 fastsatte	 terskelverdiene	 i	 nivåsystemet	 viser	 til	 den	
usikkerheten	som	er	knyttet	til	verdien	for	én	rapporteringsperiode.

Når	det	gjelder	kommersielle	brensler	eller	materialer,	kan	vedkommende	myndigheter	tillate	at	den	årlige	
brensels-/materialstrømmen	 bestemmes	 av	 den	 driftsansvarlige,	 utelukkende	 basert	 på	 den	 fakturerte	
mengden	brensel	eller	materiale,	uten	ytterligere	individuell	dokumentasjon	av	tilknyttet	usikkerhet,	forutsatt	
at	nasjonal	lovgivning	eller	den	viste	anvendelsen	av	relevante	nasjonale	eller	internasjonale	standarder	sikrer	
at	de	respektive	usikkerhetskravene	for	virksomhetsdata	blir	oppfylt	for	handelstransaksjoner.
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I	 alle	 andre	 tilfeller	 skal	 den	 driftsansvarlige	 framlegge	 skriftlig	 dokumentasjon	 på	 det	 usikkerhetsnivået	
som	 er	 tilknyttet	 fastsettelsen	 av	 virksomhetsdata	 for	 hver	 kildestrøm	 for	 å	 vise	 samsvar	 med	 de	
usikkerhetstersklene	som	er	definert	i	vedlegg	II-XI	i	disse	retningslinjene.	Den	driftsansvarlige	skal	basere	
beregningen	på	de	spesifikasjonene	som	gis	av	leverandøren	av	måleinstrumentene.	Dersom	spesifikasjonene	
ikke	 er	 tilgjengelige,	 skal	 den	 driftsansvarlige	 sørge	 for	 en	 usikkerhetsvurdering	 av	 måleinstrumentet.	 I	
begge	 tilfeller	 skal	 den	 driftsansvarlige	 ta	 hensyn	 til	 nødvendige	 korrigeringer	 av	 disse	 spesifikasjonene	
fra	virkninger	som	skyldes	faktiske	bruksforhold	som	aldring,	forhold	i	det	fysiske	miljøet,	kalibrering	og	
vedlikehold.	Disse	korrigeringene	kan	innebære	en	forsiktig	sakkyndig	bedømmelse.

Dersom	det	anvendes	målesystemer,	skal	den	driftsansvarlige	ta	hensyn	til	den	samlede	virkningen	av	alle	
bestanddelene	i	målesystemet	på	usikkerhet	i	de	årlige	virksomhetsdataene	ved	hjelp	av	feilopphopingsloven(1),	
som	gir	 to	 egnede	 regler	 for	 å	 kombinere	 ikke	korrelert	 usikkerhet	 i	 addisjon	og	multiplikasjon,	 eller	 de	
respektive	forsiktige	tilnærmingene	dersom	gjensidig	avhengig	usikkerhet	forekommer:

a)		 For usikkerhet i en sum (f.eks. i individuelle bidrag til en årlig verdi):

for	ikke-korrelert	usikkerhet	

Utotal=
√ (U1	•	x1)2	+	(U2	•	x2)2	+	...	+	(Un	•	xn)2

|	x1	+	x2	+	...	+	xn	|

for	gjensidig	avhengig	usikkerhet	

Utotal=
(U1	•	x1)	+	(U2	•	x2)	+	...	+	(Un	•	xn)

(x1	+	x2	+	...	+	xn)

der	

Utotal	er	usikkerhet	med	hensyn	til	en	sum,	uttrykt	i	prosent,	

xi	og	Ui	er	henholdsvis	de	usikre	mengdene	og	prosentvis	usikkerhet	tilknyttet	disse,	

b)		 for usikkerhet ved et produkt (f.eks. ved ulike parametrer som benyttes til å konvertere en 
måleravlesning til massestrømsdata):

for	ikke-korrelert	usikkerhet	

Utotal	=	 √ U1
2	+	U2

2	+	...	+	Un
2

for	gjensidig	avhengig	usikkerhet	

Utotal	=	U1	+	U2	+	...	+	Un

der	

Utotal	er	usikkerhet	ved	produktet,	uttrykt	i	prosent,	

Ui	er	prosentvis	usikkerhet	tilknyttet	hver	av	mengdene.

Den	 driftsansvarlige	 skal	 gjennom	 kvalitetssikrings-	 og	 kontrollprosessen	 håndtere	 og	 redusere	
gjenstående	 usikkerhet	 i	 utslippsdataene	 i	 utslippsrapporten.	 I	 verifikasjonsprosessen	 skal	
miljøkontrolløren	finne	ut	om	den	godkjente	overvåkingsmetoden	er	anvendt	på	riktig	måte,	og	vurdere	
håndteringen	og	reduksjonen	av	gjenstående	usikkerhet	gjennom	den	driftsansvarliges	kvalitetssikrings-	
og	kontrollprosedyrer.

(1)	 Vedlegg	1	til	2000	IPCCs	«Good	Practice	Guidance»	og	i	vedlegg	I	til	den	reviderte	utgaven	av	IPCCs	1996	«IPCC Guidelines	
(Reporting	instructions)”:	http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/public.htm.
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7.2.		 MÅLING

Som	fastsatt	i	avsnitt	4.2	kan	en	driftsansvarlig	begrunne	bruken	av	en	målingsbasert	metode	dersom	den	på	en	
pålitelig	måte	fører	til	en	lavere	usikkerhet	enn	den	relevante	beregningsbaserte	metoden	(se	avsnitt	4.2).	Den	
driftsansvarlige	kan	begrunne	dette	valget	overfor	vedkommende	myndighet	ved	å	rapportere	de	kvantitative	
resultatene	 av	 en	mer	 omfattende	 usikkerhetsanalyse	 som	 tar	 i	 betraktning	 følgende	 usikkerhetskilder	 og	
samtidig	som	det	tas	hensyn	til	EN	14181:

–	 angitt	usikkerhet	ved	utstyr	for	kontinuerlig	måling,

–	 usikkerhet	tilknyttet	kalibreringen,	

–	 ytterligere	usikkerhet	i	forbindelse	med	hvordan	overvåkingsutstyret	brukes	i	praksis.

På	 grunnlag	 av	 den	 driftsansvarliges	 begrunnelse	 kan	 vedkommende	 myndighet	 godkjenne	 den	
driftsansvarliges	bruk	av	et	system	for	kontinuerlig	måling	for	utvalgte	eller	alle	utslippskilder	i	et	anlegg,	
samt	godkjenne	alle	andre	detaljer	i	overvåkingsmetoden	for	de	aktuelle	utslippskildene,	noe	som	skal	framgå	
av	anleggets	tillatelse.	Ved	dette	har	vedkommende	myndighet	godkjent	usikkerhet	som	er	en	direkte	følge	av	
riktig	anvendelse	av	den	godkjente	overvåkingsmetoden,	og	dokumentasjonen	av	dette	framgår	av	innholdet	
i	tillatelsen.

Den	 driftsansvarlige	 skal	 oppgi	 den	 usikkerhetsverdien	 som	 framkommer	 ved	 den	 første	 omfattende	
usikkerhetsanalysen	i	den	årlige	utslippsrapporten	til	vedkommende	myndighet	for	de	relevante	utslippskildene	
og	 kildestrømmene,	 inntil	 vedkommende	 myndighet	 revurderer	 valget	 av	 måling	 framfor	 beregning	
og	 anmoder	 om	 at	 usikkerhetsverdien	 beregnes	 på	 nytt.	 Opplysningene	 om	 denne	 usikkerhetsverdien	 i	
utslippsrapporten	skal	utgjøre	rapportering	om	usikkerhet	med	hensyn	til	direktiv	2003/87/EF.

Den	driftsansvarlige	skal	gjennom	kvalitetssikrings-	og	kontrollprosessen	håndtere	og	redusere	gjenstående	
usikkerhet	i	utslippsdataene	i	utslippsrapporten.	I	verifikasjonsprosessen	skal	miljøkontrolløren	finne	ut	om	
den	godkjente	overvåkingsmetoden	er	anvendt	på	riktig	måte,	og	vurdere	håndteringen	og	reduksjonen	av	
gjenstående	usikkerhet	gjennom	den	driftsansvarliges	kvalitetssikrings-	og	kontrollprosedyrer.

8.	 RAPPORTERING

Rapporteringskravene	for	anlegg	er	angitt	i	vedlegg	IV	til	direktiv	2003/87/EF.	Rapporteringsformatet	angitt	
i	avsnitt	14	i	dette	vedlegg	og	de	opplysningene	som	kreves	der,	skal	benyttes	som	grunnlag	for	rapportering	
av	de	kvantitative	dataene,	med	mindre	en	tilsvarende	elektronisk	standardprotokoll	for	årlig	rapportering	er	
offentliggjort	av	Europakommisjonen.

Utslippsrapporten	omfatter	årlige	utslipp	i	ett	kalenderår	i	en	rapporteringsperiode.

Rapporten	skal	verifiseres	i	samsvar	med	de	nærmere	kravene	som	medlemsstaten	har	fastsatt	i	henhold	til	
vedlegg	V	til	direktiv	2003/87/EF.	Den	driftsansvarlige	skal	innen	31.	mars	hvert	år	framlegge	den	verifiserte	
rapporten	om	utslipp	i	foregående	år	for	vedkommende	myndighet.

Utslippsrapporter	som	vedkommende	myndighet	er	i	besittelse	av,	skal	gjøres	offentlig	tilgjengelige	av	denne	
myndigheten,	men	underlagt	bestemmelsene	fastsatt	i	europaparlaments-	og	rådsdirektiv	2003/4/EF	av	28.	
januar	2003	om	offentlig	tilgang	til	miljøinformasjon,	og	om	oppheving	av	rådsdirektiv	90/313/EØF(1).	Når	
det	gjelder	anvendelsen	av	unntaket	i	artikkel	4	nr.	2	bokstav	d)	i	nevnte	direktiv,	kan	den	driftsansvarlige	i	
sin	rapport	angi	hvilke	opplysninger	som	anses	som	forretningsmessig	følsomme.

Alle	driftsansvarlige	skal	ta	med	følgende	opplysninger	i	rapporten	for	et	anlegg:

1)		 Data	som	identifiserer	anlegget,	som	angitt	i	vedlegg	IV	til	direktiv	2003/87/EF,	samt	anleggets	entydige	
tillatelsesnummer.

2)		 De	samlede	utslippene,	valgt	tilnærmingsmåte	(måling	eller	beregning),	valgte	nivåer	og	metode	(dersom	
dette	er	relevant),	virksomhetsdata(2),	utslippsfaktorer(3)	og	oksidasjons-/omregningsfaktorer(4)	for	alle	
utslippskilder	 og/eller	 kildestrømmer.	 Følgende	 punkter,	 som	 det	 ikke	 redegjøres	 for	med	 hensyn	 til	

(1)	 EUT	L	41	av	14.2.2003,	s.	26.
(2)	 Virksomhetsdata	 for	 forbrenningsvirksomhet	 skal	 rapporteres	 som	 energi	 (netto	 brennverdi)	 og	 masse.	 Brensel	 eller	 innsats-

materiale	som	består	av	biomasse,	skal	også	rapporteres	som	virksomhetsdata.
(3)	 Utslippsfaktorer	for	forbrenningsvirksomhet	skal	rapporteres	som	CO2-utslipp	i	forhold	til	energiinnhold.
(4)	 Omregnings-	og	oksidasjonsfaktorer	skal	rapporteres	som	dimensjonsløse	faktorer.
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utslipp,	 skal	 rapporteres	 som	memoposter:	mengde	 forbrent	 biomasse	 [TJ]	 eller	 biomasse	 benyttet	 i	
prosesser	[t	eller	Nm3],	CO2-utslipp	[tCO2]	fra	biomasse	der	det	blir	benyttet	måling	til	å	fastsette	utslipp,	
CO2	overført	fra	et	anlegg	[tCO2],	bundet	CO2	som	forlater	anlegget	som	del	av	et	brensel.	

3)		 Dersom	utslippsfaktorer	 og	virksomhetsdata	 for	 brensler	 er	 knyttet	 til	masse	 i	 stedet	 for	 energi,	 skal	
den	driftsansvarlige	rapportere	ytterligere	 tilnærmingsverdier	 («proxy	data»)	for	årlig	gjennomsnittlig	
netto	 brennverdi	 og	 utslippsfaktor	 for	 hvert	 brensel.	 Tilnærmingsverdier	 betyr	 årlige	 verdier	 —	
dokumentert	empirisk	eller	fra	godkjente	kilder	—	som	benyttes	til	å	bytte	ut	data	for	variabler	(dvs.	
brensel-/materialstrøm,	netto	brennverdi	eller	utslipp,	oksidasjons-	eller	omregningsfaktorer)	som	kreves	
i	 standard	beregningsmetoder	 i	 samsvar	med	vedlegg	 I-XI	 for	å	 sikre	en	 fullstendig	 rapportering	når	
overvåkingsmetoden	ikke	genererer	alle	nødvendige	variabler.	

4)		 Dersom	 det	 anvendes	 en	 massebalansemetode,	 skal	 den	 driftsansvarlige	 rapportere	 massestrøm,	
karbon-	og	energiinnhold	for	hver	brensel-	og	materialstrøm	inn	til	og	ut	fra	anlegget,	samt	anleggets	
lagerbeholdninger.	

5)		 Dersom	det	benyttes	kontinuerlig	overvåking	av	utslipp	(vedlegg	XII),	skal	den	driftsansvarlige	rapportere	
årlige	utslipp	av	fossilt	CO2	samt	CO2-utslipp	fra	bruk	av	biomasse.	I	tillegg	skal	den	driftsansvarlige	
rapportere	ytterligere	 tilnærmingsverdier	(«proxy	data»)	for	årlig	gjennomsnittlig	netto	brennverdi	og	
utslippsfaktor	for	hvert	brensel	eller	andre	relevante	parametrer	for	materialer	og	produkter	slik	dette	
framkommer	ved	hjelp	av	bekreftende	beregning.

6)		 Dersom	 det	 blir	 benyttet	 en	 alternativ	 metode	 i	 samsvar	 med	 avsnitt	 5.3,	 skal	 den	 driftsansvarlige	
rapportere	ytterligere	tilnærmingsverdier	for	alle	parametrer	som	metoden	ikke	gir	de	nødvendige	data	
for	i	samsvar	med	vedlegg	I-XI.

7)		 Der	 det	 forekommer	 bruk	 av	 brensel,	 men	 der	 utslipp	 blir	 beregnet	 som	 prosessutslipp,	 skal	 den	
driftsansvarlige	 rapportere	 ytterligere	 tilnærmingsverdier	 for	 de	 respektive	 variablene	 i	 standard	
utslippsberegning	for	forbrenningsutslipp	for	disse	brenslene.

8)		 Midlertidige	eller	permanente	nivåendringer,	årsaker	til	slike	endringer,	startdato	for	endringene	og	start-	
og	sluttdato	for	midlertidige	endringer.

9)		 Alle	 andre	 endringer	 ved	 anlegget	 i	 løpet	 av	 rapporteringsperioden	 som	 kan	 være	 relevante	 for	
utslippsrapporten.

Opplysningene	som	skal	framlegges	under	nr.	8	og	nr.	9,	samt	tilleggsopplysninger	under	nr.	2,	egner	seg	
ikke	til	presentasjon	i	rapporteringsformatets	tabellform,	og	skal	derfor	inngå	i	den	årlige	utslippsrapporten	
som	vanlig	tekst.

Brensel	og	utslipp	fra	dette	skal	rapporteres	ved	hjelp	av	IPCCs	brenselkategorier	(se	avsnitt	11	i	dette	vedlegg)	
som	bygger	på	Det	internasjonale	energibyrås	definisjoner.	Dersom	den	medlemsstat	som	er	relevant	for	den	
driftsansvarlige,	har	offentliggjort	en	liste	over	brenselkategorier,	herunder	definisjoner	og	utslippsfaktorer	
i	 samsvar	med	den	siste	nasjonale	 fortegnelsen	som	er	 framlagt	 for	sekretariatet	 for	De	forente	nasjoners	
rammekonvensjon	om	klimaendring,	skal	disse	kategoriene	og	de	tilhørende	utslippsfaktorene	brukes	dersom	
de	er	godkjent	i	henhold	til	relevant	overvåkingsmetode.

I	tillegg	skal	rapporten	omfatte	avfallstyper	og	utslipp	fra	bruk	av	disse	som	brensel	eller	innsatsmaterialer.	
Avfallstypene	skal	rapporteres	ved	hjelp	av	klassifiseringen	i	den	europeiske	listen	over	avfall	omhandlet	i	
kommisjonsvedtak	2000/532/EF	av	3.	mai	2000	om	erstatning	av	vedtak	94/3/EF	om	utarbeiding	av	en	liste	
over	avfall	i	henhold	til	artikkel	1	bokstav	a)	i	rådsdirektiv	75/442/EØF	om	avfall	og	rådsvedtak	94/904/EF	
om	utarbeiding	av	en	liste	over	farlig	avfall	i	henhold	til	artikkel	1	nr.	4	i	rådsdirektiv	91/689/EØF	om	farlig	
avfall(1).	De	 respektive	 sekssifrede	kodene	 skal	 legges	 til	navnene	på	de	 relevante	avfallstypene	 som	ble	
benyttet	i	anlegget.

Utslipp	som	skjer	fra	ulike	utslippskilder	eller	kildestrømmer	av	samme	type	i	et	enkelt	anlegg	og	tilhører	
samme	type	virksomhet,	kan	rapporteres	samlet	for	typen	av	virksomhet.

Utslipp	 skal	 rapporteres	 avrundet	 i	 hele	 tonn	 CO2	 (for	 eksempel	 1	 245	 978	 tonn).	 Virksomhetsdata,	
utslippsfaktorer	og	oksidasjons-	eller	omregningsfaktorer	skal	avrundes	slik	at	de	bare	inneholder	signifikante	
sifre	for	både	utslippsberegninger	og	rapporteringsformål.

(1)	 EFT	L	226	av	6.9.2000,	s.	3.	Sist	endret	ved	rådsvedtak	2001/573/EF	(EFT	L	203	av	28.7.2001,	s.	18).
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For	 å	 oppnå	 konsekvens	 mellom	 data	 som	 rapporteres	 i	 henhold	 til	 direktiv	 2003/87/EF,	 og	 data	 som	
rapporteres	av	medlemsstater	i	henhold	til	FNs	rammekonvensjon	om	klimaendring,	og	andre	utslippsdata	
som	 rapporteres	 til	 Det	 europeiske	 register	 for	 utslipp	 og	 overføring	 av	 forurensende	 stoffer	 (EPRTR),	
skal	 hver	 form	 for	 virksomhet	 som	 utføres	 ved	 et	 anlegg,	 merkes	 ved	 hjelp	 av	 kodene	 fra	 følgende	 to	
rapporteringsordninger:	

a)	 det	 felles	rapporteringsformatet	for	nasjonale	klimagassfortegnelser	som	er	godkjent	av	de	respektive	
organene	i	De	forente	nasjoners	rammekonvensjon	om	klimaendring	(se	avsnitt	15.1	i	dette	vedlegg),

b)	 IPPC-koden	i	vedlegg	I	til	forordning	166/2006	om	opprettelse	av	et	europeisk	register	over	utslipp	og	
overføring	av	forurensende	stoffer	(PRTR)	(se	avsnitt	15.2	nedenfor).

9.	 OPPBEVARING	AV	OPPLYSNINGER

En	driftsansvarlig	ved	et	anlegg	skal	dokumentere	og	arkivere	overvåkingsdata	for	anleggets	utslipp	fra	alle	
utslippskilder	og/eller	kildestrømmer	med	tilknytning	til	de	former	for	virksomhet	som	er	oppført	i	vedlegg	I	
til	direktiv	2003/87/EF,	av	klimagasser	angitt	for	disse	formene	for	virksomhet.

De	dokumenterte	og	arkiverte	overvåkingsdataene	 skal	være	 tilstrekkelige	 til	 å	 tillate	verifikasjon	av	den	
årlige	utslippsrapporten	for	et	anleggs	utslipp	som	framlegges	av	den	driftsansvarlige	i	henhold	til	artikkel	14	
nr.	3	i	direktiv	2003/87/EF,	i	samsvar	med	kriteriene	fastsatt	i	vedlegg	V	til	nevnte	direktiv.

Data	som	ikke	inngår	i	den	årlige	utslippsrapporten,	trenger	ikke	rapporteres	eller	offentliggjøres	på	annen	
måte.

For	at	miljøkontrolløren	eller	en	annen	tredjemann	skal	kunne	reprodusere	fastsettelsen	av	utslipp,	skal	den	
driftsansvarlige	ved	et	anlegg	for	hvert	rapporteringsår	oppbevare	opplysningene	nedenfor	i	minst	ti	år	etter	
framleggelsen	av	rapporten	i	henhold	til	artikkel	14	nr.	3	i	direktiv	2003/87/EF.

For	beregningsbaserte	metoder,	

–	 listen	over	alle	overvåkede	kildestrømmer,

–	 virksomhetsdataene	 som	er	benyttet	 til	 beregning	av	utslippene	 fra	hver	kildestrøm,	kategorisert	 etter	
prosess	og	brenseltype,	eller	etter	materialtype,

–	 dokumenter	som	begrunner	valget	av	overvåkingsmetode,	og	dokumenter	som	begrunner	midlertidige	
eller	faste	endringer	av	overvåkingsmetoder	og	nivåer	som	er	godkjent	av	vedkommende	myndighet,

–	 dokumentasjon	 av	 overvåkingsmetoden	 og	 resultater	 av	 utviklingen	 av	 virksomhetsspesifikke	
utslippsfaktorer,	 og	 biomasseandeler	 for	 bestemte	 brensler,	 og	 oksidasjons-	 eller	 omregningsfaktorer	
samt	tilhørende	dokumentasjon	for	godkjenning	fra	vedkommende	myndighet,

–	 dokumentasjon	av	prosessen	med	innhenting	av	virksomhetsdata	for	anlegget	og	anleggets	kildestrømmer,

–	 virksomhetsdataene	 samt	 utslipps-,	 oksidasjons-	 eller	 omregningsfaktorene	 som	 er	 framlagt	 for	
vedkommende	myndighet	i	forbindelse	med	den	nasjonale	tildelingsplanen	for	årene	før	det	tidsrommet	
som	omfattes	av	handelsordningen,

–	 dokumentasjon	av	ansvarsområdene	i	forbindelse	med	overvåkingen	av	utslipp,

–	 den	årlige	utslippsrapporten	og

–	 alle	andre	opplysninger	som	måtte	kreves	for	verifikasjon	av	den	årlige	utslippsrapporten.

Følgende	tilleggsopplysninger	skal	oppbevares	for	målingsbaserte	metoder:

–	 listen	over	alle	utslippskilder	som	overvåkes,

–	 dokumentasjon	som	begrunner	valget	av	en	målingsbasert	metode,

–	 dataene	som	er	benyttet	i	usikkerhetsanalysen	av	utslipp	fra	hver	utslippskilde,	kategorisert	etter	prosess,
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–	 dataene	som	er	benyttet	til	bekreftende	beregninger,

–	 en	 detaljert	 teknisk	 beskrivelse	 av	 systemet	 for	 kontinuerlig	 måling,	 herunder	 dokumentasjon	 av	
godkjenningen	fra	vedkommende	myndighet,

–	 rådata	og	samlede	data	fra	systemet	for	kontinuerlig	måling,	herunder	dokumentasjon	av	endringer	over	
tid,	loggboken	over	prøvinger,	stillstand,	kalibreringer,	service	og	vedlikehold,

–	 dokumentasjon	av	eventuelle	endringer	av	systemet	for	kontinuerlig	måling.

10.	 KONTROLL	OG	VERIFIKASJON

Kontroll	og	verifikasjon	av	utslipp	er	underlagt	avsnitt	16	i	dette	vedlegg.

10.1.		 DATAINNSAMLING	OG	-HÅNDTERING

Den	 driftsansvarlige	 skal	 opprette,	 dokumentere,	 gjennomføre	 og	 vedlikeholde	 effektive	 ordninger	 for	
datainnsamling	 og	 –håndtering	 (heretter	 kalt	 «datastrømaktiviteter»)	 for	 overvåking	 og	 rapportering	 av	
utslipp	av	klimagasser	i	samsvar	med	den	godkjente	overvåkingsplanen,	tillatelsen	og	disse	retningslinjene.	
Disse	datastrømaktivitetene	omfatter	måling,	overvåking,	analysering,	registrering,	behandling	og	beregning	
av	parametrer	for	å	kunne	rapportere	om	utslipp	av	klimagasser.

10.2.		 KONTROLLSYSTEM

Den	driftsansvarlige	skal	opprette,	dokumentere,	gjennomføre	og	vedlikeholde	et	effektivt	kontrollsystem	for	
å	sikre	at	den	årlige	utslippsrapporten	som	er	resultat	av	datastrømaktivitetene,	ikke	inneholder	unøyaktigheter	
og	er	i	samsvar	med	den	godkjente	overvåkingsplanen,	tillatelsen	og	disse	retningslinjene.

Den	driftsansvarliges	kontrollsystem	består	av	prosesser	rettet	mot	effektiv	overvåking	og	rapportering	slik	
disse	 er	 utformet	 og	 gjennomført	 av	 den	 eller	 de	 personer	 som	har	 ansvar	 for	 årlig	 utslippsrapportering.	
Kontrollsystemet	består	av	følgende	deler:	

a)	 Den	 driftsansvarliges	 egen	 vurderingsprosess	 av	 iboende	 risiko	 og	 kontrollrisiko	 for	 feil,	 uriktige	
opplysninger	eller	utelatelser	(unøyaktigheter)	i	den	årlige	utslippsrapporten,	samt	manglende	samsvar	i	
forhold	til	den	godkjente	overvåkingsplanen,	tillatelsen	og	disse	retningslinjene.	

b)	 Kontrollaktiviteter	som	er	til	hjelp	ved	at	de	minsker	identifisert	risiko.

Den	driftsansvarlige	skal	evaluere	og	forbedre	kontrollsystemet	for	å	sikre	at	den	årlige	utslippsrapporten	
ikke	 inneholder	 vesentlige	 unøyaktigheter	 eller	 tilfeller	 av	 vesentlig	 manglende	 samsvar.	 Evalueringene	
skal	 omfatte	 interne	 revisjoner	 av	 kontrollsystemet	 og	 de	 rapporterte	 dataene.	 Kontrollsystemet	 kan	
henvise	 til	 andre	 framgangsmåter	 og	 dokumenter,	 herunder	 de	 som	 framgår	 av	 miljøstyringsordninger	
som	 fellesskapsordningen	 for	 miljøstyring	 og	 miljørevisjon	 (EMAS),	 ISO	 14001:2004	 («Environmental	
management	systems	—	Specification	with	guidance	for	use»),	ISO	9001:2000	og	finansielle	kontrollsystemer.	
Når	det	gjøres	en	slik	henvisning,	skal	den	driftsansvarlige	sikre	at	kravene	i	den	godkjente	overvåkingsplanen,	
tillatelsen	og	disse	retningslinjene	tas	høyde	for	i	det	respektive	relevante	systemet.

10.3.		 KONTROLLAKTIVITETER

For	å	kontrollere	og	minske	iboende	risiko	og	kontrollrisiko	i	henhold	til	kapittel	10.2,	skal	den	driftsansvarlige	
identifisere	og	gjennomføre	kontrollaktiviteter	i	henhold	til	avsnitt	10.3.1-10.3.6	nedenfor.

10.3.1.  FRAMGANGSMÅTER OG ANSVARSOMRÅDER

Den	driftsansvarlige	skal	tildele	ansvarsområder	for	alle	datastrømaktiviteter	og	for	alle	kontrollaktiviteter.	
Områder	i	konflikt	med	hverandre	skal	skilles,	herunder	håndtering	og	kontrollaktiviteter	der	dette	er	mulig,	
og	ellers	skal	alternative	kontrollmetoder	innføres.
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Den	driftsansvarlige	skal	dokumentere	datastrømaktivitetene	i	henhold	til	avsnitt	10.1	og	kontrollaktivitetene	
i	henhold	til	avsnitt	10.3.2-10.3.6,	herunder	

–	 sekvensen	til	og	samspillet	mellom	datainnsamlings-	og	datahåndteringsaktiviteter	i	henhold	til	avsnitt	
10.1,	herunder	hvilke	metoder	for	beregning	eller	måling	som	er	benyttet,	

–	 risikovurdering	av	definisjon	og	evalueringer	av	kontrollsystemet	i	henhold	til	avsnitt	10.2,	

–	 styring	av	nødvendig	kompetanse	for	ansvarsområdene	tildelt	i	henhold	til	avsnitt	10.3.1,	

–	 kvalitetssikring	av	det	måleutstyr	og	den	informasjonsteknologi	som	benyttes	(dersom	dette	er	relevant)	
i	henhold	til	avsnitt	10.3.2,

–	 interne	gjennomgåelser	av	rapporterte	data	i	henhold	til	avsnitt	10.3.3,

–	 prosesser	som	er	satt	ut	i	henhold	til	avsnitt	10.3.4,

–	 korrigeringer	og	korrigerende	handlinger	i	henhold	til	avsnitt	10.3.5,

–	 registreringer	og	dokumentasjon	i	henhold	til	avsnitt	10.3.6.

Hver	av	disse	framgangsmåtene	skal	(der	dette	er	hensiktsmessig)	ta	opp	følgende	elementer:	

–	 ansvarsområder,

–	 registreringer	(elektroniske	og	fysiske,	etter	hva	som	er	relevant	og	hensiktsmessig),

–	 eventuelle	informasjonssystemer	som	benyttes,

–	 innsatsmateriale	og	produksjon,	samt	klar	forbindelse	med	forrige	og	neste	form	for	virksomhet,

–	 hyppighet	(eventuelt).

Framgangsmåtene	skal	være	egnet	til	å	minske	identifisert	risiko.

10.3.2.	 KVALITETSSIKRING

Den	driftsansvarlige	skal	påse	at	relevant	måleutstyr	kalibreres,	justeres	og	kontrolleres	regelmessig,	også	
før	bruk,	og	kontrolleres	i	forhold	til	målestandarder	som	svarer	til	internasjonale	målestandarder	der	slike	
er	tilgjengelige,	i	samsvar	med	den	risiko	som	er	identifisert	i	henhold	til	avsnitt	10.2.	Den	driftsansvarlige	
skal	i	overvåkingsplanen	identifisere	om	deler	av	måleinstrumentet	ikke	kan	kalibreres,	og	foreslå	alternative	
kontrollaktiviteter,	 som	må	godkjennes	av	vedkommende	myndighet.	Når	utstyret	viser	 seg	 ikke	å	kunne	
oppfylle	kravene,	skal	den	driftsansvarlige	umiddelbart	treffe	nødvendige	utbedringstiltak.	Registreringer	av	
resultatene	av	kalibrering	og	autentiseringen	skal	oppbevares	i	en	periode	på	ti	år.

Dersom	den	driftsansvarlige	benytter	informasjonsteknologi,	herunder	datateknologi	for	prosesskontroll,	skal	
denne	være	utformet,	dokumentert,	 testet,	gjennomført,	kontrollert	og	vedlikeholdt	på	en	måte	som	sikrer	
pålitelig,	nøyaktig	og	rettidig	behandling	av	data	i	samsvar	med	den	risiko	som	er	identifisert	i	henhold	til	avsnitt	
10.2.	Dette	omfatter	riktig	bruk	av	beregningsformler	i	overvåkingsplanen.	Kontroll	av	informasjonsteknologi	
skal	omfatte	tilgangskontroll,	reservekopiering,	gjenoppretting,	kontinuitetsplanlegging	og	sikkerhet.

10.3.3.  REVISJON OG VALIDERING AV DATA

For	håndtering	av	datastrømmen	skal	den	driftsansvarlige	utforme	og	gjennomføre	revisjoner	og	validering	
av	data	i	samsvar	med	den	risiko	som	er	identifisert	i	henhold	til	avsnitt	10.2.	Disse	valideringene	kan	utføres	
enten	manuelt	eller	elektronisk.	De	skal	være	utformet	på	en	slik	måte	at	det	på	forhånd	og	der	dette	er	mulig,	
er	klare	grenser	for	forkasting	av	data.

Enkle	og	effektive	datarevisjoner	kan	i	praksis	utføres	ved	sammenligning	av	kontrollerte	verdier	ved	hjelp	
av	vertikale	og	horisontale	metoder.
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I	en	vertikal	metode	sammenlignes	registrerte	utslippsdata	for	samme	anlegg	i	ulike	år.	En	overvåkingsfeil	er	
sannsynlig	dersom	ulikheter	mellom	årlige	data	ikke	kan	forklares	ut	fra	

–	 endringer	i	virksomhetsnivåene,

–	 endringer	som	gjelder	brensel	eller	innsatsmateriale,

–	 endringer	som	gjelder	utslippsprosessene	(f.eks.	forbedringer	av	energieffektiviteten).

I	en	horisontal	metode	sammenlignes	resultatene	av	ulike	systemer	for	innhenting	av	driftsdata,	herunder	

–	 sammenligning	 av	 innkjøpsdata	 for	 brensler	 eller	 materialer	 med	 data	 om	 lagerendringer	 (basert	 på	
opplysninger	om	lagerbeholdning	ved	rapporteringsperioden	begynnelse	og	slutt)	og	data	om	forbruk	
for	relevante	kildestrømmer,

–	 sammenligning	av	utslippsfaktorer	 som	er	 analysert,	 beregnet	 eller	 innhentet	 fra	brenselleverandøren,	
med	nasjonale	eller	internasjonale	referansefaktorer	for	utslipp	av	sammenlignbare	brensler,

–	 sammenligning	 av	 utslippsfaktorer	 basert	 på	 brenselanalyser,	 med	 nasjonale	 eller	 internasjonale	
referansefaktorer	for	utslipp	av	sammenlignbare	brensler,

–	 sammenligning	av	målte	og	beregnede	utslipp.

10.3.4.	 PROSESSER SOM ER SATT UT

Når	 en	 driftsansvarlig	 velger	 å	 sette	 ut	 en	 prosess	 i	 datastrømmen,	 skal	 den	 driftsansvarlige	 kontrollere	
kvaliteten	på	disse	prosessene	i	samsvar	med	den	risiko	som	er	identifisert	 i	henhold	til	avsnitt	10.2.	Den	
driftsansvarlige	skal	definere	hensiktsmessige	krav	til	resultatene	og	metodene,	og	gjennomgå	den	kvaliteten	
som	leveres.

10.3.5.	 KORRIGERINGER OG KORRIGERENDE TILTAK

Når	 en	 del	 av	 datastrømaktivitetene	 eller	 kontrollaktivitetene	 (innretning,	 utstyr,	 medlem	 av	 personale,	
leverandør,	 framgangsmåte	 eller	 annet)	 finnes	 å	 ikke	 fungere	 på	 en	 effektiv	 måte	 eller	 fungere	 utenfor	
fastsatte	grenser,	skal	den	driftsansvarlige	umiddelbart	foreta	hensiktsmessige	korrigeringer,	og	de	avviste	
dataene	skal	korrigeres.	Den	driftsansvarlige	skal	vurdere	gyldigheten	av	resultatene	av	de	relevante	trinnene,	
fastsette	den	grunnleggende	årsaken	til	funksjonssvikten	eller	feilen,	og	treffe	egnede	korrigerende	tiltak.

Aktivitetene	i	dette	avsnitt	skal	utføres	i	samsvar	med	den	risikobaserte	metoden	i	henhold	til	avsnitt	10.2.

10.3.6.	 REGISTRERINGER OG DOKUMENTASJON

For	 å	 kunne	 vise	 og	 sikre	 overholdelse,	 og	 for	 å	 kunne	 rekonstruere	 rapporterte	 utslippsdata,	 skal	 den	
driftsansvarlige	oppbevare	registreringer	av	alle	kontrollaktiviteter	(herunder	kvalitetssikring/kvalitetskontroll	
av	utstyr	og	 informasjonsteknologi,	 revisjon	og	validering	av	data	og	korrigeringer)	og	alle	opplysninger	
oppført	i	avsnitt	9	i	dette	vedlegg	i	minst	ti	år.

Den	driftsansvarlige	skal	sikre	at	relevante	dokumenter	er	tilgjengelige	når	og	der	det	er	behov	for	dem,	slik	at	
datastrømaktiviteter	og	kontrollaktiviteter	skal	kunne	utføres.	Den	driftsansvarlige	skal	ha	en	framgangsmåte	
for	å	identifisere,	framstille,	distribuere	og	kontrollere	disse	dokumentenes	versjon.

Aktivitetene	i	dette	avsnitt	skal	utføres	i	samsvar	med	den	risikobaserte	metoden	i	henhold	til	avsnitt	10.2.

10.4.		 VERIFIKASJON

10.4.1.	 GENERELLE PRINSIPPER

Formålet	med	verifikasjonen	er	å	sikre	at	utslipp	er	blitt	overvåket	i	samsvar	med	retningslinjene,	og	at	pålitelige	
og	korrekte	utslippsdata	blir	rapportert	i	henhold	til	artikkel	14	nr.	3	i	direktiv	2003/87/EF.	Medlemsstatene	
skal	ta	i	betraktning	respektiv	veiledning	utstedt	av	Det	europeiske	samarbeidet	for	akkreditering	(EA).
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I	henhold	til	avsnitt	10.4.2	bokstav	e)	skal	en	verifikasjon	føre	fram	til	en	verifikasjonsuttalelse	som	slår	fast	
med	rimelig	grad	av	sikkerhet	om	dataene	i	utslippsrapporten	inneholder	vesentlige	unøyaktigheter	og	om	det	
foreligger	vesentlige	tilfeller	av	manglende	samsvar.

Den	driftsansvarlige	skal	framlegge	for	miljøkontrolløren	utslippsrapporten,	en	kopi	av	den	driftsansvarliges	
godkjente	overvåkingsplan	for	hvert	av	anleggene	samt	eventuelle	andre	relevante	opplysninger.

Omfanget	av	verifikasjonen	blir	definert	av	de	oppgaver	som	miljøkontrolløren	har	behov	for	å	utføre	for	å	
oppfylle	det	nevnte	formålet.	Miljøkontrolløren	skal	minst	utføre	de	formene	for	virksomhet	som	framgår	av	
avsnitt	10.4.2	nedenfor.

10.4.2.	 VERIFIKASJONSMETODER

Miljøkontrolløren	skal	planlegge	og	utføre	verifikasjonen	med	en	yrkesmessig	skepsis	der	det	erkjennes	at	det	
kan	foreligge	omstendigheter	som	er	årsak	til	at	de	opplysningene	som	framgår	av	den	årlige	utslippsrapporten,	
inneholder	vesentlige	unøyaktigheter.

Som	ledd	i	verifikasjonsprosessen	skal	miljøkontrolløren	utføre	følgende:	

a)		 Strategisk analyse

Miljøkontrolløren	skal	

–	 verifisere	at	overvåkingsplanen	er	godkjent	av	vedkommende	myndighet,	og	at	den	er	riktig	versjon.	
Dersom	dette	ikke	er	tilfellet,	bør	miljøkontrolløren	ikke	fortsette	med	verifikasjonen,	bortsett	fra	for	
elementer	som	åpenbart	ikke	er	påvirket	av	en	slik	manglende	godkjenning,

–	 sette	 seg	 inn	 i	 hver	 form	 for	 virksomhet	 som	 utføres	 ved	 anlegget,	 kildene,	 kildestrømmene	 i	
anlegget,	måleutstyret	som	benyttes	 til	å	overvåke	eller	måle	virksomhetsdata,	utslippsfaktorenes	
og	 oksidasjons-/omregningsfaktorenes	 opprinnelse	 og	 anvendelse,	 andre	 data	 som	 benyttes	 til	 å	
beregne	eller	måle	utslippene,	samt	det	miljøet	som	anlegget	drives	i,

–	 sette	 seg	 inn	 i	 den	 driftsansvarliges	 overvåkingsplan,	 datastrøm,	 samt	 den	 driftsansvarliges	
kontrollsystem,	herunder	den	generelle	organiseringen	med	hensyn	til	overvåking	og	rapportering,	

–	 anvende	den	viktighetsgraden	som	er	definert	i	tabell	3	nedenfor.

Tabell 3

Viktighetsgrader

Viktighetsgrad

Anlegg	i	kategori	A	og	B 5	%

Anlegg	i	kategori	C 2	%

Miljøkontrolløren	 skal	 utforme	 den	 strategiske	 analysen	 slik	 at	 miljøkontrolløren	 kan	 gjennomføre	
risikoanalysen	nedenfor.	Om	nødvendig	skal	dette	omfatte	et	besøk	på	anlegget.

b)		 Risikoanalyse

Miljøkontrolløren	skal	

–	 analysere	den	iboende	risikoen	og	kontrollrisikoen	knyttet	til	omfanget	av	og	kompleksiteten	til	den	
driftsansvarliges	aktiviteter	samt	utslippskilder	og	kildestrømmer,	og	som	ville	føre	 til	vesentlige	
unøyaktigheter	og	manglende	samsvar,

–	 utarbeide	en	verifikasjonsplan	som	er	i	samsvar	med	den	nevnte	risikoanalysen.	Verifikasjonsplanen	
beskriver	 hvordan	 verifikasjonsaktivitetene	 skal	 utføres.	 Den	 inneholder	 et	 verifikasjonsprogram	
og	 en	 plan	 for	 prøvetaking	 av	 data.	 Verifikasjonsprogrammet	 beskriver	 arten	 av	 formene	 for	
virksomhet,	 til	hvilke	 tider	de	må	utføres	og	deres	omfang	 for	at	verifikasjonsplanen	skal	kunne	
fullføres.	Prøvetakingsplanen	for	data	fastsetter	hvilke	data	som	skal	prøves	for	å	komme	fram	til	
en	verifikasjonsuttalelse.
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c)		 Verifikasjon

Når	 verifikasjonen	 blir	 utført,	 skal	miljøkontrolløren,	 der	 dette	 er	 hensiktsmessig,	 foreta	 et	 besøk	 på	
anlegget	 for	 å	 kontrollere	 måleinstrumentenes	 og	 overvåkingssystemenes	 funksjon,	 gjennomføre	
intervjuer	og	samle	inn	tilstrekkelig	med	opplysninger	og	dokumentasjon,	

Videre	skal	miljøkontrolløren

–	 gjennomføre	verifikasjonsplanen	ved	å	innhente	data	i	samsvar	med	de	definerte	prøvetakingsmetoder,	
gjennomgangsprøvinger	 («walkthrough	 tests»),	 dokumentgjennomgåelser,	 analytiske	
framgangsmåter	 og	 datarevisjonsprosedyrer,	 herunder	 all	 relevant	 tilleggsdokumentasjon,	 som	
miljøkontrollørens	uttalelse	skal	bygge	på,	

–	 bekrefte	gyldigheten	av	de	opplysningene	som	benyttes	til	å	beregne	usikkerhetsnivået	i	henhold	til	
den	godkjente	overvåkingsplanen,	

–	 verifisere	at	den	godkjente	overvåkingsplanen	er	gjennomført,	og	ta	rede	på	om	overvåkingsplanen	
er	ajourført,	

–	 anmode	den	driftsansvarlige	om	å	framskaffe	eventuelle	manglende	data	eller	fylle	ut	manglende	
deler	 av	 revisjonsspor,	 forklare	 variasjoner	 i	 utslippsdata	 eller	 revidere	 beregninger	 eller	
justere	 rapporterte	 data	 før	 miljøkontrolløren	 kommer	 med	 en	 endelig	 verifikasjonsuttalelse.	
Miljøkontrolløren	bør,	i	enhver	form,	rapportere	alt	manglende	samsvar	og	alle	unøyaktigheter	som	
identifiseres	for	den	driftsansvarlige.

Den	driftsansvarlige	skal	korrigere	alle	rapporterte	unøyaktigheter.	Hele	populasjonen	som	det	ble	tatt	
en	prøve	fra,	skal	korrigeres.

Gjennom	hele	verifikasjonsprosessen	skal	miljøkontrolløren	avgjøre	om	det	foreligger	unøyaktigheter	og	
manglende	samsvar	ved	å	vurdere	om	

–	 overvåkingsplanen	er	gjennomført	som	støtte	til	å	avgjøre	om	det	foreligger	tilfeller	av	manglende	
samsvar,

–	 det	ved	 innhenting	av	data	 framkommer	 tydelig	og	objektiv	dokumentasjon	på	at	det	 er	 fastslått	
unøyaktigheter.

d)		 Intern verifikasjonsrapport

Ved	avslutningen	av	verifikasjonsprosessen	skal	miljøkontrolløren	utarbeide	en	intern	verifikasjonsrapport.	
Denne	 verifikasjonsrapporten	 skal	 registrere	 dokumentasjon	 som	 viser	 at	 den	 strategiske	 analysen,	
risikoanalysen	og	verifikasjonsplanen	er	gjennomført	fullt	ut,	og	gi	tilstrekkelige	opplysninger	til	å	støtte	
verifikasjonsuttalelser.	Den	interne	verifikasjonsrapporten	bør	også	legge	forholdene	til	rette	for	en	mulig	
evaluering	av	vedkommende	myndighets	og	akkrediteringsorganets	revisjon.

Basert	 på	 funnene	 i	 den	 interne	 verifikasjonsrapporten	 skal	 miljøkontrolløren	 foreta	 en	 bedømming	
med	 hensyn	 til	 om	 den	 årlige	 utslippsrapporten	 inneholder	 vesentlige	 unøyaktigheter	 sammenlignet	
med	vesentlighetsterskelen,	og	om	det	foreligger	vesentlige	tilfeller	av	manglende	samsvar	eller	andre	
spørsmål	som	er	relevante	for	verifikasjonsuttalelsen.

e)		 Verifikasjonsrapport

Miljøkontrolløren	 skal	 framlegge	 verifikasjonsmetodene,	 sine	 funn	 og	 sin	 verifikasjonsuttalelse	 i	 en	
verifikasjonsrapport,	 rettet	 til	 den	 driftsansvarlige,	 som	 den	 driftsansvarlige	 sammen	med	 den	 årlige	
utslippsrapporten	 skal	 oversende	 til	 vedkommende	myndighet.	En	 årlig	 utslippsrapport	 blir	 verifisert	
som	 tilfredsstillende	 dersom	 opplysningene	 om	 de	 samlede	 utslippene	 ikke	 inneholder	 alvorlige	
feilopplysninger,	og	dersom	det	etter	miljøkontrollørsens	oppfatning	ikke	foreligger	vesentlige	tilfeller	
av	manglende	samsvar.	I	tilfeller	der	det	foreligger	ikke-vesentlige	tilfeller	av	manglende	samsvar	eller	
alvorlige	feilopplysninger,	kan	miljøkontrolløren	inkludere	disse	i	verifikasjonsrapporten	(verifisert	som	
tilfredsstillende	med	ikke-vesentlige	tilfeller	av	manglende	samsvar	eller	uten	alvorlige	feilopplysninger).	
Miljøkontrolløren	kan	også	rapportere	disse	i	et	eget	brev	til	ledelsen.

Miljøkontrolløren	kan	konkludere	med	at	en	årlig	utslippsrapport	ikke	blir	verifisert	som	tilfredsstillende	
dersom	miljøkontrolløren	finner	vesentlige	tilfeller	av	manglende	samsvar	eller	alvorlige	feilopplysninger	
(med	 eller	 uten	 vesentlige	 tilfeller	 av	 manglende	 samsvar).	 Miljøkontrolløren	 kan	 konkludere	 med	
at	 en	 årlig	utslippsrapport	 ikke	blir	 verifisert	 når	det	 forelå	 en	begrensning	 i	 rapportens	omfang	 (når	
omstendigheter	 forhindret,	 eller	 en	 restriksjon	 ble	 pålagt	 som	 forhindret,	 verifikasjonsinstansen	 i	 å	
framskaffe	den	dokumentasjon	som	kreves	for	å	redusere	etterprøvingsrisikoen	til	et	rimelig	nivå)	og/
eller	vesentlige	usikkerheter.

Medlemsstatene	skal	sikre	at	den	driftsansvarlige	tar	opp	tilfeller	av	manglende	samsvar	og	unøyaktigheter	
etter	 samråd	 med	 vedkommende	 myndighet	 innen	 en	 tidsramme	 som	 fastsettes	 av	 vedkommende	
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myndighet.	 I	 tillegg	 skal	 alle	 meningsforskjeller	 mellom	 de	 driftsansvarlige,	 miljøkontrollører	 og	
vedkommende	myndigheter	 ikke	 påvirke	 korrekt	 rapportering,	 og	 disse	 skal	 avklares	 i	 samsvar	med	
direktiv	2003/87/EF,	disse	 retningslinjer	og	de	kravene	som	medlemsstatene	har	 fastsatt	 i	henhold	 til	
vedlegg	V	til	nevnte	direktiv,	samt	relevante	nasjonale	framgangsmåter.

11.		 UTSLIPPSFAKTORER

Dette	 avsnittet	 inneholder	 referansefaktorer	 for	 utslipp	 for	 nivå	 1	 som	 tillater	 bruk	 av	 ikke-
virksomhetsspesifikke	 utslippsfaktorer	 for	 forbrenning	 av	 brensel.	 Dersom	 et	 brensel	 ikke	 tilhører	 noen	
eksisterende	 brenselkategori,	 skal	 den	 driftsansvarlige	 bruke	 sin	 sakkunnskap	 til	 å	 plassere	 det	 anvendte	
brenselet	i	en	tilknyttet	brenselkategori,	med	forbehold	for	vedkommende	myndighets	godkjenning.

Tabell 4

Utslippsfaktorer	for	brensel	knyttet	til	netto	brennverdi	(NCV)	og	netto	brennverdier	per	brenselsmasse

Beskrivelse	av	brenseltype Utslippsfaktor		
(tCO2/TJ)

Netto	brennverdi		
(TJ/Gg)

IPCCs	retningslinjer	av	2006		
(unntatt	biomasse) IPCCs	retningslinjer	av	2006

Råolje 73,3 42,3

Orimulsion 76,9 27,5

Flytende	naturgass 64,1 44,2

Motorbensin 69,2 44,3

Parafin 71,8 43,8

Skiferolje 73,3 38,1

Gass/dieselolje 74,0 43,0

Restbrenselolje 77,3 40,4

Flytende	petroleumsgasser 63,0 47,3

Etan 61,6 46,4

Nafta 73,3 44,5

Bitumen 80,6 40,2

Smøremidler 73,3 40,2

Petroleumskoks 97,5 32,5

Raffineriråstoff 73,3 43,0

Raffinerigass 51,3 49,5

Parafinvokser 73,3 40,2

White	spirit	og	industrisprit 73,3 40,2

Andre	petroleumsprodukter 73,3 40,2

Antrasitt 98,2 26,7

Forkoksingskull 94,5 28,2

Annet	bituminøst	kull 94,5 25,8

Sub-bituminøst	kull 96,0 18,9

Lignitt 101,1 11,9

Oljeskifer	og	tjæresand 106,6 8,9
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Beskrivelse	av	brenseltype Utslippsfaktor		
(tCO2/TJ)

Netto	brennverdi		
(TJ/Gg)

IPCCs	retningslinjer	av	2006		
(unntatt	biomasse) IPCCs	retningslinjer	av	2006

Steinkullbriketter 97,5 20,7

Koksovnkoks	og	lignittkull 107,0 28,2

Gasskoks 107,0 28,2

Steinkulltjære 80,6 28,0

Gassverkgass 44,7 38,7

Koksovngass 44,7 38,7

Masovngass 259,4 2,5

Oksygenomformergass 171,8 7,1

Naturgass 56,1 48,0

Industriavfall 142,9 i.r.

Spillolje 73,3 40,2

Torv 105,9 9,8

Tre/treavfall 0 15,6

Annen	primær	fast	biomasse 0 11,6

Trekull 0 29,5

Biobensin 0 27,0

Biodiesel 0 27,0

Andre	flytende	biobrensler 0 27,4

Gass	fra	fyllplasser 0 50,4

Gass	fra	slam	fra	renseanlegg 0 50,4

Andre	typer	biogass 0 50,4

Andre	kilder Andre	kilder

Brukte	dekk 85,0 i.r.

Karbonmonoksid 155,2 10,1

Metan 54,9 50,0

12.		 LISTE	OVER	CO2-NØYTRAL	BIOMASSE

Denne	listen	inneholder	materialer	som	anses	som	biomasse	for	anvendelsen	av	disse	retningslinjer,	og	skal	
vektes	med	en	utslippsfaktor	på	0	[t	CO2/TJ	eller	t	eller	Nm3].	Torv	og	fossile	andeler	av	materialene	nedenfor	
skal	ikke	anses	som	biomasse.	Med	mindre	en	forurensning	med	andre	materialer	eller	brensler	er	tydelig,	
basert	på	utseende	eller	lukt,	trenger	det	ikke	anvendes	noen	analytiske	framgangsmåter	for	å	vise	renheten	
av	materialene	i	gruppe	1	og	2	nedenfor:

Gruppe 1 — Planter og deler av planter:

–	 halm,

–	 høy	og	gress,

–	 blader,	tre,	røtter,	stubber,	bark,

–	 vekster,	f.eks.	mais	og	rughvete.
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Gruppe 2 — Biomasseavfall, -produkter og -biprodukter:

–	 treavfall	 fra	 industrien	 (treavfall	 fra	 trebearbeiding	 og	 treforedling	 og	 treavfall	 fra	 prosesser	 i	
trematerialindustrien),

–	 brukt	tre	(brukte	treprodukter,	trematerialer)	og	produkter	og	biprodukter	fra	treforedlingsprosesser,

–	 trebasert	avfall	fra	papirmasse-	og	papirindustrien,	f.eks.	svartlut	(med	bare	biomassekarbon),

–	 råtallolje,	tallolje	og	bekolje	fra	produksjon	av	papirmasse,

–	 restprodukter	fra	skogbruk,

–	 lignin	fra	behandling	av	planter	som	inneholder	lignocellulose,

–	 mel,	fett,	olje	og	talg	fra	dyr	og	fisk,

–	 primære	restprodukter	fra	nærings-	og	nytelsesmiddelindustrien,	

–	 oljer	og	fett	fra	planter,

–	 husdyrgjødsel,

–	 restprodukter	fra	planter	til	jordbruksformål,

–	 slam	fra	renseanlegg,

–	 biogass	produsert	ved	oppslutning,	gjæring	eller	forgassing	av	biomasse,

–	 havneslam	og	andre	former	for	slam	og	sedimenter	i	vannområder,

–	 gass	fra	fyllplasser,

–	 trekull.

Gruppe 3 — Biomasseandeler fra blandede materialer:

–	 biomasseandelen	av	vrakgods	fra	forvaltning	av	vannområder,

–	 biomasseandelen	av	blandede	restprodukter	fra	nærings-	og	nytelsesmiddelindustrien,

–	 biomasseandelen	av	komposittmateriale	som	inneholder	tre,

–	 biomasseandelen	av	tekstilavfall,

–	 biomasseandelen	av	papir,	papp	og	kartong,

–	 biomasseandelen	av	kommunalt	avfall	og	industriavfall,

–	 biomasseandelen	av	svartlut	som	inneholder	fossilt	karbon,

–	 biomasseandelen	av	bearbeidet	kommunalt	avfall	og	industriavfall,

–	 biomasseandelen	av	etyltertiærbutyleter	(ETBE),

–	 biomasseandelen	av	butanol.

Gruppe 4 — Brensel der alle bestanddeler og mellomprodukter er produsert av biomasse:

–	 bioetanol,

–	 biodiesel,
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–	 foretret	bioetanol.

–	 biometanol,

–	 biometyleter,

–	 bioolje	(et	pyrolyseoljebrensel)	og	biogass.

13.		 BESTEMMELSE	AV	VIRKSOMHETSSPESIFIKKE	DATA	OG	FAKTORER

Dette	 avsnitt	 er	 bare	 obligatorisk	 for	 de	 deler	 av	 disse	 retningslinjene	 som	 inneholder	 en	 uttrykkelig	
henvisning	til	avsnitt	13	i	vedlegg	I.	Bestemmelsene	i	dette	avsnitt	er	underlagt	bestemmelsene	i	avsnitt	16	
i	dette	vedlegg.

13.1.		 BESTEMMELSE	AV	NETTO	BRENNVERDIER	OG	UTSLIPPSFAKTORER	FOR	BRENSLER

Den	 særlige	 framgangsmåten	 for	 å	 bestemme	 den	 virksomhetsspesifikke	 utslippsfaktoren,	 herunder	
framgangsmåten	for	prøvetaking	for	en	bestemt	brenseltype,	skal	avtales	med	vedkommende	myndighet	før	
starten	av	rapporteringsperioden	der	den	skal	anvendes.

Framgangsmåtene	 som	 benyttes	 for	 å	 ta	 prøver	 av	 brenselet	 og	 å	 bestemme	 dets	 netto	 brennverdi,	
karboninnhold	og	utslippsfaktor,	skal,	der	de	er	tilgjengelige,	utføres	i	samsvar	med	en	standardisert	metode	
som	 begrenser	 skjevheter	 i	 prøvetaking	 og	måling	 og	 har	 en	 kjent	måleusikkerhet.	 CEN-standarder	 skal	
benyttes	der	slike	er	tilgjengelige.	Dersom	det	ikke	foreligger	CEN-standarder,	skal	egnede	ISO-standarder	
eller	nasjonale	standarder	benyttes.	Dersom	det	ikke	foreligger	relevante	egnede	standarder,	kan	de	nevnte	
framgangsmåtene	om	mulig	utføres	i	samsvar	med	egnede	utkast	til	standarder	eller	retningslinjer	for	god	
industriell	praksis.

Følgende	standarder	er	relevante	CEN-standarder:

–	 EN	ISO	6976:2005	«Naturgass	—	Beregning	av	brennverdier,	densitet,	relativ	densitet	og	wobbetall	fra	
sammensetning»,

–	 EN	ISO	4259:1996	«Petroleumsprodukter	—	Bestemmelse	og	anvendelse	av	presisjonsdata	i	forbindelse	
med	prøvingsmetoder».

Følgende	standarder	er	relevante	ISO-standarder:

–	 ISO	13909-1,2,3,4:2001	«Hard	coal	and	coke	—	Mechanical	sampling»,

–	 ISO	5069-1,2:1983	«Brown	coals	and	lignites	—	Principles	of	sampling»,

–	 ISO	625:1996	«Solid	mineral	fuels	—	Determination	of	carbon	and	hydrogen	—	Liebig	method»,

–	 ISO	 925:1997	 «Solid	 mineral	 fuels	 —	 Determination	 of	 carbonate	 carbon	 content	 —	 Gravimetric	
method»,

–	 ISO	9300:1990	«Measurement	of	gas	flow	by	means	of	critical	flow	Venturi	nozzles»,

–	 ISO	9951:1993/94	«Measurement	of	gas	flow	in	closed	conduits	—	Turbine	meters».

Følgende	standarder	er	supplerende	nasjonale	standarder	for	karakterisering	av	brensler:

–	 DIN	51900-1:2000	«Testing	of	solid	and	liquid	fuels	—	Determination	of	gross	calorific	value	by	the	
bomb	calorimeter	and	calculation	of	net	calorific	value	—	Part	1:	Principles,	apparatus,	methods»,

–	 DIN	 51857:1997	 «Gaseous	 fuels	 and	 other	 gases	—	 Calculation	 of	 calorific	 value,	 density,	 relative	
density	and	Wobbe	index	of	pure	gases	and	gas	mixtures»,

–	 DIN	51612:1980	«Testing	of	liquefied	petroleum	gases;	calculation	of	net	calorific	value»,

–	 DIN	 51721:2001	 «Testing	 of	 solid	 fuels	 —	 Determination	 of	 carbon	 and	 hydrogen	 content	 (also	
applicable	for	liquid	fuels)».
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Laboratoriet	som	benyttes	til	å	bestemme	utslippsfaktor,	karboninnhold	og	netto	brennverdi,	skal	overholde	
kravene	 fastsatt	 i	 avsnitt	13.5	 i	dette	vedlegg.	Det	er	viktig	å	merke	seg	at	 for	å	oppnå	en	egnet	grad	av	
nøyaktighet	 for	 den	 virksomhetsspesifikke	 utslippsfaktoren	 (i	 tillegg	 til	 presisjonen	 til	 den	 analytiske	
framgangsmåten	 for	 bestemmelse	 av	 karboninnhold	 og	 netto	 brennverdi),	 er	 prøvetakingshyppigheten,	
framgangsmåten	 for	 prøvetaking	og	bearbeidingen	 av	 prøven	 av	 avgjørende	betydning.	Disse	 avhenger	 i	
høy	grad	 av	brenselets/materialets	 tilstand	og	 ensartethet.	Det	 vil	 kreves	 et	 større	 antall	 prøver	 for	 svært	
uensartede	materialer,	for	eksempel	fast	kommunalt	avfall,	og	et	mye	mindre	antall	for	de	fleste	kommersielle	
gassformige	eller	flytende	brensler.

Framgangsmåten	 for	 prøvetaking	 og	 hyppigheten	 av	 analyser	 for	 bestemmelse	 av	 karboninnhold,	 netto	
brennverdier	og	utslippsfaktorer	skal	være	i	samsvar	med	kravene	i	avsnitt	13.6.

Den	fullstendige	dokumentasjonen	av	framgangsmåtene	som	vedkommende	laboratorium	har	benyttet	for	å	
bestemme	utslippsfaktoren,	samt	det	fullstendige	settet	med	resultater,	skal	oppbevares	og	gjøres	tilgjengelig	
for	utslippsrapportens	miljøkontrollør.

13.2.		 BESTEMMELSE	AV	VIRKSOMHETSSPESIFIKKE	OKSIDASJONSFAKTORER

Den	 særlige	 framgangsmåten	 for	 å	 bestemme	 den	 virksomhetsspesifikke	 oksidasjonsfaktoren,	 herunder	
framgangsmåten	 for	 prøvetaking	 for	 en	 bestemt	 brenseltype	 og	 et	 bestemt	 anlegg,	 skal	 avtales	 med	
vedkommende	myndighet	før	starten	av	rapporteringsperioden	der	den	skal	anvendes.

Framgangsmåtene	 som	 anvendes	 for	 å	 fastsette	 en	 representativ	 virksomhetsspesifikk	 oksidasjonsfaktor	
(f.eks.	 ved	hjelp	 av	karboninnholdet	 i	 sot,	 aske,	 spillvann	og	 annet	 avfall	 eller	 andre	biprodukter)	 for	 en	
bestemt	form	for	virksomhet,	skal,	der	disse	er	 tilgjengelige,	foretas	 i	henhold	til	en	standardisert	metode	
som	begrenser	skjevheter	i	prøvetaking	og	måling,	og	som	har	en	kjent	måleusikkerhet.	CEN-standarder	skal	
benyttes	der	slike	er	tilgjengelige.	Dersom	det	ikke	foreligger	CEN-standarder,	skal	egnede	ISO-standarder	
eller	nasjonale	standarder	benyttes.	Dersom	det	ikke	foreligger	relevante	egnede	standarder,	kan	de	nevnte	
framgangsmåtene	om	mulig	utføres	i	samsvar	med	egnede	utkast	til	standarder	eller	retningslinjer	for	god	
industriell	praksis.

Laboratoriet	som	benyttes	til	å	bestemme	oksidasjonsfaktoren	eller	de	underliggende	dataene,	skal	overholde	
kravene	fastsatt	i	avsnitt	13.5	i	dette	vedlegg.	Framgangsmåten	for	prøvetaking	og	hyppigheten	av	analyser	
for	 bestemmelsen	 av	 relevante	variabler	 (f.eks.	 karboninnholdet	 i	 aske)	 som	benyttes	 for	 beregningen	 av	
oksidasjonsfaktorene,	skal	være	i	samsvar	med	kravene	i	avsnitt	13.6.

Den	 fullstendige	 dokumentasjonen	 av	 framgangsmåtene	 som	benyttes	 av	 organisasjonen	 for	 å	 bestemme	
oksidasjonsfaktorene,	 samt	det	 fullstendige	 settet	 av	 resultater,	 skal	 oppbevares	og	gjøres	 tilgjengelig	 for	
utslippsrapportens	miljøkontrollør.

13.3.		 BESTEMMELSE	 AV	 PROSESSUTSLIPPSFAKTORER,	 OMREGNINGSFAKTORER	 OG	
SAMMENSETNINGSDATA

Den	 særlige	 framgangsmåten	 for	 å	 bestemme	 den	 virksomhetsspesifikke	 utslippsfaktoren	 eller	
sammensetningsdata,	herunder	framgangsmåten	for	prøvetaking	for	et	bestemt	materiale,	skal	avtales	med	
vedkommende	myndighet	før	starten	av	rapporteringsperioden	der	den	skal	anvendes.

Framgangsmåtene	som	benyttes	for	å	ta	prøver	av	og	bestemme	sammensetningen	av	det	relevante	materialet	
eller	utlede	en	prosessutslippsfaktor,	skal,	der	en	slik	er	tilgjengelig,	utføres	i	samsvar	med	en	standardisert	
metode	som	begrenser	skjevheter	i	prøvetaking	og	måling	og	har	en	kjent	måleusikkerhet.	CEN-standarder	
skal	 anvendes	 der	 slike	 er	 tilgjengelige.	Dersom	CEN-standarder	 ikke	 er	 tilgjengelige,	 skal	 egnede	 ISO-
standarder	eller	nasjonale	standarder	gjelde.	Dersom	det	ikke	foreligger	relevante	egnede	standarder,	kan	de	
nevnte	framgangsmåtene	om	mulig	utføres	i	samsvar	med	egnede	utkast	til	standarder	eller	retningslinjer	for	
god	industriell	praksis.

Laboratoriet	som	benyttes,	skal	overholde	kravene	fastsatt	i	avsnitt	13.5	i	dette	vedlegg.	Framgangsmåten	for	
prøvetaking	og	analysenes	hyppighet	skal	overholde	kravene	i	avsnitt	13.6.

Den	 fullstendige	 dokumentasjonen	 av	 framgangsmåtene	 som	 organisasjonen	 har	 benyttet,	 samt	 det	
fullstendige	settet	av	resultater,	skal	oppbevares	og	gjøres	tilgjengelig	for	utslippsrapportens	miljøkontrollør.

13.4.		 BESTEMMELSE	AV	EN	BIOMASSEANDEL

Med	«biomasseandel»	menes	i	disse	retningslinjene	masseprosentandelen	av	karbon	i	biomasse	i	samsvar	
med	definisjonen	av	biomasse	(se	avsnitt	2	og	12	i	dette	vedlegg)	av	den	samlede	karbonmassen	i	en	prøve.
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Brensel	 eller	 materiale	 skal	 anses	 som	 ren	 biomasse	 med	 forenklede	 bestemmelser	 om	 overvåking	 og	
rapportering	i	henhold	til	avsnitt	5.2,	dersom	innholdet	av	masse	som	ikke	er	biomasse,	ikke	utgjør	mer	enn	
3	%	av	den	samlede	mengden	av	vedkommende	brensel	eller	materiale.

Den	 særlige	 framgangsmåten	 for	 å	 fastsette	 biomasseandelen	 av	 et	 bestemt	 brensel	 eller	 materiale,	
herunder	 framgangsmåten	 for	 prøvetaking,	 skal	 avtales	 med	 vedkommende	 myndighet	 før	 starten	 av	
rapporteringsperioden	der	den	skal	anvendes.

Framgangsmåtene	som	benyttes	for	å	ta	prøver	av	brenselet	eller	materialet	og	å	fastsette	biomasseandelen,	
skal,	der	en	slik	er	tilgjengelig,	utføres	i	samsvar	med	en	standardisert	metode	som	begrenser	skjevheter	i	
prøvetaking	og	måling	og	har	en	kjent	måleusikkerhet.	CEN-standarder	anvendes	der	slike	er	tilgjengelige.	
Dersom	CEN-standarder	ikke	er	tilgjengelige,	skal	egnede	ISO-standarder	eller	nasjonale	standarder	gjelde.	
Dersom	det	ikke	foreligger	relevante	egnede	standarder,	kan	de	nevnte	framgangsmåtene	om	mulig	utføres	i	
samsvar	med	egnede	utkast	til	standarder	eller	retningslinjer	for	god	industriell	praksis.

Metoder	 som	 kan	 anvendes	 til	 å	 bestemme	 biomasseandelen	 av	 et	 brensel	 eller	 materiale,	 kan	 variere	
fra	 manuell	 sortering	 av	 bestanddeler	 av	 blandede	 materialer	 til	 differensierte	 metoder	 som	 bestemmer	
varmeverdier	i	en	binær	blanding	og	blandingens	to	rene	bestanddeler,	eller	til	isotopanalyse	av	karbon-14,	
avhengig	av	de	respektive	brenselblandingenes	art.	For	brensler	eller	materialer	som	har	sin	opprinnelse	i	en	
produksjonsprosess	med	definerte	og	sporbare	strømmer	av	innsatsmaterialer,	kan	den	driftsansvarlige	som	et	
alternativ	basere	bestemmelsen	av	biomasseandelen	på	en	massebalanse	av	fossilt	karbon	og	biomassekarbon	
som	inngår	i	og	hentes	ut	av	prosessen.	De	respektive	metodene	skal	godkjennes	av	vedkommende	myndighet.

Laboratoriet	som	benyttes	til	å	bestemme	biomasseandelen,	skal	overholde	kravene	fastsatt	i	avsnitt	13.5	i	
dette	vedlegg.

Framgangsmåten	for	prøvetaking	og	hyppigheten	av	analyser	for	bestemmelse	av	biomasseandelen	i	brensler	
og	materialer	skal	overholde	kravene	fastsatt	i	avsnitt	13.6.

Den	fullstendige	dokumentasjonen	av	framgangsmåtene	som	benyttes	av	vedkommende	laboratorium	til	å	
bestemme	biomasseandelen,	samt	det	fullstendige	settet	av	resultater,	skal	oppbevares	og	gjøres	tilgjengelig	
for	utslippsrapportens	miljøkontrollør.

Dersom	det	 er	 teknisk	 umulig	 eller	 ville	medføre	 urimelig	 høye	 kostnader	 å	 bestemme	biomasseandelen	
i	en	brenselblanding,	skal	den	driftsansvarlige	enten	anta	en	biomasseandel	på	0	%	(dvs.	at	alt	karbonet	 i	
vedkommende	brensel	har	fossil	opprinnelse)	eller	foreslå	en	metode	for	å	anslå	dette	som	skal	godkjennes	
av	vedkommende	myndighet.

13.5.		 KRAV	TIL	BESTEMMELSE	AV	BRENSEL-	OG	MATERIALEGENSKAPER

13.5.1.	 BRUK AV AKKREDITERTE LABORATORIER

Laboratoriet	som	benyttes	til	å	bestemme	utslippsfaktor,	netto	brennverdi,	oksidasjonsfaktor,	karboninnhold,	
biomasseandel	 eller	 sammensetningsdata,	 bør	 være	 akkreditert	 i	 samsvar	 med	 EN	 ISO	 17025:2005	
(«Generelle	krav	til	prøvings-	og	kalibreringslaboratoriers	kompetanse»).

13.5.2.	 BRUK AV IKKE-AKKREDITERTE LABORATORIER

Det	skal	i	hovedsak	benyttes	laboratorier	som	er	akkreditert	i	samsvar	med	EN	ISO	17025:2005.	Bruk	av	
ikke-akkrediterte	laboratorier	skal	begrenses	til	situasjoner	der	den	driftsansvarlige	overfor	vedkommende	
myndighet	kan	vise	til	at	laboratoriet	oppfyller	krav	som	tilsvarer	dem	som	er	fastsatt	i	EN	ISO	17025:2005.	
De	 respektive	 laboratoriene	 og	 de	 relevante	 analytiske	 framgangsmåtene	 skal	 oppføres	 i	 anleggets	
overvåkingsplan.	 Samsvar	 med	 hensyn	 til	 kvalitetsstyring	 kan	 vises	 ved	 en	 akkreditert	 sertifisering	 av	
laboratoriet	i	forhold	til	EN	ISO	9001:2000.	Det	skal	framlegges	ytterligere	dokumentasjon	på	at	laboratoriet	
er	 teknisk	kompetent	og	 i	 stand	 til	å	generere	 teknisk	gyldige	resultater	ved	hjelp	av	relevante	analytiske	
framgangsmåter.

Underlagt	 den	 driftsansvarliges	 ansvar	 skal	 alle	 ikke-akkrediterte	 laboratorier	 som	 den	 driftsansvarlige	
benytter	til	å	bestemme	resultater	som	skal	brukes	for	beregning	av	utslipp,	treffe	følgende	tiltak:	

a)		 Validering

En	validering	av	hver	relevante	analytiske	metode	som	skal	utføres	av	det	ikke-akkrediterte	laboratoriet	
mot	 referansemetoden,	 skal	 utføres	 av	 et	 laboratorium	 som	 er	 akkreditert	 i	 samsvar	 med	 EN	 ISO	
17025:2005.	 Valideringen	 skal	 utføres	 før	 eller	 i	 begynnelsen	 av	 kontraktsforholdet	 mellom	 den	
driftsansvarlige	og	laboratoriet.	Dette	omfatter	et	tilstrekkelig	antall	repetisjoner	av	analysen	av	et	sett	
av	minst	fem	prøver	som	er	representative	for	det	forventede	verdiområdet,	herunder	en	blindprøve	for	
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alle	relevante	parametrer	og	brensler	eller	materialer	for	å	karakterisere	metodens	repeterbarhet	og	for	å	
utlede	instrumentets	kalibreringskurve.

b)		 Sammenligning

En	sammenligning	av	resultatene	av	analytiske	metoder	skal	utføres	én	gang	per	år	av	et	laboratorium	
som	er	akkreditert	i	samsvar	med	EN	ISO	17025:2005,	og	som	innebærer	minst	en	fem-gangers	repetisjon	
av	analysen	av	en	representativ	prøve	ved	hjelp	av	referansemetoden	for	alle	relevante	parametrer	og	
brensler	eller	materialer.

Den	driftsansvarlige	skal	anvende	forsiktige	justeringer	(dvs.	unngå	undervurdering	av	utslipp)	på	alle	
relevante	data	for	de	enkelte	årene	i	tilfeller	der	det	blir	observert	en	forskjell	mellom	resultatene	utledet	
av	det	ikke-akkrediterte	og	det	akkrediterte	laboratoriet	som	ville	kunne	føre	til	en	undervurdering	av	
utslipp.	Alle	 statistisk	betydelige	 (2σ)	 forskjeller	mellom	sluttresultatene	 (f.eks.	 sammensetningsdata)	
utledet	av	det	ikke-akkrediterte	og	det	akkrediterte	laboratoriet	skal	meldes	til	vedkommende	myndighet,	
og	 umiddelbart	 løses	 under	 tilsyn	 av	 et	 laboratorium	 som	 er	 akkreditert	 i	 samsvar	 med	 EN	 ISO	
17025:2005.

13.5.3.	 GASSANALYSATORER OG GASSKROMATOGRAFER FOR KONTINUERLIG BRUK

Bruk	 av	 gasskromatografer	 og	 ekstraktive	 eller	 ikke-ekstraktive	 gassanalysatorer	 for	 kontinuerlig	 bruk	
for	bestemmelse	av	utslipp	i	henhold	til	disse	retningslinjene,	er	underlagt	godkjenning	av	vedkommende	
myndighet.	 Bruken	 av	 disse	 systemene	 er	 begrenset	 til	 fastsettelse	 av	 sammensetningsdata	 av	 brensler	
og	materialer	 i	gassform.	Den	driftsansvarlige	 for	 systemene	skal	oppfylle	kravene	 i	EN	ISO	9001:2000.	
Dokumentasjon	på	at	systemet	oppfyller	disse	kravene	kan	vises	ved	en	akkreditert	sertifisering	av	systemet.	
Kalibreringstjenester	 og	 leverandører	 av	 kalibreringsgasser	 skal	 være	 akkreditert	 i	 henhold	 til	 EN	 ISO	
17025:2005.

Der	 dette	 er	 relevant,	 skal	 en	 førstegangs	 og	 deretter	 en	 årlig	 validering	 av	 instrumentet	 utføres	 av	
et	 laboratorium	 som	 er	 akkreditert	 i	 henhold	 til	 EN	 ISO	 17025:2005	 som	 benytter	 EN	 ISO	 10723:1995	
«Naturgass	 —	 Ytelsesvurdering	 av	 direktestyrte	 analytiske	 systemer».	 I	 alle	 andre	 tilfeller	 skal	 den	
driftsansvarlige	få	foretatt	en	førstegangsvalidering	og	en	årlig	sammenligning.

a)		 Førstegangsvalidering

Valideringen	skal	utføres	før	31.	januar	2008	eller	som	en	del	av	innkjøringen	av	et	nytt	system.	Dette	
inkluderer	et	egnet	antall	repetisjoner	av	analysen	av	et	sett	av	minst	fem	prøver	som	er	representative	
for	det	forventede	verdiområdet,	herunder	en	blindprøve	for	alle	relevante	parametrer	og	brensler	eller	
materialer	for	å	karakterisere	metodens	repeterbarhet	og	for	å	utlede	instrumentets	kalibreringskurve.

b)		 Årlig sammenligning

Sammenligningen	av	resultatene	av	analytiske	metoder	skal	utføres	én	gang	per	år	av	et	laboratorium	
som	er	 akkreditert	 i	 henhold	 til	EN	 ISO	17025:2005,	noe	 som	 innebærer	 et	 egnet	 antall	 repetisjoner	
av	analysen	av	en	representativ	prøve	ved	hjelp	av	referansemetoden	for	alle	relevante	parametrer	og	
brensler	eller	materialer.

Den	driftsansvarlige	skal	anvende	forsiktige	justeringer	(dvs.	unngå	undervurdering	av	utslipp)	på	alle	
relevante	data	for	de	enkelte	årene	i	tilfeller	der	det	blir	observert	en	forskjell	mellom	resultatene	utledet	
av	 gassanalysatoren	 eller	 gasskromatografen	og	det	 akkrediterte	 laboratoriet	 som	ville	 kunne	 føre	 til	
en	undervurdering	av	utslipp.	Alle	statistisk	betydelige	(2σ)	forskjeller	mellom	sluttresultatene	(f.eks.	
sammensetningsdata)	 fra	 gassanalysatoren	 eller	 gasskromatografen	 og	 det	 akkrediterte	 laboratoriet,	
skal	meldes	til	vedkommende	myndighet,	og	umiddelbart	løses	under	tilsyn	av	et	laboratorium	som	er	
akkreditert	i	samsvar	med	EN	ISO	17025:2005.

13.6.		 PRØVETAKINGSMETODER	OG	ANALYSEHYPPIGHET

Bestemmelse	 av	 relevant	 utslippsfaktor,	 netto	 brennverdi,	 oksidasjonsfaktor,	 omregningsfaktor,	
karboninnhold,	biomasseandel	eller	sammensetningsdata	skal	følge	allment	akseptert	praksis	for	representativ	
prøvetaking.	Den	driftsansvarlige	skal	dokumentere	at	de	utledede	prøveverdiene	er	representative	og	uten	
skjevheter.	Hver	verdi	skal	brukes	bare	for	den	perioden	og	det	brensel-	eller	materialpartiet	som	den	var	ment	
å	være	representativ	for.
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Generelt	 skal	 analysen	 utføres	 på	 en	 prøve	 som	 er	 en	 blanding	 av	 et	 stort	 antall	 (f.eks.	 10-100)	 prøver	
innsamlet	 over	 en	periode	 (f.eks.	 fra	 én	dag	 til	 flere	måneder),	 forutsatt	 at	 brenselet	 eller	materialet	 som	
prøven	er	tatt	fra,	kan	oppbevares	uten	at	dens	sammensetning	blir	endret.

Framgangsmåten	for	prøvetaking	og	analysenes	hyppighet	skal	utformes	for	å	sikre	at	det	årlige	gjennomsnittet	
av	relevant	parametrer	kan	bestemmes	med	en	største	usikkerhet	på	mindre	enn	1/3	av	den	største	usikkerheten	
som	kreves	av	godkjent	nivå	for	virksomhetsdata	for	samme	kildestrøm.

Dersom	den	driftsansvarlige	ikke	kan	oppfylle	den	tillatte	største	usikkerheten	for	den	årlige	verdien,	eller	
ikke	kan	vise	 til	 at	de	 relevante	 tersklene	overholdes,	 skal	den	driftsansvarlige,	dersom	dette	 er	 relevant,	
minst	anvende	den	hyppigheten	av	analyser	som	er	fastsatt	i	tabell	5.	I	alle	andre	tilfeller	skal	vedkommende	
myndighet	definere	hyppigheten	av	analysene.

Tabell 5

Veiledende	minste	hyppighet	for	analyser

Brensel/materiale Analysehyppighet

Naturgass Minst	hver	uke

Prosessgass	 (blandet	 raffinerigass,	 koksovngass,	
masovngass	og	konvertergass)

Minst	hver	dag	—	ved	hjelp	av	egnede	framgangsmåter	
på	ulike	deler	av	dagen

Brennolje Ved	hvert	20	000	tonn	og	minst	seks	ganger	per	år

Steinkull,	forkoksingskull,	petroleumskoks Ved	hvert	20	000	tonn	og	minst	seks	ganger	per	år

Fast	avfall	(rent	fossilt	eller	blandet	biomassefossilt) Ved	hvert	5	000	tonn	og	minst	fire	ganger	per	år

Flytende	avfall Ved	hvert	10	000	tonn	og	minst	fire	ganger	per	år

Karbonmineraler	(f.eks.	kalkstein	og	dolomitt) Ved	hvert	50	000	tonn	og	minst	fire	ganger	per	år

Leirer	og	skifer Mengde	materiale	som	svarer	til	50	000	tonn	CO2	og	
minst	fire	ganger	per	år

Andre	 strømmer	 av	 innsatsmateriale	 og	 produksjon	
i	 massebalansen	 (gjelder	 ikke	 for	 brensler	 eller	
reduksjonsmidler)

Hver	20	000	tonn	og	minst	én	gang	per	måned

Andre	materialer Avhengig	av	 typen	materiale	og	variasjon,	mengder	
av	materiale	som	tilsvarer	50	000	tonn	CO2	og	minst	
fire	ganger	per	år

14.		 RAPPORTERINGSFORMAT

Følgende	tabeller	skal	brukes	som	grunnlag	for	rapportering	og	kan	tilpasses	etter	antall	former	for	virksomhet,	
type	anlegg,	brensler	og	prosesser	som	overvåkes.	Feltene	i	grått	skal	fylles	ut	med	opplysninger.

14.1.		 IDENTIFIKASJON	AV	ANLEGGET

Identifikasjon	av	anlegget Svar

1.		 Foretakets	navn

2.		 Driftsansvarlig	for	anlegget

3.		 Anlegg

3.1.		Navn

3.2.		Tillatelsesnummer()

3.3.		Rapportering	påkrevd	i	henhold	til	PRTR? Ja/nei

3.4.		 PRTR-identifikasjonsnummer(2)
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Identifikasjon	av	anlegget Svar

3.5.		Anleggets	adresse/sted

3.6.		 Postnummer/stat

3.7.		Angivelse	av	anleggets	koordinater

4.		 Kontaktperson

4.1.		Navn

4.2.		Adresse/sted/postnummer/stat

4.3.		Telefon

4.4.		Telefaks

4.5.		E-post

5.		 Rapporteringsår

6.		 Former	for	virksomhet	av	type	omhandlet	i	
vedlegg	I	som	utføres(3)

Virksomhet	1

Virksomhet	2

Virksomhet	N

(1)	 Identifikasjonsnummeret	tildeles	av	vedkommende	myndighet	i	forbindelse	med	utstedelse	av	tillatelsen.
(2)	 Skal	fylles	ut	bare	dersom	det	kreves	at	anlegget	rapporterer	i	henhold	til	PRTR,	og	anleggets	tillatelse	ikke	omfatter	

flere	enn	én	PRTR-virksomhet.	Opplysningene	er	ikke	obligatoriske,	og	brukes	til	ytterligere	identifikasjon	utover	
oppgitt	navn	og	adresse.

(3)	 F.eks.	«Mineraloljeraffinerier».

14.2.		 OVERSIKT	OVER	FORMER	FOR	VIRKSOMHET

Utslipp	fra	former	for	virksomhet	som	omhandlet	i	vedlegg	I

Kategorier

IPCC-kategori	
for	felles	

rapporterings-
format(1)	—	
forbrennings-

utslipp

IPCC-kategori	
for	felles	

rapporterings-
format(2)	—	
prosessutslipp

IPPC-kode	for	
PRTR-kategori

Nivåer	endret?
Ja/nei Utslipp	tCO2

Former	for	
virksomhet

Virksomhet	1

Virksomhet	2

Virksomhet	N

I alt

(1)	 F.eks.	«1A2f	Brenselforbrenning	i	annen	industri»
(2)	 F.eks.	«2A2	Industriprosesser	—	kalkproduksjon»

Memoposter

Overført	eller	bundet	CO2 Biomasse-utslipp()

Enhet

Overført	eller	iboende	
mengde

Overført	materiale	
eller	brensel

Type	overføring	
(iboende	til/fra	

anlegget,	overføring	
til/fra	anlegget)

[tCO2]

[tCO2]

Virksomhet	1

Virksomhet	2

Virksomhet	N

(1)	 Skal	fylles	ut	bare	dersom	utslippene	er	fastsatt	ved	måling.
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14.3.		 FORBRENNINGSUTSLIPP	(BEREGNING)

Form	for	virksomhet

Brenseltype:

IEA-kategori

Eventuelt	
avfallskatalognummer

Parameter Tillatte	enheter Benyttet	enhet Verdi Anvendt	nivå

Mengde	forbrukt	brensel t	eller	Nm3

Netto	brennverdi	for	brensel TJ/t	eller	TJ/Nm3

Utslippsfaktor tCO2/TJ	eller

tCO2/t	eller

tCO2/Nm3

Oksidasjonsfaktor

Fossilt	CO2 tCO2 tCO2

Biomasse	benyttet TJ	eller	t	eller	
Nm3

14.4.		 PROSESSUTSLIPP	(BEREGNING)

Form	for	virksomhet

Materialtype

Eventuelt	
avfallskatalognummer

Parameter Tillatte	enheter Benyttet	enhet Verdi Anvendt	nivå

Virksomhetsdata t	eller	Nm3

Utslippsfaktor tCO2/t	eller

tCO2/Nm3

Omregningsfaktor

Fossilt	CO2 tCO2 tCO2

Biomasse	benyttet t	eller	Nm3
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14.5.		 MASSEBALANSEMETODE

Parameter

Navn	på	brensel	eller	
materiale

Eventuell	IEA-kategori

Eventuelt	
avfallskatalognummer

Tillatte	enheter Benyttet	enhet Verdi Anvendt	nivå

Virksomhetsdata	(masse	
eller	volum);	for	produksjon	
benytt	negative	verdier

t	eller	Nm3

Eventuell	netto	brennverdi	
(NCV)

TJ/t	eller

TJ/Nm3

Virksomhetsdata	(tilført	
varme)	=	masse	eller	volum	*	
netto	brennverdi

(der	dette	er	relevant)

TJ

Karboninnhold tC/t	eller	tC/Nm3

Fossilt	CO2 tCO2 tCO2

14.6.		 MÅLEMETODE

Form	for	virksomhet

Type	utslippskilde

Parameter Tillatte	enheter Verdi Anvendt	nivå Usikkerhet

Fossilt	CO2 tCO2

CO2	fra	biomasse tCO2

15.		 RAPPORTERINGSKATEGORIER

Utslippene	skal	rapporteres	i	samsvar	med	følgende	kategorier	i	IPCCs	rapporteringsformat	og	IPPC-koden	
i	vedlegg	I	til	PRTR-forordning	(EF)	nr.	166/2006	(se	avsnitt	15.2	i	dette	vedlegg).	De	enkelte	kategoriene	
i	 begge	 rapporteringsformatene	 er	 gjengitt	 nedenfor.	 Dersom	 en	 form	 for	 virksomhet	 kan	 klassifiseres	 i	
henhold	til	to	eller	flere	kategorier,	skal	den	valgte	klassifiseringen	gjenspeile	virksomhetens	hovedformål.

15.1.		 IPPCS	RAPPORTERINGSFORMAT

Tabellen	nedenfor	er	et	utdrag	av	det	felles	rapporteringsformatet	(CRF)	som	utgjør	en	del	av	retningslinjene	
for	rapportering	av	årlige	fortegnelser	i	De	forente	nasjoners	rammekonvensjon	om	klimaendring(1).	I	det	
felles	rapporteringsformatet	fordeles	utslippene	på	sju	hovedkategorier:

1)		 energi,	

2)		 industriprosesser,

3)		 bruk	av	løsemidler	og	andre	produkter,

4)		 landbruk,

(1)	 UNFCCC	(1999):	FCCC/CP/1999/7.
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5)		 endret	arealutnyttelse	og	skogbruk,	

6)		 avfall,	

7)		 annet.

Kategoriene	1	og	2	og	6	i	den	følgende	tabellen	i	det	felles	rapporteringsformatet,	som	er	de	kategoriene	som	
er	relevant	for	direktiv	2003/87/EF,	er	gjengitt	nedenfor	sammen	med	sine	relevante	underkategorier.

1.		 SEKTORRAPPORT	FOR	ENERGI

A.	 Former	for	virksomhet	knyttet	til	forbrenning	av	brensel	(sektorer)

1.	 Energiindustri
a)		 Offentlig	produksjon	av	elektrisk	kraft	og	varme
b)		 Oljeraffinering
c)		 Produksjon	av	fast	brensel	og	annen	energiindustri

2.	 Produksjons-	og	bygningsindustri
a)		 Jern	og	stål
b)		 Ikke-jernholdige	metaller
c)		 Kjemikalier
d)		 Papirmasse,	papir	og	trykksaker
e)		 Nærings-	og	nytelsesmidler
f)		 Annet

4.	 Andre	sektorer
a)		 Handel/institusjoner
b)		 Bolig
c)		 Landbruk/skogbruk/fiskeri

5.	 Annet(1)
a)		 Stasjonært
b)		 Mobilt

B.		 Flyktige	utslipp	fra	brensler

1.	 Faste	brensler
a)		 Kullbryting
b)		 Omdanning	av	fast	brensel
c)		 Annet

2.	 Olje	og	naturgass
a)		 Olje
b)		 Naturgass
c)		 Utlufting	og	fakling
	 Utlufting
	 Fakling
d)		 Annet

2.		 SEKTORRAPPORT	FOR	INDUSTRIPROSESSER

A.		 Mineralprodukter
1.		 Sementproduksjon
2.		 Kalkproduksjon
3.		 Bruk	av	kalkstein	og	dolomitt
4.		 Produksjon	og	bruk	av	natriumkarbonat
5.		 Taktekking	med	asfalt
6.		 Asfaltering	av	veier
7.		 Annet

B.	 Kjemisk	industri
1.		 Produksjon	av	ammoniakk
2.		 Produksjon	av	salpetersyre
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3.		 Produksjon	av	adipinsyre
4.		 Produksjon	av	karbid
5.		 Annet

C.	 Metallproduksjon
1.		 Produksjon	av	jern	og	stål
2.		 Produksjon	av	ferrolegeringer
3.		 Produksjon	av	aluminium
4.		 SF6	brukt	i	aluminium-	og	magnesiumstøperier
5.		 Annet

6.		 SEKTORRAPPORT	FOR	AVFALL

C.	 Avfallsforbrenning()

MEMOPOSTER

CO2-utslipp	fra	biomasse

(1)	 Ikke	medregnet	anlegg	for	konvertering	av	avfall	til	energi.	Utslipp	fra	avfall	som	forbrennes	for	å	gi	energi	blir	rapportert	
i	henhold	til	energimodul	1A.	Se	FNs	klimapanel	(IPCC);	«Greenhouse	Gas	Inventory	Reporting	Instructions».	IPCCs	
reviderte	retningslinjer	1996	for	fortegnelser	over	nasjonale	klimagasser,	1997.

15.2.		 KODER	FOR	KILDEKATEGORIER

Følgende	koder	for	kildekategorier	bør	benyttes	for	rapportering	av	data:

Nr. Form	for	virksomhet

1. Energisektoren

a) Mineralolje-	og	gassraffinerier

b) Anlegg	for	omdanning	til	gass-	og	væskeform

c) Varmekraftverk	og	andre	forbrenningsanlegg

d) Koksverk

e) Kullfyrte	valseverk

f) Anlegg	for	framstilling	av	kullprodukter	og	røykfritt	fast	brensel

2. Produksjon	og	bearbeiding	av	metaller

a) Anlegg	for	røsting	eller	sintring	av	malm	(herunder	sulfidmalm)

b) Anlegg	for	produksjon	av	råjern	eller	stål	(første-	eller	andregangs	smelting),	herunder	utstyr	for	
kontinuerlig	støping

c) Anlegg	for	bearbeiding	av	ferrometaller,	herunder	
i)	 varmevalsing,	
ii)	 smiing	med	hammere,	
iii)		påføring	av	beskyttelseslag	av	smeltet	metall

d) Ferrometallstøperier

e) Anlegg	
i)	 for	produksjon	av	ikke-jernholdige	råmetaller	fra	malm,	konsentrater	eller	sekundærråstoffer	

ved	hjelp	av	metallurgiske,	kjemiske	eller	elektrolytiske	prosesser
ii)	 for	smelting,	herunder	legering,	av	ikke-jernholdige	metaller,	herunder	gjenvinningsprodukter	

(raffinering,	støping	osv.)

f) Anlegg	 for	 overflatebehandling	 av	metaller	 og	 plast	 ved	 hjelp	 av	 en	 elektrolytisk	 eller	 kjemisk	
prosess

3. Mineralindustri

a) Bryting	under	jorden	og	tilknyttet	drift

b) Bryting	i	dagbrudd

c) Anlegg	for	produksjon	av	
–	 sementklinker	i	roterovner
–	 kalk	i	roterovner
–	 sementklinker	eller	kalk	i	andre	ovnstyper

d) Anlegg	for	produksjon	av	asbest	og	framstilling	av	asbestbaserte	produkter
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Nr. Form	for	virksomhet

e) Anlegg	for	produksjon	av	glass,	herunder	glassfiber

f) Anlegg	for	smelting	av	mineralske	stoffer,	herunder	produksjon	av	mineralfibrer

g) Anlegg	for	produksjon	av	keramiske	produkter	ved	brenning,	særlig	takstein,	teglstein,	ildfast	stein,	
fliser,	steintøy	eller	porselen

4. Kjemisk	industri

a) Kjemiske	anlegg	for	produksjon	av	organiske	basiskjemikalier	i	industriell	målestokk,	som	
i)	 enkle	hydrokarboner	(lineære	eller	sykliske,	mettede	eller	umettede,	alifatiske	eller	aromatiske)
ii)	 oksygenholdige	 hydrokarboner	 som	 alkoholer,	 aldehyder,	 ketoner,	 karboksylsyrer,	 estere,	

acetater,	etere,	peroksider,	epoksyharpikser
iii)	 svovelholdige	hydrokarboner
iv)	 nitrogenholdige	 hydrokarboner	 som	 aminer,	 amider,	 nitrøse	 forbindelser,	 nitro-	 eller	

nitratforbindelser,	nitriler,	cyanater,	isocyanater
v)	 fosforholdige	hydrokarboner
vi)	 halogenerte	hydrokarboner
vii)	 metallorganiske	forbindelser
viii)	 basisplastmaterialer	(polymerer,	syntetfibrer	og	cellulosebaserte	fibrer)
ix)	 syntetisk	gummi
x)	 fargestoffer	og	pigmenter
xi)		 overflateaktive	stoffer

b) Kjemiske	anlegg	for	produksjon	av	uorganiske	basiskjemikalier	i	industriell	målestokk,	som	
i)	 gasser	som	ammoniakk,	klor	eller	hydrogenklorid,	fluor	eller	hydrogenfluorid,	karbonoksider,	

svovelforbindelser,	nitrogenoksider,	hydrogen,	svoveldioksid,	karbonylklorid
ii)	 syrer	 som	 kromsyre,	 flussyre,	 fosforsyre,	 salpetersyre,	 saltsyre,	 svovelsyre,	 oleum,	

svovelsyrling
iii)	 baser	som	ammoniumhydroksid,	kaliumhydroksid,	natriumhydroksid
iv)	 salter	 som	 ammoniumklorid,	 kaliumklorat,	 kaliumkarbonat,	 natriumkarbonat,	 perborat,	

sølvnitrat
v)	 ikke-metaller,	metalloksider	eller	andre	uorganiske	forbindelser	som	kalsiumkarbid,	silisium,	

silisiumkarbid

c) Kjemiske	 anlegg	 for	 produksjon	 av	 fosfor-,	 nitrogen-	 eller	 kaliumbasert	 gjødsel	 (ren	 eller	
sammensatt	gjødsel)	i	industriell	målestokk

d) Kjemiske	anlegg	for	produksjon	i	industriell	målestokk	av	basisprodukter	til	plantevernmidler	og	
til	biocider

e) Anlegg	 som	 benytter	 en	 kjemisk	 eller	 biologisk	 prosess	 for	 produksjon	 av	 farmasøytiske	
basisprodukter	i	industriell	målestokk

f) Anlegg	for	produksjon	av	sprengstoff	og	fyrverkeriprodukter	i	industriell	målestokk

5. Håndtering	av	avfall	og	spillvann

a) Anlegg	for	forbrenning,	pyrolyse,	gjenvinning,	kjemisk	behandling	eller	deponering	av	farlig	avfall

b) Anlegg	for	forbrenning	av	kommunalt	avfall

c) Anlegg	for	disponering	av	ikke-farlig	avfall

d) Fyllplasser	(unntatt	fyllplasser	for	inert	avfall)

e) Anlegg	for	destruering	av	skrotter	og	avfall	fra	dyr

f) Anlegg	for	behandling	av	kommunalt	spillvann

g) Uavhengig	drevne	behandlingsanlegg	for	spillvann	fra	industri,	som	betjener	en	eller	flere	former	
for	virksomhet	som	dette	vedlegg	omhandler

6. Produksjon	og	bearbeiding	av	papir	og	tre

a) Industrianlegg	for	produksjon	av	papirmasse	fra	tre	eller	lignende	fibermateriale

b) Industrianlegg	for	produksjon	av	papir	og	papp	og	andre	primærprodukter	av	tre	(som	sponplater,	
fiberplater	og	kryssfiner)

c) Industrianlegg	for	konservering	av	tre	og	treprodukter	med	kjemikalier

7. Intensivt	husdyrhold	og	akvakultur

a) Anlegg	for	intensiv	avl	av	fjørfe	eller	svin

b) Intensiv	akvakultur
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Nr. Form	for	virksomhet

8. Animalske	og	vegetabilske	produkter	fra	nærings-	og	nytelsesmiddelindustrien

a) Slakterier

b) Behandling	og	foredling	med	sikte	på	framstilling	av	nærings-	og	nytelsesmidler	av	
–	 animalske	råstoffer	(bortsett	fra	melk)
–	 vegetabilske	råstoffer

c) Behandling	og	foredling	av	melk

9. Andre	former	for	virksomhet

a) Anlegg	 for	 forbehandling	 (f.eks.	 vasking,	 bleking,	 mercerisering)	 eller	 farging	 av	 fibrer	 eller	
tekstiler

b) Anlegg	for	garving	av	huder	og	skinn

c) Anlegg	 for	 overflatebehandling	 av	 stoffer,	 gjenstander	 eller	 produkter	 ved	 bruk	 av	 organiske	
løsemidler,	 særlig	etterbehandling,	 trykking,	belegging,	avfetting,	vannisolering,	 liming,	maling,	
rengjøring	eller	impregnering

d) Anlegg	 for	 produksjon	 av	 karbon	 (hardbrent	 kull)	 eller	 elektrografitt	 (kunstig	 grafitt)	 ved	
forbrenning	eller	grafittisering

e) Anlegg	for	bygging	av	skip,	samt	maling	av	skip	eller	fjerning	av	maling	på	skip

16.		 KRAV	TIL	ANLEGG	MED	LAVE	UTSLIPP

I	avsnitt	4.3,	5.2,	7.1,	10	og	13	får	følgende	unntak	fra	kravene	i	dette	vedlegg	anvendelse	på	anlegg	med	
gjennomsnittlige	 verifiserte,	 rapporterte	 utslipp	 i	 løpet	 av	 forrige	 handelsperiode	 på	 mindre	 enn	 25	 000	
tonn	CO2	per	 år.	Dersom	de	 rapporterte	utslippsdataene	 ikke	 lenger	 er	 relevante	på	grunn	av	 endringer	 i	
driftsforholdene	eller	i	selve	anlegget,	eller	dersom	dokumentasjon	av	tidligere	verifiserte	utslipp	mangler,	
får	de	nevnte	unntakene	anvendelse	dersom	vedkommende	myndighet	har	godkjent	en	forsiktig	framskriving	
av	utslipp	for	de	neste	fem	årene	på	mindre	enn	25	000	tonn	fossilt	CO2	per	år.	Medlemsstatene	kan	frafalle	
det	obligatoriske	behovet	for	årlige	besøk	på	anlegget	av	miljøkontrolløren	i	verifikasjonsprosessen,	og	la	
miljøkontrolløren	treffe	beslutningen	basert	på	resultatene	av	sin	risikoanalyse:

–	 Om	 nødvendig	 kan	 den	 driftsansvarlige	 benytte	 opplysninger	 angitt	 av	 leverandøren	 av	 relevante	
måleinstrumenter,	uansett	særlige	bruksforhold,	til	å	anslå	usikkerheten	ved	virksomhetsdata.

–	 Medlemsstatene	 kan	 frafalle	 behovet	 for	 dokumentasjon	 av	 overholdelse	 av	 kravene	med	 hensyn	 til	
kalibrering	i	avsnitt	10.3.2	i	dette	vedlegg.

–	 Medlemsstatene	 kan	 tillate	 bruk	 av	metoder	 for	 lavere	 nivåer	 (med	 nivå	 1	 som	minstenivå)	 for	 alle	
kildestrømmer	og	relevante	variabler.

–	 Medlemsstatene	kan	tillate	bruk	av	forenklede	overvåkingsplaner	som	inneholder	minst	de	elementene	
som	er	oppført	under	bokstav	a),	b),	c),	e),	f),	k)	og	l)	i	avsnitt	4.3	i	dette	vedlegg.

–	 Medlemsstatene	kan	frafalle	kravene	om	akkreditering	mot	EN	ISO	17025:2005	dersom	vedkommende	
laboratorium	

–	 legger	fram	avgjørende	dokumentasjon	på	at	det	er	teknisk	kompetent	og	er	i	stand	til	å	generere	
teknisk	gyldige	resultater	ved	hjelp	av	relevante	analytiske	framgangsmåter,	og	

–	 årlig	deltar	i	sammenligninger	mellom	laboratorier,	og	deretter	foretar	eventuelle	nødvendige	
korrigerende	tiltak.

–	 Bruken	 av	 brensel	 eller	materialer	 kan	 fastsettes	 på	 grunnlag	 av	 innkjøpsdokumentasjon	 og	 anslåtte	
lagerendringer	uten	ytterligere	hensyn	til	usikkerheter.

_______________
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VEDLEGG II

Retningslinjer	for	forbrenningsutslipp	fra	former	for	virksomhet	som	oppført	i	vedlegg	I	til	direktiv	2003/87/EF

1.	 AVGRENSNING	OG	VIRKEOMRÅDE

De	 virksomhetsspesifikke	 retningslinjene	 i	 dette	 vedlegg	 skal	 benyttes	 til	 å	 overvåke	 utslipp	 fra	
forbrenningsanlegg	med	en	nominell	termisk	effekt	på	mer	enn	20	MW	(unntatt	anlegg	for	farlig	avfall	eller	
for	kommunalt	avfall)	oppført	i	vedlegg	I	til	direktiv	2003/87/EF,	og	til	å	overvåke	forbrenningsutslipp	fra	
andre	former	for	virksomhet	som	oppført	i	vedlegg	I	til	direktiv	2003/87/EF,	når	det	vises	til	disse	i	vedlegg	
III-XI	til	disse	retningslinjene.	Vedlegg	III	kan	også	få	anvendelse	på	relevante	prosesser	i	den	petrokjemiske	
industrien	dersom	de	omfattes	av	vedlegg	I	til	direktiv	2003/87/EF.

Overvåkingen	 av	 utslipp	 fra	 forbrenningsprosesser	 skal	 omfatte	 utslipp	 fra	 forbrenning	 av	 alle	 brensler	
ved	anlegget	samt	utslipp	fra	utskillingsprosesser,	 for	eksempel	 for	å	 fjerne	SO2	fra	røykgass.	Utslipp	fra	
forbrenningsmotorer	som	brukes	til	transport,	skal	ikke	overvåkes	og	rapporteres.	Alle	utslipp	av	klimagasser	
fra	forbrenning	av	brensel	ved	anlegget	skal	tilskrives	anlegget,	uansett	om	det	føres	ut	varme	eller	elektrisk	
kraft	til	andre	anlegg.	Utslipp	i	forbindelse	med	produksjon	av	varme	eller	elektrisk	kraft	som	innføres	fra	
andre	anlegg,	skal	ikke	tilskrives	det	innførende	anlegget.

Utslipp	 fra	 et	 forbrenningsanlegg	 som	 ligger	 i	 nærheten	 av	 og	 får	 sitt	 hovedbrensel	 fra	 et	 integrert	
stålverk,	men	 som	drives	under	 en	 separat	 utslippstillatelse	 for	 klimagasser,	 kan	beregnes	 som	en	del	 av	
massebalansevurderingen	til	vedkommende	stålverk	dersom	den	driftsansvarlige	kan	dokumentere	overfor	
vedkommende	myndighet	at	en	slik	tilnærmingsmåte	vil	redusere	den	samlede	usikkerheten	ved	fastsettelse	
av	utslipp.

2. BESTEMMELSE AV CO2-UTSLIPP

Kilder	til	utslipp	av	CO2	fra	forbrenningsanlegg	og	-prosesser	omfatter	

–	 kjeler,

–	 brennere,

–	 turbiner,

–	 varmere,

–	 smelteovner,

–	 forbrenningsovner,

–	 tørkeovner,

–	 ovner,

–	 tørkeapparater,

–	 motorer,

–	 fakling,

–	 væskeutskillere	(prosessutslipp),	og	

–	 annet	 utstyr	 eller	 andre	 maskiner	 som	 bruker	 brensel,	 men	 unntatt	 utstyr	 eller	 maskiner	 med	
forbrenningsmotor	som	brukes	til	transport.
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2.1.		 BEREGNING	AV	CO2-UTSLIPP

2.1.1. FORBRENNINGSUTSLIPP

2.1.1.1.		 GENERELL	FORBRENNINGSVIRKSOMHET

CO2-utslipp	fra	forbrenningsanlegg	skal	beregnes	ved	å	multiplisere	energiinnholdet	i	hvert	enkelt	anvendt	
brensel	med	en	utslippsfaktor	og	en	oksidasjonsfaktor.	For	hvert	brensel	skal	følgende	beregning	utføres	for	
hver	form	for	virksomhet:

CO2-utslipp	=	virksomhetsdata	*	utslippsfaktor	*	oksidasjonsfaktor

Med:	

a)		 Virksomhetsdata

Virksomhetsdata	 uttrykkes	 generelt	 som	 netto	 energiinnhold	 i	 forbrukt	 brensel	 (TJ)	 i	 løpet	 av	
rapporteringsperioden.	Energiinnholdet	i	brenselforbruket	skal	beregnes	ved	hjelp	av	følgende	formel:

Energiinnhold	i	brenselforbruk	[TJ]	=	forbrukt	brensel	[t	eller	Nm3]	*	brenselets	netto	brennverdi	[TJ/t	
eller	TJ/Nm3](	1)

Dersom	 det	 benyttes	 en	 masse-	 eller	 volumtilknyttet	 utslippsfaktor	 [tCO2/t	 eller	 tCO2//Nm3],	 blir	
virksomhetsdata	uttrykt	som	mengden	forbrukt	brensel	[t	eller	Nm3].

Med:	

a1)		Brenselforbruk

Nivå 1

Brenselforbruket	 for	 rapporteringsperioden	 skal	 bestemmes	 av	 den	 driftsansvarlige	 eller	
brenselleverandøren	innenfor	en	høyeste	usikkerhet	på	mindre	enn	±7,5	%,	samtidig	som	det	tas	hensyn	
til	virkningen	av	eventuelle	lagerendringer.

Nivå 2

Brenselforbruket	 for	 rapporteringsperioden	 skal	 bestemmes	 av	 den	 driftsansvarlige	 eller	
brenselleverandøren	innenfor	en	høyeste	usikkerhet	på	mindre	enn	±5	%,	samtidig	som	det	tas	hensyn	til	
virkningen	av	eventuelle	lagerendringer.

Nivå 3

Brenselforbruket	 for	 rapporteringsperioden	 skal	 bestemmes	 av	 den	 driftsansvarlige	 eller	
brenselleverandøren	innenfor	en	høyeste	usikkerhet	på	mindre	enn	±2,5	%,	samtidig	som	det	tas	hensyn	
til	virkningen	av	eventuelle	lagerendringer.

Nivå 4

Brenselforbruket	 for	 rapporteringsperioden	 skal	 bestemmes	 av	 den	 driftsansvarlige	 eller	
brenselleverandøren	innenfor	en	høyeste	usikkerhet	på	mindre	enn	±1,5	%,	samtidig	som	det	tas	hensyn	
til	virkningen	av	eventuelle	lagerendringer.

a2)		Netto brennverdi

Nivå 1

Referanseverdier	for	hvert	brensel	brukes	som	angitt	i	avsnitt	11	i	vedlegg	I.

(1)	 Dersom	det	benyttes	volumenheter,	skal	den	driftsansvarlige	vurdere	om	det	kreves	omregning	for	å	ta	hensyn	til	forskjeller	i	trykk	
og	temperatur	i	måleutstyret	og	standardvilkårene	som	netto	brennverdi	er	utledet	i	forhold	til,	for	den	aktuelle	brenseltypen.
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Nivå 2a

Den	 driftsansvarlige	 anvender	 landspesifikke	 netto	 brennverdier	 for	 hvert	 brensel	 som	 de	 respektive	
medlemsstatene	har	rapportert	i	den	siste	nasjonale	fortegnelsen	som	er	framlagt	for	sekretariatet	for	De	
forente	nasjoners	rammekonvensjon	om	klimaendring.

Nivå 2b

For	kommersielle	brensler	benyttes	netto	brennverdi	slik	den	er	utledet	av	innkjøpsdokumentasjonen	for	
de	respektive	brenslene	fra	brenselleverandøren,	forutsatt	at	netto	brennverdi	er	utledet	på	grunnlag	av	
aksepterte	nasjonale	eller	internasjonale	standarder.

Nivå 3

Den	netto	brennverdien	som	er	representativ	for	hvert	brensel	ved	et	anlegg,	måles	av	den	driftsansvarlige,	
et	innleid	laboratorium	eller	brenselleverandøren	i	samsvar	med	bestemmelsene	i	avsnitt	13	i	vedlegg	I.

b)		 Utslippsfaktor

Nivå 1

Referansefaktorer	for	hvert	brensel	brukes	som	angitt	i	avsnitt	11	i	vedlegg	I.

Nivå 2a

Den	 driftsansvarlige	 anvender	 landspesifikke	 utslippsfaktorer	 for	 hvert	 brensel	 som	 de	 respektive	
medlemsstatene	har	rapportert	i	den	siste	nasjonale	fortegnelsen	som	er	framlagt	for	sekretariatet	for	De	
forente	nasjoners	rammekonvensjon	om	klimaendring.

Nivå 2b

Den	driftsansvarlige	utleder	utslippsfaktorer	for	hvert	brensel	på	grunnlag	av	en	av	følgende	etablerte	
tilnærmingsverdier:	

–	 tetthetsmåling	av	bestemte	oljer	eller	gasser	som	er	felles	for	f.eks.	raffinerings-	eller	stålindustrien,	
og	

–	 netto	brennverdi	for	bestemte	kulltyper.

Dette	 kombineres	 med	 en	 empirisk	 korrelasjon	 som	 fastsettes	 minst	 én	 gang	 per	 år	 i	 samsvar	 med	
bestemmelsene	i	avsnitt	13	i	vedlegg	I.	Den	driftsansvarlige	skal	påse	at	korrelasjonen	oppfyller	kravene	
til	god	teknisk	praksis,	og	at	den	bare	anvendes	på	verdier	for	tilnærmingsverdien	som	faller	inn	under	
det	området	den	er	etablert	for.

Nivå 3

Virksomhetsspesifikke	utslippsfaktorer	som	fastsettes	av	den	driftsansvarlige,	et	eksternt	laboratorium	
eller	brenselleverandøren	i	samsvar	med	bestemmelsene	i	avsnitt	13	i	vedlegg	I.

c)		Oksidasjonsfaktor

Den	driftsansvarlige	kan	selv	velge	et	hensiktsmessig	nivå	for	benyttet	overvåkingsmetode.

Nivå 1

Det	benyttes	en	oksidasjonsfaktor	på	1,0(1).

(1)	 Se	IPCCs	retningslinjer	fra	2006	for	fortegnelser	over	nasjonale	klimagasser.
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Nivå 2

Den	driftsansvarlige	anvender	oksidasjonsfaktorer	for	hvert	brensel	som	de	respektive	medlemsstatene	
har	rapportert	i	den	siste	nasjonale	fortegnelsen	som	er	framlagt	for	sekretariatet	for	De	forente	nasjoners	
rammekonvensjon	om	klimaendring.

Nivå 3

For	 brensler	 utledes	 virksomhetsspesifikke	 faktorer	 av	 den	 driftsansvarlige,	 basert	 på	 relevant	
karboninnhold	i	aske,	spillvann	og	annet	avfall	og	biprodukter,	samt	andre	relevante	ikke	fullt	oksiderte	
utslipp	 av	 karbon	 i	 gassform.	 Sammensetningsdata	 skal	 bestemmes	 i	 samsvar	med	 bestemmelsene	 i	
avsnitt	13	i	vedlegg	I.

2.1.1.2.	 MASSEBALANSEMETODEN	 —	 KARBONSTØVPRODUKSJON	 OG	 GASSBEHANDLINGS-
TERMINALER

Massebalansemetoden	kan	anvendes	for	karbonstøvproduksjon	og	for	gassbehandlingsterminaler.	Den	skal	
omfatte	 alt	 karbon	 i	 innsatsmaterialer,	 lagre,	 produkter	og	 andre	utførsler	 fra	 anlegget	 for	 å	 ta	hensyn	 til	
utslippene	av	klimagasser,	og	benytte	følgende	formel:

CO2-utslipp	[tCO2]	=	(innsatsmateriale	–	produkter	–	utførsel	–	lagerendringer)	*	omregningsfaktor	CO2/C

Med:	

– innsatsmateriale [tC]:	alt	karbon	som	kommer	innenfor	anleggets	grenser,

– produkter [tC]:	alt	karbon	i	produkter	og	materialer,	herunder	biprodukter,	som	føres	ut	fra	anlegget,

– utførsel [tC]:	 karbon	 som	 føres	ut	 fra	 anlegget,	 f.eks.	 tømmes	 i	 avløp,	deponeres	på	 fyllplasser	 eller	
inngår	i	tap.	Utførsel	omfatter	ikke	utslipp	av	klimagasser	til	atmosfæren,

– lagerendringer [tC]:	økt	lager	av	karbon	innenfor	anleggets	grenser.

Beregningen	skal	foretas	på	følgende	måte:

CO2-utslipp	[tCO2]	=	(∑	(virksomhetsdatainnsatsmateriale	*	karboninnholdinnsatsmateriale)	–	∑	(virksomhetsdataprodukter	
*	karboninnholdprodukter)	–	∑	(virksomhetsdatautførsel	*	karboninnholdutførsel)	–	∑	(virksomhetsdatalagerendringer	*	

karboninnholdlagerendringer))	*	3,664

Med:	

a)		 Virksomhetsdata

Den	 driftsansvarlige	 skal	 analysere	 og	 rapportere	 massestrømmene	 inn	 til	 og	 ut	 fra	 anlegget	 og	
respektive	 lagerendringer	 for	 alle	 relevante	 brensler	 og	materialer	 separat.	Der	 karboninnholdet	 i	 en	
massestrøm	 normalt	 er	 knyttet	 til	 energiinnhold	 (brensler),	 kan	 den	 driftsansvarlige	 bestemme	 og	
benytte	 karboninnholdet	 knyttet	 til	 energiinnhold	 [tC/TJ]	 for	 relevant	 massestrøm	 for	 beregning	 av	
massebalansen.

Nivå 1

Virksomhetsdata	for	rapporteringsperioden	bestemmes	med	en	høyeste	usikkerhet	på	mindre	enn	±7,5	%.

Nivå 2

Virksomhetsdata	for	rapporteringsperioden	bestemmes	med	en	høyeste	usikkerhet	på	mindre	enn	±5	%.

Nivå 3

Virksomhetsdata	for	rapporteringsperioden	bestemmes	med	en	høyeste	usikkerhet	på	mindre	enn	±2,5	%.
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Nivå 4

Virksomhetsdata	for	rapporteringsperioden	bestemmes	med	en	høyeste	usikkerhet	på	mindre	enn	±1,5	%.

b)		 Karboninnhold

Nivå 1

Karboninnholdet	i	strømmer	av	innsatsmateriale	eller	produksjon	skal	utledes	fra	standard	utslippsfaktorer	
for	brensler	eller	materialer	oppført	i	avsnitt	11	i	vedlegg	I	eller	i	vedlegg	IV-VI.	Karboninnholdet	utledes	
slik:

C-Innhold	[t/t	eller	TJ]	=	
utslippsfaktor	[tCO2/t	eller	TJ]

3,664	[tCO2/t	C]

nivå	2

Karboninnholdet	i	strømmer	av	innsatsmateriale	eller	produksjon	skal	utledes	i	henhold	til	bestemmelsene	
i	avsnitt	13	i	vedlegg	I	når	det	gjelder	representativ	prøvetaking	av	brensler,	produkter	og	biprodukter,	
bestemmelse	av	deres	karboninnhold	og	biomasseandel.

2.1.1.3.		 FAKLING

Utslipp	fra	fakling	skal	omfatte	rutinemessig	og	driftsmessig	fakling	(kjøring,	oppstarting	og	stansing	samt	
nødutslipp).

CO2-utslipp	skal	beregnes	på	grunnlag	av	mengden	faklet	gass	[Nm3]	og	den	faklede	gassens	karboninnhold	
[tCO2/Nm3]	(herunder	bundet	CO2).

CO2-utslipp	=	virksomhetsdata	*	utslippsfaktor	*	oksidasjonsfaktor

Med:	

a)		 Virksomhetsdata

Nivå 1

Mengden	av	faklet	gass	som	er	benyttet	i	rapporteringsperioden,	utledes	med	en	høyeste	usikkerhet	på	
±17,5	%.

Nivå 2

Mengden	av	faklet	gass	som	er	benyttet	i	rapporteringsperioden,	utledes	med	en	høyeste	usikkerhet	på	
±12,5	%.

Nivå 3

Mengden	av	faklet	gass	som	er	benyttet	i	rapporteringsperioden,	utledes	med	en	høyeste	usikkerhet	på	
±7,5	%.

b)		 Utslippsfaktor

Nivå 1

Her	brukes	en	 referanseutslippsfaktor	på	0,00393	 tCO2/m3	 (under	normaltilstand)	 som	er	utledet	ved	
forbrenning	av	ren	etan	brukt	som	en	forsiktig	tilnærmingsverdi	for	faklede	gasser.

Nivå 2a

Den	 driftsansvarlige	 anvender	 landspesifikke	 utslippsfaktorer	 for	 hvert	 brensel	 som	 de	 respektive	
medlemsstatene	har	rapportert	i	den	siste	nasjonale	fortegnelsen	som	er	framlagt	for	sekretariatet	for	De	
forente	nasjoners	rammekonvensjon	om	klimaendring.
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Nivå 2b

Anleggsspesifikke	utslippsfaktorer	blir	utledet	fra	et	anslag	av	molekylvekten	til	faklingsstrømmen,	og	
benytter	prosessmodellering	basert	på	 industristandardmodeller.	Ved	å	vurdere	de	 relative	 forholdene	
og	molekylvektene	til	hver	av	de	strømmene	som	bidrar,	utledes	det	et	veid	årlig	gjennomsnittstall	for	
molekylvekten	til	faklingsgassen.

Nivå 3

Utslippsfaktoren	 [tCO2/Nm3
faklet	gass]	 beregnet	på	grunnlag	av	den	 faklede	gassens	karboninnhold	ved	

anvendelse	av	bestemmelsene	i	avsnitt	13	vedlegg	I.

c)		Oksidasjonsfaktor

Lavere	nivåer	kan	anvendes.

Nivå 1

Her	skal	det	benyttes	en	verdi	lik	1,0.

Nivå 2

Den	driftsansvarlige	anvender	en	oksidasjonsfaktor	som	de	respektive	medlemsstatene	har	rapportert	i	den	
siste	nasjonale	fortegnelsen	som	er	framlagt	for	sekretariatet	for	De	forente	nasjoners	rammekonvensjon	
om	klimaendring.

2.1.2.	 PROSESSUTSLIPP

Prosessutslipp	av	CO2	fra	bruk	av	karbonat	til	utskilling	av	SO2	fra	strømmen	av	røykgass	skal	beregnes	på	
grunnlag	av	innkjøpt	karbonat	(beregningsmetode	nivå	1a)	eller	produsert	gips	(beregningsmetode	nivå	1b).	
Disse	to	beregningsmetodene	er	likeverdige.	Beregningen	skal	foretas	som	følger:

CO2-utslipp	[t]	=	virksomhetsdata	*	utslippsfaktor

Med:	

Beregningsmetode	A	—	karbonatbasert

Beregningen	av	utslipp	er	basert	på	mengden	anvendt	karbonat.

a)		 Virksomhetsdata

Nivå	1

Antall	 tonn	 tørt	 karbonat	 som	 innsatsmateriale	 i	 prosessen,	 forbrukt	 i	 løpet	 av	 rapporteringsperioden	
og	fastsatt	av	den	driftsansvarlige	eller	leverandøren	med	en	høyeste	usikkerhet	på	mindre	enn	±7,5	%.

b)		 Utslippsfaktor

Nivå	1

Utslippsfaktorene	 skal	 beregnes	 og	 rapporteres	 i	masseenheter	 av	CO2	 sluppet	 ut	 per	 tonn	 karbonat.	
Støkiometriske	forhold	som	vist	i	tabell	1	nedenfor,	skal	benyttes	til	å	regne	om	sammensetningsdata	til	
utslippsfaktorer.

Bestemmelse	av	mengden	CaCO3	og	MgCO3	i	alle	relevante	innsatsmaterialer	i	ovner	blir	utført	ved	å	
benytte	retningslinjer	for	god	industriell	praksis.
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Tabell 1

Støkiometriske	forhold

Karbonat Forholdet[tCO2/t	Ca-,	Mg-	eller	
annet	karbonat] Merknader

CaCO3 0,440

MgCO3 0,522

Generelt:
XY(CO3)Z

Utslippsfaktor	=	[MCO2]/{Y	*	
[Mx]	+	Z	*[MCO3

2-]}
X	=	jordalkalimetall	eller	alkalimetall
Mx	=	molekylvekt	av	X	i	[g/mol]
MCO2	=	molekylvekt	av	CO2	=	44	[g/mol]
MCO3-	=	molekylvekt	av	CO3

2-	=	60	[g/mol]
Y	=	støkiometrisk	tall	for	X
=	1	(for	jordalkalimetaller)
=	2	(for	alkalimetaller)

Z	=	støkiometrisk	tall	for	CO3
2-	=	1

Beregningsmetode	B	—	gipsbasert

Beregning	av	utslipp	er	basert	på	mengden	produsert	gips:

a)		 Virksomhetsdata

Nivå 1

Antall	tonn	tørr	gips	(CaSO4	·	2H2O)	som	prosessprodusert	materiale	per	år	fastsatt	av	den	driftsansvarlige	
eller	produsenten	av	gipsen,	med	en	høyeste	usikkerhet	på	mindre	enn	±	7,5	%.

b)		 Utslippsfaktor

Nivå 1

Støkiometrisk	forhold	mellom	tørr	gips	(CaSO4	·	2H2O)	og	CO2	i	prosessen:	0,2558	tCO2/t	gips.

2.2.		 MÅLING	AV	CO2-UTSLIPP

Retningslinjene	for	måling	i	vedlegg	XII	får	anvendelse.

______________
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VEDLEGG III

Virksomhetsspesifikke	retningslinjer	for	mineraloljeraffinerier	oppført	i	vedlegg	I	til	direktiv	2003/87/EF

1.	 	 AVGRENSNING

Overvåkingen	av	utslipp	fra	et	anlegg	skal	omfatte	alle	utslipp	fra	forbrennings-	og	produksjonsprosesser	
som	forekommer	 i	 raffinerier.	Det	skal	 ikke	redegjøres	 for	utslipp	fra	prosesser	ved	nærliggende	anlegg	 i	
den	kjemiske	 industrien	 som	 ikke	er	omfattet	 av	vedlegg	 I	 til	 direktiv	2003/87/EF,	og	 som	 ikke	 inngår	 i	
raffineriets	produksjonslinje.

2.	 BESTEMMELSE	AV	CO2-UTSLIPP

Mulige	utslippskilder	for	CO2	omfatter:	

a)	 Energirelatert	forbrenning:

–	 kjeler,

–	 prosessvarmere/-behandlere,

–	 forbrenningsmotorer/turbiner,

–	 katalytiske	og	termiske	reaktorer,

–	 kokskalsineringsovner,

–	 brannvannspumper,

–	 nød-/reservegeneratorer,

–	 fakling,

–	 forbrenningsovner,

–	 krakkere.

b)	 Prosess:

–	 anlegg	for	hydrogenproduksjon,

–	 katalytisk	regenerering	(fra	katalytisk	krakking	og	andre	katalytiske	prosesser),

–	 koksanlegg	(fleksibel	forkoksing,	forsinket	forkoksing).

2.1.		 BEREGNING	AV	CO2-UTSLIPP

2.1.1.	 FORBRENNINGSUTSLIPP

Forbrenningsutslipp	skal	overvåkes	i	samsvar	med	vedlegg	II.

2.1.2.	 PROSESSUTSLIPP

Særlige	prosesser	som	fører	til	CO2-utslipp	omfatter:

1.	 Regenerering ved katalytisk krakking, annen katalytisk regenerering og fleksible koksanlegg

Koksen	som	avsettes	på	katalysatoren	som	et	biprodukt	av	krakkingsprosessen,	brennes	i	regeneratoren	
for	å	gjenopprette	katalysatorens	effekt.	Ved	ytterligere	raffineringsprosesser	anvendes	det	en	katalysator	
som	må	regenereres,	f.eks.	katalytisk	reformering.

Utslippene	skal	beregnes	ved	en	materialbalanse,	samtidig	som	det	tas	hensyn	til	tilstanden	til	tilført	luft	
og	røykgass.	Alt	CO	i	røykgassen	skal	regnes	som	CO2(1).

(1)	 Ved	å	anvende	følgende	masseforhold:	tCO2	=	tCO	*	1,571.
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Analysen	av	 tilført	 luft	 og	 røykgasser	 samt	valg	 av	nivåer	 skal	 skje	 i	 samsvar	med	bestemmelsene	 i	
avsnitt	13	i	vedlegg	I.	Denne	særlige	beregningsmetoden	skal	godkjennes	av	vedkommende	myndighet	
som	del	av	evalueringen	av	overvåkingsplanen	og	overvåkingsmetoden	i	denne.

Nivå 1

For	 hver	 utslippskilde	 skal	 det	 oppnås	 en	 samlet	 usikkerhet	 for	 de	 samlede	 utslippene	 for	
rapporteringsperioden	på	mindre	enn	±	10	%.

Nivå 2

For	 hver	 utslippskilde	 skal	 det	 oppnås	 en	 samlet	 usikkerhet	 for	 de	 samlede	 utslippene	 for	
rapporteringsperioden	på	mindre	enn	±	7,5	%.

Nivå 3

For	 hver	 utslippskilde	 skal	 det	 oppnås	 en	 samlet	 usikkerhet	 for	 de	 samlede	 utslippene	 for	
rapporteringsperioden	på	mindre	enn	±	5	%.

Nivå 4

For	 hver	 utslippskilde	 skal	 det	 oppnås	 en	 samlet	 usikkerhet	 for	 de	 samlede	 utslippene	 for	
rapporteringsperioden	på	mindre	enn	±	2,5	%.

2.	 Hydrogenproduksjon i raffinerier

Utslippene	av	CO2	kommer	fra	karboninnholdet	i	den	tilførte	gassen.	Utslippene	av	CO2	skal	beregnes	
på	grunnlag	av	innsatsmaterialet.

CO2-utslipp	=	virksomhetsdatainnsatsmateriale	*	utslippsfaktor

Med:	

a)		 Virksomhetsdata

Nivå 1

Mengden	av	tilført	hydrokarbon	[t	tilført	materiale]	behandlet	i	løpet	av	rapporteringsperioden,	utledes	
med	en	høyeste	usikkerhet	på	±7,5	%.

Nivå 2

Mengden	av	tilført	hydrokarbon	[t	tilført	materiale]	behandlet	i	løpet	av	rapporteringsperioden,	utledes	
med	en	høyeste	usikkerhet	på	±2,5	%.

b)		 Utslippsfaktor

Nivå 1

Bruk	av	en	referanseverdi	på	2,9	tCO2	per	tonn	behandlet	materiale	som	er	forsiktig	basert	på	etan.

Nivå 2

Bruk	av	en	virksomhetsspesifikk	utslippsfaktor	[CO2/t	tilført	materiale]	beregnet	ut	fra	karboninnholdet	
i	den	tilførte	gassen,	fastsatt	i	samsvar	med	avsnitt	13	i	vedlegg	I.

2.2.		 MÅLING	AV	CO2-UTSLIPP

Retningslinjene	for	måling	i	vedlegg	I	og	vedlegg	XII	får	anvendelse.

___________
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VEDLEGG IV

Virksomhetsspesifikke	retningslinjer	for	koksverk	oppført	i	vedlegg	I	til	direktiv	2003/87/EF

1.	 AVGRENSNING	OG	VIRKEOMRÅDE

Koksverk	kan	være	en	del	av	stålverk	med	en	direkte	teknisk	forbindelse	til	sintringsanlegg	og	anlegg	for	
produksjon	av	råjern	og	stål,	herunder	kontinuerlig	støping,	som	er	årsak	til	at	det	skjer	en	intensiv	energi-	
og	materialutveksling	(for	eksempel	masovngass,	koksovngass,	koks)	ved	normal	drift.	Dersom	anleggets	
tillatelse	i	samsvar	med	direktivets	artikkel	4,	5	og	6	i	direktiv	2003/87/EF	omfatter	hele	stålverket	og	ikke	
bare	koksverket,	kan	CO2-utslippene	også	overvåkes	for	det	 integrerte	stålverket	 i	sin	helhet	ved	hjelp	av	
massebalansemetoden	angitt	i	avsnitt	2.1.1	i	dette	vedlegg.

Dersom	det	foretas	utskilling	av	røykgass	ved	anlegget	og	utslippene	fra	dette	ikke	beregnes	som	en	del	av	
anleggets	prosessutslipp,	skal	de	beregnes	i	samsvar	med	vedlegg	II.

2.	 BESTEMM	ELSE	AV	CO2-UTSLIPP

I	koksovner	er	CO2-utslipp	et	resultat	av	følgende	utslippskilder	og	kildestrømmer:

–	 råstoffer	(kull	eller	petroleumskoks),

–	 vanlige	brensler	(f.eks.	naturgass),

–	 prosessgasser	(f.eks.	masovngass)

–	 andre	brensler,

–	 utskilling	av	røykgass.

2.1.		 BEREGNING	AV	CO2-UTSLIPP

Dersom	koksverket	er	en	del	av	et	integrert	stålverk,	kan	den	driftsansvarlige	beregne	utslipp	

a)	for	hele	det	integrerte	stålverket	under	ett	ved	hjelp	av	massebalansemetoden,	eller	

b)	for	koksverket	som	en	egen	form	for	virksomhet	i	det	integrerte	stålverket.

2.1.1.	 MASSEBALANSEMETODE

Massebalansemetoden	skal	ta	i	betraktning	alt	karbon	i	innsatsmaterialer,	lagre,	produkter	og	andre	utførsler	
fra	 anlegget	 for	 å	 fastsette	 utslippsnivået	 av	 klimagasser	 i	 løpet	 av	 rapporteringsperioden,	 ved	 hjelp	 av	
følgende	formel:

CO2-utslipp	[tCO2]	=	(innsatsmateriale	–	produkter	–	utførsel	–	lagerendringer)	*	omregningsfaktor	CO2/C

Med:	

– innsatsmateriale [tC]:	alt	karbon	som	kommer	innenfor	anleggets	grenser,

– produkter [tC]:	alt	karbon	i	produkter	og	materialer,	herunder	biprodukter,	som	føres	ut	fra	anlegget,

– utførsel [tC]:	 karbon	 som	 føres	 ut	 fra	 anlegget,	 f.eks.	 tømmes	 i	 avløp,	 deponeres	 på	 fyllplasser	 eller	
inngår	i	tap.	Utførsel	omfatter	ikke	utslipp	av	klimagasser	til	atmosfæren,

– lagerendringer [tC]:	økt	lager	av	karbon	innenfor	anleggets	grenser.
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Beregningen	skal	foretas	på	følgende	måte:

CO2-utslipp	[tCO2]	=	(∑	(virksomhetsdatainnsatsmateriale	*	karboninnholdinnsatsmateriale)	–	∑	(virksomhetsdataprodukter	
*	karboninnholdprodukter)	–	∑	(virksomhetsdatautførsel	*	karboninnholdutførsel)	–	∑	(virksomhetsdatalagerendringer	*	

karboninnholdlagerendringer))	*	3,664

Med:	

a)		 Virksomhetsdata

Den	 driftsansvarlige	 skal	 analysere	 og	 rapportere	 massestrømmene	 inn	 til	 og	 ut	 fra	 anlegget	 og	
respektive	 lagerendringer	 for	 alle	 relevante	 brensler	 og	 materialer	 separat.	 Der	 karboninnholdet	
i	 en	massestrøm	 normalt	 er	 knyttet	 til	 energiinnhold	 (brensler),	 kan	 den	 driftsansvarlige	 fastsette	 og	
benytte	 karboninnholdet	 knyttet	 til	 energiinnhold	 [tC/TJ]	 for	 relevant	 massestrøm	 for	 beregning	 av	
massebalansen.

Nivå 1

Virksomhetsdata	for	rapporteringsperioden	bestemmes	med	en	høyeste	usikkerhet	på	mindre	enn	±7,5	%.

Nivå 2

Virksomhetsdata	for	rapporteringsperioden	bestemmes	med	en	høyeste	usikkerhet	på	mindre	enn	±5	%.

Nivå 3

Virksomhetsdata	for	rapporteringsperioden	bestemmes	med	en	høyeste	usikkerhet	på	mindre	enn	±2,5	%.

Nivå 4

Virksomhetsdata	for	rapporteringsperioden	bestemmes	med	en	høyeste	usikkerhet	på	mindre	enn	±1,5	%.

b)		 Karboninnhold

Nivå 1

Karboninnholdet	i	strømmer	av	innsatsmateriale	eller	produksjon	skal	utledes	fra	standard	utslippsfaktorer	
for	brensler	eller	materialer	oppført	i	avsnitt	11	i	vedlegg	I	eller	i	vedlegg	IV-X.	Karboninnholdet	utledes	
slik:

C-innhold	[t/t	eller	TJ]	=	(utslippsfaktor	[tCO2/t	eller	TJ])/(3,664	[tCO2/t	C])

Nivå	2

Den	driftsansvarlige	anvender	landspesifikke	verdier	for	karboninnhold	for	hvert	brensel	eller	materiale	
som	de	respektive	medlemsstatene	har	rapportert	i	den	siste	nasjonale	fortegnelsen	som	er	framlagt	for	
sekretariatet	for	De	forente	nasjoners	rammekonvensjon	om	klimaendring.

Nivå 3

Karboninnholdet	i	strømmer	av	innsatsmateriale	eller	produksjon	skal	utledes	i	henhold	til	bestemmelsene	
i	avsnitt	13	i	vedlegg	I	når	det	gjelder	representativ	prøvetaking	av	brensler,	produkter	og	biprodukter,	
bestemmelse	av	deres	karboninnhold	og	biomasseandel.

2.1.2.	 FORBRENNINGSUTSLIPP

Forbrenningsprosesser	som	finner	sted	i	koksverk	der	brensler	(f.eks.	koks,	kull	og	naturgass)	ikke	omfattes	
av	massebalansemetoden,	skal	overvåkes	og	rapporteres	i	samsvar	med	vedlegg	II.

2.1.3.  PROSESSUTSLIPP

Ved	karbonisering	i	koksverkets	ovnskammer	omdannes	kull	uten	tilgang	til	luft	til	koks	og	rå	koksovngass.	
Det	 viktigste	 karbonholdige	 innsatsmaterialet/strømmen	 av	 innsatsmateriale	 er	 kull,	 men	 kan	 også	 være	
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småkull,	 petroleumskull,	 olje	 og	 prosessgasser	 som	 masovngass.	 Den	 rå	 koksovngassen,	 som	 inngår	
i	 prosessresultatet,	 inneholder	 mange	 karbonholdige	 bestanddeler,	 blant	 annet	 karbondioksid	 (CO2),	
karbonmonoksid	(CO),	metan	(CH4)	og	hydrokarboner	(CxHy).

Samlede	CO2-utslipp	fra	koksverk	skal	beregnes	på	følgende	måte:

CO2-utslipp	 [tCO2]	 =	 ∑	 (virksomhetsdataINNSATSMATERIALE	 *	 utslippsfaktorINNSATSMATERIALE)	 –	 ∑	
(virksomhetsdataPRODUSERT	MATERIALE	*	utslippsfaktorPRODUSERT	MATERIALE)

Med:	

a)		 Virksomhetsdata

VirksomhetsdataINNSATSMATERIALE	 kan	 omfatte	 kull	 i	 form	 av	 råstoff,	 småkull,	 petroleumskull,	 olje,	
masovngass,	 koksovngass	 og	 lignende.	 VirksomhetsdataPRODUSERT	 MATERIALE	 kan	 omfatte	 kull,	 tjære,	
lettolje,	koksovngass	og	lignende.

a1)		Brensel som innsatsmateriale i prosessen

Nivå 1

Massestrømmen	av	brensler	 til	og	fra	anlegget	 i	 løpet	av	en	rapporteringsperiode	bestemmes	med	en	
høyeste	usikkerhet	på	mindre	enn	±7,5	%.

Nivå 2

Massestrømmen	av	brensler	 til	og	fra	anlegget	 i	 løpet	av	en	rapporteringsperiode	bestemmes	med	en	
høyeste	usikkerhet	på	mindre	enn	±5,0	%.

Nivå 3

Massestrømmen	av	brensler	 til	og	fra	anlegget	 i	 løpet	av	en	rapporteringsperiode	bestemmes	med	en	
høyeste	usikkerhet	på	mindre	enn	±2,5	%.

Nivå 4

Massestrømmen	av	brensler	 til	og	fra	anlegget	 i	 løpet	av	en	rapporteringsperiode	bestemmes	med	en	
høyeste	usikkerhet	på	mindre	enn	±1,5	%.

a2)		Netto brennverdi

Nivå 1

Referanseverdier	for	hvert	brensel	brukes	som	angitt	i	avsnitt	11	i	vedlegg	I.

Nivå 2

Den	 driftsansvarlige	 anvender	 landspesifikke	 netto	 brennverdier	 for	 hvert	 brensel	 som	 de	 respektive	
medlemsstatene	har	rapportert	i	den	siste	nasjonale	fortegnelsen	som	er	framlagt	for	sekretariatet	for	De	
forente	nasjoners	rammekonvensjon	om	klimaendring.

Nivå 3

Den	 netto	 brennverdien	 som	 er	 representativ	 for	 hvert	 brenselparti	 ved	 et	 anlegg,	 måles	 av	 den	
driftsansvarlige,	et	innleid	laboratorium	eller	brenselleverandøren	i	samsvar	med	bestemmelsene	i	avsnitt	
13	i	vedlegg	I.

b)		 Utslippsfaktor

Nivå 1

Det	benyttes	referansefaktorer	fra	avsnitt	11	i	vedlegg	I.

Nivå 2

Den	 driftsansvarlige	 anvender	 landspesifikke	 utslippsfaktorer	 for	 hvert	 brensel	 som	 de	 respektive	
medlemsstatene	har	rapportert	i	den	siste	nasjonale	fortegnelsen	som	er	framlagt	for	sekretariatet	for	De	
forente	nasjoners	rammekonvensjon	om	klimaendring.
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Nivå 3

Særlige	utslippsfaktorer	bestemmes	i	samsvar	med	bestemmelsene	i	avsnitt	13	i	vedlegg	I.

2.2.		 MÅLING	AV	CO2-UTSLIPP

Retningslinjene	for	måling	i	vedlegg	I	og	vedlegg	XII	får	anvendelse.

_________
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VEDLEGG V

Virksomhetsspesifikke	retningslinjer	for	anlegg	for	røsting	og	sintring	av	malm	oppført	i	vedlegg	I	til	direktiv	
2003/87/EF

1.	 	 AVGRENSNING	OG	VIRKEOMRÅDE

Anlegg	for	røsting,	sintring	eller	pelletisering	av	malm	kan	utgjøre	en	integrert	del	av	stålverk	med	en	direkte	
teknisk	tilknytning	til	koksverk	og	anlegg	for	produksjon	av	råjern	og	stål,	herunder	kontinuerlig	støping.	
På	grunn	av	dette	finner	det	sted	en	 intensiv	energi-	og	materialutveksling	(for	eksempel	av	masovngass,	
koksovngass,	koks	og	kalk)	ved	normal	drift.	Dersom	anleggets	tillatelse	i	samsvar	med	artikkel	4,	5	og	6	i	
direktiv	2003/87/EF	omfatter	hele	stålverket	og	ikke	bare	anlegget	for	røsting	og	sintring,	kan	CO2-utslippene	
også	overvåkes	for	det	integrerte	stålverket	under	ett.	I	slike	tilfeller	kan	massebalansemetoden	(avsnitt	2.1.1	
i	dette	vedlegg)	benyttes.

Dersom	det	foretas	utskilling	av	røykgass	ved	anlegget	og	utslippene	fra	dette	ikke	beregnes	som	en	del	av	
anleggets	prosessutslipp,	skal	de	beregnes	i	samsvar	med	vedlegg	II.

2.	 BESTEMMELSE	AV	CO2-UTSLIPP

I	anlegg	for	røsting,	sintring	eller	pelletisering	av	malm	er	CO2-utslipp	et	resultat	av	følgende	utslippskilder	
og	kildestrømmer:

–	 råstoffer	(røsting	av	kalk,	dolomitt	og	karbonatholdige	jernmalmer,	f.eks.	FeCO3),	

–	 vanlige	brensler	(naturgass	og	koks/koksgrus),	

–	 prosessgasser	(f.eks.	koksovngass	og	masovngass),	

–	 restprodukter	 fra	 prosessen	 brukt	 som	 innsatsmateriale,	 herunder	 filtrert	 støv	 fra	 sintringsanlegget,	
omformeren	og	masovnen,	

–	 andre	brensler,

–	 utskilling	av	røykgass.

2.1.		 BEREGNING	AV	CO2-UTSLIPP

Dersom	et	anlegg	for	røsting,	sintring	eller	pelletisering	av	malm	er	en	del	av	et	integrert	stålverk,	kan	den	
driftsansvarlige	beregne	utslippene	

a)	 for	det	integrerte	stålverket	under	ett	ved	hjelp	av	massebalansemetoden,	eller	

b)	 for	 anlegget	 for	 røsting,	 sintring	 eller	 pelletisering	 som	 enkeltformer	 for	 virksomhet	 i	 det	 integrerte	
stålverket.

2.1.1.	 MASSEBALANSEMETODE

Massebalansemetoden	skal	ta	i	betraktning	alt	karbon	i	innsatsmaterialer,	lagre,	produkter	og	andre	utførsler	
fra	 anlegget	 for	 å	 fastsette	 utslippsnivået	 av	 klimagasser	 i	 løpet	 av	 rapporteringsperioden,	 ved	 hjelp	 av	
følgende	formel:

CO2-utslipp	[tCO2]	=	(innsatsmateriale	–	produkter	–	utførsel	–	lagerendringer)	*	omregningsfaktor	CO2/C

Med:	

– innsatsmateriale [tC]:	alt	karbon	som	kommer	innenfor	anleggets	grenser,

– produkter [tC]:	alt	karbon	i	produkter	og	materialer,	herunder	biprodukter,	som	føres	ut	fra	anlegget,
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– utførsel [tC]:	 karbon	 som	 føres	ut	 fra	 anlegget,	 f.eks.	 tømmes	 i	 avløp,	deponeres	på	 fyllplasser	 eller	
inngår	i	tap.	Utførsel	omfatter	ikke	utslipp	av	klimagasser	til	atmosfæren,

– lagerendringer [tC]:	økt	lager	av	karbon	innenfor	anleggets	grenser.

Beregningen	skal	foretas	på	følgende	måte:

CO2-utslipp	[tCO2]	=	(∑	(virksomhetsdatainnsatsmateriale	*	karboninnholdinnsatsmateriale)	–	∑	(virksomhetsdataprodukter	
*	karboninnholdprodukter)	–	∑	(virksomhetsdatautførsel	*	karboninnholdutførsel)	–	∑	(virksomhetsdatalagerendringer	*	

karboninnholdlagerendringer))	*	3,664

Med:	

a)		 Virksomhetsdata

Den	 driftsansvarlige	 skal	 analysere	 og	 rapportere	 massestrømmene	 inn	 til	 og	 ut	 fra	 anlegget	 og	
respektive	 lagerendringer	 for	 alle	 relevante	 brensler	 og	 materialer	 separat.	 Der	 karboninnholdet	
i	 en	massestrøm	 normalt	 er	 knyttet	 til	 energiinnhold	 (brensler),	 kan	 den	 driftsansvarlige	 fastsette	 og	
benytte	 karboninnholdet	 knyttet	 til	 energiinnhold	 [tC/TJ]	 for	 relevant	 massestrøm	 for	 beregning	 av	
massebalansen.

Nivå 1

Virksomhetsdata	for	rapporteringsperioden	bestemmes	med	en	høyeste	usikkerhet	på	mindre	enn	±7,5	%.

Nivå 2

Virksomhetsdata	for	rapporteringsperioden	bestemmes	med	en	høyeste	usikkerhet	på	mindre	enn	±5	%.

Nivå 3

Virksomhetsdata	for	rapporteringsperioden	bestemmes	med	en	høyeste	usikkerhet	på	mindre	enn	±2,5	%.

Nivå 4

Virksomhetsdata	for	rapporteringsperioden	bestemmes	med	en	høyeste	usikkerhet	på	mindre	enn	±1,5	%.

b)		 Karboninnhold

Nivå 1

Karboninnholdet	i	strømmer	av	innsatsmateriale	eller	produksjon	utledes	fra	standard	utslippsfaktorer	
for	brensler	eller	materialer	oppført	i	avsnitt	11	i	vedlegg	I	eller	i	vedlegg	IV-X.	Karboninnholdet	utledes	
slik:

C-innhold	[t/t	eller	TJ]	=	
utslippsfaktor	[tCO2/t	eller	TJ]

3,664	[tCO2/t	C]

nivå	2

Den	driftsansvarlige	anvender	landspesifikke	verdier	for	karboninnhold	for	hvert	brensel	eller	materiale	
som	de	respektive	medlemsstatene	har	rapportert	i	den	siste	nasjonale	fortegnelsen	som	er	framlagt	for	
sekretariatet	for	De	forente	nasjoners	rammekonvensjon	om	klimaendring.

Nivå 3

Karboninnholdet	i	strømmer	av	innsatsmateriale	eller	produksjon	utledes	i	henhold	til	bestemmelsene	
i	avsnitt	13	i	vedlegg	I	når	det	gjelder	representativ	prøvetaking	av	brensler,	produkter	og	biprodukter,	
bestemmelse	av	deres	karboninnhold	og	biomasseandel.

2.1.2.	 FORBRENNINGSUTSLIPP

Forbrennningsprosesser	som	finner	sted	i	anlegg	for	røsting,	sintring	eller	pelletisering	av	malm	der	brensler	
ikke	 benyttes	 som	 reduksjonsmidler	 eller	 ikke	 stammer	 fra	 metallurgiske	 reaksjoner,	 skal	 overvåkes	 og	
rapporteres	i	samsvar	med	vedlegg	II.
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2.1.3.	 PROSESSUTSLIPP

Ved	røsting	på	risten	frigis	CO2	fra	innsatsmaterialet,	dvs.	råblandingen	(vanligvis	fra	kalsiumkarbonat)	og	
fra	gjenbrukte	restprodukter	fra	prosessen.	For	hver	type	innsatsmateriale	som	er	benyttet,	skal	mengden	av	
CO2	beregnes	på	følgende	måte:

CO2-utslipp	=	Σ	{virksomhetsdatainnsatsmateriale	*	utslippsfaktor	*	omregningsfaktor}

a)		 Virksomhetsdata

Nivå 1

Mengdene	[t]	av	karbonatholdig	innsatsmateriale	[tCaCO3,	tMgCO3	eller	tCaCO3-MgCO3]	og	restprodukter	fra	
prosesser	som	er	benyttet	 som	innsatsmateriale	 i	prosessen	 i	 løpet	av	en	 rapporteringsperiode	av	den	
driftsansvarlige	eller	leverandørene,	med	en	høyeste	usikkerhet	på	mindre	enn	±	5,0	%.

Nivå 2

Mengdene	[t]	av	karbonatholdig	innsatsmateriale	[tCaCO3,	tMgCO3	eller	tCaCO3-MgCO3]	og	restprodukter	fra	
prosesser	som	er	benyttet	 som	innsatsmateriale	 i	prosessen	 i	 løpet	av	en	 rapporteringsperiode	av	den	
driftsansvarlige	eller	leverandørene,	med	en	høyeste	usikkerhet	på	mindre	enn	±	2,5	%.

b)		 Utslippsfaktor

Nivå 1

For	karbonater	benyttes	støkiometriske	forhold	som	angitt	i	tabell	1	nedenfor:

Tabell 1

Støkiometriske	utslippsfaktorer

Utslippsfaktor

CaCO3 0,440	tCO2/t	CaCO3

MgCO3 0,522	tCO2/t	MgCO3

FeCO3 0,380	tCO2/t	FeCO3

Disse	verdiene	skal	justeres	for	respektivt	innhold	av	fukt	og	gangart	i	det	anvendte	karbonatmaterialet.

For	 restprodukter	 fra	 prosessen	 skal	 virksomhetsspesifikke	 faktorer	 fastsettes	 i	 samsvar	 med	
bestemmelsene	i	avsnitt	13	i	vedlegg	I.

c)		 Omregningsfaktor

Nivå 1

Omregningsfaktor:	1,0.

Nivå 2

Virksomhetsspesifikke	faktorer	som	er	fastsatt	i	samsvar	med	bestemmelsene	i	avsnitt	13	i	vedlegg	I,	som	
bestemmer	mengden	karbon	i	produsert	sinter	og	filtrert	støv.	Dersom	filtrert	støv	gjenbrukes	i	prosessen,	
skal	det	for	å	unngå	dobbelttelling	ikke	tas	hensyn	til	mengden	inneholdt	karbon	[t].

2.2.		 MÅLING	AV	CO2-UTSLIPP

Retningslinjene	for	måling	i	vedlegg	I	og	vedlegg	XII	får	anvendelse.

___________
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VEDLEGG VI

Virksomhetsspesifikke	retningslinjer	for	anlegg	for	produksjon	av	råjern	og	stål,	herunder	utstyr	til	kontinuerlig	
støping,	oppført	i	vedlegg	I	til	direktiv	2003/87/EF

1.	 	 AVGRENSNING	OG	VIRKEOMRÅDE

Retningslinjene	i	dette	vedlegg	kan	anvendes	for	utslipp	fra	anlegg	for	produksjon	av	råjern	og	stål,	herunder	
kontinuerlig	 støping.	De	gjelder	 særlig	 for	 primær	 stålproduksjon	 (masovn	og	oksygenovn)	og	 sekundær	
stålproduksjon	(lysbueovn).

Anlegg	 for	 produksjon	 av	 råjern	 og	 stål,	 herunder	 kontinuerlig	 støping,	 er	 vanligvis	 en	 integrert	 del	 av	
stålverk	med	en	direkte	teknisk	forbindelse	med	koksverk	og	sintringsanlegg.	Dermed	skjer	det	en	intensiv	
energi-	og	materialutveksling	(for	eksempel	masovngass,	koksovngass,	koks,	kalk)	ved	normal	drift.	Dersom	
anleggets	tillatelse	i	samsvar	med	artikkel	4,	5	og	6	i	direktiv	2003/87/EF	omfatter	hele	stålverket	og	ikke	
bare	masovnen,	kan	CO2-utslippene	også	overvåkes	for	det	integrerte	stålverket	under	ett.	I	slike	tilfeller	kan	
massebalansemetoden	i	henhold	til	avsnitt	2.1.1	i	dette	vedlegg	anvendes.

Dersom	det	foretas	utskilling	av	røykgass	ved	anlegget	og	utslippene	fra	dette	ikke	beregnes	som	en	del	av	
anleggets	prosessutslipp,	skal	de	beregnes	i	samsvar	med	vedlegg	II.

2.	 BESTEMMELSE	AV	CO2-UTSLIPP

I	anlegg	for	produksjon	av	råjern	og	stål,	herunder	kontinuerlig	støping,	er	CO2-utslipp	et	resultat	av	følgende	
utslippskilder	og	kildestrømmer:

–	 råstoffer	(røsting	av	kalk,	dolomitt	og	karbonatholdige	jernmalmer,	f.eks.	FeCO3),	

–	 vanlige	brensler	(naturgass,	kull	og	koks),	

–	 reduksjonsmidler	(koks,	kull,	plast	osv.),	

–	 prosessgasser	(koksovngass,	masovngass	og	oksygengass),	

–	 forbruk	av	grafittelektroder,	

–	 andre	brensler,

–	 utskilling	av	røykgass.

2.1.		 BEREGNING	AV	CO2-UTSLIPP

Dersom	et	anlegg	for	produksjon	av	råjern	og	stål	er	en	del	av	et	integrert	stålverk,	kan	den	driftsansvarlige	
beregne	utslippene	

a)	for	det	integrerte	stålverket	under	ett	ved	hjelp	av	massebalansemetoden,	eller	

b)	for	anlegget	for	produksjon	av	råjern	og	stål	som	enkeltformer	for	virksomhet	i	det	integrerte	stålverket.

2.1.1.	 MASSEBALANSEMETODE

Massebalansemetoden	skal	ta	i	betraktning	alt	karbon	i	innsatsmaterialer,	lagre,	produkter	og	andre	utførsler	
fra	 anlegget	 for	 å	 fastsette	 utslippsnivået	 av	 klimagasser	 i	 løpet	 av	 rapporteringsperioden,	 ved	 hjelp	 av	
følgende	formel:

CO2-utslipp	[tCO2]	=	(innsatsmateriale	–	produkter	–	utførsel	–	lagerendringer)	*	omregningsfaktor	CO2/C
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Med:	

– innsatsmateriale [tC]:	alt	karbon	som	kommer	innenfor	anleggets	grenser,

– produkter [tC]:	alt	karbon	i	produkter	og	materialer,	herunder	biprodukter,	som	føres	ut	fra	anlegget,

– utførsel [tC]:	 karbon	 som	 føres	 ut	 fra	 anlegget,	 f.eks.	 tømmes	 i	 avløp,	 deponeres	 på	 fyllplasser	 eller	
inngår	i	tap.	Utførsel	omfatter	ikke	utslipp	av	klimagasser	til	atmosfæren,

– lagerendringer [tC]:	økt	lager	av	karbon	innenfor	anleggets	grenser.

Beregningen	skal	foretas	på	følgende	måte:

CO2-utslipp	[tCO2]	=	(∑	(virksomhetsdatainnsatsmateriale	*	karboninnholdinnsatsmateriale)	–	∑	(virksomhetsdataprodukter	
*	karboninnholdprodukter)	–	∑	(virksomhetsdatautførsel	*	karboninnholdutførsel)	–	∑	(virksomhetsdatalagerendringer	*	

karboninnholdlagerendringer))	*	3,664

Med:	

a)		 Virksomhetsdata

Den	 driftsansvarlige	 skal	 analysere	 og	 rapportere	 massestrømmene	 inn	 til	 og	 ut	 fra	 anlegget	 og	
respektive	 lagerendringer	 for	 alle	 relevante	 brensler	 og	 materialer	 separat.	 Der	 karboninnholdet	
i	 en	massestrøm	 normalt	 er	 knyttet	 til	 energiinnhold	 (brensler),	 kan	 den	 driftsansvarlige	 fastsette	 og	
benytte	 karboninnholdet	 knyttet	 til	 energiinnhold	 [tC/TJ]	 for	 relevant	 massestrøm	 for	 beregning	 av	
massebalansen.

Nivå 1

Virksomhetsdata	for	rapporteringsperioden	fastsettes	med	en	høyeste	usikkerhet	på	mindre	enn	±7,5	%.

Nivå 2

Virksomhetsdata	for	rapporteringsperioden	fastsettes	med	en	høyeste	usikkerhet	på	mindre	enn	±5	%.

Nivå 3

Virksomhetsdata	for	rapporteringsperioden	fastsettes	med	en	høyeste	usikkerhet	på	mindre	enn	±2,5	%.

Nivå 4

Virksomhetsdata	for	rapporteringsperioden	fastsettes	med	en	høyeste	usikkerhet	på	mindre	enn	±1,5	%.

b)		 Karboninnhold

Nivå 1

Karboninnholdet	i	strømmer	av	innsatsmateriale	eller	produksjon	utledes	fra	standard	utslippsfaktorer	
for	brensler	eller	materialer	oppført	i	avsnitt	11	i	vedlegg	I	eller	i	vedlegg	IV-X.	Karboninnholdet	utledes	
slik:

C-innhold	[t/t	eller	TJ]	=	
utslippsfaktor	[tCO2/t	eller	TJ]

3,664	[tCO2/t	C]

Nivå 2

Den	driftsansvarlige	anvender	landspesifikke	verdier	for	karboninnhold	for	hvert	brensel	eller	materiale	
som	de	respektive	medlemsstatene	har	rapportert	i	den	siste	nasjonale	fortegnelsen	som	er	framlagt	for	
sekretariatet	for	De	forente	nasjoners	rammekonvensjon	om	klimaendring.
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Nivå 3

Karboninnholdet	i	strømmer	av	innsatsmateriale	eller	produksjon	utledes	i	henhold	til	bestemmelsene	
i	avsnitt	13	i	vedlegg	I	når	det	gjelder	representativ	prøvetaking	av	brensler,	produkter	og	biprodukter,	
bestemmelse	av	deres	karboninnhold	og	biomasseandel.

Karboninnholdet	i	produkter	eller	halvferdige	produkter	kan	bestemmes	på	grunnlag	av	årlige	analyser	
i	 henhold	 til	 bestemmelsene	 i	 avsnitt	 13	 i	 vedlegg	 I,	 eller	 utledes	 av	middelverdier	med	 hensyn	 til	
sammensetningen	som	angitt	i	relevante	internasjonale	eller	nasjonale	standarder.

2.1.2.	 FORBRENNINGSUTSLIPP

Forbrenningsprosesser	 som	 finner	 sted	 i	 anlegg	 for	 produksjon	 av	 råjern	 og	 stål,	 herunder	 kontinuerlig	
støping,	der	brensler	(f.eks.	koks,	kull	og	naturgass)	ikke	brukes	som	reduksjonsmiddel	eller	ikke	stammer	
fra	metallurgiske	reaksjoner,	skal	overvåkes	og	rapporteres	i	samsvar	med	vedlegg	II.

2.1.3.	 PROSESSUTSLIPP

Anlegg	for	produksjon	av	råjern	og	stål,	herunder	kontinuerlig	støping,	kjennetegnes	vanligvis	av	en	rekke	
med	 delanlegg	 (f.eks.	 masovn,	 oksygenovn,	 varmvalseverk),	 og	 disse	 delanleggene	 har	 ofte	 en	 teknisk	
forbindelse	 til	andre	anlegg	(f.eks.	koksverk,	sintringsanlegg,	kraftanlegg).	 I	slike	anlegg	brukes	en	rekke	
ulike	brensler	som	reduksjonsmiddel.	Generelt	produserer	disse	anleggene	også	prosessgasser	av	varierende	
sammensetning,	f.eks.	koksovngass,	masovngass	og	oksygenovngass.

De	samlede	CO2-utslippene	fra	anlegg	for	produksjon	av	råjern	og	stål,	herunder	kontinuerlig	støping,	skal	
beregnes	på	følgende	måte:

CO2-utslipp	 [tCO2]	 =	 ∑	 (virksomhetsdataINNSATSMATERIALE	 *	 utslippsfaktorINNSATSMATERIALE)	 –	 ∑	
(virksomhetsdataPRODUSERT	MATERIALE	*	utslippsfaktorPRODUSERT	MATERIALE)

Med:	

a)		 Virksomhetsdata

a1)		massestrømmer

Nivå 1

Massestrømmen	av	brensler	inn	til	og	ut	fra	anlegget	i	løpet	av	en	rapporteringsperiode	bestemmes	
med	en	høyeste	usikkerhet	på	mindre	enn	±7,5	%.

Nivå 2

Massestrømmen	av	brensler	inn	til	og	ut	fra	anlegget	i	løpet	av	en	rapporteringsperiode	bestemmes	
med	en	høyeste	usikkerhet	på	mindre	enn	±5,0	%.

Nivå 3

Massestrømmen	av	brensler	inn	til	og	ut	fra	anlegget	i	løpet	av	en	rapporteringsperiode	bestemmes	
med	en	høyeste	usikkerhet	på	mindre	enn	±2,5	%.

Nivå 4

Massestrømmen	av	brensler	inn	til	og	ut	fra	anlegget	i	løpet	av	en	rapporteringsperiode	bestemmes	
med	en	høyeste	usikkerhet	på	mindre	enn	±1,5	%.

a2)		netto	brennverdi	(eventuelt)

Nivå 1

Referanseverdier	for	hvert	brensel	brukes	som	angitt	i	avsnitt	11	i	vedlegg	I.

Nivå 2

Den	driftsansvarlige	anvender	landspesifikke	netto	brennverdier	for	hvert	brensel	som	de	respektive	
medlemsstatene	har	rapportert	i	den	siste	nasjonale	fortegnelsen	som	er	framlagt	for	sekretariatet	for	
De	forente	nasjoners	rammekonvensjon	om	klimaendring.



EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidendeNr.	38/372 27.6.2013

Nivå 3

Den	 netto	 brennverdien	 som	 er	 representativ	 for	 hvert	 brenselparti	 ved	 et	 anlegg,	måles	 av	 den	
driftsansvarlige,	et	innleid	laboratorium	eller	brenselleverandøren	i	samsvar	med	bestemmelsene	i	
avsnitt	13	i	vedlegg	I.

b)		 Utslippsfaktor

Utslippsfaktoren	for	virksomhetsdataPRODUSERT	MATERIALE	viser	 til	mengden	av	annet	karbon	enn	CO2	i	
prosessresultatet,	som	uttrykkes	som	«tCO2/t	produsert	materiale»	for	å	gjøre	sammenligningen	bedre.

Nivå 1

Referansefaktorer	benyttes	for	innsatsmateriale	og	produsert	materiale	(se	tabell	1	nedenfor	og	avsnitt	
11	i	vedlegg	I).

Tabell 1

Referansefaktorer	for	utslipp(1)

Utslippsfaktor Verdi Enhet Utslippsfaktorens	kilde

CaCO3 0,440 tCO2/t	CaCO3 Støkiometrisk	forhold

CaCO3-MgCO3 0,477 tCO2/t	CaCO3-MgCO3 Støkiometrisk	forhold

FeCO3 0,380 tCO2/t	FeCO3 Støkiometrisk	forhold

Forredusert	jern	(DRI) 0,07 tCO2/t IPCC	GL	2006

Kullelektroder	for	lysbueovner 3,00 tCO2/t IPCC	GL	2006

Prosesskull	til	lysbueovner 3,04 tCO2/t IPCC	GL	2006

Varmagglomerert	jern 0,07 tCO2/t IPCC	GL	2006

Oksygenomformergass 1,28 tCO2/t IPCC	GL	2006

Petroleumskoks 3,19 tCO2/t IPCC	GL	2006

Innkjøpt	råjern 0,15 tCO2/t IPCC	GL	2006

Skrapjern 0,15 tCO2/t IPCC	GL	2006

Stål 0,04 tCO2/t IPCC	GL	2006

Nivå 2

Den	 driftsansvarlige	 anvender	 landspesifikke	 utslippsfaktorer	 for	 hvert	 brensel	 som	 de	 respektive	
medlemsstatene	har	rapportert	i	den	siste	nasjonale	fortegnelsen	som	er	framlagt	for	sekretariatet	for	De	
forente	nasjoners	rammekonvensjon	om	klimaendring.

Nivå 3

Særlige	 utslippsfaktorer	 (t	 CO2/tINNSATSMATERIALE	 eller	 tPRODUSERT	 MATERIALE)	 for	 innsatsmateriale	 og	
produsert	materiale	blir	benyttet,	utarbeidet	i	samsvar	med	bestemmelsene	i	avsnitt	13	i	vedlegg	I.

2.2.		 MÅLING	AV	CO2-UTSLIPP

Retningslinjene	for	måling	i	vedlegg	I	og	vedlegg	XII	får	anvendelse.

_____________

(1)	 Se	IPCCs	retningslinjer	fra	2006	for	fortegnelser	over	nasjonale	klimagasser.	IPCC-baserte	verdier	bygger	på	faktorer	uttrykt	i	tC/
TJ,	multiplisert	med	en	CO2/C-omregningsfaktor	på	3,664.
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VEDLEGG VII

Virksomhetsspesifikke	retningslinjer	for	anlegg	for	produksjon	av	sementklinker	oppført	i	vedlegg	I	til	direktiv	
2003/87/EF

1.	 	 AVGRENSNING	OG	VIRKEOMRÅDE

Ingen	særlige	krav	med	hensyn	til	avgrensning.

2.	 BESTEMMELSE	AV	CO2-UTSLIPP

I	sementanlegg	er	CO2-utslipp	et	resultat	av	følgende	utslippskilder	og	kildestrømmer:

–	 røsting	av	kalk	i	råstoffene,	

–	 vanlige	fossile	brensler	for	tørkeovner,	

–	 alternative	fossilbaserte	brensler	og	råstoffer	for	tørkeovner,	

–	 biobrensler	for	tørkeovner	(biomasseavfall),	

–	 andre	brensler	enn	brensler	for	tørkeovner,	

–	 organisk	karboninnhold	i	kalk	og	skifer,	

–	 råstoffer	benyttet	til	utskilling	av	røykgass.

2.1.		 BEREGNING	AV	CO2-UTSLIPP

2.1.1.	 FORBRENNINGSUTSLIPP

Forbrenningsprosesser	som	omfatter	ulike	typer	brensler	(f.eks.	kull,	petroleumskoks,	brennolje,	naturgass	og	
en	rekke	ulike	avfallsbrensler)	og	som	finner	sted	i	anlegg	for	produksjon	av	sementklinker,	skal	overvåkes	
og	rapporteres	i	samsvar	med	vedlegg	II.

2.1.2.	 PROSESSUTSLIPP

Prosessrelaterte	CO2-utslipp	skjer	fra	røsting	av	karbonater	i	råstoffene	som	benyttes	til	å	produsere	klinker	
(2.1.2.1),	fra	delvis	eller	fullstendig	røsting	av	sementovnstøv	eller	bypass-støv	fjernet	fra	prosessen	(2.1.2.2)	
og	i	enkelte	tilfeller	fra	det	ikke-karbonatholdige	karboninnholdet	i	råstoffer	(2.1.2.3).

2.1.2.1.	 CO2	fra	klinkerproduksjon

Utslippene	skal	beregnes	på	grunnlag	av	karbonatinnholdet	i	prosessens	innsatsmateriale	(beregningsmetode	A)	
eller	på	grunnlag	av	mengden	produsert	klinker	 (beregningsmetode	B).	Disse	metodene	anses	 for	 å	være	
likeverdige	og	kan	begge	benyttes	av	den	driftsansvarlige	til	å	validere	resultatene	av	den	andre	metoden.

Beregningsmetode	A	–	basert	på	tilførsel	til	tørkeovn

Beregningen	 skal	 baseres	 på	 karbonatinnholdet	 i	 innsatsmateriale	 i	 prosessen	 (herunder	 flygeaske	 eller	
masovnslagg)	med	sementovnstøv	og	bypass-støv	trukket	fra	forbruk	av	råstoff	og	respektive	utslipp	beregnet	
i	samsvar	med	avsnitt	2.1.2.2,	i	det	tilfelle	at	sementovnstøv	og	bypass-støv	føres	ut	av	tørkeovnsystemet.	
Ikke-karbonatholdig	karbon	fanges	opp	med	denne	metoden	og	2.1.2.3	får	dermed	ikke	anvendelse.

CO2	skal	beregnes	ved	hjelp	av	følgende	formel:

CO2-utslippklinker	=	Σ	{virksomhetsdata	*	utslippsfaktor	*	omregningsfaktor}
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Med:	

a)		 Virksomhetsdata

Med	mindre	 råmel	 som	 sådant	 karakteriseres,	 får	 disse	 kravene	 anvendelse	 hver	 for	 seg	 på	 hver	 av	
de	relevante	karbon-bærende	innsatsmaterialene	for	tørkeovnen	(bortsett	fra	brensler),	f.eks.	kalk	eller	
skifer,	og	slik	at	dobbelttelling	eller	utelatelser	fra	gjenvunne	materialer	eller	bypass-materialer	unngås.	
Nettomengden	av	råmel	kan	fastsettes	ved	hjelp	av	et	anleggsspesifikt	empirisk	råmel-/klinkerforhold	
som	skal	ajourføres	minst	én	gang	per	år,	ved	anvendelse	av	retningslinjer	for	god	industriell	praksis.

Nivå 1

Nettomengden	 av	 relevant	 innsatsmateriale	 i	 tørkeovn	 [t]	 forbrukt	 i	 løpet	 av	 rapporteringsperioden,	
fastsettes	med	en	høyeste	usikkerhet	på	mindre	enn	±7,5	%.

Nivå 2

Nettomengden	 av	 relevant	 innsatsmateriale	 i	 tørkeovn	 [t]	 forbrukt	 i	 løpet	 av	 rapporteringsperioden,	
fastsettes	med	en	høyeste	usikkerhet	på	mindre	enn	±5,0	%.

Nivå 3

Nettomengden	 av	 relevant	 innsatsmateriale	 i	 tørkeovn	 [t]	 forbrukt	 i	 løpet	 av	 rapporteringsperioden,	
fastsettes	med	en	høyeste	usikkerhet	på	mindre	enn	±2,5	%.

b)		 Utslippsfaktor

Utslippsfaktorene	 skal	 for	 hvert	 relevant	 innsatsmateriale	 for	 tørkeovn	 beregnes	 og	 rapporteres	 i	
masseenheter	av	CO2	som	er	sluppet	ut	per	tonn.	Støkiometriske	forhold	som	vist	i	tabell	1	nedenfor,	skal	
benyttes	til	å	regne	om	sammensetningsdata	til	utslippsfaktorer.

Nivå 1

Bestemmelse	 av	 mengden	 relevante	 karbonater,	 herunder	 CaCO3	 og	 MgCO3	 i	 hvert	 relevant	
innsatsmateriale	for	tørkeovn,	skal	utføres	i	samsvar	med	avsnitt	13	i	vedlegg	I.	Dette	kan	skje	ved	hjelp	
av	termo-gravimetriske	metoder.

Tabell 1

Støkiometriske	forhold

Stoff Støkiometriske	forhold

CaCO3 0,440	[tCO2/t	CaCO3]

MgCO3 0,522	[tCO2/t	MgCO3]

FeCO3 0,380	[tCO2/t	FeCO3]

C 3,664	[tCO2/t	C]

c)		 Omregningsfaktor

Nivå 1

Karbonater	som	føres	ut	fra	tørkeovnen,	anslås	forsiktig	til	å	være	lik	null,	dvs.	det	forutsettes	full	røsting	
og	en	omregningsfaktor	lik	1.

Nivå 2

Karbonater	 og	 annet	 karbon	 som	 føres	 ut	 fra	 tørkeovnen	 i	 klinker,	 vurderes	 ved	 hjelp	 av	 en	
omregningsfaktor	med	en	verdi	mellom	0	og	1.	Den	driftsansvarlige	kan	 forutsette	 full	 konvertering	
for	 ett	 eller	flere	 innsatsmaterialer	 for	 tørkeovnen	og	henføre	 ikke-konverterte	karbonater	 eller	 annet	
karbon	til	gjenværende	innsatsmateriale(r).	Ytterligere	bestemmelse	av	relevante	kjemiske	parametrer	
for	produktene	utføres	i	samsvar	med	avsnitt	13	i	vedlegg	I.
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Beregningsmetode	B	–	basert	på	klinkerproduksjon

Denne	beregningsmetoden	er	basert	på	mengden	produsert	klinker.	CO2	skal	beregnes	ved	hjelp	av	følgende	
formel:

CO2-utslippklinker	=	virksomhetsdata	*	utslippsfaktor	*	omregningsfaktor

CO2	som	slippes	ut	fra	røsting	av	sementovnstøv	og	bypass-støv	må	tas	med	i	vurderingen	for	anlegg	der	
slikt	støv	føres	ut	av	tørkeovnssystemet	(se	2.1.2.2)	sammen	med	potensielle	utslipp	fra	ikke-karbonatholdig	
karbon	i	råmelet	(se	2.1.2.3).	Utslipp	fra	produksjon	av	klinker	og	fra	sementovnstøv	og	bypass-støv	samt	fra	
ikke-karbonatholdig	karbon	i	innsatsmaterialer	skal	beregnes	separat	og	legges	sammen	for	å	få	det	samlede	
utslippet:

CO2-utslippprosess_samlet[t]	=	CO2-utslippklinker[t]	+	CO2-utslippstøv[t]	+	CO2-utslippikke-karbonatholdig	karbon

UTSLIPP	TILKNYTTET	PRODUSERT	KLINKER

a)		 Virksomhetsdata

Klinkerproduksjonen	[t]	i	rapporteringsperioden	bestemmes	enten	

–	 ved	direkte	veiing	av	klinker,	eller	

–	 basert	på	sementleveringer	ved	hjelp	av	følgende	formel	(materialbalansen	som	tar	hensyn	til	utsendt	og	
levert	klinker	samt	til	variasjoner	i	lageret	av	klinker):

klinker	 produsert	 [t]	 =	 ((sement	 levert	 [t]	 –	 variasjon	 i	 sementlager	 [t])*	 klinker-/sementforhold	 [t	
klinker/t	sement])	-	(klinker	levert	[t])	+	(klinker	sendt	ut	[t])	-	(variasjon	i	klinkerlager	[t])

Sement-/klinkerforholdet	 skal	 enten	 utledes	 for	 hvert	 av	 de	 ulike	 sementproduktene	 basert	 på	
bestemmelsene	 i	 avsnitt	 13	 i	 vedlegg	 I,	 eller	 beregnes	 ut	 fra	 differansen	 mellom	 sementleveringer	
og	 lagerendringer	 og	 alle	 materialer	 som	 er	 benyttet	 som	 tilsetningsstoffer	 til	 sementen,	 herunder	
bypass-støv	og	sementovnstøv.

Nivå 1

Mengden	av	klinker	produsert	[t]	i	løpet	av	en	rapporteringsperiode	utledes	med	en	høyeste	usikkerhet	
på	mindre	enn	±5,0	%.

Nivå 2

Mengden	av	klinker	produsert	[t]	i	løpet	av	en	rapporteringsperiode	utledes	med	en	høyeste	usikkerhet	
på	mindre	enn	±2,5	%.

b)		 Utslippsfaktor

Nivå 1

Utslippsfaktor:	0,525	tCO2/t	klinker

Nivå 2

Den	 driftsansvarlige	 anvender	 en	 landspesifikk	 utslippsfaktor	 som	 de	 respektive	medlemsstatene	 har	
rapportert	i	den	siste	nasjonale	fortegnelsen	som	er	framlagt	for	sekretariatet	for	De	forente	nasjoners	
rammekonvensjon	om	klimaendring.

Nivå 3

Bestemmelsen	av	mengden	CaO	og	MgO	i	produktet	utføres	i	samsvar	med	avsnitt	13	i	vedlegg	I.

Støkiometriske	 forhold	 som	 vist	 i	 tabell	 2	 skal	 benyttes	 til	 å	 regne	 om	 sammensetningsdata	 til	
utslippsfaktorer,	samtidig	som	det	forutsettes	at	all	CaO	og	MgO	er	utledet	av	de	respektive	karbonatene.
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Tabell 2

Støkiometriske	forhold

Oksid Støkiometriske	forhold
[tCO2]/[t	jordalkalioksid]

CaO 0,785

MgO 1,092

c)		 Omregningsfaktor

Nivå 1

Mengden	av	(ikke-karbonatholdig)	CaO	og	MgO	i	råstoffene	blir	forsiktig	anslått	til	å	være	lik	null,	dvs.	
alt	Ca	og	Mg	i	produktet	forutsettes	å	ha	sin	opprinnelse	i	karbonatholdige	råstoffer,	noe	som	gjenspeiles	
i	en	omregningsfaktor	med	verdien	1.

Nivå 2

Mengden	av	(ikke-karbonatholdig)	CaO	og	MgO	i	råstoffene	blir	vist	ved	hjelp	av	omregningsfaktorer	
med	en	verdi	mellom	0	og	1,	der	en	verdi	lik	1	svarer	til	full	konvertering	av	råstoffets	karbonatet	til	
oksider.	Ytterligere	bestemmelse	av	relevante	kjemiske	parametrer	for	råstoffene	utføres	i	samsvar	med	
avsnitt	13	i	vedlegg	I.	Dette	kan	skje	ved	hjelp	av	termo-gravimetriske	metoder.

2.1.2.2.		 UTSLIPP	TILKNYTTET	FRASORTERT	STØV

CO2	fra	bypass-støv	eller	sementovnstøv	som	føres	ut	av	tørkeovnssystemet,	skal	beregnes	basert	på	mengden	
av	støv	som	føres	ut	av	tørkeovnssystemet	og	utslippsfaktoren	beregnet	for	klinker	(men	med	potensielt	ulikt	
innhold	av	CaO	og	MgO),	korrigert	for	delvis	røsting	av	sementovnstøv.	Utslippene	skal	beregnes	slik:

CO2-utslippstøv	=	virksomhetsdata	*	utslippsfaktor

Med:	

a)		 Virksomhetsdata

Nivå 1

Mengde	[t]	sementovnstøv	eller	bypass-støv	(dersom	dette	er	relevant)	som	føres	ut	fra	tørkeovnsystemet	
i	løpet	av	en	rapporteringsperiode	og	som	anslås	ved	hjelp	av	retningslinjer	for	god	industriell	praksis.

Nivå 2

Mengde	[t]	sementovnstøv	eller	bypass-støv	(dersom	dette	er	relevant)	som	føres	ut	fra	tørkeovnsystemet	
i	løpet	av	en	rapporteringsperiode	med	en	høyeste	usikkerhet	på	mindre	enn	±7,5	%.

b)		 Utslippsfaktor

Nivå 1

Bruk	av	 referanseverdien	0,525	 tCO2	per	 tonn	klinker	også	 for	 sementovnstøv	eller	bypass-støv	som	
føres	ut	av	tørkeovnsystemet.

Nivå 2

Utslippsfaktoren	[tCO2/t]	for	sementovnstøv	eller	bypass-støv	som	føres	ut	av	tørkeovnsystemet,	skal	
beregnes	 basert	 på	 graden	 av	 røsting	 og	 sammensetning.	 Graden	 av	 røsting	 og	 sammensetning	 skal	
bestemmes	minst	én	gang	per	år	i	henhold	til	bestemmelsene	i	avsnitt	13	i	vedlegg	I.
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Forholdet	mellom	graden	av	 røsting	av	sementovnstøv	og	CO2-utslippene	per	 tonn	sementovnstøv	er	
ikke-lineært.	Det	skal	beregnes	anslagsvis	med	følgende	formel:

UFsementovnstøv	=	

UFklinker
	*	d

1	+	UFklinker

1	-	
UFklinker

	*	d
1	+	UFklinker

der

UFsementovnstøv = utslippsfaktor	for	delvis	røstet	sementovnstøv	[tCO2/t	sementovnstøv]

UFklinker = anleggsspesifikk	utslippsfaktor	for	klinker	[CO2/t	klinker]

g = graden	 av	 røsting	 av	 sementovnstøv	 (frigitt	 CO2	 i	 %	 av	 samlet	 mengde	 CO2	 fra	
karbonater	i	råblandingen)

2.1.2.3.		 UTSLIPP	FRA	IKKE-KARBONATHOLDIG	KARBON	I	RÅMEL

Utslipp	fra	ikke-karbonatholdig	karbon	i	kalk,	skifer	eller	alternative	råstoffer	(f.eks.	flygeaske)	som	benyttes	
i	råmelet	i	tørkeovnen,	skal	fastsettes	ved	hjelp	av	følgende	uttrykk:

CO2-utslippikke-karbonatholdig	råstoff	=	virksomhetsdata	*	utslippsfaktor	*	omregningsfaktor

Med:	

a)		 Virksomhetsdata

Nivå 1

Mengden	 av	 relevant	 råstoff	 [t]	 forbrukt	 i	 løpet	 av	 en	 rapporteringsperiode	 utledet	 med	 en	 høyeste	
usikkerhet	på	mindre	enn	±15	%.

Nivå 2

Mengden	 av	 relevant	 råstoff	 [t]	 forbrukt	 i	 løpet	 av	 en	 rapporteringsperiode	 utledet	 med	 en	 høyeste	
usikkerhet	på	mindre	enn	±7,5	%.

b)		 Utslippsfaktor

Nivå 1

Innholdet	av	ikke-karbonatholdig	karbon	i	relevant	råstoff	skal	anslås	ved	hjelp	av	retningslinjer	for	god	
industriell	praksis.

Nivå 2

Innholdet	av	ikke-karbonatholdig	karbon	i	relevant	råstoff	skal	fastsettes	minst	én	gang	per	år	i	henhold	
til	bestemmelsene	i	avsnitt	13	i	vedlegg	I.

c)		 Omregningsfaktor

Nivå 1

Omregningsfaktor:	1,0.

Nivå 2

Omregningsfaktoren	beregnes	ved	å	anvende	god	industriell	praksis.

2.2.		 MÅLING	AV	CO2-UTSLIPP

Retningslinjene	for	måling	i	vedlegg	I	får	anvendelse.

_____________
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VEDLEGG VIII

Virksomhetsspesifikke	 retningslinjer	 for	 anlegg	 for	 produksjon	 av	 kalk	 oppført	 i	 vedlegg	 I	 til		
direktiv	2003/87/EF

1.	 	 AVGRENSNING	OG	VIRKEOMRÅDE

Ingen	særlige	krav	med	hensyn	til	avgrensning.

2.	 BESTEMMELSE	AV	CO2-UTSLIPP

I	anlegg	for	produksjon	av	kalk	er	CO2-utslipp	et	resultat	av	følgende	utslippskilder	og	kildestrømmer:

–	 røsting	av	kalk	og	dolomitt	i	råstoffene,

–	 vanlige	fossile	brensler	for	tørkeovner,	

–	 alternative	fossilbaserte	brensler	og	råstoffer	for	tørkeovner,	

–	 biobrensler	for	tørkeovner	(biomasseavfall),	

–	 andre	brensler.

2.1.		 BEREGNING	AV	CO2-UTSLIPP

2.1.1.	 FORBRENNINGSUTSLIPP

Forbrenningsprosesser	som	omfatter	ulike	typer	brensler	(f.eks.	kull,	petroleumskoks,	brennolje,	naturgass	og	
en	rekke	ulike	avfallsbrensler)	og	finner	sted	i	anlegg	for	produksjon	av	kalk,	skal	overvåkes	og	rapporteres	
i	samsvar	med	vedlegg	II.

2.1.2.	 PROSESSUTSLIPP

Relevante	utslipp	skjer	under	røsting	og	fra	oksidasjon	av	organisk	karbon	i	råstoffene.	Ved	røsting	i	tørkeovn	
frigis	CO2	fra	karbonater	i	råstoffene.	CO2	fra	røsting	er	direkte	knyttet	til	produksjonen	av	kalk.	På	anleggsnivå	
kan	CO2	 fra	 røsting	 beregnes	 på	 to	måter:	 på	 grunnlag	 av	mengden	 av	 kalsium-	 og	magnesiumkarbonat	
fra	 råstoffet	 (hovedsakelig	 kalk	 og	 dolomitt)	 som	 omdannes	 i	 prosessen	 (beregningsmetode	A),	 eller	 på	
grunnlag	av	mengden	kalsium-	og	magnesiumoksider	i	den	produserte	kalken	(beregningsmetode	B).	Disse	
to	metodene	 anses	 for	 å	 være	 likeverdige	og	kan	begge	benyttes	 til	 av	den	driftsansvarlige	 til	 å	 validere	
resultatene	av	den	andre	metoden.

Beregningsmetode	A	—	karbonater

Beregningen	skal	baseres	på	mengden	av	kalsium-	og	magnesiumkarbonat	i	de	forbrukte	råstoffene.	Følgende	
formel	skal	benyttes:

CO2-utslipp	[tCO2]	=	Σ	{virksomhetsdatainnsatsmateriale	*	utslippsfaktor	*	omregningsfaktor}

a)		 Virksomhetsdata

Disse	kravene	får	anvendelse	hver	for	seg	på	hver	av	de	relevante	karbon-bærende	innsatsmaterialene	
for	tørkeovnen	(bortsett	fra	brensler),	f.eks.	kalk	eller	skifer,	og	slik	at	man	unngår	dobbelttelling	eller	
utelatelser	fra	gjenvunne	materialer	eller	bypass-materialer.

Nivå 1

Mengden	av	relevant	innsatsmateriale	i	tørkeovn	[t]	forbrukt	i	løpet	av	rapporteringsperioden,	bestemmes	
med	en	høyeste	usikkerhet	på	mindre	enn	±7,5	%.

Nivå 2

Mengden	av	relevant	innsatsmateriale	i	tørkeovn	[t]	forbrukt	i	løpet	av	rapporteringsperioden,	bestemmes	
med	en	høyeste	usikkerhet	på	mindre	enn	±5,0	%.
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Nivå 3

Mengden	av	relevant	innsatsmateriale	i	tørkeovn	[t]	forbrukt	i	løpet	av	rapporteringsperioden,	bestemmes	
med	en	høyeste	usikkerhet	på	mindre	enn	±2,5	%.

b)		 Utslippsfaktor

Nivå 1

Utslippsfaktorene	 skal	 beregnes	 og	 rapporteres	 i	masseenheter	 av	CO2	 sluppet	 ut	 per	 tonn	 for	 hvert	
relevant	innsatsmateriale	for	tørkeovnen	under	forutsetning	av	full	omdanning.	Støkiometriske	forhold	
som	vist	i	tabell	1	nedenfor,	skal	benyttes	til	å	regne	om	sammensetningsdata	til	utslippsfaktorer.

Bestemmelse	av	mengden	CaCO3,	MgCO3	og	organisk	karbon	(der	dette	er	relevant)	 i	hvert	relevant	
innsatsmateriale	for	tørkeovnen,	skal	utføres	i	samsvar	med	avsnitt	13	i	vedlegg	I.

Tabell 1

Støkiometriske	forhold

Stoff Støkiometriske	forhold

CaCO3 0,440	[tCO2/t	CaCO3]

MgCO3 0,522	[tCO2/t	MgCO3]

c)		 Omregningsfaktor

Nivå 1

Karbonater	som	føres	ut	fra	tørkeovnen,	anslås	forsiktig	til	å	være	lik	null,	dvs.	det	forutsettes	full	røsting	
og	en	omregningsfaktor	lik	1.

Nivå 2

Karbonater	som	føres	ut	fra	tørkeovnen	i	kalken,	vurderes	ved	hjelp	av	en	omregningsfaktor	med	en	verdi	
mellom	0	og	1.	Den	driftsansvarlige	kan	forutsette	full	konvertering	for	ett	eller	flere	innsatsmaterialer	
for	tørkeovnen	og	henføre	ikke-konverterte	karbonater	til	gjenværende	innsatsmaterialer	i	tørkeovnen.	
Ytterligere	bestemmelse	av	relevante	kjemiske	parametrer	for	produktene	utføres	i	samsvar	med	avsnitt	
13	i	vedlegg	I.

Beregningsmetode	B	—	jordalkalioksider

CO2-utslipp	oppstår	ved	røsting	av	karbonater	og	skal	beregnes	basert	på	mengden	av	CaO-	og	MgO-innhold	
i	den	produserte	kalken.	Det	skal	ved	hjelp	av	omregningsfaktoren	 tas	behørig	hensyn	 til	Ca	og	Mg	som	
allerede	er	røstet	og	tilføres	tørkeovnen,	for	eksempel	gjennom	flygeaske	eller	brensler	og	råstoffer	med	et	
relevant	CaO-	eller	MgO-innhold.	Kalkovnstøv	som	føres	ut	av	tørkeovnsystemet,	skal	tas	behørig	hensyn	til.

Utslipp fra	karbonater

Følgende	beregningsformel	skal	benyttes:

CO2-utslipp	[t	CO2]	=	Σ	{virksomhetsdataproduksjon	*	utslippsfaktor	*	omregningsfaktor}

a)		 Virksomhetsdata

Nivå 1

Mengden	av	kalk	[t]	produsert	i	løpet	av	rapporteringsperioden	bestemmes	med	en	høyeste	usikkerhet	
på	mindre	enn	±5,0	%.

Nivå 2

Mengden	av	kalk	[t]	produsert	i	løpet	av	rapporteringsperioden	fastsettes	med	en	høyeste	usikkerhet	på	
mindre	enn	±2,5	%.
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b)		 Utslippsfaktorer

Nivå 1

Bestemmelsen	av	mengden	CaO	og	MgO	i	produktet	utføres	i	samsvar	med	avsnitt	13	i	vedlegg	I.

Støkiometriske	 forhold	 som	 vist	 i	 tabell	 2	 skal	 benyttes	 til	 å	 regne	 om	 sammensetningsdata	 til	
utslippsfaktorer	samtidig	som	det	forutsettes	at	all	CaO	og	MgO	er	utledet	av	de	respektive	karbonatene.

Tabell 2

Støkiometriske	forhold

Oksid Støkiometriske	forhold	[tCO2]/[t	jordalkalioksid]

CaO 0,785

MgO 1,092

c)		 Omregningsfaktor

Nivå 1

CaO	og	MgO	i	råstoffene	blir	forsiktig	anslått	til	å	være	lik	null,	dvs.	alt	Ca	og	Mg	i	produktet	forutsettes	
å	ha	sin	opprinnelse	i	karbonatholdige	råstoffer,	noe	som	gjenspeiles	i	omregningsfaktorer	med	verdien	1.

Nivå 2

Mengden	av	CaO	og	MgO	som	allerede	forekommer	i	råstoffene,	vises	ved	hjelp	av	omregningsfaktorer	
med	en	verdi	mellom	0	og	1,	der	en	verdi	lik	1	svarer	til	full	konvertering	av	råstoffets	karbonater	til	
oksider.	Ytterligere	bestemmelse	av	relevante	kjemiske	parametrer	for	råstoffene	utføres	i	samsvar	med	
avsnitt	13	i	vedlegg	I.

2.2.		 MÅLING	AV	CO2-UTSLIPP

Retningslinjene	for	måling	i	vedlegg	I	får	anvendelse.

____________
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VEDLEGG IX

Virksomhetsspesifikke	retningslinjer	for	anlegg	for	produksjon	av	glass	oppført	i	vedlegg	I	til		
direktiv	2003/87/EF

1.	 	 AVGRENSNING	OG	VIRKEOMRÅDE

Dersom	det	foretas	utskilling	av	røykgass	ved	anlegget	og	utslippene	fra	dette	ikke	beregnes	som	en	del	av	
anleggets	prosessutslipp,	skal	de	beregnes	i	samsvar	med	vedlegg	II.

Dette	 vedlegg	 får	 også	 anvendelse	 på	 anlegg	 for	 produksjon	 av	vannløselige	 natrium-	og	kaliumsilikater	
(vannglass)	og	steinull.

2.	 BESTEMMELSE	AV	CO2-UTSLIPP

I	anlegg	for	glassproduksjon	er	CO2-utslipp	et	resultat	av	følgende	utslippskilder	og	kildestrømmer:

–	 nedbryting	av	alkalikarbonater	og	jordalkalikarbonater	ved	smelting	av	råstoffet,

–	 vanlige	fossile	brensler,

–	 alternative	fossilbaserte	brensler	og	råstoffer,

–	 biobrensler	(biomasseavfall),	

–	 andre	brensler,

–	 karbon	som	inneholder	tilsetningsstoffer,	herunder	koks-	og	kullstøv,	

–	 utskilling	av	røykgass.

2.1.		 BEREGNING	AV	CO2-UTSLIPP

2.1.1.	 FORBRENNINGSUTSLIPP

Forbrenningsprosesser	 som	finner	 sted	 i	 anlegg	 for	 produksjon	 av	 glass,	 skal	 overvåkes	 og	 rapporteres	 i	
samsvar	med	vedlegg	II.

2.1.2.	 PROSESSUTSLIPP

CO2	 frigis	 ved	 smelting	 i	 ovnen,	 fra	 karbonater	 i	 råstoffene	 og	 ved	 nøytralisering	 av	HF,	HCl	 og	 SO2	 i	
røykgass	med	kalk	eller	andre	karbonater.	Både	utslipp	fra	nedbryting	av	karbonater	i	smelteprosessen	og	fra	
utskilling	skal	inngå	i	anleggets	utslipp.	De	skal	legges	til	det	samlede	utslippet,	men	om	mulig	rapporteres	
separat.

CO2	fra	karbonater	i	råstoffene	som	slippes	ut	under	smeltingen	i	ovnen,	er	direkte	knyttet	til	glassproduksjonen	
og	 skal	 beregnes	 basert	 på	 den	 omdannede	mengden	 av	 karbonater	 fra	 råstoff	—	 i	 hovedsak	 soda,	 kalk/
kalkstein,	 dolomitt	 og	 andre	 alkalikarbonater	 og	 jordalkalikarbonater	 samt	 karbonatfritt	 resirkulert	 glass	
(glassavfall).

Beregningen	skal	være	basert	på	mengden	forbrukte	karbonater.	Følgende	formel	skal	benyttes:

CO2-utslipp	[t	CO2]	=	∑	{virksomhetsdata	*	utslippsfaktor}	+	∑	{tilsetningsstoff	*	utslippsfaktor}	

Med:	

a)		 Virksomhetsdata

Virksomhetsdata	er	mengden	[t]	av	karbonatholdige	råstoffer	eller	tilsetningsstoffer	tilknyttet	CO2-utslipp,	
slik	 de	 leveres	 (som	 for	 eksempel	 dolomitt,	 kalkstein,	 soda	 og	 andre	 karbonater)	 og	 behandles	 for	
produksjon	av	glass	i	anlegget	i	løpet	av	rapporteringsperioden.
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Nivå 1

Den	samlede	massen	[t]	karbonatholdige	råstoffer	eller	tilsetningsstoffer	som	inneholder	karbon	forbrukt	
i	 løpet	 av	 rapporteringsperioden,	 bestemmes	 per	 type	 råstoff	 av	 den	 driftsansvarlige	 eller	 dennes	
leverandør	med	en	høyeste	usikkerhet	på	±2,5	%.

Nivå 2

Den	samlede	massen	[t]	karbonatholdige	råstoffer	eller	tilsetningsstoffer	som	inneholder	karbon	forbrukt	
i	løpet	av	rapporteringsperioden,	fastsettes	per	type	råstoff	av	den	driftsansvarlige	eller	dennes	leverandør	
med	en	høyeste	usikkerhet	på	±1,5	%.

b)		 Utslippsfaktor

Karbonater

Utslippsfaktorene	 skal	 beregnes	 og	 rapporteres	 i	masseenheter	 av	CO2	 sluppet	 ut	 per	 tonn	 for	 hvert	
karbonatholdige	råstoff.	Støkiometriske	forhold	som	vist	i	tabell	1	nedenfor,	skal	benyttes	til	å	regne	om	
sammensetningsdata	til	utslippsfaktorer.

Nivå 1

Renheten	 til	 relevante	 innsatsmaterialer	bestemmes	ved	hjelp	 av	god	 industriell	 praksis.	De	utledede	
verdiene	skal	justeres	etter	innhold	av	fukt	og	gangart	i	de	anvendte	karbonatmaterialene.

Nivå 2

Bestemmelse	av	mengden	relevante	karbonater	i	hvert	relevant	innsatsmateriale	skal	utføres	i	samsvar	
med	avsnitt	13	i	vedlegg	I.

Tabell 1

Støkiometriske	utslippsfaktorer

Karbonat Utslippsfaktor
[tCO2/t	karbonat]

Merknader

CaCO3 0,440

MgCO3 0,522

Na2CO3 0,415

BaCO3 0,223

Li2CO3 0,596

K2CO3 0,318

SrC03 0,298

NaHCO3 0,524

Generelt:
XY(CO3)Z

Utslippsfaktor	=
[MCO2]/{Y	*	[Mx]	+	Z	*	[MCO3

2-]}
X	=	jordalkalimetall	eller	alkalimetall
Mx	=	molekylvekt	av	X	i	[g/mol]
MCO2	=	molekylvekt	av	CO2	=	44	[g/mol]
MCO3-	=	molekylvekt	av	CO3

2-	=	60	[g/mol]
Y	=	støkiometrisk	tall	for	X
=	1	(for	jordalkalimetall)
=	2	(for	alkalimetall)

Z	=	støkiometrisk	tall	for	CO3
2-	=	1

2.2.		 MÅLING	AV	CO2-UTSLIPP

Retningslinjene	for	måling	i	vedlegg	I	får	anvendelse.

____________
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VEDLEGG X

Virksomhetsspesifikke	retningslinjer	for	anlegg	for	produksjon	av	keramiske	produkter	oppført	i	vedlegg	I	til		
direktiv	2003/87/EF

1.	 	 AVGRENSNING	OG	VIRKEOMRÅDE

Ingen	særlige	krav	med	hensyn	til	avgrensning.

2.	 FASTSETTELSE	AV	CO2-UTSLIPP

I	 anlegg	 for	 produksjon	 av	 keramiske	 produkter	 er	 CO2-utslipp	 et	 resultat	 av	 følgende	 utslippskilder	 og	
kildestrømmer:

–	 vanlige	fossile	brensler	for	tørkeovner,	

–	 alternative	fossile	brensler	for	tørkeovner,

–	 biobrensler	for	tørkeovner,	

–	 røsting	av	kalkstein/dolomitt	og	andre	karbonater	i	råstoffet,	

–	 kalkstein	og	andre	karbonater	for	reduksjon	av	luftforurensende	stoffer	og	annen	rensing	av	røykgass,	

–	 fossile/biomassebaserte	 tilsetningsstoffer	 brukt	 til	 å	 framkalle	 porøsitet,	 f.eks.	 polystyrol,	 rester	 fra	
papirproduksjon	eller	sagflis,	

–	 fossilt	organisk	materiale	i	leiren	og	andre	råstoffer.

2.1.		 BEREGNING	AV	CO2-UTSLIPP

2.1.1.	 FORBRENNINGSUTSLIPP

Forbrenningsprosesser	som	finner	sted	i	anlegg	for	produksjon	av	keramiske	produkter,	skal	overvåkes	og	
rapporteres	i	samsvar	med	vedlegg	II.

2.1.2.	 PROSESSUTSLIPP

CO2	slippes	ut	under	røsting	av	råstoffene	i	tørkeovnen	og	ved	oksidasjonen	av	organisk	materiale	i	leiren	
og	 tilsetningsstoffene,	 og	 fra	 nøytralisering	 av	HF,	HCl	 og	 SO2	 i	 røykgassene	med	 kalkstein	 eller	 andre	
karbonater,	 samt	 fra	 andre	 renseprosesser	 av	 røykgass.	 Anleggets	 utslipp	 skal	 omfatte	 alle	 utslipp	 fra	
nedbryting	av	karbonater	og	oksidasjon	av	organisk	materiale	i	ovnen	samt	fra	rensing	av	røykgass.	De	skal	
legges	til	det	samlede	utslippet,	men	om	mulig	rapporteres	separat.	Beregningen	skal	foretas	som	følger:

CO2-utslippsamlet	[t]	=	CO2-utslippinnsatsmateriale	[t]	+	CO2-utslipprøykgassrensing	[t]

2.1.2.1.		 CO2	FRA	INNSATSMATERIALE

CO2	fra	karbonater	og	fra	karbon	i	andre	innsatsmaterialer	skal	beregnes	ved	hjelp	av	enten	en	beregningsmetode	
basert	 på	mengden	uorganisk	og	organisk	karbon	 i	 råstoffene	 (f.eks.	 ulike	karbonater,	 organisk	 innhold	 i	
leiren	 og	 i	 tilsetningsstoffene)	 som	 omdannes	 i	 prosessen	 (beregningsmetode A),	 eller	 en	metode	 basert	
på	 jordalkalioksider	 i	 produserte	 keramiske	 produkter	 (beregningsmetode B).	 De	 to	 metodene	 anses	 for	
å	være	 likeverdige	 for	keramiske	produkter	basert	på	 rensede	eller	 syntetiske	 leirer.	Beregningsmetode	A	
skal	benyttes	for	keramiske	produkter	basert	på	ubehandlede	leirer	og	når	leirer	eller	tilsetningsstoffer	med	
betydelig	organisk	innhold	blir	benyttet.

Beregningsmetode	A	–	tilført	karbon

Beregningen	er	basert	på	tilført	karbon	(organisk	og	uorganisk)	i	hvert	av	de	relevante	råstoffene,	f.eks.	ulike	
typer	leire,	leireblandinger	eller	tilsetningsstoffer.	Kvarts/silisiumoksid,	feltspat,	kaolin	og	mineralsk	talkum	
utgjør	vanligvis	ikke	betydelige	karbonkilder.
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Virksomhetsdata,	utslippsfaktor	og	omregningsfaktor	skal	vise	til	samme	tilstand	hos	materialet,	helst	tørr	
tilstand.

Følgende	beregningsformel	skal	benyttes:

CO2-utslipp	[tCO2]	=	Σ	{virksomhetsdata	*	utslippsfaktor	*	omregningsfaktor}

Med:	

a)		 Virksomhetsdata

Disse	kravene	får	anvendelse	hver	for	seg	på	hver	av	de	relevante	karbon-bærende	råstoffene	(bortsett	fra	
brensler),	f.eks.	leire	eller	tilsetningsstoffer,	og	det	unngås	dobbelttelling	eller	utelatelser	fra	gjenvunne	
materialer	eller	bypass-materialer.

Nivå 1

Mengden	av	hvert	relevant	råstoff	eller	tilsetningsstoff	[t]	forbrukt	i	løpet	av	rapporteringsperioden	(ikke	
medregnet	tap),	fastsettes	med	en	høyeste	usikkerhet	på	mindre	enn	±7,5	%.

Nivå 2

Mengden	av	hvert	relevant	råstoff	eller	tilsetningsstoff	[t]	forbrukt	i	løpet	av	rapporteringsperioden	(ikke	
medregnet	tap),	fastsettes	med	en	høyeste	usikkerhet	på	mindre	enn	±5,0	%.

Nivå 3

Mengden	av	hvert	relevant	råstoff	eller	tilsetningsstoff	[t]	forbrukt	i	løpet	av	rapporteringsperioden	(ikke	
medregnet	tap),	bestemmes	med	en	høyeste	usikkerhet	på	mindre	enn	±2,5	%.

b)		 Utslippsfaktor

Én	samlet	utslippsfaktor	som	omfatter	både	organisk	og	uorganisk	karbon	(samlet	karbon	(TC)),	kan	
anvendes	 for	 hver	 kildestrøm	 (dvs.	 relevant	 råstoffblanding	 eller	 tilsetningsstoff).	 Som	 et	 alternativ	
kan	 det	 anvendes	 to	 ulike	 utslippsfaktorer	 for	 samlet	mengde	 uorganisk	 karbon	 (TIC)	 og	 for	 samlet	
mengde	organisk	karbon	(TOC)	for	hver	kildestrøm.	Der	dette	er	relevant	skal	støkiometriske	forhold	
anvendes	for	å	regne	om	sammensetningsdata	for	de	enkelte	karbonatene,	som	vist	i	tabell	1	nedenfor.	
Bestemmelse	 av	 biomasseandelen	 av	 tilsetningsstoffer	 som	 ikke	 kvalifiserer	 som	 ren	 biomasse,	 skal	
følge	bestemmelsene	i	avsnitt	13.4	i	vedlegg	I.

Tabell 1

Støkiometriske	forhold

Karbonater Støkiometriske	forhold

CaCO3 0,440	[tCO2/t	CaCO3]

MgCO3 0,522	[tCO2/t	MgCO3]

BaCO3 0,223	[tCO2/t	BaCO3]

Generelt:
XY(CO3)Z

Utslippsfaktor	=	[MCO2]/	{Y	*	[Mx]	+	Z	
*[MCO3

2-]}
X	=	jordalkalimetall	eller	alkalimetall
Mx	=	molekylvekt	av	X	i	[g/mol]
MCO2	=	molekylvekt	av	CO2	=	44	[g/mol]
MCO3-	=	molekylvekt	av	CO3

2-	=	60	[g/mol]
Y	=	støkiometrisk	tall	for	X
=	1	(for	jordalkalimetall)
=	2	(for	alkalimetall)

Z	=	støkiometrisk	tall	for	CO3
2-	=	1
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Nivå 1

En	forsiktig	anslått	verdi	på	0,2	tonn	CaCO3	(tilsvarende	0,08794	tonn	CO2)	per	tonn	tørr	leire	anvendes	
for	beregning	av	utslippsfaktoren	i	stedet	for	resultater	av	analyser.

Nivå 2

En	 utslippsfaktor	 for	 hver	 kildestrøm	 utledes	 og	 ajourføres	 minst	 én	 gang	 per	 år	 ved	 hjelp	 av	 god	
industriell	praksis	som	gjenspeiler	anleggsspesifikke	forhold	og	anleggets	produktblanding.

Nivå 3

Bestemmelse	av	sammensetning	av	relevante	råstoffer	utføres	i	samsvar	med	avsnitt	13	i	vedlegg	I.

c)		 Omregningsfaktor

Nivå 1

Karbonater	og	annet	karbon	som	føres	ut	fra	ovnen	i	produktene,	blir	forsiktig	antatt	å	være	lik	null,	dvs.	
det	forutsettes	full	røsting	og	oksidasjon	som	gjenspeiles	i	en	omregningsfaktor	lik	1.

Nivå 2

Karbonater	og	annet	karbon	som	føres	ut	fra	ovnen,	fanges	opp	ved	hjelp	av	omregningsfaktorer	med	
en	verdi	mellom	0	og	1,	der	en	verdi	lik	1	svarer	til	full	omdanning	av	karbonater	eller	annet	karbon.	
Ytterligere	bestemmelse	av	relevante	kjemiske	parametrer	for	produktene	utføres	i	samsvar	med	avsnitt	
13	i	vedlegg	I.

Beregningsmetode	B	—	jordalkalioksider

CO2	 fra	 røsting	 beregnes	 på	 grunnlag	 av	mengdene	produserte	 keramiske	produkter	 og	 innholdet	 av	
CaO,	MgO	og	andre	(jord)alkalioksider	i	de	keramiske	produktene	(virksomhetsdataPRODUSERT	MATERIALE).	
Utslippsfaktoren	korrigeres	for	allerede	røstet	Ca	og	Mg,	og	for	andre	jordalkalimetaller/alkalier	som	
tilføres	ovnen	(virksomhetsdataINNSATSMATERIALE),	for	eksempel	alternative	brensler	og	råstoffer	med	et	
relevant	CaO-	eller	MgO-innhold.	Følgende	beregningsformel	skal	benyttes:

CO2-utslipp	[tCO2]	=	Σ	{virksomhetsdata	*	utslippsfaktor	*	omregningsfaktor}}

Med:	

a)		 Virksomhetsdata

Virksomhetsdata	for	produktene	er	knyttet	til	bruttoproduksjon,	herunder	avviste	produkter	og	glassavfall	
fra	ovner	og	transport.

Nivå 1

Mengden	av	produkter	for	rapporteringsperioden	blir	utledet	med	en	høyeste	usikkerhet	på	mindre	enn	
±7,5	%.

Nivå 2

Mengden	av	produkter	for	rapporteringsperioden	blir	utledet	med	en	høyeste	usikkerhet	på	mindre	enn	
±5,0	%.

Nivå 3

Mengden	av	produkter	for	rapporteringsperioden	blir	utledet	med	en	høyeste	usikkerhet	på	mindre	enn	
±2,5	%.

b)		 Utslippsfaktor

Én	samlet	utslippsfaktor	skal	beregnes	basert	på	innholdet	av	relevante	metalloksider,	f.eks.	CaO,	MgO	
og	BaO	i	produktet	ved	hjelp	av	de	støkiometriske	forholdene	i	tabell	2.
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Tabell 2

Støkiometriske	forhold

Oksid Støkiometriske	forhold Merknader

CaO 0,785	[tonn	CO2	per	tonn	oksid]

MgO 1,092	[tonn	CO2	per	tonn	oksid]

BaO 0,287	[tonn	CO2	per	tonn	oksid]

Generelt:
XY(O)Z

Utslippsfaktor	=	[MCO2]/	{Y	*	[Mx]	+	Z	
*[MCO2]}

X	=	jordalkalimetall	eller	alkalimetall
Mx	=	molekylvekt	av	X	i	[g/mol]
MCO2	=	molekylvekt	av	CO2	=	44	[g/mol]
MO	=	molekylvekt	av	O	=	16	[g/mol]
Y	=	støkiometrisk	tall	for	X
=	1	(for	jordalkalimetall)
=	2	(for	alkalimetall)

Z	=	støkiometrisk	tall	for	O	=	1

Nivå 1

En	 forsiktig	 anslått	 verdi	 på	 0,123	 tonn	CaO	 (tilsvarende	 0,09642	 tonn	CO2)	 per	 tonn	 av	 produktet	
anvendes	for	beregning	av	utslippsfaktoren	i	stedet	for	resultater	av	analyser.

Nivå 2

En	 utslippsfaktor	 for	 hver	 kildestrøm	 utledes	 og	 ajourføres	 minst	 én	 gang	 per	 år	 ved	 hjelp	 av	 god	
industriell	praksis	som	gjenspeiler	anleggsspesifikke	forhold	og	anleggets	produktblanding.

Nivå 3

Bestemmelse	av	sammensetning	av	produktene	utføres	i	samsvar	med	avsnitt	13	i	vedlegg	I.

c)		 Omregningsfaktor

Nivå 1

Relevante	 oksider	 i	 råstoffene	 blir	 forsiktig	 anslått	 til	 å	 være	 lik	 null,	 dvs.	 alt	Ca,	Mg,	Ba	 og	 andre	
relevante	alkalioksider	i	produktet	forutsettes	å	ha	sin	opprinnelse	i	karbonatholdige	råstoffer,	noe	som	
gjenspeiles	i	omregningsfaktorer	med	verdien	1.

Nivå 2

Relevante	oksider	i	råstoffene	gjenspeiles	i	omregningsfaktorer	med	en	verdi	mellom	0	og	1,	der	en	verdi	
lik	0	 svarer	 til	 at	et	 fullstendig	 innhold	av	 relevant	oksid	allerede	 forekommer	 i	 råstoffet.	Ytterligere	
bestemmelse	av	relevante	kjemiske	parametrer	for	råstoffene	utføres	i	samsvar	med	avsnitt	13	i	vedlegg	
I.

2.1.2.2.		 CO2	FRA	KALK	FOR	REDUKSJON	AV	LUFTFORURENSENDE	STOFFER	OG	ANNEN	RENSING	AV	
RØYKGASS

CO2	fra	kalk	or	reduksjon	av	luftforurensende	stoffer	og	annen	rensing	av	røykgass	skal	beregnes	basert	på	
mengden	av	CaCO3	i	innsatsmaterialet.	Det	bør	unngås	dobbelttelling	av	brukt	kalk	resirkulert	som	råstoff	
ved	samme	anlegg.

Følgende	beregningsformel	skal	benyttes:

CO2-utslipp	[tCO2]	=	virksomhetsdata	*	utslippsfaktor	
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Med:	

a)		 Virksomhetsdata

Nivå 1

Mengden	[t]	tørt	CaCO3	som	er	forbrukt	i	løpet	av	rapporteringsperioden,	bestemt	av	den	driftsansvarlige	
eller	dennes	leverandører	ved	veiing	og	med	en	høyeste	usikkerhet	på	mindre	enn	±	7,5	%.

b)		 Utslippsfaktor

Nivå 1

Støkiometriske	forhold	for	CaCO3	som	vist	i	tabell	1.

2.2.		 MÅLING	AV	CO2-UTSLIPP

Retningslinjene	for	måling	i	vedlegg	I	får	anvendelse.

____________



EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidendeNr.	38/388 27.6.2013

VEDLEGG XI

Virksomhetsspesifikke	retningslinjer	for	anlegg	for	produksjon	av	papirmasse	og	papir	oppført	 i	vedlegg	I	til	
direktiv	2003/87/EF

1.	 	 AVGRENSNING	OG	VIRKEOMRÅDE

Dersom	 anlegget,	 etter	 godkjenning	 fra	 vedkommende	myndighet,	 fører	 ut	CO2	 som	 stammer	 fra	 fossilt	
brensel,	for	eksempel	til	et	nærliggende	anlegg	for	utfelt	kalsiumkarbonat,	skal	denne	utførselen	ikke	inngå	
i	anleggets	utslipp.

Dersom	det	foretas	utskilling	av	røykgass	ved	anlegget	og	utslippene	fra	dette	ikke	beregnes	som	en	del	av	
anleggets	prosessutslipp,	skal	de	beregnes	i	samsvar	med	vedlegg	II.

2.	 BESTEMMELSE	AV	CO2-UTSLIPP

Prosesser	for	produksjon	av	papirmasse	og	papir	som	kan	føre	til	CO2-utslipp,	omfatter	

–	 kraftkjeler,	gassturbiner	og	andre	forbrenningsinnretninger	som	produserer	damp	eller	kraft	til	anlegget,	

–	 gjenvinningskjeler	og	andre	innretninger	som	brenner	opp	brukt	kokevæske,	

–	 forbrenningsovner,	

–	 kalkovner	og	røsteovner,

–	 utskilling	av	røykgass,

–	 tørkeapparater	som	benytter	fossilt	brensel	(for	eksempel	infrarøde	tørkeapparater).

Renseanlegg	 for	 avløpsvann	 og	 fyllplasser,	 herunder	 anlegg	 for	 anaerob	 behandling	 av	 avløpsvann	 eller	
forråtnelse	av	slam	samt	fyllplasser	som	brukes	til	deponering	av	avfall	fra	papirfabrikker,	er	ikke	oppført	
i	vedlegg	 I	 til	direktiv	2003/87/EF.	Utslippene	 fra	disse	omfattes	derfor	 ikke	av	virkeområdet	 til	direktiv	
2003/87/EF.

2.1.		 BEREGNING	AV	CO2-UTSLIPP

2.1.1.	 FORBRENNINGSUTSLIPP

Utslipp	 fra	 forbrenningsprosesser	 som	 finner	 sted	 i	 anlegg	 for	 produksjon	 av	 papirmasse	 og	 papir,	 skal	
overvåkes	i	samsvar	med	vedlegg	II.

2.1.2.	 PROSESSUTSLIPP

Utslippene	forårsakes	av	bruken	av	karbonater	som	tilskuddskjemikalier	i	papirfabrikker.	Selv	om	tap	av	natrium	
og	kalsium	fra	gjenvinningssystemet	og	kaustiseringsanlegget	vanligvis	oppveies	av	ikke-karbonatholdige	
kjemikalier,	brukes	noen	ganger	små	mengder	kalsiumkarbonat	(CaCO3)	og	natriumkarbonat	(Na2CO3),	som	
faktisk	fører	til	utslipp	av	CO2.	Karbonet	i	disse	kjemikaliene	er	vanligvis	av	fossil	opprinnelse,	selv	om	det	
i	noen	tilfeller	kan	stamme	fra	biomasse	(f.eks.	Na2CO3	kjøpt	fra	natronbaserte	halvkjemiske	fabrikker).

Det	forutsettes	at	karbonet	i	disse	kjemikaliene	slippes	ut	som	CO2	fra	kalkovnen	eller	gjenvinningsovnen.	
Disse	utslippene	bestemmes	ved	å	forutsette	at	alt	karbonet	i	CaCO3	og	Na2CO3	som	brukes	i	gjenvinnings-	
og	kaustiseringsanlegget,	slippes	ut	i	atmosfæren.

Det	er	nødvendig	å	tilsette	kalsium	på	grunn	av	tap	i	kaustiseringsanlegget,	der	den	største	delen	av	dette	er	
i	form	av	kalsiumkarbonat.

CO2-utslipp	skal	beregnes	slik:

CO2-utslipp	=	Σ	{(virksomhetsdatakarbonat	*	utslippsfaktor)}
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Med:	

a)		 Virksomhetsdata

Virksomhetsdatakarbonat	er	mengdene	av	CaCO3	og	Na2CO3	som	forbrukes	i	prosessen.

Nivå 1

Mengden	[t]	av	CaCO3	og	Na2CO3	som	er	 forbrukt	 i	prosessen,	bestemt	av	den	driftsansvarlige	eller	
dennes	leverandører	med	en	høyeste	usikkerhet	på	mindre	enn	±	2,5	%.

Nivå 2

Mengden	[t]	av	CaCO3	og	Na2CO3	som	er	 forbrukt	 i	prosessen,	bestemt	av	den	driftsansvarlige	eller	
dennes	leverandører	med	en	høyeste	usikkerhet	på	mindre	enn	±	1,5	%.

b)		 Utslippsfaktor

Nivå 1

Støkiometriske	forhold	[tCO2/tCaCO3]	og	[tCO2/tNa2CO3]	for	karbonater	som	ikke	stammer	fra	biomasse,	som	
angitt	i	tabell	1.	Karbonater	fra	biomasse	veies	med	en	utslippsfaktor	på	0	[tCO2/t	karbonat].

Tabell 1

Støkiometriske	utslippsfaktorer

Karbonatets	type	og	opprinnelse Utslippsfaktor
[tCO2/t	karbonat]

CaCO3-tilskudd	i	papirmassefabrikker 0,440

Na2CO3-tilskudd	i	papirmassefabrikker 0,415

Disse	verdiene	skal	justeres	etter	innholdet	av	fukt	og	gangart	i	de	anvendte	karbonatmaterialene.

2.2.		 MÅLING	AV	CO2-UTSLIPP

Retningslinjene	for	måling	i	vedlegg	I	får	anvendelse.

________
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VEDLEGG XII

Retningslinjer	for	fastsettelse	av	utslipp	av	klimagasser	ved	systemer	for	kontinuerlig	måling	av	utslipp

1.	 	 AVGRENSNING	OG	VIRKEOMRÅDE

Bestemmelsene	 i	 dette	 vedlegg	gjelder	 utslipp	 av	klimagasser	 fra	 virksomheter	 som	omfattes	 av	 direktiv	
2003/87/EF.	CO2-utslipp	kan	forekomme	ved	flere	utslippskilder	i	et	anlegg.

2.	 BESTEMMELSE	AV	UTSLIPP	AV	KLIMAGASSER

Nivå 1

For	hver	utslippskilde	skal	det	oppnås	en	samlet	usikkerhet	i	de	samlede	utslippene	for	rapporteringsperioden	
på	mindre	enn	±	10	%.

Nivå 2

For	hver	utslippskilde	skal	det	oppnås	en	samlet	usikkerhet	i	de	samlede	utslippene	for	rapporteringsperioden	
på	mindre	enn	±	7,5	%.

Nivå 3

For	hver	utslippskilde	skal	det	oppnås	en	samlet	usikkerhet	i	de	samlede	utslippene	for	rapporteringsperioden	
på	mindre	enn	±	5	%.

Nivå 4

For	hver	utslippskilde	skal	det	oppnås	en	samlet	usikkerhet	i	de	samlede	utslippene	for	rapporteringsperioden	
på	mindre	enn	±	2,5	%.

Generell tilnærmingsmåte

Samlede	utslipp	av	en	klimagass	 fra	en	utslippskilde	 for	 rapporteringsperioden	skal	bestemmes	ved	hjelp	
av	formelen	nedenfor.	Parametrer	i	formelen	for	slik	bestemmelse	skal	være	i	samsvar	med	bestemmelsene	
i	avsnitt	6	i	vedlegg	I.	Dersom	det	er	flere	utslippskilder	i	et	enkelt	anlegg	og	disse	ikke	kan	måles	som	et	
samlet	utslipp,	skal	utslipp	fra	disse	utslippskildene	måles	separat	og	legges	sammen	for	å	angi	de	samlede	
utslippene	for	vedkommende	klimagass	i	løpet	av	rapporteringsperioden	for	hele	anlegget.

Klimagass-samlet	årlig	[t]	=	Σi=l
driftstimer_per_år(klimagasskonsentrasjoni	*	røykgasstrømi)

Med:	

Klimagasskonsentrasjon

Klimagasskonsentrasjonen	i	røykgassen	bestemmes	ved	kontinuerlig	måling	på	et	representativt	sted.

Røykgasstrøm

Den	tørre	røykgasstrømmen	kan	bestemmes	ved	en	av	følgende	metoder:

	 METODE	A

Røykgasstrømmen	Qe	beregnes	ved	hjelp	av	en	massebalansemetode,	samtidig	som	det	 tas	hensyn	til	alle	
betydelige	parametrer	som	innsatsmateriale,	tilført	luftstrøm,	prosesseffektivitet,	osv.	og	på	produksjonssiden	
selve	produktet,	konsentrasjoner	av	O2,	SO2	og	NOx	osv.

Denne	særlige	beregningsmetoden	skal	godkjennes	av	vedkommende	myndighet	som	del	av	evalueringen	av	
overvåkingsplanen	og	overvåkingsmetoden	i	denne.

	 METODE	B

Røykgasstrømmen	Qe	bestemmes	ved	kontinuerlig	måling	av	strømmen	på	et	representativt	sted.

___________________
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KOMMISJONEN	 FOR	 DE	 EUROPEISKE	 FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	henvisning	til	europaparlaments-	og	rådsdirektiv	2003/87/
EF	 av	 13.	 oktober	 2003	 om	 opprettelse	 av	 en	 ordning	 for	
handel	med	utslippskvoter	for	klimagasser	i	Fellesskapet	og	om	
endring	av	rådsdirektiv	96/61/EF(1),	særlig	artikkel	19	nr.	3,

under	henvisning	til	europaparlaments-	og	rådsvedtak	280/2004/
EF	 av	 11.	 februar	 2004	 om	 en	 overvåkingsordning	 for	
Fellesskapets	utslipp	av	klimagasser	og	for	gjennomføring	av	
Kyotoprotokollen(2),	 særlig	 artikkel	 6	 nr.	 1	 første	 ledd	 annet	
punktum,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Ved	 forordning	 (EF)	 nr.	 2216/2004(3)	 er	 det	 fastsatt	
alminnelige	 bestemmelser,	 funksjonsspesifikasjoner,	
tekniske	 spesifikasjoner	 og	 drifts-	 og	 vedlikeholdskrav	
for	 det	 standardiserte	 og	 sikre	 registersystemet	 som	
består	 av	 standardiserte	 elektroniske	 databaser	 med	
felles	 dataelementer	 og	 Fellesskapets	 uavhengige	
transaksjonslogg.

2)	 Dersom	 registrene	 kommuniserer	 med	 Fellesskapets	
uavhengige	 transaksjonslogg	 via	 den	 uavhengige	
transaksjonsloggen	 til	 De	 forente	 nasjoners	
rammekonvensjon	 om	 klimaendring	 (UNFCCC),	 er	
det	 som	 følge	 av	 registersystemets	 arkitektur	 bare	
mulig	 å	 endre	 rutingen	 for	 alle	 registrene	 samtidig.	 Et	
register	som	ikke	er	ferdig	innen	en	gitt	frist,	bør	derfor	
også	 avbryte	 sin	 deltaking	 i	 Fellesskapets	 ordning	 for	
handel	 med	 utslippskvoter	 for	 klimagasser	 dersom	
andre	medlemsstater	kopler	 seg	 til	Klimakonvensjonens	
uavhengige	 transaksjonslogg	 uten	 dette	 registeret.	 Når	

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	200	av	1.8.2007,	s.	5,	er	
omhandlet	i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	56/2008	av	25.	april	2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	XX	(Miljø),	se	EØS-tillegget	til	Den	
europeiske	unions	tidende	nr.	52,	21.8.2008,	s.	27.

(1)	 EUT	L	275	av	25.10.2003,	s.	32.	Direktivet	endret	ved	direktiv	2004/101/
EF	(EUT	L	338	av	13.11.2004,	s.	18).

(2)	 EUT	L	49	av	19.2.2004,	s.	1.
(3)	 EUT	L	386	av	29.12.2004,	s.	1.

Klimakonvensjonens	 uavhengige	 transaksjonslogg	
tas	 i	 bruk,	 bør	 det	 derfor	 sikres	 at	 den	 er	 koplet	 til	
Fellesskapets	uavhengige	transaksjonslogg	og	registrene,	
enten	 når	 det	 er	 teknisk	mulig	 å	 foreta	 en	 slik	 kopling,	
eller	når	Fellesskapet	finner	det	hensiktsmessig	å	kople	de	
to	transaksjonsloggene	sammen.

3)	 På	 det	 nåværende	 tidspunkt	 er	 det	 forutsett	 at	 når	
det	 finnes	 en	 kopling	 mellom	 Klimakonvensjonens	
og	 Fellesskapets	 uavhengige	 transaksjonslogger,	
skal	 registrene	 koples	 til	 Fellesskapets	 uavhengige	
transaksjonslogg	 via	 Klimakonvensjonens	 uavhengige	
transaksjonslogg.	 Samspillet	 mellom	 Fellesskapets	
uavhengige	transaksjonslogg	og	registrene	ville	imidlertid	
fortone	 seg	 mye	 enklere	 og	 mer	 fleksibelt	 dersom	
registrene	 kunne	 kople	 seg	 til	 Klimakonvensjonens	
uavhengige	 transaksjonslogg	 via	 Fellesskapets	
uavhengige	 transaksjonslogg.	 Den	 sentrale	 forvalteren	
bør	derfor	ha	myndighet	til	å	avgjøre	hvordan	koplingen	
skal	gjennomføres.

4)	 Både	medlemsstatene	og	Fellesskapet	bør	 sikre	at	deres	
registre	 koples	 til	 Klimakonvensjonens	 uavhengige	
transaksjonslogg	så	tidlig	som	mulig,	og	de	bør	framlegge	
for	 forvalteren	 for	 Klimakonvensjonens	 uavhengige	
transaksjonslogg	de	dokumentene	som	er	nødvendige	for	
å	initialisere	deres	registre	med	denne	transaksjonsloggen	
i	samsvar	med	funksjonsspesifikasjonene	og	de	tekniske	
spesifikasjonene	 for	 datautvekslingsstandarder	 for	
registersystemer	 innenfor	 rammen	av	Kyotoprotokollen,	
som	 er	 utarbeidet	 i	 henhold	 til	 beslutning	 24/CP.8	 fra	
Klimakonvensjonens	partskonferanse.

5)	 Fellesskapet	bør	 treffe	alle	nødvendige	 tiltak	 for	å	 sikre	
at	 medlemsstatenes	 registre,	 Fellesskapets	 uavhengige	
transaksjonslogg	 og	 Klimakonvensjonens	 uavhengige	
transaksjonslogg	er	koplet	 til	hverandre	før	1.	desember	
2007.

6)	 Registrene	bør	kunne	sikre	at	det	bare	er	mulig	å	føre	inn	
verifiserte	utslipp	i	registrene	når	rapporten	om	verifiserte	
utslipp	er	framlagt	for	vedkommende	myndighet,	og	etter	
fristen	 for	 innlevering	 av	 kvotene	 bør	 opplysningene	
om	verifiserte	 utslipp	 rettes	 bare	 dersom	vedkommende	
myndighet	samtidig	opplyser	om	overholdelsesstatus	for	
det	anlegget	som	har	verifiserte	utslipp	som	rettes.

KOMMISJONSFORORDNING	(EF)	nr.	916/2007

av	31.	juli	2007

om	 endring	 av	 kommisjonsforordning	 (EF)	 nr.	 2216/2004	 om	 et	 standardisert	 og	 sikkert	
registersystem	i	samsvar	med	europaparlaments-	og	rådsdirektiv	2003/87/EF	og	europaparlaments-	

og	rådsvedtak	nr.	280/2004/EF(*)

2013/EØS/38/32
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7)	 Det	 bør	 vedtas	 bestemmelser	 for	 å	 sikre	 at	 de	
medlemsstatene	som	ikke	er	 i	stand	til	å	utstede	tildelte	
utslippsenheter	 (AAU),	 av	 andre	 årsaker	 enn	 at	 det	 er	
fastslått	 at	 de	 ikke	 har	 rett	 til	 å	 overføre	 eller	 erverve	
utslippsreduksjonsenheter	(ERU)	og	AAU,	og	som	bruker	
godkjente	 utslippsreduksjoner	 (CER)	 i	 samsvar	 med	
bestemmelsene	i	beslutning	11/CMP.1	i	Kyotoprotokollen	
til	Klimakonvensjonen,	fortsatt	kan	delta	på	like	vilkår	i	
Fellesskapets	ordning	for	handel	med	utslippskvoter,	idet	
denne	 deltakingen	 ellers	 kan	 bli	 blokkert	 i	 tidsrommet	
2008-2012	 da	 disse	 medlemsstatene,	 i	 motsetning	 til	
alle	andre	medlemsstater,	ikke	kan	utstede	kvoter	som	er	
konvertert	fra	AAU.	En	slik	lik	deltaking	bør	gjøres	mulig	
gjennom	en	mekanisme	i	Fellesskapets	register,	som	gjør	
det	mulig	 for	 de	 driftsansvarlige	 i	medlemsstatene	 som	
ikke	 har	 AAU,	 å	 bytte	 kvoter	 som	 ikke	 er	 konvertert	
fra	AAU,	 til	kvoter	som	er	konvertert	 fra	AAU,	når	det	
overføres	kvoter	til	kontoer	i	registre	i	de	medlemsstatene	
som	har	AAU.	En	tilsvarende	prosess	bør	sikre	lignende	
overføringer	i	motsatt	retning.	Ved	å	endre	reglene	for	å	
beregne	et	anleggs	overholdelsesstatus,	som	er	det	tallet	
registrene	 bruker	 for	 å	 uttrykke	 om	 en	 driftsansvarlig	
har	 overholdt	 sin	 plikt	 til	 å	 innlevere	 kvoter	 i	
henhold	 til	 direktiv	 2003/87/EF,	 bør	 det	 forhindres	
at	 de	 driftsansvarlige	 ikke	 anses	 for	 å	 ha	 oppfylt	 sine	
forpliktelser	 i	 henhold	 til	 direktiv	2003/87/EF,	 ettersom	
det	innleveres	kvoter	for	et	år	som	ikke	er	året	forut	for	
det	inneværende	året.

8)	 Medlemsstatenes	 tildeling	 av	 kvoter	 fra	 reserven	 til	
nyinntredere	og	strømmen	av	kvoter	til	reserven	på	grunn	
av	 at	 andre	 anlegg	 stenges,	 bør	 gjengis	 i	 den	 nasjonale	
tildelingsplanen	 slik	 at	 offentligheten	 får	 adgang	
til	 omfattende	 og	 ajourførte	 opplysninger	 om	 slike	
transaksjoner.

9)	 For	å	sikre	at	Fellesskapets	uavhengige	transaksjonslogg	
kan	 fungere	 til	 tross	 for	 feil	 i	 Klimakonvensjonens	
uavhengige	 transaksjonslogg,	 bør	 kontrollene	 som	 er	
definert	 i	 funksjonsspesifikasjonene	 og	 de	 tekniske	
spesifikasjonene	 for	 datautvekslingsstandarder	 for	
registersystemer	innenfor	rammen	av	Kyotoprotokollen,	
som	 er	 utarbeidet	 i	 henhold	 til	 beslutning	 24/CP.8	 fra	
Klimakonvensjonens	partskonferanse,	og	som	skal	utføres	
av	Klimakonvensjonens	uavhengige	transaksjonslogg	og	
på	det	nåværende	tidspunkt	gjennomføres	i	Fellesskapets	
uavhengige	 transaksjonslogg,	 angis	 i	 Fellesskapets	
regelverk.

10)	 Det	er	svært	viktig	å	angi	en	siste	dato	for	når	opplysninger	
om	 anleggenes	 verifiserte	 utslipp	 kan	 framlegges,	 for	
å	 kunne	 fullføre	 den	 årlige	 gjennomføringsrunden.	 På	
bakgrunn	 av	 tidligere	 erfaringer	 bør	 den	 nåværende	
fristen	 for	 å	 framlegge	 disse	 opplysningene	 erstattes	
av	 en	 bestemmelse	 som	 sikrer	 at	 medlemsstatenes	 og	
Kommisjonens	framlegging	av	disse	opplysningene	skjer	
snarest	mulig	på	en	samordnet	og	harmonisert	måte.

11)	 Ettersom	den	informasjonen	om	oppfyllelse	av	plikten	til	
å	innlevere	kvoter	per	anlegg	i	henhold	til	bestemmelsene	
i	vedlegg	XVI	til	forordning	(EF)	nr.	2216/2004	som	på	
det	 nåværende	 tidspunkt	 er	 presentert	 på	 Fellesskapets	
uavhengige	 transaksjonslogg,	 ikke	 alltid	 er	 tydelig,	
særlig	med	hensyn	 til	 eventuelle	 endringer	 i	 et	 anleggs	
overholdelsesstatus	 etter	 fristen	 for	 innlevering	 av	
kvoter,	bør	informasjonen	om	oppfyllelse	av	plikten	til	å	
innlevere	gjøres	mer	detaljert	og	spesifikk.

12)	 For	å	sikre	lik	tilgang	til	opplysninger	knyttet	til	markedet,	
som	er	et	grunnleggende	krav	for	et	velfungerende	marked,	
bør	 Fellesskapets	 uavhengige	 transaksjonslogg	 stille	 til	
rådighet	ytterligere	opplysninger	for	offentligheten,	blant	
annet	opplysninger	som	viser	om	en	konto	er	sperret	eller	
ikke,	hvilke	avgifter	som	gjelder	for	de	ulike	registrene,	
og	 tabellen	 over	 den	 reserven	 som	 kreves	 i	 henhold	
til	 kommisjonsvedtak	 2006/780/EF	 av	 13.	 november	
2006	 om	 unngåelse	 av	 dobbelttelling	 av	 reduksjoner	 i	
klimagassutslippet	 innenfor	 rammen	 av	 Fellesskapets	
ordning	 for	 handel	 med	 utslippskvoter	 når	 det	 gjelder	
prosjektvirksomhet	 i	 henhold	 til	 Kyotoprotokollen,	 i	
samsvar	med	europaparlaments-	og	rådsdirektiv	2003/87/
EF(1),	 andelen	 av	 de	 anleggene	 som	allerede	 har	meldt	
sine	verifiserte	utslipp,	samt	hvor	stor	andel	av	kvotene	
som	ikke	har	vært	gjenstand	for	transaksjoner	i	tidsrommet	
mellom	tildeling	og	innlevering.

13)	 Forordning	(EF)	nr.	2216/2004	bør	derfor	endres.

14)	 Tiltakene	 fastsatt	 i	 denne	 forordning	 er	 i	 samsvar	med	
uttalelse	fra	Komiteen	for	klimaendringer	—

VEDTATT	DENNE	FORORDNING:

Artikkel 1

I	forordning	(EF)	nr.	2216/2004	gjøres	følgende	endringer:

1.	 I	artikkel	2	gjøres	følgende	endringer:

a)	 bokstav	e)	skal	lyde:

«e)	«tildelt	 utslippsenhet»	 (AAU)	 en	 enhet	 utstedt	 i	
samsvar	med	artikkel	7	nr.	3	i	vedtak	nr.	280/2004/
EF	eller	av	en	part	i	Kyotoprotokollen,»

(1)	 EUT	L	316	av	16.11.2006,	s.	12.



27.6.2013 Nr.	38/393EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

b)	 i	bokstav	p)	tilføyes	følgende	setning:

«Det	 gjelder	 særlige	 bestemmelser	 for	 de	 registrene	
som	er	nevnt	i	artikkel	63a,»

2.	 I	artikkel	3	nr.	3	skal	nytt	ledd	lyde:

«Fra	1.	februar	2008	skal	hvert	register	på	en	riktig	måte	
kunne	 utføre	 alle	 de	 prosessene	 som	gjelder	 automatiske	
endringer	 i	 tabellen	 over	 den	 nasjonale	 tildelingsplanen	
som	er	fastsatt	i	vedlegg	XIa.»

3.	 I	artikkel	5	gjøres	følgende	endringer:

a)	 nr.	4	og	5	skal	lyde:

«4.		 Den	sentrale	forvalteren	skal	stille	til	rådighet	de	
administrative	prosessene	nevnt	i	vedlegg	XI	for	å	bidra	
til	registersystemets	dataintegritet,	samt	de	prosessene	
som	er	knyttet	til	automatiske	endringer	i	tabellen	over	
den	 nasjonale	 tildelingsplanen	 angitt	 i	 vedlegg	 XIa,	
for	 å	 sikre	 at	 tabeller	 over	 nasjonale	 tildelingsplaner	
gjenspeiler	 antall	 kvoter	 som	 er	 utstedt	 til	 og	 tildelt	
anlegg.

5.	 Den	sentrale	forvalteren	skal	utføre	de	prosessene	
som	 gjelder	 kvoter,	 verifiserte	 utslipp,	 automatiske	
endringer	i	tabellen	over	den	nasjonale	tildelingsplanen,	
kontoer	eller	Kyoto-enheter	bare	når	det	er	nødvendig	
for	at	vedkommende	skal	kunne	utføre	sine	oppgaver	
som	sentral	forvalter.»

b)	 i	nr.	6	skal	nytt	ledd	lyde:	

«Fra	 1.	 februar	 2008	 skal	 Fellesskapets	 uavhengige	
transaksjonslogg	 på	 en	 riktig	 måte	 kunne	 utføre	 alle	
de	 prosessene	 som	 gjelder	 automatiske	 endringer	 i	
tabellen	 over	 den	 nasjonale	 tildelingsplanen	 som	 er	
fastsatt	i	vedlegg	XIa.»

4.	 Artikkel	6	nr.	2	skal	lyde:

«2.		 Fra	 1.	 februar	 2008	 og	 til	 kommunikasjonslenken	
nevnt	i	artikkel	7	er	blitt	opprettet,	skal	alle	prosesser	som	
gjelder	kvoter,	verifiserte	utslipp,	automatiske	endringer	 i	
tabellen	over	den	nasjonale	tildelingsplanen	samt	kontoer	
utføres	 ved	 å	 utveksle	 data	 via	 Fellesskapets	 uavhengige	
transaksjonslogg.»

5.	 Artikkel	7	skal	lyde:

«Artikkel 7

Kommunikasjonslenke	 mellom	 de	 uavhengige	
transaksjonsloggene

1.	 En	 kommunikasjonslenke	 mellom	 Fellesskapets	
uavhengige	 transaksjonslogg	 og	 Klimakonvensjonens	

uavhengige	transaksjonslogg	anses	som	opprettet	når	disse	
systemene	 er	 koplet	 sammen	 på	 grunnlag	 av	 et	 vedtak	
som	er	gjort	av	den	sentrale	forvalteren	etter	samråd	med	
Komiteen	for	klimaendringer.	Den	sentrale	forvalteren	skal	
opprette	og	vedlikeholde	en	slik	lenke	når

a)	 alle	 registrene	 har	 utført	 Klimakonvensjonens	
framgangsmåte	for	initialisering	med	godt	resultat,	og

b)	 Fellesskapets	 uavhengige	 transaksjonslogg	 og	
Klimakonvensjonens	uavhengige	transaksjonslogg	kan	
gi	den	nødvendige	funksjonaliteten	og	koples	sammen.

2.	 Dersom	 vilkårene	 fastsatt	 i	 nr.	 1	 ikke	 er	 oppfylt,	
kan	 Kommisjonen	 med	 støtte	 fra	 et	 flertall	 av	
medlemmene	i	Komiteen	for	klimaendringer	pålegge	den	
sentrale	 forvalteren	 å	 opprette	 og	 vedlikeholde	 en	 slik	
kommunikasjonslenke.

3.	 Når	det	er	blitt	opprettet	en	lenke	som	angitt	i	nr.	1,	
skal	 alle	prosesser	 som	gjelder	kvoter,	verifiserte	utslipp,	
kontoer,	automatiske	endringer	i	tabellen	over	den	nasjonale	
tildelingsplanen	samt	Kyoto-enheter,	utføres	ved	å	utveksle	
data	via	Klimakonvensjonens	uavhengige	transaksjonslogg	
og	deretter	til	Fellesskapets	uavhengige	transaksjonslogg.

4.	 Kommisjonen	 skal	 vurdere	 og	 rapportere	 til	
Komiteen	 for	 klimaendringer	 om	 andre	 muligheter	
for	 å	 kople	 sammen	 registrene,	 Klimakonvensjonens	
uavhengige	transaksjonslogg	og	Fellesskapets	uavhengige	
transaksjonslogg,	 enn	 dem	 som	 er	 beskrevet	 i	 nr.	 3.	Det	
skal	særlig	overveies	om	alle	prosesser	som	gjelder	kvoter	
og	 Kyoto-enheter,	 skal	 utføres	 ved	 å	 utveksle	 data	 via	
Fellesskapets	 uavhengige	 transaksjonslogg	 og	 deretter	 til	
Klimakonvensjonens	 uavhengige	 transaksjonslogg,	 og	
om	alle	prosesser	 som	gjelder	verifiserte	utslipp,	 kontoer	
og	 automatiske	 endringer	 i	 tabellen	 over	 den	 nasjonale	
tildelingsplanen,	 skal	 utføres	 ved	 å	 utveksle	 data	 via	
Fellesskapets	uavhengige	transaksjonslogg.

5.	 Hver	 medlemsstat	 skal	 framlegge	 de	 dokumentene	
som	 er	 nødvendige	 for	 å	 initialisere	 hvert	 register	 med	
Klimakonvensjonens	 uavhengige	 transaksjonslogg,	
for	 forvalteren	 av	 Klimakonvensjonens	 uavhengige	
transaksjonslogg	 og	 den	 sentrale	 forvalteren,	 og	 innen	
1.	september	2007	skal	hvert	register	være	teknisk	forberedt	
slik	 at	 initialiseringsprosessen	 kan	 starte	 i	 samsvar	 med	
funksjonsspesifikasjonene	og	de	tekniske	spesifikasjonene	
for	 datautvekslingsstandarder	 for	 registersystemer	
innenfor	 rammen	av	Kyotoprotokollen,	som	er	utarbeidet	
i	samsvar	med	beslutning	24/CP.8	fra	Klimakonvensjonens	
partskonferanse.

6.	 Vedtakene	 nevnt	 i	 nr.	 1	 og	 2	 skal	 om	mulig	 gjøres	
senest	tre	måneder	før	de	gjennomføres.»
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6.	 Artikkel	10	nr.	3	skal	lyde:

«3.		 Vedkommende	 myndighet	 og	 registerforvalter	 skal	
utføre	 bare	 de	 prosessene	 som	 gjelder	 kvoter,	 verifiserte	
utslipp,	 automatiske	 endringer	 i	 tabellen	 over	 den	
nasjonale	 tildelingsplanen,	 kontoer	 eller	 Kyoto-enheter,	
som	 er	 nødvendige	 for	 å	 kunne	 utføre	 oppgavene	 som	
vedkommende	myndighet	eller	registerforvalter.»

7.		 Artikkel	15	nr.	1	skal	lyde:

«1.		 Innen	 14	 dager	 etter	 at	 en	 tillatelse	 til	 å	 slippe	 ut	
klimagasser	 fra	 anlegget,	 utstedt	 til	 en	driftsansvarlig	 for	
et	anlegg	som	for	første	gang	har	fått	en	slik	tillatelse,	er	
trådt	 i	kraft,	eller	etter	at	kommunikasjonslenken	mellom	
registeret	og	Fellesskapets	uavhengige	transaksjonslogg	er	
blitt	 aktivert,	 dersom	dette	 er	 senere,	 skal	 vedkommende	
myndighet	 eller	 den	 driftsansvarlige,	 dersom	
vedkommende	myndighet	krever	det,	gi	registerforvalteren	
fra	 medlemsstatens	 register	 de	 opplysningene	 som	 er	
fastsatt	i	vedlegg	III.»

8.	 I	artikkel	17	skal	nytt	nr.	3	lyde:

«3.		 Dersom	 vedkommende	 myndighet	 har	 underrettet	
registerforvalteren	 om	 at	 en	 tillatelse	 til	 å	 slippe	 ut	
klimagasser	 tilbakekalles	 eller	 innleveres	 for	 et	 anlegg	
knyttet	 til	 en	 konto	 som	 har	 en	 innføring	 i	 den	 aktuelle	
tabellen	 over	 den	 nasjonale	 tildelingsplanen,	 som	 er	
framlagt	i	samsvar	med	artikkel	44,	skal	registerforvalteren	
innen	 kontoen	 avsluttes,	 foreslå	 følgende	 endringer	 i	
tabellen	 over	 den	 nasjonale	 tildelingsplanen	 for	 den	
sentrale	forvalteren:

a)	 å	 slette	 alle	 de	 kvotene	 i	 tabellen	 over	 den	nasjonale	
tildelingsplanen	som	ennå	ikke	var	tildelt	anlegget	før	
den	foreslåtte	endringen	av	tabellen	over	den	nasjonale	
tildelingsplanen,	og	erstatte	dem	med	en	null,

b)	 å	 legge	 til	 et	 tilsvarende	 antall	 kvoter	 i	 den	delen	 av	
tabellen	 over	 den	 nasjonale	 tildelingsplanen	 som	
representerer	 det	 antall	 kvoter	 som	 ikke	 er	 tildelt	
nåværende	anlegg.

Forslaget	skal	framlegges	for,	kontrolleres	og	gjennomføres	
automatisk	av	Fellesskapets	uavhengige	transaksjonslogg	i	
samsvar	med	prosessene	fastsatt	i	vedlegg	XIa.»

9.		 Artikkel	28	skal	lyde:

«Artikkel 28

Påvisning	av	avvik	gjennom	Fellesskapets	uavhengige	
transaksjonslogg

1.	 Den	 sentrale	 forvalteren	 skal	 sikre	 at	 Fellesskapets	
uavhengige	transaksjonslogg	foretar	automatiske	kontroller	
i	henhold	til	vedlegg	VIII,	IX,	XI	og	XIa	av	alle	prosesser	
som	gjelder	kvoter,	verifiserte	utslipp,	kontoer,	automatiske	
endringer	 i	 tabellen	 over	 den	 nasjonale	 tildelingsplanen	
samt	Kyoto-enheter	for	å	unngå	avvik.

2.	 Dersom	det	 ved	de	 automatiske	 kontrollene	 nevnt	 i	
nr.	1	påvises	et	avvik	i	en	prosess	i	henhold	til	vedlegg	VIII,	
IX,	XI	 og	XIa,	 skal	 den	 sentrale	 forvalteren	umiddelbart	
underrette	 den	 eller	 de	 berørte	 registerforvalterne	 ved	 å	
sende	et	automatisk	svar	som	nøyaktig	beskriver	avviket,	
og	bruke	svarkodene	oppført	i	vedlegg	VIII,	IX,	XI	og	XIa.

Når	registerforvalteren	for	opprinnelsesregisteret	mottar	en	
slik	svarkode	for	en	prosess	i	henhold	til	vedlegg	VIII,	IX	
eller	XIa,	 skal	 registerforvalteren	 avbryte	 nevnte	 prosess	
og	 underrette	 Fellesskapets	 uavhengige	 transaksjonslogg	
om	dette.

Den	sentrale	forvalteren	skal	ikke	ajourføre	opplysningene	
i	Fellesskapets	uavhengige	transaksjonslogg.

Den	 eller	 de	 berørte	 registerforvalterne	 skal	 umiddelbart	
underrette	 berørte	 kontohavere	 om	 at	 nevnte	 prosess	 er	
avbrutt.»

10.		I	artikkel	29	gjøres	følgende	endringer:

a)	 nr.	1	første	ledd	skal	lyde:

«Den	 sentrale	 forvalteren	 skal	 sikre	 at	 Fellesskapets	
uavhengige	 transaksjonslogg	 regelmessig	 setter	 i	
gang	 dataavstemmingsprosessen	 fastsatt	 i	 vedlegg	X.	
For	 dette	 formål	 skal	 Fellesskapets	 uavhengige	
transaksjonslogg	 registrere	 alle	prosesser	 som	gjelder	
kvoter,	kontoer,	automatiske	endringer	i	 tabellen	over	
den	nasjonale	tildelingsplanen	samt	Kyoto-enheter.»
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b)	 nytt	nr.	3	skal	lyde:

«3.		 På	 anmodning	 fra	 den	 sentrale	 forvalteren,	 skal	
registerforvalteren	 framlegge	 for	 vedkommende	 en	
kopi	av	 tabellen	over	verifiserte	utslipp	 i	 sitt	 register.	
Den	 sentrale	 forvalteren	 skal	 kontrollere	 at	 tabellen	
over	 verifiserte	 utslipp	 i	 registeret	 stemmer	 overens	
med	 opplysningene	 i	 Fellesskapets	 uavhengige	
transaksjonslogg.	 Dersom	 det	 blir	 påvist	 et	 avvik,	
skal	 den	 sentrale	 forvalteren	 umiddelbart	 underrette	
registerforvalteren	 om	 dette,	 og	 anmode	 denne	 om	 å	
fjerne	avviket	i	samsvar	med	prosessen	for	ajourføring	
av	verifiserte	utslipp	fastsatt	i	vedlegg	VIII.

Fellesskapets	 uavhengige	 transaksjonslogg	 skal	
registrere	alle	endringer	 i	 tabellen	over	verifiserte	
utslipp.»

11.		Artikkel	32	skal	lyde:

«Artikkel 32

Prosesser

Hver	 prosess	 skal	 følge	 hele	 sekvensen	 for	
meldingsutveksling	 for	 nevnte	 prosesstype	 som	 fastsatt	
i	 vedlegg	 VIII,	 IX,	 X,	 XI	 og	 XIa.	 Hver	 melding	 skal	
oppfylle	de	kravene	til	format	og	innhold	som	er	utarbeidet	
i	 samsvar	 med	 FNs	 rammekonvensjon	 om	 klimaendring	
eller	Kyotoprotokollen,	ved	å	bruke	et	språk	som	beskriver	
nettjenestens	funksjoner	(WSDL,	Web	Services	Description	
Language).»

12.		Artikkel	33	skal	lyde:

«Artikkel 33

Identifikasjonskoder

Registerforvalteren	 skal	 tildele	 alle	 prosesser	 nevnt	 i	
vedlegg	VIII	og	Xia,	en	entydig	korrelasjonskode,	og	alle	
prosesser	nevnt	i	vedlegg	IX,	en	entydig	transaksjonskode.

Hver	identifikasjonskode	skal	omfatte	de	elementene	som	
er	fastsatt	i	vedlegg	VI.»

13.		Artikkel	34	skal	lyde:

«Artikkel 34

Avslutning	 av	 prosesser	 som	 gjelder	 kontoer,	
automatiske	 endringer	 i	 tabellen	 over	 den	 nasjonale	
tildelingsplanen	samt	verifiserte	utslipp

Når	det	er	opprettet	en	kommunikasjonslenke	mellom	de	to	
uavhengige	transaksjonsloggene,	og	dersom	alle	prosesser	

som	gjelder	kontoer,	automatiske	endringer	i	tabellen	over	
den	nasjonale	 tildelingsplanen	 samt	 verifiserte	 utslipp,	 er	
utført	gjennom	utveksling	av	data	via	Klimakonvensjonens	
uavhengige	 transaksjonslogg,	 skal	 disse	 anses	 som	
avsluttede	 når	 begge	 de	 uavhengige	 transaksjonsloggene	
har	 underrettet	 opprinnelsesregisteret	 om	 at	 de	 ikke	 har	
påvist	noen	avvik	i	det	forslaget	som	opprinnelsesregisteret	
sendte.

I	alle	andre	tilfeller	enn	dem	nevnt	i	første	ledd	anses	alle	
prosesser	 som	 gjelder	 kontoer,	 automatiske	 endringer	 i	
tabellen	over	den	nasjonale	tildelingsplanen	samt	verifiserte	
utslipp,	 som	 avsluttet	 når	 Fellesskapets	 uavhengige	
transaksjonslogg	 underretter	 opprinnelsesregisteret	 om	
at	 den	 ikke	 har	 påvist	 noen	 avvik	 i	 det	 forslaget	 som	
opprinnelsesregisteret	sendte.»

14.		Ny	artikkel	34a	skal	lyde:

«Artikkel 34a

Manuell	tilbakekalling	av	avsluttede	transaksjoner	som	
er	blitt	satt	i	gang	feilaktig

1.	 Dersom	en	kontohaver	eller	en	registerforvalter	som	
opptrer	på	vegne	av	kontohaveren,	utilsiktet	eller	feilaktig	
setter	 i	 gang	 en	 transaksjon	 i	 henhold	 til	 artikkel	 52,	 53,	
58	eller	62	nr.	2,	kan	vedkommende	anmode	den	berørte	
registerforvalteren	om	manuelt	å	tilbakekalle	transaksjonen	
ved	 å	 framlegge	 en	 skriftlig	 anmodning	 som	 er	 behørig	
undertegnet	av	den	eller	de	av	kontohaverens	bemyndigede	
representanter	som	kan	sette	i	gang	en	transaksjon,	og	som	
er	postlagt	 innen	fem	virkedager	etter	at	 transaksjonen	er	
avsluttet	 eller	 denne	 forordning	 er	 trådt	 i	 kraft,	 alt	 etter	
hva	 som	 inntreffer	 sist.	Anmodningen	 skal	 inneholde	 en	
erklæring	om	at	transaksjonen	ble	satt	i	gang	utilsiktet	eller	
feilaktig.

2.	 Registerforvalteren	 kan	 underrette	 den	 sentrale	
forvalteren	 om	 anmodningen,	 og	 om	 at	 vedkommende	
har	 til	 hensikt	 å	 foreta	 et	 særlig	 manuelt	 inngrep	 i	 den	
aktuelle	databasen	 for	å	 tilbakekalle	 transaksjonen,	 innen	
30	 kalenderdager	 etter	 sin	 beslutning	 om	 å	 tilbakekalle	
transaksjonen,	 men	 ikke	 senere	 enn	 60	 kalenderdager	
etter	at	transaksjonen	er	avsluttet	eller	denne	forordning	er	
trådt	 i	 kraft,	 alt	 etter	 hva	 som	 inntreffer	 sistDen	 sentrale	
forvalteren	 skal,	 etter	 å	 ha	 mottatt	 registerforvalterens	
underretning	 i	 henhold	 til	 nr.	 2	 første	 ledd,	 innen	 30	
kalenderdager	 foreta	 et	 manuelt	 inngrep	 i	 databasen	 til	
Fellesskapets	 uavhengige	 transaksjonslogg,	 som	 tilsvarer	
det	som	angis	i	registerforvalterens	underretning,	forutsatt	
at

a)	 underretningen	 er	 blitt	 postlagt	 innen	 den	
tidsfristen	som	er	angitt	i	nr.	2	første	ledd,
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b)	 det	 foreslåtte	 manuelle	 inngrepet	 bare	 opphever	
virkningene	 av	 transaksjonen	 som	 anses	 for	 å	 være	
satt	 i	 gang	 utilsiktet	 og	 feilaktig,	 og	 ikke	 opphever	
virkningen	av	senere	transaksjoner	som	omhandler	de	
samme	kvotene	eller	Kyoto-enhetene.

3.	 Registerforvalteren	 kan	 ikke	 tilbakekalle	
transaksjoner	i	henhold	til	artikkel	52	og	53	dersom	denne	
tilbakekallingen	fører	til	at	en	driftsansvarlig	ikke	oppfyller	
kravene	for	et	foregående	år.»

15.		Artikkel	44	nr.	2	skal	lyde:

«2.		 Hver	gang	en	medlemsstat	retter	noe	i	sin	nasjonale	
tildelingsplan,	 skal	 den	 gi	 melding	 om	 rettingen	 til	
Kommisjonen	 sammen	 med	 hver	 tilsvarende	 retting	 i	
tabellen	 over	 den	 nasjonale	 tildelingsplanen.	 Dersom	
rettingen	 i	 tabellen	 over	 den	 nasjonale	 tildelingsplanen	
bygger	 på	 den	 nasjonale	 tildelingsplanen	 som	 er	 meldt	
til	 Kommisjonen,	 og	 som	 ikke	 ble	 avvist	 i	 henhold	
til	 artikkel	 9	 nr.	 3	 i	 direktiv	 2003/87/EF,	 eller	 som	
Kommisjonen	 har	 godkjent	 endringene	 av,	 og	 rettingen	
skyldes	bedre	data,	skal	Kommisjonen	pålegge	den	sentrale	
forvalteren	 å	 foreta	 en	 tilsvarende	 retting	 i	 tabellen	 over	
den	nasjonale	tildelingsplanen	i	Fellesskapets	uavhengige	
transaksjonslogg.

Alle	slike	rettinger	som	gjelder	nyinntredere,	skal	foretas	i	
samsvar	med	prosessen	som	gjelder	automatiske	endringer	
i	 tabellen	over	den	nasjonale	 tildelingsplanen	beskrevet	 i	
vedlegg	XIa	til	denne	forordning.

Alle	 slike	 rettinger	 som	 ikke	 gjelder	 nyinntredere,	 skal	
foretas	 etter	 framgangsmåtene	 for	 initialisering	 fastsatt	 i	
vedlegg	XIV	til	denne	forordning.

I	 alle	 andre	 tilfeller	 skal	medlemsstaten	gi	Kommisjonen	
melding	 om	 den	 rettede	 nasjonale	 tildelingsplanen,	
og	 dersom	 Kommisjonen	 ikke	 avviser	 rettingen	 etter	
framgangsmåten	fastsatt	i	artikkel	9	nr.	3	i	direktiv	2003/87/
EF,	 skal	 Kommisjonen	 pålegge	 den	 sentrale	 forvalteren	
å	 foreta	 en	 tilsvarende	 retting	 i	 tabellen	 over	 den	
nasjonale	 tildelingsplanen	 i	 Fellesskapets	 uavhengige	
transaksjonslogg	 etter	 framgangsmåtene	 for	 initialisering	
fastsatt	i	vedlegg	XIV	til	denne	forordning.»

16.		Artikkel	46	skal	lyde:

«Artikkel 46

Tildeling	av	kvoter	til	driftsansvarlige

Med	 forbehold	 for	 artikkel	 44	 nr.	 2	 og	 artikkel	 47	 skal	
registerforvalteren	 senest	 28.	 februar	 2008,	 og	 deretter	

senest	 28.	 februar	 hvert	 år,	 overføre	 fra	 partskontoen	 til	
driftsansvarliges	aktuelle	konto	den	andelen	av	det	samlede	
antall	 kvoter	 som	 er	 utstedt	 av	 enhver	 registerforvalter	 i	
henhold	 til	artikkel	45,	som	det	aktuelle	anlegget	har	fått	
tildelt	for	nevnte	år	i	samsvar	med	det	relevante	avsnittet	i	
tabellen	over	den	nasjonale	tildelingsplanen.

Registerforvalteren	kan	overføre	nevnte	andel	på	et	senere	
tidspunkt	hvert	 år	dersom	dette	er	 fastsatt	 for	 et	 anlegg	 i	
medlemsstatens	nasjonale	tildelingsplan.

Kvoter	skal	tildeles	i	samsvar	med	prosessen	for	tildeling	
av	kvoter	fastsatt	i	vedlegg	IX.»

17.		Artikkel	48	skal	lyde:

«Artikkel 48

Tildeling	av	kvoter	til	nyinntredere

Dersom	 vedkommende	 myndighet	 gir	 pålegg	 om	 det,	
skal	 registerforvalteren	overføre	 en	andel	 av	det	 samlede	
antall	kvoter	utstedt	av	enhver	 registerforvalter	 i	henhold	
til	 artikkel	 45,	 som	 fortsatt	 står	 på	 partskontoen,	 til	
driftsansvarliges	 konto	 for	 en	 nyinntreder	 i	 samsvar	
med	 det	 relevante	 avsnittet	 i	 tabellen	 over	 den	 nasjonale	
tildelingsplanen	 for	 vedkommende	 nyinntreder	 i	 det	
aktuelle	året.

Kvoter	skal	overføres	i	samsvar	med	prosessen	for	tildeling	
av	kvoter	fastsatt	i	vedlegg	IX.»

18.		Ny	artikkel	48a	skal	lyde:

«Artikkel 48a

Tildeling	 av	 kvoter	 etter	 at	 en	medlemsstat	 har	 solgt	
dem

Etter	 å	 ha	 solgt	 en	 medlemsstats	 kvoter,	 skal	
registerforvalteren,	 dersom	 vedkommende	myndighet	 gir	
pålegg	om	det,	 overføre	 et	 antall	kvoter	 fra	partskontoen	
til	personkontoen	eller	driftsansvarliges	konto	til	den	som	
har	kjøpt	kvotene.

Kvoter	 som	 er	 overført	 innenfor	 samme	 register,	 skal	
overføres	 i	 samsvar	med	 prosessen	 for	 intern	 overføring	
fastsatt	i	vedlegg	IX.	Kvoter	som	er	overført	fra	ett	register	
til	 et	 annet,	 skal	 overføres	 i	 samsvar	 med	 prosessen	 for	
ekstern	 overføring	 (fra	 og	 med	 tidsrommet	 2008-2012)	
fastsatt	i	vedlegg	IX.»
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19.		I	artikkel	50	gjøres	følgende	endringer:

a)	 nr.	1	første	ledd	skal	lyde:

«Når	det	er	opprettet	en	kommunikasjonslenke	mellom	
Klimakonvensjonens	 uavhengige	 transaksjonslogg	 og	
Fellesskapets	 uavhengige	 transaksjonslogg	 i	 samsvar	
med	artikkel	7	i	denne	forordning,	kan	en	medlemsstat	
ikke	 overføre	 eller	 erverve	 utslippsreduksjonsenheter	
(ERU)	 eller	 tildelte	 utslippsenheter	 (AAU)	 før	 det	
er	 gått	 16	 måneder	 etter	 at	 medlemsstaten	 framla	
sin	 rapport	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 7	 nr.	 1	 i	 vedtak	
nr.	 280/2004/EF,	 med	 mindre	 sekretariatet	 til	 FNs	
rammekonvensjon	 om	 klimaendring	 har	 underrettet	
nevnte	 medlemsstat	 om	 at	 det	 ikke	 vil	 bli	 iverksatt	
framgangsmåter	for	overholdelse.»

b)	 nr.	2	skal	lyde:

«2.		 Fra	 1.	 januar	 2008	 skal	 registerforvalteren	
underrette	 en	 medlemsstat	 dersom	 de	 beholdningene	
av	 utslippsreduksjonsenheter	 (ERU),	 godkjente	
utslippsreduksjoner	 (CER),	 tildelte	 utslippsenheter	
(AAU)	 og	 opptaksenheter	 (RMU)	 for	 det	 aktuelle	
tidsrommet	 på	 fem	 år	 som	 står	 på	 partskontoene,	
driftsansvarliges	 kontoer,	 personkontoene	 og	
tilbaketrekkingskontoene	i	medlemsstaten,	blir	mindre	
enn	1	%	høyere	enn	reserven	for	forpliktelsesperioden,	
som	 er	 beregnet	 til	 90	%	 av	medlemsstatens	 tildelte	
utslippsmengde,	 eller	 dersom	 dette	 er	 lavere,	 fem	
ganger	 100	%	 av	medlemsstatens	 siste	 gjennomgåtte	
fortegnelser.»

20.		Artikkel	51	skal	lyde:

«Artikkel 51

Verifiserte	utslipp	fra	anlegg

1.	 Etter	å	ha	kontrollert	at	rapporten	fra	en	driftsansvarlig	
om	utslipp	fra	et	anlegg	i	foregående	år	er	tilfredsstillende	
i	henhold	til	de	detaljerte	kravene	som	medlemsstaten	har	
fastsatt	 i	samsvar	med	vedlegg	V	til	direktiv	2003/87/EF,	
skal	hver	kontrollør,	herunder	vedkommende	myndigheter	
som	 opptrer	 som	 kontrollører,	 føre	 inn,	 eller	 godkjenne	
innføringen	av,	de	verifiserte	utslippene	for	nevnte	anlegg	
i	 nevnte	 år	 i	 avsnittet	 i	 tabellen	 over	 verifiserte	 utslipp,	
som	gjelder	for	nevnte	anlegg	i	nevnte	år,	 i	samsvar	med	
prosessen	 for	 ajourføring	 av	 de	 verifiserte	 utslippene	
fastsatt	i	vedlegg	VIII	til	denne	forordning.

2.	 Registerforvalteren	kan	forby	innføringen	av	de	årlige	
verifiserte	utslippene	for	et	anlegg	fram	til	vedkommende	
myndighet	 har	 mottatt	 den	 rapporten	 om	 verifiserte	
utslipp	 som	 driftsansvarlige	 skal	 overlevere	 i	 henhold	 til	
artikkel	14	nr.	3	 i	direktiv	2003/87/EF	for	nevnte	anlegg,	
og	har	gjort	registeret	klart	til	å	ta	imot	de	årlige	verifiserte	
utslippene.

3.	 Vedkommende	 myndighet	 kan	 pålegge	
registerforvalteren	å	rette	de	årlige	verifiserte	utslippene	for	
et	anlegg	i	foregående	år	for	å	sikre	at	de	detaljerte	kravene	
som	medlemsstaten	har	fastsatt	i	samsvar	med	vedlegg	V	
til	 direktiv	 2003/87/EF,	 oppfylles,	 ved	 å	 føre	 de	 rettede	
årlige	verifiserte	utslippene	 for	nevnte	anlegg	 i	nevnte	år	
inn	i	avsnittet	i	tabellen	over	verifiserte	utslipp,	som	gjelder	
for	nevnte	anlegg	i	nevnte	år,	i	samsvar	med	prosessen	for	
ajourføring	av	verifiserte	utslipp	fastsatt	i	vedlegg	VIII	til	
denne	forordning.

4.	 Dersom	 vedkommende	 myndighet	 pålegger	
registerforvalteren	å	rette	de	årlige	verifiserte	utslippene	for	
et	anlegg	i	foregående	år	etter	tidsfristen	angitt	i	artikkel	6	
nr.	2	i	direktiv	2003/87/EF	for	innlevering	av	kvoter	som	
tilsvarer	utslippene	i	nevnte	foregående	år,	kan	den	sentrale	
forvalteren	bare	tillate	en	slik	retting	dersom	vedkommende	
er	 blitt	 underrettet	 om	 vedkommende	 myndighets	
beslutning	om	den	nye	overholdelsesstatusen	for	anlegget	
som	følge	av	rettingen	av	de	verifiserte	utslippene.»

21.		Artikkel	55	skal	lyde:

«Artikkel 55

Beregning	av	tall	for	overholdelsesstatus

Når	det	er	 foretatt	en	 innføring	 i	avsnittet	 i	 tabellen	over	
innleverte	 kvoter	 eller	 tabellen	 over	 verifiserte	 utslipp,	
som	gjelder	for	et	anlegg,	skal	registerforvalteren	beregne	
følgende:

a)	 for	2005,	2006	og	2007,	tallene	for	overholdelsesstatusen	
for	 nevnte	 anlegg	 for	 hvert	 år	 ved	 å	 legge	 sammen	
alle	 innleverte	kvoter	 i	 henhold	 til	 artikkel	52,	53	og	
54	for	 tidsrommet	2005-2007,	minus	summen	av	alle	
verifiserte	utslipp	i	inneværende	tidsrom	på	fem	år	til	
og	med	det	aktuelle	året,

b)	 for	 2008	 og	 hvert	 etterfølgende	 år,	 tallene	 for	
overholdelsesstatusen	 for	 nevnte	 anlegg	 for	 hvert	 år	
ved	å	legge	sammen	alle	innleverte	kvoter	i	henhold	til	
artikkel	52,	53	og	54	for	inneværende	tidsrom,	minus	
summen	av	alle	verifiserte	utslipp	fra	2008	til	og	med	
det	aktuelle	året,	samt	legge	til	en	korreksjonsfaktor.

Korreksjonsfaktoren	nevnt	i	bokstav	b)	skal	være	null	
dersom	tallet	for	2007	er	større	enn	null,	men	det	skal	
være	 det	 samme	 som	 tallet	 for	 2007	 dersom	 det	 er	
mindre	enn	eller	lik	null.»
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22.		Artikkel	57	skal	lyde:

«Artikkel 57

Innføringer	i	tabellen	over	verifiserte	utslipp

Dersom	 det	 i	 tabellen	 over	 verifiserte	 utslipp	 for	 et	
anlegg	 1.	mai	 2006	 og	 deretter	 1.	mai	 hvert	 år,	mangler	
opplysninger	for	et	tidligere	år,	skal	det	ikke	føres	inn	noen	
andre	tall	i	tabellen	over	verifiserte	utslipp,	som	er	fastsatt	
i	henhold	 til	 artikkel	16	nr.	1	 i	direktiv	2003/87/EF,	med	
mindre	 de	 er	 beregnet	 så	 nøyaktig	 som	mulig	 i	 henhold	
til	de	detaljerte	kravene	som	medlemsstaten	har	 fastsatt	 i	
samsvar	med	vedlegg	V	til	direktiv	2003/87/EF.»

23.		I	artikkel	58	skal	første	ledd	lyde:

«Registerforvalteren	 skal	 30.	 juni	 2006,	 2007	 og	 2008	
slette	 et	 antall	 kvoter,	 godkjente	 utslippsreduksjoner	
(CER)	og	 force	majeure-kvoter	 som	står	på	partskontoen	
i	 henhold	 til	 artikkel	 52,	 53	 og	 54.	 Det	 antall	 kvoter,	
godkjente	 utslippsreduksjoner	 (CER)	 og	 force	 majeure-
kvoter	 som	 skal	 slettes,	 skal	 være	 lik	 det	 samlede	 antall	
innleverte	kvoter	på	tidspunktet	for	slettingen	av	innleverte	
kvoter,	som	er	ført	inn	i	tabellen	over	innleverte	kvoter,	for	
tidsrommene	fra	1.	januar	2005	til	tidspunktet	for	slettingen	
i	2006,	fra	tidspunktet	for	slettingen	i	2006	til	tidspunktet	
for	slettingen	i	2007,	og	fra	tidspunktet	for	slettingen	i	2007	
til	tidspunktet	for	slettingen	i	2008.»

24.		Artikkel	59	skal	lyde:

«Artikkel 59

Sletting	 og	 tilbaketrekking	 av	 innleverte	 kvoter	 for	
tidsrommet	2008-2012	og	etterfølgende	tidsrom

1.	 Registerforvalteren	 skal	 30.	 juni	 2009	 og	 deretter	
30.	 juni	 hvert	 år	 slette	 innleverte	 kvoter	 for	 tidsrommet	
2008-2012	 og	 hvert	 etterfølgende	 tidsrom	 på	 fem	 år	 på	
følgende	måte:

a)	 30.	juni	2009	og	deretter	30.	juni	hvert	år	konverteres	
like	 mange	 av	 de	 kvotene	 som	 er	 utstedt	 for	 nevnte	
tidsrom	på	 fem	 år	 og	 står	 på	 partskontoene,	 som	det	
samlede	 antall	 kvoter	 som	 er	 innlevert	 i	 henhold	 til	
artikkel	 52	 og	 ført	 inn	 i	 tabellen	 over	 kvoter	 som	 er	
innlevert	 siden	henholdsvis	1.	 januar	det	 første	 året	 i	
det	aktuelle	tidsrommet	til	31.	mai	for	de	etterfølgende	
årene,	 og	 fra	1.	 juni	 i	 det	 foregående	 året	 til	 31.	mai	
for	 de	 etterfølgende	 årene,	 til	 tildelte	 utslippsenheter	
(AAU)	 ved	 å	 fjerne	 elementet	 «kvote»	 fra	 den	
entydige	identifikasjonskoden	for	hver	av	disse	tildelte	
utslippsenhetene,	 som	 omfatter	 de	 elementene	 som	
er	 angitt	 i	 vedlegg	VI,	 i	 samsvar	 med	 prosessen	 for	
konvertering	 av	 innleverte	 kvoter	 for	 tilbaketrekking	
(fra	 og	 med	 tidsrommet	 2008-20012)	 fastsatt	 i	
vedlegg	IX,	og

b)	 30.	juni	2009	og	deretter	30.	juni	hvert	år	overføres	like	
mange	Kyoto-enheter	 av	 en	 type	 som	vedkommende	
myndighet	 bestemmer,	 unntatt	 Kyoto-enheter	 som	
stammer	 fra	 prosjekter	 nevnt	 i	 artikkel	 11a	 nr.	 3	 i	
direktiv	 2003/87/EF,	 som	 det	 samlede	 antall	 kvoter	
som	er	innlevert	i	henhold	til	artikkel	52	og	53	og	ført	
inn	i	tabellen	over	innleverte	kvoter	siden	henholdsvis	
1.	 januar	 det	 første	 året	 i	 det	 aktuelle	 tidsrommet	
til	 31.	 mai	 for	 de	 etterfølgende	 årene,	 og	 fra	 1.	 juni	
i	 det	 foregående	 året	 til	 31.	mai	 for	 de	 etterfølgende	
årene,	 fra	 partskontoen	 til	 tilbaketrekkingskontoen	
for	det	aktuelle	 tidsrommet,	 i	samsvar	med	prosessen	
for	 tilbaketrekking	 av	 innleverte	 kvoter	 (fra	 og	 med	
tidsrommet	2008-2012)	som	fastsatt	i	vedlegg	IX.

2.	 Registerforvalteren	 kan	 etter	 30.	 juni	 2013	 og	
30.	juni	året	etter	at	hvert	etterfølgende	tidsrom	på	fem	år	
er	 avsluttet,	 trekke	 tilbake	 kvoter	 som	 ennå	 ikke	 er	 blitt	
tildelt	 driftsansvarlige,	 ved	 å	 konvertere	 dem	 til	 tildelte	
utslippsenheter	 (AAU)	 ved	 å	 fjerne	 elementet	 «kvote»	
fra	 den	 entydige	 identifikasjonskoden	 for	 hver	 av	 disse	
tildelte	 utslippsenhetene,	 som	 omfatter	 de	 elementene	
som	er	fastsatt	i	vedlegg	VI,	i	samsvar	med	prosessen	for	
konvertering	av	ikke-tildelte	kvoter	for	tilbaketrekking	(fra	
og	med	tidsrommet	2008-2012)	som	fastsatt	i	vedlegg	IX,	og	
overføre	dem	fra	partskontoen	til	tilbaketrekkingskontoen	
for	 det	 aktuelle	 tidsrommet	 i	 samsvar	 med	 prosessen	
for	 tilbaketrekking	 av	 ikke-tildelte	 kvoter	 (fra	 og	 med	
tidsrommet	2008-2012)	som	fastsatt	i	vedlegg	IX.»

25.		I	artikkel	60	skal	bokstav	a)	lyde:

«a)		 overføre	 like	 mange	 kvoter	 som	 det	 antall	 kvoter	
i	 registeret	 som	 er	 utstedt	 for	 tidsrommet	 2005-2007	
av	 ethvert	 register,	 minus	 det	 antall	 kvoter	 som	 siden	
30.	 juni	 året	 før	er	 innlevert	på	 tidspunktet	 for	 slettingen	
og	 erstatningen	 i	 henhold	 til	 artikkel	 52	 og	 54,	 fra	 de	
innskuddskontoene	som	er	nevnt	i	artikkel	11	nr.	1	og	2,	til	
slettingskontoen	for	tidsrommet	2005-2007,»

26.		I	artikkel	61	skal	bokstav	a)	og	b)	lyde:

«a)		 overføre	 alle	 kvoter	 tildelt	 driftsansvarlige	 for	
foregående	tidsrom	på	fem	år	fra	driftsansvarliges	kontoer	
og	personkontoene	til	partskontoen,

b)	 overføre	 like	 mange	 kvoter	 som	 finnes	 i	 registeret,	
og	 som	 er	 tildelt	 av	 et	 register	 for	 det	 foregående	
tidsrommet	på	fem	år,	minus	det	antall	kvoter	som	siden	
31.	mai	året	før	er	innlevert	i	henhold	til	artikkel	52,	til	
tildelte	utslippsenheter	 (AAU)	ved	å	 fjerne	elementet	
«kvote»	fra	den	entydige	identifikasjonskoden	for	hver	
av	 disse	 tildelte	 utslippsenhetene,	 som	 omfatter	 de	
elementene	som	er	angitt	i	vedlegg	VI,»
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27.		Artikkel	63	nr.	1	skal	lyde:

«1.		 Dersom	 vedkommende	 organ	 i	 medlemsstaten	 gir	
pålegg	om	det,	skal	registerforvalteren	overføre	det	antall	
og	de	typer	Kyoto-enheter	som	nevnte	organ	bestemmer,	og	
som	ikke	allerede	er	trukket	tilbake	i	henhold	til	artikkel	59,	
fra	partskontoen	til	den	relevante	tilbaketrekkingskontoen	i	
sitt	register	i	samsvar	med	prosessen	for	tilbaketrekking	av	
Kyoto-enheter	(fra	og	med	tidsrommet	2008-2012)	fastsatt	
i	vedlegg	IX.»

28.		Etter	artikkel	63	skal	nytt	kapittel	Va	lyde:

«KAPITTEL	VA

FØRING	AV	REGISTRE	I	MEDLEMSSTATER	SOM	
IKKE	ER	TILDELT	UTSLIPPSENHETER	(AAU)

Artikkel 63a

Føring	 av	 registre	 som	 ikke	 er	 tildelt	 utslipsenheter	
(AAU)

1.	 De	medlemsstatene	som	ikke	er	 i	stand	til	å	utstede	
tildelte	utslippsenheter	(AAU)	av	andre	årsaker	enn	at	det	
er	 fastslått	 at	 de	 ikke	 har	 rett	 til	 å	 overføre	 eller	 erverve	
utslippsreduksjonsenheter	(ERU)	og	tildelte	utslippsenheter	
(AAU),	 og	 som	 bruker	 godkjente	 utslippsreduksjoner	
(CER)	 i	 samsvar	 med	 bestemmelsene	 i	 beslutning	 11/
CMP.1	 i	 Kyotoprotokollen	 til	 Klimakonvensjonen,	 skal	
opprette,	 føre	 og	 vedlikeholde	 sine	 registre	 i	 fellesskap	
med	 Fellesskapets	 register.	 Artikkel	 3	 nr.	 3,	 artikkel	 4,	
artikkel	6	nr.	1,	artikkel	11	nr.	1,	3	og	4,	artikkel	30	nr.	1,	
artikkel	 34-36,	 artikkel	 44	 nr.	 3,	 artikkel	 45,	 artikkel	 49	
nr.	1,	artikkel	59-61	og	artikkel	65	får	ikke	anvendelse	på	
disse	registrene.

2.	 Fra	 1.	 januar	 2008	 skal	 de	 registrene	 som	 føres	
i	 samsvar	med	 nr.	 1,	 kunne	 utføre	 de	 prosessene	 som	 er	
relevante	for	dem,	i	henhold	til	vedlegg	VIII,	IX,	X,	XI	og	
XIa.

Artikkel 63b

Kommunikasjonslenke	 mellom	 registre	 som	 føres	 i	
samsvar	med	artikkel	63a	og	Fellesskapets	uavhengige	
transaksjonslogg

Registre	 som	 føres	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 63,	
skal	 kommunisere	 med	 Fellesskapets	 uavhengige	
transaksjonslogg	via	en	kommunikasjonslenke	opprettet	av	
Fellesskapets	register.

Den	 sentrale	 forvalteren	 skal	 aktivere	
kommunikasjonslenken	når	framgangsmåtene	for	prøving	
fastsatt	i	vedlegg	XIII	og	framgangsmåtene	for	initialisering	
fastsatt	 i	 vedlegg	 XIV	 er	 utført	 med	 godt	 resultat,	 og	
underrette	forvalteren	av	Fellesskapets	register	om	dette.

Artikkel 63c

Registre	som	føres	i	samsvar	med	artikkel	63a:	påvisning	
av	avvik	og	inkonsekvens	gjennom	Klimakonvensjonens	
uavhengige	transaksjonslogg

Klimakonvensjonens	 uavhengige	 transaksjonslogg	 skal	
underrette	et	register	som	føres	i	samsvar	med	artikkel	63,	
om	alle	avvik	som	er	påvist	i	en	prosess	som	nevnte	register	
har	 satt	 i	 gang	 gjennom	 forvalteren	 av	 Fellesskapets	
register.

Registeret	 som	 føres	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 63a,	 skal	
avbryte	 prosessen,	 og	 forvalteren	 av	 Fellesskapets	
register	 skal	 underrette	 Klimakonvensjonens	 uavhengige	
transaksjonslogg	 om	 dette.	 Forvalteren	 av	 det	 registeret	
som	 forvaltes	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 63a	 samt	 andre	
berørte	 registerforvaltere	 skal	 umiddelbart	 underrette	
berørte	kontohavere	om	at	nevnte	prosess	er	avbrutt.

Artikkel 63d

Registre	 som	 føres	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 63a:	
avslutning	av	prosesser	som	gjelder	kontoer,	verifiserte	
utslipp	 og	 automatiske	 endringer	 i	 tabellen	 over	 den	
nasjonale	tildelingsplanen

Når	 kommunikasjonslenken	 mellom	 de	 to	 uavhengige	
transaksjonsloggene	er	opprettet,	og	dersom	alle	prosesser	
som	 gjelder	 kontoer,	 verifiserte	 utslipp	 og	 automatiske	
endringer	 i	 tabellen	 over	 den	 nasjonale	 tildelingsplanen	
er	 utført	 via	 Klimakonvensjonens	 uavhengige	
transaksjonslogg,	 skal	 disse	 prosessene	 anses	 som	
avsluttede	 når	 begge	 de	 uavhengige	 transaksjonsloggene	
har	 underrettet	 Fellesskapets	 register	 om	 at	 de	 ikke	 har	
påvist	 noen	 avvik	 i	 det	 forslaget	 som	 ble	 sendt	 av	 det	
registeret	som	føres	i	samsvar	med	artikkel	63a.

I	alle	andre	tilfeller	enn	tilfellene	nevnt	i	første	ledd,	anses	
alle	prosesser	nevnt	i	vedlegg	VIII	og	XIa	som	avsluttede	
når	Fellesskapets	uavhengige	transaksjonslogg	underretter	
Fellesskapets	register	om	at	det	ikke	har	påvist	noen	avvik	
i	det	forslaget	som	ble	sendt	av	det	registeret	som	føres	i	
samsvar	med	artikkel	63a.

Artikkel 63e

Registre	 som	 føres	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 63a:	
avslutning	 av	 prosesser	 som	 gjelder	 transaksjoner	 i	
samme	register

Alle	prosesser	nevnt	i	vedlegg	IX,	med	unntak	av	prosessen	
for	ekstern	overføring,	anses	som	avsluttede	når	begge	de	
uavhengige	 transaksjonsloggene	underretter	Fellesskapets	
register	om	at	de	ikke	har	påvist	noen	avvik	i	det	forslaget	
som	ble	 sendt	 av	det	 registeret	 som	 føres	 i	 samsvar	med	
artikkel	 63a,	 og	 når	 Fellesskapets	 register	 har	 sendt	 en	
bekreftelse	til	begge	de	uavhengige	transaksjonsloggene	på	
at	det	registeret	som	føres	i	samsvar	med	artikkel	63a,	har	
ajourført	sine	registeropplysninger	i	samsvar	med	forslaget.
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Fram	 til	 kommunikasjonslenken	 mellom	 Fellesskapets	
uavhengige	 transaksjonslogg	 og	 Klimakonvensjonens	
uavhengige	 transaksjonslogg	 er	 opprettet,	 skal	 imidlertid	
alle	 prosessene	 nevnt	 i	 vedlegg	 IX,	 med	 unntak	 av	
prosessen	 for	 ekstern	 overføring,	 anses	 som	 avsluttede	
når	Fellesskapets	uavhengige	transaksjonslogg	underretter	
Fellesskapets	register	om	at	den	ikke	har	påvist	noen	avvik	
i	 det	 forslaget	 som	 ble	 sendt	 av	 det	 registeret	 som	 føres	
i	 samsvar	med	artikkel	63a,	og	når	Fellesskapets	 register	
har	 sendt	 en	 bekreftelse	 til	 Fellesskapets	 uavhengige	
transaksjonslogg	på	 at	 det	 registeret	 som	 føres	 i	 samsvar	
med	artikkel	63a,	har	ajourført	sine	registeropplysninger	i	
samsvar	med	forslaget.

Artikkel 63f

Registre	 som	 føres	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 63a:	
avslutning	av	prosessen	for	ekstern	overføring

Prosessen	for	ekstern	overføring	for	et	register	som	føres	
i	 samsvar	med	 artikkel	 63a,	 skal	 anses	 som	avsluttet	 når	
begge	 de	 uavhengige	 transaksjonsloggene	 underretter	
mottakerregisteret	 (eller	 Fellesskapets	 register	 dersom	
mottakerregisteret	er	et	 register	som	føres	 i	samsvar	med	
artikkel	 63a)	 om	 at	 de	 ikke	 har	 påvist	 noen	 avvik	 i	 det	
forslaget	 som	 opprinnelsesregisteret	 (eller	 Fellesskapets	
register	 dersom	 opprinnelsesregisteret	 er	 et	 register	
som	 føres	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 63a)	 sendte,	 og	 når	
mottakerregisteret	 (eller	 Fellesskapets	 register	 dersom	
mottakerregisteret	 er	 et	 register	 som	 føres	 i	 samsvar	
med	 artikkel	 63a)	 har	 sendt	 en	 bekreftelse	 til	 begge	 de	
uavhengige	 transaksjonsloggene	 på	 at	 mottakerregisteret	
har	 ajourført	 sine	 registeropplysninger	 i	 samsvar	 med	
opprinnelsesregisterets	forslag.

Fram	 til	 kommunikasjonslenken	 mellom	 Fellesskapets	
uavhengige	 transaksjonslogg	 og	 Klimakonvensjonens	
transaksjonslogg	 er	 opprettet,	 skal	 imidlertid	 prosessen	
for	ekstern	overføring	for	et	 register	som	føres	 i	samsvar	
med	 artikkel	 63a,	 anses	 som	 avsluttet	 når	 Fellesskapets	
uavhengige	transaksjonslogg	underretter	mottakerregisteret	
(eller	 Fellesskapets	 register	 dersom	 mottakerregisteret	
er	 et	 register	 som	 føres	 i	 samsvar	med	 artikkel	 63a)	 om	
at	 den	 ikke	 har	 påvist	 noen	 avvik	 i	 det	 forslaget	 som	
opprinnelsesregisteret	(eller	Fellesskapets	register	dersom	
opprinnelsesregisteret	 er	 et	 register	 som	 føres	 i	 samsvar	
med	artikkel	63a)	sendte,	og	når	mottakerregisteret	 (eller	
Fellesskapets	 register	 dersom	 mottakerregisteret	 er	 et	
register	som	føres	i	samsvar	med	artikkel	63a)	har	sendt	en	
bekreftelse	 til	 Fellesskapets	 uavhengige	 transaksjonslogg	
på	at	det	har	ajourført	sine	registeropplysninger	i	samsvar	
med	opprinnelsesregisterets	forslagArtikkel 63g

Registre	 som	 føres	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 63a:	
autentisering

Registre	 som	 føres	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 63a,	 skal	
autentiseres	 overfor	 Klimakonvensjonens	 uavhengige	

transaksjonslogg	 via	 Fellesskapets	 register	 med	 de	
digitale	 sertifikatene	 som	 er	 utstedt	 av	 sekretariatet	 til	
FNs	rammekonvensjon	om	klimaendring,	eller	av	et	organ	
utpekt	av	sekretariatet.

Fram	 til	 kommunikasjonslenken	 mellom	 Fellesskapets	
uavhengige	 transaksjonslogg	 og	 Klimakonvensjonens	
uavhengige	 transaksjonslogg	 er	 opprettet,	 skal	 de	
imidlertid	 autentiseres	 overfor	 Fellesskapets	 uavhengige	
transaksjonslogg	 via	 Fellesskapets	 register	 ved	 å	 bruke	
digitale	 sertifikater,	 brukernavn	 og	 passord	 som	 angitt	
i	 vedlegg	 XV.	 Kommisjonen,	 eller	 et	 organ	 utpekt	 av	
Kommisjonen,	skal	opptre	som	sertifiseringsmyndighet	for	
alle	digitale	sertifikater,	og	tildele	brukernavn	og	passord.

Artikkel 63h

Særlige	 bestemmelser	 om	 visse	 forpliktelser	 for	
forvaltere	 av	 registre	 som	 føres	 i	 samsvar	 med	
artikkel	63a

For	registerforvaltere	av	registre	som	føres	i	samsvar	med	
artikkel	 63a,	 skal	 forpliktelsene	 fastsatt	 i	 artikkel	 71	 og	
artikkel	72	nr.	2	og	3	ivaretas	av	forvalteren	av	Fellesskapets	
register.

Artikkel 63i

Registre	som	føres	i	samsvar	med	artikkel	63a:	kontoer

1.	 De	registrene	som	føres	i	samsvar	med	artikkel	63a,	
skal	 inneholde	minst	 to	 partskontoer	 opprettet	 i	 samsvar	
med	artikkel	12.

2.	 Kvoter	 med	 en	 opprinnelig	 enhetstype	 på	 1	 skal	
forekomme	 på	 bare	 én	 av	 partskontoene,	 og	 bare	 den	
partskontoen	 som	 inneholder	 kvoter	 med	 opprinnelig	
enhetstype	 på	 1,	 skal	 ha	 tillatelse	 til	 å	 delta	 i	 eksterne	
overføringer	 mellom	 registre	 som	 føres	 i	 samsvar	 med	
artikkel	63a,	og	andre	registre.	Partskontoer	som	inneholder	
kvoter	med	en	opprinnelig	enhetstype	på	1,	skal	ikke	brukes	
til	 andre	 transaksjoner	 enn	 eksterne	 overføringer	mellom	
registre	 som	 føres	 i	 samsvar	med	 artikkel	 63a,	 og	 andre	
registre,	og	skal	bare	inneholde	enheter	med	en	opprinnelig	
enhetstype	på	1.

3.	 Driftsansvarliges	kontoer	som	er	opprettet	i	henhold	
til	artikkel	11	nr.	2,	skal	ved	avslutningen	av	en	transaksjon	
ikke	 inneholde	 kvoter	 med	 en	 opprinnelig	 enhetstype	
på	 1.	 Personkontoer	 i	 registre	 som	 føres	 i	 samsvar	 med	
artikkel	63a,	kan	ikke	delta	i	eksterne	overføringer	mellom	
registre	 som	 føres	 i	 samsvar	med	 artikkel	 63a,	 og	 andre	
registre.
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Artikkel 63j

Registre	 som	føres	 i	 samsvar	med	artikkel	63a:	 tabell	
over	nasjonal	tildelingsplan	for	tidsrommet	2008-2012	
og	for	hvert	etterfølgende	tidsrom	på	fem	år

Dersom	 det	 er	 foretatt	 en	 retting	 i	 tabellen	 over	 den	
nasjonale	 tildelingsplanen	 i	 henhold	 til	 artikkel	 44	 nr.	 2	
etter	 at	 det	 er	 utstedt	 kvoter	 i	 henhold	 til	 artikkel	 45,	 og	
dette	innebærer	at	det	samlede	antall	kvoter	som	er	utstedt	
i	 henhold	 til	 artikkel	 45	 for	 tidsrommet	 2008-2012	 eller	
etterfølgende	 tidsrom	 på	 fem	 år,	 reduseres,	 skal	 registre	
som	føres	i	samsvar	med	artikkel	63a,	overføre	det	antall	
kvoter	som	er	angitt	av	vedkommende	myndighet,	 fra	de	
innskuddskontoene	 som	 er	 nevnt	 i	 artikkel	 11	 nr.	 2	 og	
artikkel	 63i,	 og	 som	kvotene	 står	 på,	 til	 slettingskontoen	
for	Fellesskapets	register	for	det	aktuelle	tidsrommet.

Artikkel 63k

Registre	 som	 føres	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 63a:	
utstedelse	av	kvoter

Når	tabellen	over	den	nasjonale	tildelingsplanen	er	ført	inn	i	
Fellesskapets	uavhengige	transaksjonslogg,	skal	forvalteren	
av	et	register	som	føres	i	samsvar	med	artikkel	63a,	senest	
28.	 februar	 det	 første	 året	 av	 tidsrommet	 2008-2012	 og	
senest	 28.	 februar	 det	 første	 året	 av	 hvert	 etterfølgende	
tidsrom	 på	 fem	 år,	 med	 forbehold	 for	 artikkel	 44	 nr.	 2,	
utstede	 samlet	 antall	 kvoter	 ført	 inn	 i	 tabellen	 over	 den	
nasjonale	tildelingsplanen	og	sette	dem	inn	på	partskontoen

Når	 registerforvalteren	 utsteder	 slike	 kvoter,	 skal	
registerforvalteren	tildele	hver	kvote	en	entydig	enhetskode	
som	 omfatter	 de	 elementene	 som	 er	 angitt	 i	 vedlegg	VI,	
der	 den	 opprinnelige	 enhetstypen	 skal	 være	 0	 og	 den	
supplerende	enhetstypen	skal	være	4.

Kvoter	skal	utstedes	i	samsvar	med	prosessen	for	utstedelse	
av	kvoter	(registre	nevnt	i	artikkel	63a)	fastsatt	i	vedlegg	IX.

Artikkel 63l

Registre	 som	 føres	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 63a:	
overføringer	 av	 kvoter	 mellom	 driftsansvarliges	
kontoer	i	registre	som	føres	i	samsvar	med	artikkel	63a,	
og	andre	registre

1.	 Registre	som	føres	i	samsvar	med	artikkel	63a,	skal	
på	 anmodning	 fra	 en	 kontohaver	 foreta	 en	 overføring	
av	 kvoter	 med	 en	 opprinnelig	 enhetstype	 på	 0	 og	 en	
supplerende	enhetstype	på	4	mellom	innskuddskontoer

a)	 i	 samme	 register	 i	 samsvar	med	 prosessen	 for	 intern	
overføring	fastsatt	i	vedlegg	IX,

b)	 mellom	 to	 registre	 som	 føres	 i	 samsvar	 med	
artikkel	 63a,	 i	 samsvar	med	prosessen	 for	 overføring	

mellom	to	registre	nevnt	 i	artikkel	63a,	som	fastsatt	 i	
vedlegg	IX,

c)	 mellom	et	register	som	føres	i	samsvar	med	artikkel	63a,	
og	et	annet	register	i	samsvar	med	prosessen	for	ekstern	
overføring	 (mellom	 et	 register	 nevnt	 i	 artikkel	 63a	
og	 andre	 registre)	 fastsatt	 i	 vedlegg	 IX.	 Innehavere	
av	 personkontoer	 kan	 ikke	 anmode	 om	 overføringer	
av	 kvoter	med	 en	 opprinnelig	 enhetstype	 på	 0	 og	 en	
supplerende	enhetstype	på	4	til	registre	som	ikke	føres	
i	samsvar	med	artikkel	63a.	Fellesskapets	uavhengige	
transaksjonslogg	 skal	 blokkere	 alle	 transaksjoner	
som	 skulle	 kunne	 føre	 til	 overføring	 av	 kvoter	 med	
en	 opprinnelig	 enhetstype	 på	 0	 og	 en	 supplerende	
enhetstype	på	4	til	registre	som	ikke	forvaltes	i	samsvar	
med	artikkel	63a.

Artikkel 63m

Registre	som	føres	i	samsvar	med	artikkel	63a:	sletting	
i	henhold	til	artikkel	58	eller	artikkel	62

Ved	sletting	eller	tilbaketrekking	i	samsvar	med	artikkel	58	
eller	 en	 frivillig	 sletting	 av	 kvoter	 i	 samsvar	 med	
artikkel	 62,	 skal	 en	 forvalter	 av	 et	 register	 som	 føres	 i	
samsvar	med	artikkel	63a,	utføre	slettingen	ved	å	overføre	
kvoter	som	angitt	i	artikkel	58	eller	62,	til	slettingskontoen	
eller	tilbaketrekkingskontoen	i	Fellesskapets	register.

Artikkel 63n

Registre	som	føres	i	samsvar	med	artikkel	63a:	sletting	
og	 tilbaketrekking	 av	 innleverte	 kvoter	 og	 godkjente	
utslippsreduksjoner	 (CER)	 for	 tidsrommet	 2008-2012	
og	etterfølgende	tidsrom

1.	 Registerforvalteren	 for	 et	 register	 som	 føres	 i	
samsvar	 med	 artikkel	 63a,	 skal	 senest	 30.	 juni	 2009	 og	
deretter	30.	juni	hvert	år	slette	et	antall	kvoter	og	godkjente	
utslippsreduksjoner	 (CER)	 som	 står	 på	 partskontoer	 i	
henhold	til	artikkel	52	og	53.

Antall	kvoter	og	godkjente	utslippsreduksjoner	(CER)	som	
skal	 slettes,	 skal	 være	 likt	 det	 samlede	 antall	 innleverte	
kvoter	 som	 er	 ført	 inn	 i	 tabellen	 over	 innleverte	 kvoter	
siden	 henholdsvis	 1.	 januar	 det	 første	 året	 i	 det	 aktuelle	
tidsrommet	 til	 31.	mai	 for	 de	 etterfølgende	 årene,	 og	 fra	
1.	juni	i	det	foregående	året	til	31.	mai	for	de	etterfølgende	
årene.

2.	 Sletting	 gjennomføres	 ved	 å	 overføre	 kvoter	 og	
godkjente	 utslippsreduksjoner	 (CER),	 unntatt	 godkjente	
utslippsreduksjoner	 som	 stammer	 fra	 prosjekter	 nevnt	 i	
artikkel	11a	nr.	 3	 i	 direktiv	2003/87/EF,	 fra	partskontoen	
til	 tilbaketrekkingskontoen	 i	 Fellesskapets	 register	 for	
det	 aktuelle	 tidsrommet	 i	 samsvar	 med	 prosessen	 for	
tilbaketrekking	(registre	nevnt	i	artikkel	63a),	som	fastsatt	i	
vedlegg	IX.
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Artikkel 63o

Registre	som	føres	i	samsvar	med	artikkel	63a:	sletting	
og	 erstatning	 av	 kvoter	 utstedt	 for	 tidsrommet	 2005-
2007

1.	 Hver	 registerforvalter	 av	 et	 register	 som	 føres	 i	
samsvar	 med	 artikkel	 63a,	 skal	 1.	 mai	 2008	 slette	 og,	
dersom	 vedkommende	 myndighet	 gir	 pålegg	 om	 det,	
erstatte	 kvoter	 i	 registerforvalterens	 register	 i	 samsvar	
med	prosessen	for	sletting	og	erstatning	av	kvoter	som	er	
fastsatt	i	vedlegg	IX,	ved	å

a)	 overføre	 like	 mange	 kvoter	 som	 det	 antall	 kvoter	
som	 er	 utstedt	 for	 tidsrommet	 2005-2007,	minus	 det	
antall	 kvoter	 som	 siden	 30.	 juni	 året	 før	 er	 innlevert	
på	 tidspunktet	 for	 sletting	 og	 erstatning	 i	 henhold	
til	 artikkel	 52	 og	 54,	 fra	 de	 innskuddskontoene	
som	 er	 nevnt	 i	 artikkel	 11	 nr.	 2	 og	 artikkel	 63i,	 til	
slettingskontoen	i	Fellesskapets	register	for	tidsrommet	
2005-2007,

b)	 utstede	et	antall	erstatningskvoter	som	vedkommende	
myndighet	 bestemmer,	 dersom	 vedkommende	
myndighet	gir	pålegg	om	det,	ved	å	utstede	like	mange	
kvoter	 for	 tidsrommet	 2008-2012,	 og	 ved	 å	 gi	 hver	
kvote	en	entydig	identifikasjonskode	som	omfatter	de	
elementene	som	er	fastsatt	i	vedlegg	VI,

c)	 overføre	 eventuelle	 erstatningskvoter	 som	 nevnt	
i	 bokstav	 b),	 fra	 partskontoen	 til	 de	 kontoene	
for	 driftsansvarlig	 og	 de	 personkontoene	 som	
vedkommende	myndighet	bestemmer,	og	som	kvotene	
ble	overført	fra	i	henhold	til	bokstav	a).

Artikkel 63p

Registre	som	føres	i	samsvar	med	artikkel	63a:	sletting	
og	 erstatning	 av	 kvoter	 utstedt	 for	 tidsrommet	 2008-
2012	og	etterfølgende	tidsrom

1.	 Hver	 registerforvalter	 av	 et	 register	 som	 føres	 i	
samsvar	med	artikkel	63a,	skal	1.	mai	2013	og	1.	mai	det	
første	 året	 i	 hvert	 etterfølgende	 tidsrom	på	 fem	 år,	 slette	
og	erstatte	kvoter	 i	 registerforvalterens	 register	 i	 samsvar	
med	prosessen	for	sletting	og	erstatning	av	kvoter	som	er	
fastsatt	i	vedlegg	IX,	ved	å

a)	 overføre	like	mange	kvoter	som	det	antall	kvoter	som	
er	utstedt	for	foregående	tidsrom	på	fem	år,	minus	det	
antall	 kvoter	 som	 siden	 31.	mai	 året	 før	 er	 innlevert	
i	 henhold	 til	 artikkel	 52,	 fra	 de	 innskuddskontoene	
som	 er	 nevnt	 i	 artikkel	 11	 nr.	 2	 og	 artikkel	 63i,	 til	
slettingskontoen	i	Fellesskapets	register	for	det	aktuelle	
tidsrommet,

b)	 utstede	 like	 mange	 erstatningskvoter	 med	 en	
supplerende	enhetstype	på	4	for	inneværende	tidsrom,	

til	partskontoen,	og	ved	å	tildele	hver	av	disse	kvotene	
en	 entydig	 identifikasjonskode,	 som	 omfatter	 de	
elementene	som	er	fastsatt	i	vedlegg	VI,

c)	 overføre	 like	 mange	 av	 de	 kvotene	 som	 er	 utstedt	 i	
henhold	 til	 bokstav	 b)	 for	 inneværende	 tidsrom,	 som	
det	antall	kvoter	 som	er	overført	 fra	disse	kontoene	 i	
henhold	til	bokstav	a),	fra	partskontoen	til	hver	konto	
for	driftsansvarlig	og	personkonto	som	det	er	overført	
kvoter	fra	i	henhold	til	bokstav	a).»

29.		I	artikkel	72	gjøres	følgende	endringer:

a)	 i	nr.	1	skal	nytt	punktum	lyde:

«Etter	en	slik	samordning	skal	den	sentrale	forvalteren	
fastsette	 datoen	 for	 når	 registrene	 og	 Fellesskapets	
uavhengige	 transaksjonslogg	 skal	 gjennomføre	
hver	 nye	 versjon	 av	 funksjonsspesifikasjoner	 og	
tekniske	 spesifikasjoner	 for	datautvekslingsstandarder	
for	 registersystemer	 innenfor	 rammen	 av	
Kyotoprotokollen.»

b)	 nr.	2	skal	lyde:

«2.		 Dersom	det	er	påkrevd	med	en	ny	versjon	eller	
utgave	av	et	register,	skal	hver	registerforvalter	og	den	
sentrale	forvalteren	gjennomføre	framgangsmåtene	for	
prøving	fastsatt	i	vedlegg	XIII	med	positivt	resultat	før	
kommunikasjonslenken	opprettes	og	aktiveres	mellom	
den	 nye	 versjonen	 eller	 utgaven	 av	 nevnte	 register	
og	 Fellesskapets	 uavhengige	 transaksjonslogg	 eller	
Klimakonvensjonens	uavhengige	transaksjonslogg.»

c)	 nytt	nr.	2a	skal	lyde:

«2a.		 Den	 sentrale	 forvalteren	 skal	 innkalle	 til	
regelmessige	 møter	 med	 registerforvalterne	 for	 å	
søke	 råd	 hos	 dem	 om	 spørsmål	 og	 framgangsmåter	
for	 håndtering	 av	 endringer,	 feilhåndtering	 og	 alle	
andre	spørsmål	av	teknisk	art	som	berører	føringen	av	
registrene	og	gjennomføringen	av	denne	forordning.»

30.		Artikkel	73	nr.	1	skal	lyde:

«1.		 Den	 sentrale	 forvalteren	 og	 hver	 registerforvalter	
skal	 oppbevare	 registeropplysninger	 om	 alle	 prosesser	
og	 kontohavere	 som	 er	 oppført	 i	 vedlegg	 III,	 IV,	 VIII,	
IX,	X,	XI	og	XIa	 i	15	år,	eller	 fram	til	alle	spørsmål	om	
gjennomføringen	av	disse	vedleggene	er	 avklart,	 alt	 etter	
hva	som	inntreffer	sist.»
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31.		Vedlegg	 I,	 II,	 III,	VI-XIII	 og	XVI	 endres	 i	 samsvar	med	
vedlegg	I	til	denne	forordning.

32.		Vedlegg	XIa	 innsettes	 som	 fastsatt	 i	 vedlegg	 II	 til	 denne	
forordning.

Artikkel 2

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

2.	 Artikkel	1	nr.	1-4,	6-12,	15,	16,	17,	20,	21	og	27-30	og	
nr.	2,	3,	4,	5	bokstav	c),	e),	f),	g),	i),	nr.	6	bokstav	b),	nr.	10,	11,	
13	bokstav	d)	i),	bokstav	f)	og	g)	i	vedlegg	I	og	vedlegg	II	får	
anvendelse	fra	1.	februar	2008.

3.	 Artikkel	1	nr.	24	og	26	og	nr.	13	bokstav	a),	b),	c),	d)	ii),	
iii)	og	bokstav	e)	i	vedlegg	I	får	anvendelse	fra	1.	januar	2009.	
Imidlertid	kan	nr.	13	bokstav	a),	b),	c),	d)	ii),	iii)	og	bokstav	e)	
i	vedlegg	I	få	anvendelse	før	1.	januar	2009.

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

Utferdiget	i	Brussel,	31.	juli	2007.

 For Kommisjonen

	 Stavros	DIMAS

 Medlem av Kommisjonen

___________
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VEDLEGG I

I	vedlegg	I,	II,	III,	VI-XIII	og	XVI	til	forordning	(EF)	nr.	2216/2004	gjøres	følgende	endringer:

1.	 I	vedlegg	I	gjøres	følgende	endringer:

a)	 Nr.	2	skal	lyde:

«2.		Når	kommunikasjonslenken	mellom	Fellesskapets	uavhengige	transaksjonslogg	og	Klimakonvensjonens	
uavhengige	transaksjonslogg	ikke	er	opprettet,	skal

a)	 registreringen	av	tid	i	Fellesskapets	uavhengige	transaksjonslogg	og	hvert	register	være	synkronisert	
med	Greenwich	middeltid,

b)	 alle	 prosesser	 som	 gjelder	 kvoter,	 verifiserte	 utslipp,	 automatiske	 endringer	 i	 tabellen	 over	 den	
nasjonale	 tildelingsplanen	 og	 kontoer	 avsluttes	 ved	 å	 utveksle	 data	 skrevet	 i	 Extensible Markup 
Language	 (XML)	med	Simple Object Access Protocol	 (SOAP)	versjon	1.1	via	Hypertext Transfer 
Protocol	(HTTP)	versjon	1.1	(Remote Procedure Call	(RPC)	encoded style).»

b)	 Nr.	3	skal	lyde:

«3.		Når	kommunikasjonslenken	mellom	Fellesskapets	uavhengige	transaksjonslogg	og	Klimakonvensjonens	
uavhengige	transaksjonslogg	er	opprettet,	skal

a)	 registreringen	av	tid	i	Klimakonvensjonens	uavhengige	transaksjonslogg,	Fellesskapets	uavhengige	
transaksjonslogg	og	hvert	register	være	synkronisert,	og

b)	 alle	prosesser	som	gjelder	kvoter	og	Kyoto-enheter,	avsluttes	ved	å	utveksle	data,

i	henhold	til	maskinvare-	og	programvarekrav	som	er	fastsatt	i	funksjonsspesifikasjonene	og	de	tekniske	
spesifikasjonene	for	datautvekslingsstandarder	for	registersystemer	innenfor	rammen	av	Kyotoprotokollen,	
som	er	utarbeidet	i	samsvar	med	beslutning	24/CP.8	fra	Klimakonvensjonens	partskonferanse.

Dersom	 prosesser	 som	 gjelder	 verifiserte	 utslipp,	 kontoer	 og	 automatiske	 endringer	 i	 tabellen	 over	
den	 nasjonale	 tildelingsplanen	 skjer	 ved	 utveksling	 av	 data	 via	 Klimakonvensjonens	 uavhengige	
transaksjonslogg	 og	 deretter	 til	 Fellesskapets	 uavhengige	 transaksjonslogg,	 skal	 datautvekslingen	
gjennomføres	 i	 henhold	 til	 kravene	 til	maskin-	 og	 programvare	 for	 datautveksling	 av	 registersystemer	
innenfor	 rammen	 av	 Kyotoprotokollen,	 som	 er	 utarbeidet	 i	 samsvar	 med	 beslutning	 24/CP.8	 fra	
Klimakonvensjonens	partskonferanse.

Dersom	prosesser	som	gjelder	verifiserte	utslipp,	kontoer	og	automatiske	endringer	 i	 tabellen	over	den	
nasjonale	tildelingsplanen	skjer	ved	å	utveksle	data	via	Fellesskapets	uavhengige	transaksjonslogg,	skal	
datautvekslingen	gjennomføres	i	samsvar	med	nr.	2	bokstav	b).»

2.	 I	vedlegg	III	nr.	1	tilføyes	følgende	setninger:

«Den	 driftsansvarliges	 navn	 skal	 være	 det	 samme	 som	 navnet	 på	 den	 fysiske	 eller	 juridiske	 personen	 som	 er	
innehaver	av	den	aktuelle	tillatelsen	for	utslipp	av	klimagasser.	Anleggets	navn	skal	være	det	samme	som	det	navnet	
som	er	angitt	i	den	aktuelle	tillatelsen	for	utslipp	av	klimagasser.»

3.	 I	vedlegg	VI	gjøres	følgende	endringer:

a)	 I	tabell	VI-1	tilføyes	teksten	«4	=	Kvote	utstedt	for	tidsrommet	2008-2012	og	for	hvert	etterfølgende	tidsrom	på	
fem	år	av	en	medlemsstat	som	ikke	har	AAU»	i	kolonnen	«Rekke	eller	koder»,	på	raden	«Supplementary	Unit	
Type».
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b)	 I	tabell	VI-2	tilføyes	følgende	rad:

«0 4 Kvote	utstedt	 for	 tidsrommet	2008-2012	og	 for	hvert	etterfølgende	 tidsrom	på	 fem	år	av	
en	medlemsstat	 som	ikke	har	AAU,	og	som	ikke	konverteres	 fra	en	AAU	eller	en	annen	
Kyoto-enhet»

c)	 I	tabell	VI-3	tilføyes	teksten	«Den	sentrale	forvalteren	skal	fastsette	en	egen	underinndeling	av	disse	verdiene	
for	Fellesskapets	register	og	hvert	register	som	forvaltes	i	fellesskap	med	Fellesskapets	register»	i	kolonnen	
«Rekke	eller	koder»,	på	raden	«Account	Identifier».

d)	 I	tabell	VI-5	erstattes	teksten	«Permit	Identifier»	med	«Account	Holder	Identifier».

e)	 Nr.	14	skal	lyde:

«14.		I	tabell	VI-7	angis	hvilke	elementer	som	inngår	i	korrelasjonskodene.	Hver	prosess	nevnt	i	vedlegg	VIII	
og	vedlegg	Xia	skal	tildeles	en	korrelasjonskode.	Korrelasjonskodene	skal	genereres	av	registrene	og	skal	
være	entydige	i	registersystemet.	Korrelasjonskodene	skal	ikke	brukes	på	nytt.	Når	en	prosess	som	gjelder	
en	konto	eller	verifiserte	utslipp,	og	som	tidligere	er	blitt	avsluttet	eller	slettet,	skal	settes	i	gang	på	nytt,	
skal	prosessen	tildeles	en	ny	entydig	korrelasjonskode.»

4.	 I	vedlegg	VII	gjøres	følgende	endringer:

a)	 I	tabellen	under	nr.	4	utgår	følgende	rad:

«05-00 Tilbaketrekking	(fra	og	med	tidsrommet	2008-2012)»

b)	 I	tabellen	under	nr.	4	tilføyes	følgende	rader:

«10-61 Konvertering	av	innleverte	kvoter	for	tilbaketrekking	(fra	og	med	tidsrommet	2008-2012)

10-62 Konvertering	av	ikke-tildelte	kvoter	for	tilbaketrekking	(fra	og	med	tidsrommet	2008-2012)

05-00 Tilbaketrekking	av	Kyoto-enheter	(fra	og	med	tidsrommet	2008-2012)

05-01 Tilbaketrekking	av	innleverte	kvoter	(fra	og	med	tidsrommet	2008-2012)

05-02 Tilbaketrekking	av	ikke-tildelte	kvoter	(fra	og	med	tidsrommet	2008-2012)

01-22 Utstedelse	av	kvoter	(registre	nevnt	i	artikkel	63a)

03-00 Ekstern	overføring	(mellom	et	register	nevnt	i	artikkel	63a,	og	andre	registre)

10-22 Overføring	mellom	to	registre	nevnt	i	artikkel	63a

05-22 Tilbaketrekking	(registre	nevnt	i	artikkel	63a)»

c)	 I	tabellen	under	nr.	5	tilføyes	følgende	rad:

«4 Kvote	utstedt	for	tidsrommet	2008-2012	og	for	etterfølgende	tidsrom	på	fem	år	av	en	medlemsstat	
som	ikke	har	AAU,	og	som	ikke	konverteres	fra	en	AAU	eller	en	annen	Kyoto-enhet»
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5.	 I	vedlegg	VIII	gjøres	følgende	endringer:

a)	 I	nr.	1	skal	bokstav	c)	lyde:

«c)		forutsatt	 at	 disse	 prosessene	 utføres	 ved	 utveksling	 av	 data	 via	 Klimakonvensjonens	 uavhengige	
transaksjonslogg	 og	 deretter	 til	 Fellesskapets	 uavhengige	 transaksjonslogg,	 skal	 registerforvalteren	
aktivere	den	relevante	funksjonen	på	Klimakonvensjonens	uavhengige	transaksjonsloggs	nettjeneste	for	
kontoadministrasjon.	 I	 alle	 andre	 tilfeller	 skal	 registerforvalteren	 aktivere	 den	 relevante	 funksjonen	 på	
Fellesskapets	uavhengige	transaksjonsloggs	nettjeneste	for	kontoadministrasjon.»

b)	 Nr.	2	skal	lyde:

«2.		Forutsatt	at	disse	prosessene	utføres	ved	utveksling	av	data	via	Fellesskapets	uavhengige	transaksjonslogg	
og	 deretter	 til	 Klimakonvensjonens	 uavhengige	 transaksjonslogg,	 bør	 en	 registerforvalter	 som	 sender	
en	 anmodning,	 få	 en	 mottakskvittering	 fra	 Klimakonvensjonens	 uavhengige	 transaksjonslogg	 innen	
60	 sekunder,	 og	 en	underretning	om	valideringen	 fra	Fellesskapets	 uavhengige	 transaksjonslogg	 innen	
24	timer.	I	alle	andre	tilfeller	bør	en	registerforvalter	som	sender	en	anmodning,	få	en	mottakskvittering	
fra	Fellesskapets	uavhengige	transaksjonslogg	innen	60	sekunder,	og	en	underretning	om	valideringen	fra	
Fellesskapets	uavhengige	transaksjonslogg	innen	24	timer.»

c)	 I	tabell	VIII-5,	VIII-11	og	VIII-12	skal

«FaxNumber Obligatorisk»

lyde:

«FaxNumber Frivillig»

d)	 I	tabell	VIII-9	erstattes	teksten:	«Opprinnelsesregisteret	(Originating Registry) autentiserer	Klimakonvensjonens	
uavhengige	transaksjonslogg	(eller	Fellesskapets	uavhengige	transaksjonslogg	inntil	kommunikasjonslenken	
mellom	Fellesskapets	uavhengige	 transaksjonslogg	og	Klimakonvensjonens	uavhengige	 transaksjonslogg	er	
opprettet)	ved	å	aktivere	funksjonen	AuthenticateMessage()	og	kontrollerer	transaksjonsloggens	versjon	ved	å	
aktivere	funksjonen	CheckVersion().»	med

«Opprinnelsesregisteret	(Originating Registry)	autentiserer	Klimakonvensjonens	uavhengige	transaksjonslogg	
(eller	Fellesskapets	 uavhengige	 transaksjonslogg,	 dersom	alle	 prosesser	 nevnt	 i	 vedlegg	VIII	 utføres	 ved	 å	
utveksle	data	via	Fellesskapets	uavhengige	transaksjonslogg)	ved	å	aktivere	funksjonen	AuthenticateMessage(),	
og	kontrollerer	transaksjonsloggens	versjon	ved	å	aktivere	funksjonen	CheckVersion().»

e)	 I	tabell	VIII-11	tilføyes	tallet	«7162»	i	den	siste	raden.

f)	 I	tabell	VIII-12	og	VIII-14	innsettes	følgende	rad	etter	raden	«PermitIdentifier»:

«PermitDate Obligatorisk»

g)	 I	tabell	VIII-13	innsettes	følgende	rad	etter	raden	«PermitIdentifier»:

«PermitDate Frivillig»

h)	 I	tabell	VIII-15	tilføyes	tallet	«7161»	i	den	siste	raden.



27.6.2013 Nr.	38/407EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

i)	 Nr.	6	skal	lyde:

«6.		Fellesskapets	 uavhengige	 transaksjonslogg	 skal	 kontrollere	 registerversjon,	 registerautentisering	
og	meldingens	 gyldighet	 i	 hver	 prosess	 som	 gjelder	 en	 konto	 eller	 verifiserte	 utslipp,	 og	 returnere	 de	
relevante	svarkodene	dersom	det	påvises	avvik,	som	angitt	i	tabell	XII-1	mellom	7900-7999.	Ovennevnte	
kontroller	tilsvarer	de	kontrollene	av	svarkoder	som	er	angitt	i	funksjonsspesifikasjonene	og	de	tekniske	
spesifikasjonene	for	datautvekslingsstandarder	for	registersystemer	innenfor	rammen	av	Kyotoprotokollen,	
som	er	utarbeidet	 i	 samsvar	med	beslutning	24/CP.8	 fra	Klimakonvensjonens	partskonferanse,	 og	 som	
gjengis	i	den	siste	kolonnen	i	tabell	XII-1	ved	siden	av	de	tilsvarende	svarkodene	mellom	7900-7999.	Dersom	
en	kontroll	i	henhold	til	ovennevnte	datautvekslingsstandarder	tilsvarer	kontrollene	med	svarkodene	angitt	
i	tabell	XII-1	mellom	7900-7999,	eller	Klimakonvensjonens	uavhengige	transaksjonsloggs	gjennomføring	
av	en	slik	kontroll	endres	av	forvalteren	for	den	internasjonale	transaksjonsloggen	(ITL),	skal	den	sentrale	
forvalteren	deaktivere	den	tilsvarende	kontrollen.»

j)	 I	tabell	VIII-17	tilføyes	tallet	«7525»	i	den	siste	raden.

6.	 I	vedlegg	IX	gjøres	følgende	endringer:

a)	 Nr.	4	skal	lyde:

«4.		Fellesskapets	 uavhengige	 transaksjonslogg	 skal	 først	 kontrollere	 alle	 de	 aktuelle	 transaksjonsprosesser	
med	hensyn	til

a)	 registerversjon	og	registerautentisering,

b)	 meldingens	gyldighet,

c)	 dataintegritet,

d)	 generell	transaksjonskontroll,	og

e)	 meldingssekvens.

Dersom	det	påvises	et	avvik,	skal	Fellesskapets	uavhengige	transaksjonslogg	returnere	de	relevante	
svarkodene	angitt	i	tabell	XII-1	mellom	7900-7999.	Ovennevnte	kontroller	tilsvarer	de	kontrollene	
av	svarkoder	som	er	angitt	i	funksjonsspesifikasjonene	og	de	tekniske	spesifikasjonene	for	
datautvekslingsstandarder	for	registersystemer	innenfor	rammen	av	Kyotoprotokollen,	som	er	utarbeidet	
i	samsvar	med	beslutning	24/CP.8	fra	Klimakonvensjonens	partskonferanse,	og	som	gjengis	i	den	siste	
kolonnen	i	tabell	XII-1	ved	siden	av	de	tilsvarende	svarkodene	mellom	7900-7999.	Dersom	en	kontroll	
i	henhold	til	ovennevnte	datautvekslingsstandarder	tilsvarer	kontrollene	med	svarkoder	angitt	i	tabell	
XII-1	mellom	7900-7999,	eller	Klimakonvensjonens	uavhengige	transaksjonsloggs	gjennomføring	av	
en	slik	kontroll	endres	av	forvalteren	for	den	internasjonale	transaksjonsloggen	(ITL),	skal	den	sentrale	
forvalteren	deaktivere	den	tilsvarende	kontrollen.»

b)	 I	tabell	IX-1	gjøres	følgende	endringer:

i)	 teksten	«7221-7222»	innsettes	i	kolonnen	«Svarkoder	fra	Fellesskapets	uavhengige	transaksjonslogg»,	på	
raden	«Ekstern	overføring	(fra	og	med	tidsrommet	2008-2012)»,

ii)	 teksten	«7221-7222»	innsettes	i	kolonnen	«Svarkoder	fra	Fellesskapets	uavhengige	transaksjonslogg»,	på	
raden	«Ekstern	overføring	(fra	og	med	tidsrommet	2005-2007)»,

iii)	 teksten	 «(registre	 nevnt	 i	 artikkel	 63a);	 7219;	 7223-7224,	 7360,	 7402,	 7404,	 7406,	 7407-7408,	 7202»	
tilføyes	 i	 kolonnen	 «Svarkoder	 fra	 Fellesskapets	 uavhengige	 transaksjonslogg»,	 på	 raden«Sletting	 og	
erstatning»,

iv)	 følgende	rad	utgår:

«Tilbaketrekking	(fra	og	med	tidsrommet	2008-2012) 05-00 7358-7361»
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v)	 følgende	rader	tilføyes:

«Konvertering	av	innleverte	kvoter	for	
tilbaketrekking	(fra	og	med	tidsrommet	2008-2012)

10-61 7358

Konvertering	av	ikke-tildelte	kvoter	for	
tilbaketrekking	(fra	og	med	tidsrommet	2008-2012)

10-62 7364,	7366

Tilbaketrekking	av	Kyoto-enheter	(fra	og	med	
tidsrommet	2008-2012)

05-00 7360

7365

Tilbaketrekking	av	innleverte	kvoter	(fra	og	med	
tidsrommet	2008-2012)

05-01 7359-7361

7365

Tilbaketrekking	av	ikke-tildelte	kvoter	(fra	og	med	
tidsrommet	2008-2012)

05-02 7360,	7361

7363-7365

Ekstern	overføring	(mellom	et	register	nevnt	i	
artikkel	63a,	og	andre	registre)

03-00 7225-7226

Utstedelse	av	kvoter	(registre	nevnt	i	artikkel	63a) 01-22 7201-7203

7219

7224

Tilbaketrekking	(registre	nevnt	i	artikkel	63a) 05-22 7227-7228

7357

7360-7362

Overføring	mellom	to	registre	nevnt	i	artikkel	63a 10-22 7302,	7304

7406-7407

7224

7228»

c)	 Nytt	nr.	7	skal	lyde:

«7.		Ekstern	overføring	mellom	et	register	nevnt	i	artikkel	63a	og	andre	registre	skal	gjennomføres	på	følgende	
måte:

a)	 På	anmodning	fra	kontohaver	om	å	overføre	kvoter	med	en	supplerende	enhetstype	på	4	fra	en	konto	
i	et	register	nevnt	i	artikkel	63a,	skal	det	overførende	registeret

i)	 kontrollere	 om	 balansen	 på	 partskontoen	 i	 det	 registeret	 som	 er	 nevnt	 i	 artikkel	 63a,	 og	 som	
utelukkende	kan	inneholde	kvoter	med	en	supplerende	enhetstype	på	1,	2	eller	3,	minst	er	lik	det	
antallet	som	skal	overføres,

ii)	 omdirigere	kvoter	til	partskontoen	i	det	registeret	som	er	nevnt	i	artikkel	63a,	og	som	utelukkende	
kan	inneholde	kvoter	med	en	supplerende	enhetstype	på	4,

iii)	 overføre	et	tilsvarende	antall	kvoter	med	supplerende	enhetstyper	på	1,	2	eller	3	fra	partskontoen	
som	utelukkende	kan	inneholde	kvoter	med	supplerende	enhetstype	på	1,	2	eller	3,	til	kontoen	til	
den	kontohaveren	som	har	satt	i	gang	transaksjonen,

iv)	 overføre	disse	kvotene	med	supplerende	enhetstype	på	1,	2	eller	3	fra	kontoen	til	den	kontohaveren	
som	har	satt	i	gang	transaksjonen,	til	mottakerens	konto.

b)	 På	anmodning	fra	kontohaver	om	å	overføre	kvoter	med	en	supplerende	enhetstype	på	1,	2	eller	3	til	
en	konto	i	et	register	nevnt	i	artikkel	63a,	skal	mottakerregisteret

i)	 overføre	kvoter	med	en	supplerende	enhetstype	på	1,	2	eller	3	til	mottakerens	konto,
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ii)	 overføre	disse	kvotene	fra	mottakerens	konto	til	partskontoen	i	det	registeret	som	forvaltes	i	samsvar	
med	artikkel	63a,	og	som	utelukkende	kan	inneholde	kvoter	med	en	supplerende	enhetstype	på	1,	2	
eller	3,

iii)	 overføre	et	tilsvarende	antall	kvoter	med	en	supplerende	enhetstype	på	4	fra	den	partskontoen	som	
utelukkende	kan	inneholde	kvoter	med	en	opprinnelig	enhetstype	på	0	og	en	supplerende	enhetstype	
på	4,	 til	mottakerens	konto.	Dersom	balansen	på	den	partskontoen	som	kan	 inneholde	kvoter	med	
supplerende	 enhetstype	 på	 4,	 er	 mindre	 enn	 det	 antall	 kvoter	 som	 skal	 overføres,	 opprettes	 det	
manglende	antallet	kvoter	med	en	supplerende	enhetstype	på	4	på	partskontoen	før	overføring.»

7.		 I	vedlegg	X	gjøres	følgende	endringer:

a)	 I	nr.	1	skal	innledende	tekst	lyde:

«Når	 kommunikasjonslenken	 mellom	 Fellesskapets	 uavhengige	 transaksjonslogg	 og	 Klimakonvensjonens	
uavhengige	transaksjonslogg	ikke	er	opprettet,	skal	hvert	register	på	anmodning	fra	Fellesskapets	uavhengige	
transaksjonslogg	framlegge	følgende	opplysninger	for	et	bestemt	tidspunkt	på	en	bestemt	dag:»

b)	 I	nr.	2	skal	innledende	tekst	lyde:

«Når	 kommunikasjonslenken	 mellom	 Fellesskapets	 uavhengige	 transaksjonslogg	 og	 Klimakonvensjonens	
uavhengige	transaksjonslogg	er	opprettet,	skal	hvert	register	på	anmodning	fra	Klimakonvensjonens	uavhengige	
transaksjonslogg	framlegge	følgende	opplysninger	for	et	bestemt	tidspunkt	på	en	bestemt	dag:»

c)	 I	nr.	3	skal	innledende	tekst	lyde:

«Når	 kommunikasjonslenken	 mellom	 Fellesskapets	 uavhengige	 transaksjonslogg	 og	 Klimakonvensjonens	
uavhengige	 transaksjonslogg	 er	 opprettet,	 skal	 hvert	 register	 på	 anmodning	 fra	 Klimakonvensjonens	
uavhengige	transaksjonslogg,	som	rettes	på	vegne	av	Fellesskapets	uavhengige	transaksjonslogg,	framlegge	
følgende	opplysninger	for	et	bestemt	tidspunkt	på	en	bestemt	dag:»

d)	 Nr.	6	skal	lyde:

«6.		Fellesskapets	 uavhengige	 transaksjonslogg	 skal	 kontrollere	 registerversjon,	 registerautentisering,	
meldingens	gyldighet	og	dataintegritet	under	avstemmingsprosessen,	og	returnere	de	relevante	svarkodene	
dersom	det	påvises	avvik,	som	angitt	i	tabell	XII-1	mellom	7900-7999.	Ovennevnte	kontroller	tilsvarer	de	
kontrollene	av	svarkodene	som	er	angitt	i	funksjonsspesifikasjonene	og	de	tekniske	spesifikasjonene	for	
datautvekslingsstandarder	for	registersystemer	innenfor	rammen	av	Kyotoprotokollen,	som	er	utarbeidet	
i	samsvar	med	beslutning	24/CP.8	fra	Klimakonvensjonens	partskonferanse,	og	som	gjengis	 i	den	siste	
kolonnen	i	tabell	XII-1	ved	siden	av	de	tilsvarende	svarkodene	mellom	7900-7999.	Dersom	en	kontroll	
i	 henhold	 til	 ovennevnte	datautvekslingsstandarder	 tilsvarer	kontrollene	med	 svarkodene	angitt	 i	 tabell	
XII-1	 mellom	 7900-7999,	 eller	 Klimakonvensjonens	 uavhengige	 transaksjonsloggs	 gjennomføring	 av	
en	slik	kontroll	endres	av	forvalteren	for	den	internasjonale	transaksjonsloggen	(ITL),	skal	den	sentrale	
forvalteren	deaktivere	den	tilsvarende	kontrollen.»

8.		 I	vedlegg	XI	skal	nr.	2	lyde:

«2.		Når	 kommunikasjonslenken	 mellom	 Fellesskapets	 uavhengige	 transaksjonslogg	 og	 Klimakonvensjonens	
uavhengige	 transaksjonslogg	 er	 opprettet,	 og	 alle	 prosesser	 som	gjelder	 kvoter,	 verifiserte	 utslipp,	 kontoer,	
automatiske	endringer	i	tabellen	over	den	nasjonale	tildelingsplanen	og	Kyoto-enheter,	skal	gjennomføres	ved	
å	utveksle	data	via	Klimakonvensjonens	uavhengige	transaksjonslogg	og	deretter	til	Fellesskapets	uavhengige	
transaksjonslogg,	 skal	 Fellesskapets	 uavhengige	 transaksjonslogg	 gi	 tilgang	 bare	 til	 den	 administrative	
prosessen	som	er	angitt	i	nr.	1	bokstav	b).»
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9.		 I	vedlegg	XII	gjøres	følgende	endringer:

a)	 Nr.	1	skal	lyde:

«1.		Fellesskapets	 uavhengige	 transaksjonslogg	 skal	 returnere	 svarkodene	 i	 hver	 prosess	 når	 det	 er	 angitt	 i	
vedlegg	VIII-XIa.	Hver	svarkode	skal	bestå	av	et	heltall	mellom	7000-7999.	Betydningen	av	svarkodene	
er	angitt	i	tabell	XII-1.»

b)	 I	tabell	XII-1	gjøres	følgende	endringer:

i)	 kolonneoverskriftene	og	følgende	rad	utgår:

«Svarkode Beskrivelse

7149 Personens	faksnummer	(FaxNumber)	har	ikke	riktig	format	eller	kommer	utenfor	det	
tillatte	området»

ii)	 følgende	kolonneoverskrifter	og	rader	innsettes	i	riktig	nummerrekkefølge:

«Svarkode Beskrivelse

Tilsvarende	
svarkode	i	
samsvar	med	

datautvekslings-
standarder

7161 Det	 anlegget	 som	 er	 knyttet	 til	 den	 driftsansvarliges	 konto,	 angis	
ikke	som	«avsluttet»	i	tabellen	over	den	nasjonale	tildelingsplanen,	
og	kontoen	kan	derfor	ikke	avsluttes.

7162 Det	anlegget	som	er	knyttet	 til	den	driftsansvarliges	konto,	er	 ikke	
ført	 inn	 i	 tabellen	over	den	nasjonale	 tildelingsplanen,	og	kontoen	
kan	derfor	ikke	åpnes.

7221 Mottakerregisteret	eller	det	overførende	registeret	kan	ikke	være	i	et	
register	som	nevnt	i	artikkel	63a.

7222 De	 kvotene	 som	 skal	 overføres,	 skal	 ikke	 ha	 en	 supplerende	
enhetstype	på	4.

7223 Mottakerkontoen	 skal	 være	 slettingskontoen	 for	 det	 aktuelle	
tidsrommet.

7224 De	kvotene	som	skal	utstedes,	skal	ha	en	supplerende	enhetstype	på	
4.

7225 Den	 sammenlagte	 beholdningen	 etter	 transaksjonen	 av	 de	 to	
partskontoene	 som	 deltar	 i	 transaksjonen	 i	 det	 registeret	 som	 er	
nevnt	 i	 artikkel	 63a,	 skal	 være	 lik	 deres	 sammenlagte	 beholdning	
før	transaksjonen.

7226 Balansen	 på	 partskontoen	 som	 kan	 inneholde	 kvoter	 med	 en	
supplerende	 enhetstype	 på	 1,	 2	 eller	 3,	 skal	 være	 større	 enn	 eller	
lik	det	antallet	som	skal	overføres	fra	det	registeret	som	er	nevnt	 i	
artikkel	63a.

7227 Mottakerkontoen	skal	være	tilbaketrekkingskontoen	for	inneværende	
tidsrom.

7228 Kvotene	skal	være	dem	som	er	utstedt	i	inneværende	tidsrom.

7363 Antall	 tildelte	 utslippsenheter	 (AAU)	 som	 skal	 trekkes	 tilbake,	 er	
ikke	 det	 samme	 som	 antall	 kvoter	 som	 er	 konvertert	 i	 henhold	 til	
prosessen	for	konvertering	av	ikke-tildelte	kvoter	for	tilbaketrekking.
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7364 Transaksjonen	er	ikke	satt	i	gang	etter	30.	juni	året	etter	det	siste	året	
i	det	aktuelle	tidsrommet	på	fem	år.

7365 De	enhetene	 som	 skal	 trekkes	 tilbake,	 er	 kvoter,	 og	de	kan	derfor	
ikke	trekkes	tilbake.

7366 Det	antallet	som	skal	konverteres,	kan	 ikke	overstige	antall	kvoter	
som	er	utstedt,	men	ikke	tildelt.

7408 Det	antall	kvoter	som	er	slettet,	skal	være	likt	det	antall	kvoter	som	
skal	slettes	i	samsvar	med	artikkel	63o.

7451 Samlet	antall	kvoter	i	den	ajourførte	nasjonale	tildelingsplanen	og	i	
den	inneværende	nasjonale	tildelingsplanen	skal	være	likt.

7452 Det	antall	kvoter	som	tildeles	nyinntredere,	skal	ikke	være	større	enn	
det	antall	kvoter	som	reserven	reduseres	med.

7525 Tallet	for	de	verifiserte	utslippene	for	år	X	kan	ikke	rettes	etter	30.	april	
for	 år	 X+1,	 med	 mindre	 vedkommende	 myndighet	 underretter	
den	 sentrale	 forvalteren	 om	 den	 nye	 overholdelsesstatusen	 for	 det	
anlegget	som	har	verifiserte	utslipp	som	skal	rettes.

7700 Koden	for	forpliktelsesperioden	kommer	utenfor	det	tillatte	området.

7701 Tildelingen	skal	finne	sted	for	alle	årene	i	forpliktelsesperioden,	med	
unntak	fra	årene	før	inneværende	år.

7702 Den	nye	reserven	skal	være	større	enn	eller	lik	null.

7703 Det	antall	kvoter	som	skal	tildeles	et	anlegg	for	et	år,	skal	være	større	
enn	eller	lik	0.

7704 Tillatelsesidentifikatoren	 skal	 finnes	 og	 være	 knyttet	 til	
anleggsidentifikatoren.

7705 Det	antall	kvoter	som	skal	tildeles	et	anlegg	for	et	år	i	den	ajourførte	
nasjonale	 tildelingsplanen,	 skal	være	 større	 enn	eller	 likt	 antallet	 i	
inneværende	nasjonale	tildelingsplan.

7706 Det	antall	kvoter	som	slettes	fra	den	nasjonale	tildelingsplanen	for	
anlegg,	skal	være	likt	det	antallet	som	reserven	økes	med.

7901 Opprinnelsesregisteret	skal	være	oppført	i	registertabellen. 1501

7902 Opprinnelsesregisterets	 status	 skal	 kunne	 tillate	 forslag	 om	
transaksjoner.	 (I	 Fellesskapets	 uavhengige	 transaksjonslogg	
finnes	 den	 aktuelle	 statusen	 til	 hvert	 register.	 I	 slike	 tilfeller	 skal	
Fellesskapets	uavhengige	 transaksjonslogg	anerkjenne	at	 registeret	
er	fullt	ut	operativt.)

1503

7903 Mottakerregisterets	 status	 skal	 kunne	 tillate	 godkjenning	 av	
transaksjoner.	 (I	 Fellesskapets	 uavhengige	 transaksjonslogg	
finnes	 den	 aktuelle	 statusen	 til	 hvert	 register.	 I	 slike	 tilfeller	 skal	
Fellesskapets	uavhengige	 transaksjonslogg	anerkjenne	at	 registeret	
er	fullt	ut	operativt.)

1504

7904 Registerets	 status	 skal	 kunne	 tillate	 at	 det	 gjennomføres	
avstemmingstiltak.	 (I	 Fellesskapets	 uavhengige	 transaksjonslogg	
finnes	 den	 aktuelle	 statusen	 til	 hvert	 register.	 I	 slike	 tilfeller	 skal	
Fellesskapets	uavhengige	 transaksjonslogg	anerkjenne	at	 registeret	
er	tilgjengelig	for	avstemming.)

1510
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7905 Transaksjonskoden	skal	bestå	av	en	gyldig	registerkode	etterfulgt	av	
numeriske	verdier.

2001

7906 Transaksjonstypens	kode	skal	være	gyldig. 2002

7907 Den	supplerende	transaksjonstypens	kode	skal	være	gyldig. 2003

7908 Transaksjonens	statuskode	skal	være	gyldig. 2004

7909 Kontotypens	kode	skal	være	gyldig. 2006

7910 Identifikasjonskoden	 til	 den	opprinnelige	kontoen	 skal	 være	 større	
enn	eller	lik	null.

2007

7911 Identifikasjonskoden	til	mottakerkontoen	skal	være	større	enn	eller	
lik	null.

2008

7912 Opprinnelsesregisteret	for	alle	blokker	av	enheter	skal	være	gyldig. 2010

7913 Enhetstypens	kode	skal	være	gyldig. 2011

7914 Den	supplerende	enhetstypens	kode	skal	være	gyldig. 2012

7915 Unit Serial Block Start	og	Unit Serial Block End	skal	foreligge. 2013

7916 Unit Serial Block End	skal	være	større	enn	eller	lik	Unit Serial Block 
Start.

2014

7917 RMU	og	ERU	som	er	konvertert	fra	RMU,	tCER	og	lCER,	skal	ha	en	
gyldig	aktivitetskode	for	LULUCF.

2015

7918 AAU	og	ERU	 som	er	 konvertert	 fra	AAU	og	CER,	 trenger	 ingen	
aktivitetskode	for	LULUCF.

2016

7919 ERU,	CER,	tCER	og	lCER	skal	ha	en	gyldig	prosjektkode. 2017

7920 AAU	eller	RMU	trenger	ingen	prosjektkode. 2018

7921 ERU	må	ha	en	gyldig	sporingskode	(«Track Code»). 2019

7922 AAU,	RMU,	CER,	tCER	og	lCER	trenger	ingen	sporingskode. 2020

7923 AAU,	RMU,	ERU	og	CER	trenger	ingen	utløpsdato. 2022

7924 Transaksjonskoden	 for	 foreslåtte	 transaksjoner	 skal	 ikke	 allerede	
finnes	i	Fellesskapets	uavhengige	transaksjonslogg.

3001

7925 Transaksjonskoden	for	pågående	transaksjoner	skal	allerede	eksistere	
i	Fellesskapets	uavhengige	transaksjonslogg.

3002

7926 Transaksjoner	 som	 tidligere	 er	 blitt	 gjennomført,	 kan	 ikke	
gjennomføres	igjen.

3003

7927 Transaksjoner	som	tidligere	er	blitt	avvist,	kan	ikke	gjennomføres. 3004

7928 Transaksjoner	 som	 Fellesskapets	 uavhengige	 transaksjonslogg	
tidligere	har	påvist	et	avvik	i,	kan	ikke	gjennomføres.

3005
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7930 Transaksjoner	som	tidligere	er	blitt	avbrutt,	kan	ikke	gjennomføres. 3007

7931 Transaksjoner	som	tidligere	er	blitt	slettet,	kan	ikke	gjennomføres. 3008

7932 Eksterne	 transaksjoner	 som	 tidligere	 er	 blitt	 godkjent,	 kan	 ikke	
avbrytes.

3009

7933 En	 transaksjonsstatus	 som	betegnes	 som	godkjent	 (Accepted)	 eller	
avvist	(Rejected),	er	ikke	gyldig	for	ikke-eksterne	transaksjoner.

3010

7934 Transaksjonsstatusen	 fra	 det	 opprinnelige	 registeret	 skal	 angi	 om	
statusen	 er	 foreslått	 (Proposed),	 gjennomført	 (Completed)	 eller	
avbrutt	(Terminated).

3011

7935 Transaksjonsstatusen	 fra	 mottakerregisteret	 for	 ekstern	 overføring	
skal	angi	om	statusen	er	avvist	(Rejected)	eller	godkjent	(Accepted).

3012

7936 Den	 relevante	 forpliktelsesperioden	 (Applicable Commitment 
Period)	 skal	 tilsvare	 inneværende	 eller	 neste	 forpliktelsesperiode	
(herunder	deres	«true-up»-perioder).

4001

7937 Enheter	 som	 identifiseres	 i	 transaksjonen,	 skal	 allerede	 eksistere	 i	
Fellesskapets	uavhengige	transaksjonslogg.

4002

7938 Enheter	 som	 identifiseres	 i	 transaksjonen,	 skal	 være	 ført	 i	
opprinnelsesregisteret.

4003

7939 Alle	 egenskapene	 til	 alle	 blokkene	 av	 enheter	 skal	 stemme	
overens	 med	 blokkene	 av	 enheter	 i	 Fellesskapets	 uavhengige	
transaksjonslogg,	 unntatt	 når	 egenskaper	 endres	 av	 den	 aktuelle	
transaksjonen.

4004

7940 Alle	 blokker	 av	 enheter	 i	 transaksjonen	må	 gjelde	 for	 én	 relevant	
forpliktelsesperiode.

4005

7941 For	 alle	 transaksjoner	 utenom	 eksterne	 overføringer	 skal	
opprinnelsesregisteret	og	mottakerregisteret	være	det	samme.

4006

7942 For	 alle	 eksterne	 overføringer	 skal	 opprinnelsesregisteret	 og	
mottakerregisteret	være	forskjellige.

4007

7943 Det	 skal	 ikke	 være	 påvist	 inkonsekvens	 i	 avstemmingen	 med	
Fellesskapets	 uavhengige	 transaksjonslogg	 for	 enheter	 som	
identifiseres	i	transaksjonen.

4008

7945 Enheter	som	identifiseres	i	transaksjonen,	skal	ikke	inngå	i	en	annen	
transaksjon.

4010

7946 Slettede	enheter	skal	ikke	inngå	i	andre	transaksjoner. 4011

7947 Et	transaksjonsforslag	skal	inneholde	minst	én	blokk	av	enheter. 4012

7948 En	transaksjon	skal	ikke	utstede	mer	enn	én	enhetstype	(Unit Type). 5004

7949 Den	 opprinnelige	 forpliktelsesperioden	 (Original Commitment 
Period)	skal	være	den	samme	for	alle	enheter	som	er	utstedt	gjennom	
transaksjonen.

5005

7950 Den	relevante	forpliktelsesperioden	(Applicable Commitment Period)	
skal	 være	 den	 samme	 som	 den	 opprinnelige	 forpliktelsesperioden	
(Original Commitment Period)	 for	 alle	 enheter	 som	 er	 utstedt	
gjennom	transaksjonen.

5006

7951 Sletting	 (Cancellation)	 i	 slettingskontoen	 for	 overskytende	
utstedelser	(Excess Issuance Cancellation Account)	kan	ikke	gjøres	
i	et	nasjonalt	register.

5152
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7952 Mottakerkontoen	 (Acquiring Account)	 for	 en	 slettingstransaksjon	
skal	være	en	slettingskonto.

5153

7953 Kontoidentifikatorene	 skal	 angis	 for	 mottakerkontoene	 i	
slettingstransaksjonene.

5154

7954 Blokker	 av	 enheter	 som	 skal	 slettes,	 må	 ha	 samme	 relevante	
forpliktelsesperiode	 (Applicable Commitment Period)	 som	
slettingskontoen.

5155

7955 Det	opprinnelsesregisteret	som	trekker	tilbake	enheter,	skal	være	et	
nasjonalt	register	eller	Fellesskapets	register.

5251

7956 Mottakerkontoen	 for	 en	 tilbaketrekkingstransaksjon	 skal	 være	 en	
tilbaketrekkingskonto.

5252

7957 Kontoidentifikatorene	 skal	 angis	 for	 mottakerkontoene	 i	
tilbaketrekkingstransaksjonene.

5253

7958 Blokker	 av	 enheter	 som	 skal	 trekkes	 tilbake,	 må	 ha	 samme	
relevante	forpliktelsesperiode	(Applicable Commitment Period)	som	
tilbaketrekkingskontoen.

5254

7959 Opprinnelsesregisteret	 som	 overfører	 enhetene,	 skal	 være	 et	
nasjonalt	register.

5301

7960 Opprinnelseskontoen	 for	 en	 overføringstransaksjon	 skal	 være	 en	
innskuddskonto.

5302

7961 Enheter	kan	bare	overføres	til	neste	etterfølgende	forpliktelsesperiode. 5303

7962 Avstemmingsidentifikatoren	skal	være	større	enn	null. 6201

7963 Avstemmingsidentifikatoren	 skal	 bestå	 av	 en	 gyldig	 registerkode	
etterfulgt	av	numeriske	verdier.

6202

7964 Avstemmingsstatusen	skal	ha	en	verdi	mellom	1	og	11. 6203

7965 Avstemmings-snapshot	skal	være	en	dato	mellom	1.	oktober	2004	og	
inneværende	dato,	pluss	30	dager.

6204

7966 Kontotypen	skal	være	gyldig. 6205

7969 Avstemmingsidentifikatoren	 skal	 finnes	 i	 loggtabellen	 for	
avstemmingen	(Reconciliation Log).

6301

7970 Avstemmingsstatus	som	sendes	fra	registeret,	skal	være	gyldig. 6302

7971 Innkommende	 avstemmingsstatus	 skal	 stemme	 overens	 med	 den	
avstemmingsstatusen	som	er	registrert	av	Fellesskapets	uavhengige	
transaksjonslogg.

6303

7972 Registerets	 avstemmings-snapshot	DateTime	 skal	 stemme	 overens	
med	DateTime i	Fellesskapets	uavhengige	transaksjonslogg.

6304»
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iii)	 raden

«7301 Advarsel:	grensen	for	reserven	for	forpliktelsesperioden	er	snart	nådd.»

skal	lyde:

«7301 Advarsel:	 de	 beholdningene	 som	 er	 beregnet	 i	 samsvar	 med	 beslutning	 18/
CP.7	 fra	 Klimakonvensjonens	 partskonferanse,	 er	 bare	 1	 %	 over	 reserven	 for	
forpliktelsesperioden.»

10.		I	vedlegg	XIII	gjøres	følgende	endringer:

a)	 I	nr.	3	skal	bokstav	e)	lyde:

«e)		Integrert	prosessprøving:	prøving	av	om	registeret	kan	utføre	alle	prosesser,	herunder	alle	relevante	statuser	
og	faser	som	angitt	i	vedlegg	VIII-IX	og	XIa,	og	om	det	tillater	manuelle	inngrep	i	databasen	i	samsvar	
med	vedlegg	X.»

b)	 Nr.	4	skal	lyde:

«4.		Den	sentrale	 forvalteren	skal	kreve	at	et	 register	viser	at	de	 innkodene	som	er	nevnt	 i	vedlegg	VII,	og	
svarkodene	nevnt	i	vedlegg	VIII-IX	og	XIa,	finnes	i	registerets	database,	og	at	de	forstås	og	brukes	riktig	
med	hensyn	til	disse	prosessene.»

11.		I	vedlegg	XIV	skal	nr.	7	lyde:

«7.		Tabellen	over	den	nasjonale	tildelingsplanen	skal	framlegges	for	Kommisjonen	i	følgende	XML-skjema:
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12.		I	vedlegg	XV	gjøres	følgende	endringer:

a)	 I	nr.	1	skal	innledende	tekst	lyde:

«Når	 kommunikasjonslenken	 mellom	 Fellesskapets	 uavhengige	 transaksjonslogg	 og	 Klimakonvensjonens	
uavhengige	transaksjonslogg	ikke	er	opprettet,	skal	alle	prosesser	som	gjelder	kvoter,	automatiske	endringer	
i	 tabellen	 over	 den	 nasjonale	 tildelingsplanen,	 verifiserte	 utslipp	 og	 kontoer	 utføres	 ved	 å	 bruke	 en	
kommunikasjonslenke	som	har	følgende	egenskaper:»

b)	 Nr.	2	skal	lyde:

«2.		Når	kommunikasjonslenken	mellom	Fellesskapets	uavhengige	transaksjonslogg	og	Klimakonvensjonens	
uavhengige	transaksjonslogg	er	opprettet,	skal	alle	prosesser	som	gjelder	kvoter,	automatiske	endringer	
i	 tabellen	over	den	nasjonale	 tildelingsplanen,	verifiserte	utslipp,	kontoer	og	Kyoto-enheter	utføres	via	
en	kommunikasjonslenke	med	de	egenskapene	som	er	angitt	i	funksjonsspesifikasjonene	og	de	tekniske	
spesifikasjonene	for	datautvekslingsstandarder	for	registersystemer	innenfor	rammen	av	Kyotoprotokollen,	
som	er	utarbeidet	i	samsvar	med	beslutning	24/CP.8	fra	Klimakonvensjonens	partskonferanse.»

13.		I	vedlegg	XVI	gjøres	følgende	endringer:

a)	 Nr.	1	skal	lyde:

«1.		Den	sentrale	forvalteren	skal	til	faste	tidspunkter	framlegge	og	ajourføre	opplysningene	nevnt	i	nr.	2-4a	
om	 registersystemet	 på	 det	 offentlig	 tilgjengelige	 området	 på	 nettstedet	 til	 Fellesskapets	 uavhengige	
transaksjonslogg,	og	hver	registerforvalter	skal	til	faste	tidspunkter	framlegge	og	ajourføre	opplysningene	
om	sitt	register	på	det	offentlig	tilgjengelige	området	på	nevnte	registers	nettsted.»

b)	 I	nr.	2	gjøres	følgende	endringer:

i)	 i	bokstav	a)	tilføyes	følgende	setning:

«Når	det	gjelder	driftsansvarliges	konto,	skal	driftsansvarliges	navn	være	det	samme	som	navnet	på	den	
fysiske	eller	juridiske	personen	som	er	innehaver	av	den	aktuelle	tillatelsen	for	utslipp	av	klimagasser,»

ii)	 bokstav	c)	skal	lyde:

«c)		navn,	adresse,	by,	postnummer,	stat,	telefonnummer,	faksnummer	og	e-postadresse	til	den	
godkjente	første-	og	andrerepresentanten	for	kontoen,	som	kontohaveren	har	oppgitt	for	nevnte	
konto,	med	mindre	registerforvalteren	tillater	kontohavere	å	anmode	om	at	alle	eller	en	del	av	disse	
opplysningene	skal	være	fortrolige,	og	kontohaveren	skriftlig	har	anmodet	registerforvalteren	om	
ikke	å	framlegge	alle	eller	en	del	av	disse	opplysningene.»
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c)	 I	nr.	3	gjøres	følgende	endringer:

i)	 bokstav	d)	skal	lyde:

«d)		kvoter	og	eventuelle	force	majeure-kvoter	som	er	tildelt	og	utstedt	til	det	anlegget	som	er	knyttet	
til	driftsansvarliges	konto,	og	som	er	omfattet	av	tabellen	over	den	nasjonale	tildelingsplanen,	eller	
er	en	nyinntreder	i	henhold	til	artikkel	11	i	direktiv	2003/87/EF,	og	eventuelle	rettinger	av	slike	
tildelinger»,

ii)	 ny	bokstav	e)	skal	lyde:

«e)		datoen	for	når	tillatelsen	for	utslipp	av	klimagasser	trer	i	kraft,	og	for	når	kontoen	åpnes.»

d)	 I	nr.	4	gjøres	følgende	endringer:

i)	bokstav	a)	skal	lyde:

«a)		tall	for	verifiserte	utslipp	sammen	med	rettingene	i	henhold	til	artikkel	51	for	det	anlegget	som	er	
knyttet	til	driftsansvarliges	konto	for	år	X,	skal	angis	fra	15.	mai	år	(X+1),»

ii)	 bokstav	c)	skal	lyde:

«c)		et	symbol	som	viser	om	anlegget	som	er	knyttet	til	en	driftsansvarligs	konto,	har	innlevert	det	
nødvendige	antallet	kvoter	for	år	X	senest	30.	april	år	(X+1)	i	samsvar	med	artikkel	6	nr.	2	
bokstav	e)	i	direktiv	2003/87/EF,	og	eventuelle	senere	endringer	av	denne	statusen	som	følge	av	
rettinger	av	verifiserte	utslipp	i	henhold	til	artikkel	51	nr.	4	i	denne	forordning,	skal	angis	fra	15.	mai	
år	(X+1).	Avhengig	av	anleggets	tall	for	overholdelsesstatus	og	registerets	driftsstatus	skal	følgende	
symboler	framlegges	sammen	med	følgende	erklæringer:

Tabell	XVI-1:	Erklæringer	om	overholdelse

Tall	for	overholdelsesstatus	for	år	X	i	samsvar	med	
artikkel	55,	30.	april	år	(X+1) Symbol Erklæring

som	skal	angis	i	Fellesskapets	uavhengige	transaksjonslogg	og	registrene

Samlet	 antall	 innleverte	 kvoter	 i	 henhold	
til	 artikkel	 52,	 53	 og	 54	 for	 tidsrommet	 ≥	
verifiserte	 utslipp	 i	 tidsrommet	 til	 og	 med	
inneværende	år

A «Det	antall	kvoter	og	Kyoto-enheter	som	er	større	enn	eller	
lik	verifiserte	utslipp,	ble	innlevert	senest	30.	april»

Samlet	 antall	 innleverte	 kvoter	 i	 henhold	
til	 artikkel	 52,	 53	 og	 54	 for	 tidsrommet	 <	
verifiserte	 utslipp	 i	 tidsrommet	 til	 og	 med	
inneværende	år

B «Det	 antall	 kvoter	 og	 Kyoto-enheter	 som	 er	 lavere	 enn	
verifiserte	utslipp,	ble	innlevert	senest	30.	april»

C «Verifiserte	utslipp	ble	ikke	ført	inn	innen	30.	april»

Verifiserte	 utslipp	 i	 tidsrommet	 til	 og	
med	 inneværende	 år	 er	 rettet	 i	 henhold	 til	
artikkel	51

D «Verifiserte	utslipp	ble	rettet	av	vedkommende	myndighet	
etter	 30.	 april	 år	 X.	 Vedkommende	 myndighet	 i	
medlemsstaten	 besluttet	 at	 anlegget	 ikke	 overholdt	 sine	
forpliktelser	for	år	X»

Verifiserte	 utslipp	 i	 tidsrommet	 til	 og	
med	 inneværende	 år	 er	 rettet	 i	 henhold	 til	
artikkel	51

E «Verifiserte	utslipp	ble	rettet	av	vedkommende	myndighet	
etter	 30.	 april	 år	 X.	 Vedkommende	 myndighet	 i	
medlemsstaten	 besluttet	 at	 anlegget	 har	 overholdt	 sine	
forpliktelser	for	år	X»

X «Innføringen	 av	 verifiserte	 utslipp	 og/eller	 innlevering	
var	ikke	mulig	før	30.	april	som	følge	av	at	prosessen	for	
innlevering	av	kvoter	og/eller	prosessen	for	ajourføring	av	
verifiserte	utslipp	ble	opphevet	for	medlemsstatens	register	
i	samsvar	med	artikkel	6	nr.	3»»
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iii)	 ny	bokstav	d)	skal	lyde:

«d)		et	symbol	som	viser	om	anleggets	konto	er	sperret	i	samsvar	med	artikkel	27	nr.	1,	skal	angis	fra	
31.	mars	år	(X+1).»

e)	 Nr.	4a	og	4b	skal	lyde:

«4a.		Hver	medlemsstats	tabell	over	den	nasjonale	tildelingsplanen	som	angir	de	kvotene	som	tildeles	anlegg,	
og	det	 antall	 kvoter	 som	 reserveres	 for	 senere	 tildeling	 eller	 salg,	 skal	 framlegges	og	 ajourføres	 hver	
gang	det	gjøres	en	retting	i	tabellen	over	den	nasjonale	tildelingsplanen,	og	det	skal	tydelig	angis	hvor	
rettingene	gjøres.

4b.		 Avgiftene	for	å	åpne	og	for	årlig	vedlikehold	av	innskuddskontoene	i	hvert	register	skal	vises	fortløpende.	
Registerforvalteren	 skal	 underrette	 den	 sentrale	 forvalteren	 om	 ajourføringer	 av	 disse	 opplysningene	
innen	15	dager	etter	eventuelle	avgiftsendringer.»

f)	 I	nr.	6	skal	ny	bokstav	e)	lyde:	

«e)		eventuelle	tabeller	over	reserver	som	er	opprettet	i	samsvar	med	kommisjonsvedtak	2006/780/EF(*).

____________

(*)	 EUT	L	316	av	16.11.2006,	s.	12.»

g)	 Nytt	nr.	12a	skal	lyde:

«12a.	Den	sentrale	forvalteren	skal	fra	30.	april	år	(X+1)	offentliggjøre	på	det	offentlig	tilgjengelige	området	
på	nettstedet	 til	Fellesskapets	uavhengige	 transaksjonslogg	opplysninger	om	hvor	 stor	prosentsats	 av	
innleverte	kvoter	i	hver	medlemsstat	i	år	X	som	ikke	ble	overført	før	innleveringen.»

_______________
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VEDLEGG II

I	forordning	(EF)	nr.	2216/2004	skal	nytt	vedlegg	XIa	lyde:

«VEDLEGG XIa

Prosesser	som	gjelder	automatiske	endringer	i	tabellen	over	den	nasjonale	tildelingsplanen

1.	 I	henhold	til	artikkel	17	nr.	3	og	artikkel	44	nr.	2	kan	registre	anmode	Fellesskapets	uavhengige	transaksjonslogg	
om	å	kontrollere	og	gjennomføre	automatiske	endringer	i	tabellen	over	den	nasjonale	tildelingsplanen	ved	hjelp	av	
en	prosess	som	er	beskrevet	i	dette	vedlegg.

Krav	til	hver	prosess

2.	 Følgende	meldingssekvens	 får	 anvendelse	 på	 prosesser	 som	 gjelder	 automatiske	 endringer	 i	 tabellen	 over	 den	
nasjonale	tildelingsplanen:

a)	 registerforvalteren	 skal	 sette	 i	 gang	 prosessen	 med	 automatiske	 endringer	 i	 tabellen	 over	 den	 nasjonale	
tildelingsplanen	ved	å	tildele	anmodningen	en	entydig	korrelasjonskode	som	omfatter	de	elementene	som	er	
angitt	i	vedlegg	VI,

b)	 registerforvalteren	 skal	 aktivere	 den	 relevante	 funksjonen	 på	 Fellesskapets	 uavhengige	 transaksjonsloggs	
nettjeneste	for	automatiske	endringer	i	tabellen	over	den	nasjonale	tildelingsplanen,

c)	 Fellesskapets	 uavhengige	 transaksjonslogg	 skal	 validere	 anmodningen	 ved	 å	 aktivere	 den	 relevante	
valideringsfunksjonen	i	Fellesskapets	uavhengige	transaksjonslogg,

d)	 dersom	anmodningen	valideres	og	dermed	blir	godkjent,	skal	Fellesskapets	uavhengige	transaksjonslogg	endre	
sine	opplysninger	i	samsvar	med	nevnte	anmodning,

e)	 Fellesskapets	 uavhengige	 transaksjonslogg	 skal	 aktivere	 funksjonen	 «receiveNapManagementOutcome»	 på	
nettjenesten	 for	automatiske	endringer	 i	 tabellen	over	den	nasjonale	 tildelingsplanen	hos	det	 registeret	 som	
sendte	 anmodningen,	 og	 underrette	 registeret	 om	 hvorvidt	 anmodningen	 ble	 behørig	 validert	 og	 dermed	
godkjent,	eller	om	den	inneholdt	et	avvik	og	følgelig	ble	avvist,

f)	 dersom	anmodningen	ble	validert	og	deretter	godkjent,	skal	den	registerforvalteren	som	sendte	anmodningen,	
endre	opplysningene	i	registeret	i	samsvar	med	nevnte	validerte	anmodning;	dersom	anmodningen	i	motsatt	
fall	inneholdt	et	avvik	og	følgelig	ble	avvist,	skal	den	registerforvalteren	som	sendte	anmodningen,	ikke	endre	
opplysningene	i	registeret	i	samsvar	med	nevnte	avviste	anmodning.

3.	 Forutsatt	 at	 prosessene	 som	 gjelder	 automatiske	 endringer	 i	 tabellen	 over	 den	 nasjonale	 tildelingsplanen	
gjennomføres	 via	 Klimakonvensjonens	 uavhengige	 transaksjonslogg,	 skal	 en	 registerforvalter	 som	 sender	 en	
anmodning,	motta	en	bekreftelse	fra	Klimakonvensjonens	uavhengige	transaksjonslogg	innen	60	sekunder,	og	en	
underretning	om	valideringen	fra	Fellesskapets	uavhengige	transaksjonslogg	innen	24	timer.	I	andre	tilfeller	skal	
en	registerforvalter	som	sender	en	anmodning,	motta	en	bekreftelse	fra	Fellesskapets	uavhengige	transaksjonslogg	
innen	60	sekunder,	og	en	underretning	om	valideringen	fra	Fellesskapets	uavhengige	transaksjonslogg	innen	24	
timer.

4.	 De	komponentene	og	funksjonene	som	brukes	i	meldingssekvensen,	vises	i	tabell	XIa-1–XIa-6.	Alle	funksjoners	
innkoder	 er	 blitt	 strukturert	 for	 å	være	 tilpasset	 kravene	 til	 format	og	 innhold	 som	er	beskrevet	 i	WSDL	 (Web	
Services	Description	 Language),	 som	 er	 angitt	 i	 funksjonsspesifikasjonene	 og	 de	 tekniske	 spesifikasjonene	 for	
datautvekslingsstandarder	for	registersystemer	innenfor	rammen	av	Kyotoprotokollen,	som	er	utarbeidet	i	samsvar	
med	 beslutning	 24/CP.8	 fra	 Klimakonvensjonens	 partskonferanse.	 En	 asterisk	 «(*)»	 viser	 at	 et	 element	 kan	
forekomme	flere	ganger	som	innkode.	
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Tabell	XIa-1:	Komponenter	og	 funksjoner	 i	prosesser	 som	gjelder	automatiske	endringer	 i	 tabellen	over	den	
nasjonale	tildelingsplanen

Komponent Funksjon Virkeområde

NAPTableManagementWS AddNEInstallationtoNAP() Offentlig

IncreaseNAPallocationtoNEInstallation() Offentlig

RemoveNAPallocationofclosingInstallation() Offentlig

Tabell	XIa-2:	Komponenten	NAPTableManagementWS

Formål

Formålet	med	denne	komponenten	er	å	håndtere	anmodninger	om	nettjenester	som	gjelder	automatiske	endringer	i	
tabellen	over	den	nasjonale	tildelingsplanen.

Funksjoner	som	er	tilgjengelige	via	nettjenester

AddNEInstallationtoNAP() Håndterer	anmodninger	om	å	legge	til	de	nye	anleggene	til	
nyinntrederne	i	den	nasjonale	tildelingsplanen.

IncreaseAllocationtoNEInstallationinNAP() Håndterer	 anmodninger	 om	å	øke	 tildelingen	 av	kvoter	 i	
den	nasjonale	 tildelingsplanen	for	nåværende	anlegg	som	
er	nyinntredere.

RemoveNAPallocationofclosingInstallation() Håndterer	anmodninger	om	å	fjerne	tildelingen	av	kvoter	
fra	den	nasjonale	tildelingsplanen	for	anlegg	som	avslutter	
sin	virksomhet.

Andre	funksjoner

Ikke	relevant.

Berørte	aktører

Fellesskapets	uavhengige	transaksjonslogg	(for	alle	funksjoner)	og	register	(bare	for	funksjonen	receiveNapManage-
mentOutcome)

Tabell	XIa-3:	Funksjonen	NAPTableManagementWS.AddNEInstallationtoNAP()

Formål

Denne	funksjonen	mottar	en	anmodning	om	å	legge	til	det	nye	anlegget	til	en	nyinntreder	i	tabellen	over	den	nasjonale	
tildelingsplanen.	De	kvotene	som	tildeles	for	årene	før	inneværende	år,	har	en	verdi	på	null.	Dersom	en	nyinntreders	nye	
anlegg	ikke	tildeles	noen	kvoter,	skal	antall	kvoter	være	null.	Dersom	en	nyinntreders	nye	anlegg	tildeles	kvoter,	skal	
reserven	reduseres	med	et	tilsvarende	antall.

Fellesskapets	 uavhengige	 transaksjonslogg	 autentiserer	 opprinnelsesregisteret	 (Originating Registry)	 ved	 å	 aktivere	
funksjonen	 AuthenticateMessage()	 og	 kontrollerer	 opprinnelsesregisterets	 versjon	 ved	 å	 aktivere	 funksjonen	
CheckVersion().

Dersom	 autentiseringen	 og	 kontrollen	 av	 versjonen	 er	 vellykket,	 skal	 resultatidentifikatoren	 (Result Identifier)	
«1»	 returneres	 uten	 svarkode	 (Response Code);	 anmodningens	 innhold	 føres	 inn	 i	 en	 fil	 ved	 å	 aktivere	 funksjonen	
WriteToFile(),	og	anmodningen	stilles	i	kø.

Dersom	autentiseringen	eller	kontrollen	av	versjonen	mislykkes,	returneres	resultatidentifikatoren	«0»	sammen	med	en	
enkelt	svarkode	som	angir	årsaken	til	feilen.

«PermitIdentifier»	er	tillatelseskoden	som	består	av	elementene	angitt	i	vedlegg	VI.



EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidendeNr.	38/422 27.6.2013

Innparametrer

From Obligatorisk

To Obligatorisk

CorrelationId Obligatorisk

MajorVersion Obligatorisk

MinorVersion Obligatorisk

InitiatingRegistry Obligatorisk

CommitmentPeriod Obligatorisk

NewValueofReserve Obligatorisk

Installation (*) Obligatorisk

PermitIdentifier Obligatorisk

InstallationIdentifier Obligatorisk

Allocation (*) Obligatorisk

YearinCommitmentPeriod Obligatorisk

AmountofAllowances Obligatorisk

Utparametrer

Result	Identifier Obligatorisk

Response	Code Frivillig

Anvendelse

–	 AuthenticateMessage

–	 WriteToFile

–	 CheckVersion

Anvendes	av

Ikke	relevant	(aktiveres	som	en	nettjeneste).

Tabell	XIa-4:	Funksjonen	NAPTableManagementWS.IncreaseAllocationtoNEInstallationinNAPIncreasealloca-
tiontoNEInstallationinNAP()

Formål

Denne	funksjonen	mottar	en	anmodning	om	å	øke	tildelingen	av	kvoter	til	anlegg	som	allerede	finnes	i	tabellen	over	
den	nasjonale	tildelingsplanen,	og	som	betraktes	som	nyinntredere.	De	kvotene	som	tildeles	for	årene	før	inneværende	
år,	endres	ikke.	Reserven	reduseres	med	et	antall	som	tilsvarer	det	antallet	som	er	blitt	tildelt	gjennom	denne	prosessen.

Fellesskapets	 uavhengige	 transaksjonslogg	 autentiserer	 opprinnelsesregisteret	 (Originating Registry)	 ved	 å	 aktivere	
funksjonen	 AuthenticateMessage()	 og	 kontrollerer	 opprinnelsesregisterets	 versjon	 ved	 å	 aktivere	 funksjonen	
CheckVersion().

Dersom	 autentiseringen	 og	 kontrollen	 av	 versjonen	 er	 vellykket,	 skal	 resultatidentifikatoren	 (Result Identifier)	
«1»	 returneres	 uten	 svarkode	 (Response	Code);	 anmodningens	 innhold	 føres	 inn	 i	 en	 fil	 ved	 å	 aktivere	 funksjonen	
WriteToFile(),	og	anmodningen	stilles	i	kø.

Dersom	autentiseringen	eller	kontrollen	av	versjonen	mislykkes,	returneres	resultatidentifikatoren	«0»	sammen	med	en	
enkelt	svarkode	som	angir	årsaken	til	feilen.



27.6.2013 Nr.	38/423EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

Innparametrer

From Obligatorisk

To Obligatorisk

CorrelationId Obligatorisk

MajorVersion Obligatorisk

MinorVersion Obligatorisk

InitiatingRegistry Obligatorisk

CommitmentPeriod Obligatorisk

NewValueofReserve Obligatorisk

Installation (*) Obligatorisk

InstallationIdentifier Obligatorisk

Allocation (*) Obligatorisk

YearinCommitmentPeriod Obligatorisk

AmountofAllowances Obligatorisk

Utparametrer

ResultIdentifier Obligatorisk

ResponseCode Frivillig

Anvendelse

–	 AuthenticateMessage

–	 WriteToFile

–	 CheckVersion

Anvendes	av

Ikke	relevant	(aktiveres	som	en	nettjeneste).

Tabell	XIa-5:	

Funksjonen	NAPTableManagementWS	RemoveNAPallocationofclosingInstallation()

Formål

Denne	funksjonen	mottar	en	anmodning	om	å	fjerne	anlegg	som	allerede	finnes	i	tabellen	over	den	nasjonale	
tildelingsplanen.	Kvoter	som	ennå	ikke	er	tildelt,	slettes,	og	et	tilsvarende	antall	kvoter	tilføyes	reserven.

Fellesskapets	uavhengige	transaksjonslogg	autentiserer	opprinnelsesregisteret	(Originating Registry)	ved	å	aktivere	
funksjonen	AuthenticateMessage()	og	kontrollerer	opprinnelsesregisterets	versjon	ved	å	aktivere	funksjonen	
CheckVersion().

Dersom	autentiseringen	og	kontrollen	av	versjonen	er	vellykket,	skal	resultatidentifikatoren	(Result Identifier)	
«1»	returneres	uten	svarkode	(Response Code);	anmodningens	innhold	føres	inn	i	en	fil	ved	å	aktivere	funksjonen	
WriteToFile(),	og	anmodningen	stilles	i	kø.

Dersom	autentiseringen	eller	kontrollen	av	versjonen	mislykkes,	returneres	resultatidentifikatoren	«0»	sammen	med	en	
enkelt	svarkode	som	angir	årsaken	til	feilen.
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Innparametrer

From Obligatorisk

To Obligatorisk

CorrelationId Obligatorisk

MajorVersion Obligatorisk

MinorVersion Obligatorisk

InitiatingRegistry Obligatorisk

CommitmentPeriod Obligatorisk

NewValueofReserve Obligatorisk

Installation (*) Obligatorisk

InstallationIdentifier Obligatorisk

Utparametrer

Result	Identifier Obligatorisk

Response	Code Frivillig

Anvendelse

–	 AuthenticateMessage

–	 WriteToFile

–	 CheckVersion

Anvendes	av

Ikke	relevant	(aktiveres	som	en	nettjeneste).

Tabell	XIa-6:	Funksjonen	NAPTableManagementWS	receiveNapManagementOutcome	()

Formål

Denne	funksjonen	mottar	et	resultat	av	en	operasjon	som	gjelder	nasjonal	tildelingsplan.

Opprinnelsesregisteret	 (Originating Registry) autentiserer	 Klimakonvensjonens	 uavhengige	 transaksjonslogg	
(eller	Fellesskapets	uavhengige	 transaksjonslogg	dersom	alle	prosesser	nevnt	 i	vedlegg	VIII,	 skjer	via	Fellesskapets	
uavhengige	transaksjonslogg	og	deretter	til	Klimakonvensjonens	uavhengige	transaksjonslogg)	ved	å	aktivere	funksjonen	
AuthenticateMessage()	og	kontrollerer	transaksjonsloggens	versjon	ved	å	aktivere	funksjonen	CheckVersion().

Dersom	 autentiseringen	 og	 kontrollen	 av	 versjonen	 er	 vellykket,	 skal	 resultatidentifikatoren	 (Result Identifier)	
«1»	 returneres	 uten	 svarkode	 (Response Code);	 anmodningens	 innhold	 føres	 inn	 i	 en	 fil	 ved	 å	 aktivere	 funksjonen	
WriteToFile(),	og	anmodningen	stilles	i	kø.

Dersom	autentiseringen	eller	kontrollen	av	versjonen	mislykkes,	returneres	resultatidentifikatoren	«0»	sammen	med	en	
enkelt	svarkode	som	angir	årsaken	til	feilen.

Dersom	resultatet	er	«0»	som	følge	av	enhver	annen	feil,	består	listen	over	svarkoder	av	par	(en	svarkode	og	eventuelt	
en	liste	over	anleggsidentifikatorer).
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Innparametrer

From Obligatorisk

To Obligatorisk

CorrelationId Obligatorisk

MajorVersion Obligatorisk

MinorVersion Obligatorisk

Outcome Obligatorisk

Response	List Frivillig

Utparametrer

Result	Identifier Obligatorisk

Response	Code Frivillig

Anvendelse

–	 AuthenticateMessage

–	 WriteToFile

–	 CheckVersion

Anvendes	av

Ikke	relevant	(aktiveres	som	en	nettjeneste).

Tabell	XIa-7:	Prosesser	som	gjelder	endringer	i	tabellen	over	den	nasjonale	tildelingsplanen

Prosessbeskrivelse Svarkoder	fra	Fellesskapets	uavhengige	
transaksjonslogg

NAPTableManagementWS.AddNEInstallationtoNAP 7005,	7122,	7125,	7153,	7154,	7155,	7156,	
7159,	7215,	7451,	7452,	7700,	7701,	7702,	
7703,	7704

NAPTableManagementWS.IncreaseallocationtoNEInstallationinNAP 7005,	7153,	7154,	7155,	7156,	7159,	7207,	
7451,	7452,	7700,	7701,	7702,	7703,	7705

NAPTableManagementWS

RemoveNA	PallocationofclosingInstallation

7005,	7153,	7154,	7155,	7156,	7159,	7207,	
7451,	7700,	7706

5.	 Dersom	 alle	 kontroller	 er	 blitt	 gjennomført	 på	 en	 tilfredsstillende	 måte,	 gjør	 Fellesskapets	 uavhengige	
transaksjonslogg	automatisk	endringer	i	tabellen	over	den	nasjonale	tildelingsplanen	i	sin	database	og	underretter	
registerforvalteren	og	den	sentrale	forvalteren	om	dette.»

________________
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EUROPAPARLAMENTET	OG	RÅDET	FOR	DEN	
EUROPEISKE	UNION	HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,	særlig	artikkel	285	nr.	1,

under	henvisning	til	forslag	fra	Kommisjonen,

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

etter	framgangsmåten	fastsatt	i	traktatens	artikkel	251(2)	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 For	 å	 kunne	 foreta	 en	 direkte	 sammenligning	 mellom	
volumene	 av	 medlemsstatenes	 bruttonasjonalprodukt	
(BNP)	 er	 det	 grunnleggende	 viktig	 at	 Fellesskapet	 har	
kjøpekraftspariteter	 som	 fjerner	 forskjellene	 i	 prisnivå	
mellom	medlemsstatene.

2)	 Fellesskapets	kjøpekraftspariteter	må	utarbeides	etter	en	
harmonisert	metode,	i	samsvar	med	rådsforordning	(EF)	
nr.	2223/96	av	25.	juni	1996	om	det	europeiske	nasjonal-	
og	 regionalregnskapssystem	 i	 Fellesskapet(3),	 som	
fastsetter	en	ramme	for	utarbeiding	av	nasjonalregnskaper	
i	medlemsstatene.

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	336	av	20.12.2007,	s.	1,	er	
omhandlet	 i	EØS-komiteens	 beslutning	nr.	 57/2008	 av	25.	 april	 2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	XXI	(Statistikk),	se	EØS-tillegget	til	Den	
europeiske	unions	tidende	nr.	52,	21.8.2008,	s.	29.

(1)	 EUT	C	318	av	23.12.2006,	s.	45.
(2)	 Europaparlamentets	holdning	av	26.	april	2007	 (ennå	 ikke	offentliggjort	 i	

EUT)	og	rådsbeslutning	av	13.	november	2007.
(3)	 EFT	L	310	av	30.11.1996,	s.	1.	Forordningen	sist	endret	ved	europaparla-

ments-	 og	 rådsforordning	 (EF)	 nr.	 1267/2003	 (EUT	L	 180	 av	 18.7.2003,		
s.	1).

3)	 Medlemsstatene	 oppfordres	 til	 å	 framskaffe	 data	 om	
regionale	kjøpekraftspariteter.

4)	 I	henhold	til	rådsforordning	(EF)	nr.	1083/2006	av	11.	juli	
2006	 om	 fastsettelse	 av	 alminnelige	 bestemmelser	 om	
Det	europeiske	fond	for	regionutvikling,	Det	europeiske	
sosialfond	 og	 Utjevningsfondet(4)	 er	 regionene	 som	
er	 berettiget	 til	 støtte	 fra	 strukturfondene	 i	 henhold	
til	 målet	 om	 økonomisk	 tilnærming,	 de	 regioner	 som	
tilsvarer	 nivå	 2	 i	 den	 felles	 nomenklatur	 over	 regionale	
statistikkenheter	 i	 henhold	 til	 europaparlaments-	 og	
rådsforordning	 (EF)	 nr.	 1059/2003	 av	 26.	 mai	 2003	
om	 innføring	 av	 en	 felles	 nomenklatur	 over	 regionale	
statistikkenheter	 (NUTS)(5).	 BNP	 per	 innbygger	 i	 slike	
regioner,	 målt	 i	 kjøpekraftspariteter	 og	 beregnet	 på	
grunnlag	 av	 fellesskapsdata	 for	 tidsrommet	 2000-2002,	
er	 mindre	 enn	 75	 %	 av	 gjennomsnittlig	 BNP	 for	 EU-
25	 for	 samme	 referanseperiode.	 I	 mangel	 av	 regionale	
kjøpekraftspariteter	 bør	 nasjonale	 kjøpekraftspariteter	
kunne	 anvendes	 til	 å	 utarbeide	 listen	 over	 regioner	
som	kan	ha	 rett	 til	 støtte	 fra	 strukturfondene.	Nasjonale	
kjøpekraftspariteter	 kan	 også	 anvendes	 til	 å	 fastsette	
beløpet	for	midlene	som	skal	tildeles	hver	region.

5)	 I	 henhold	 til	 forordning	 (EF)	 nr.	 1083/2006	 er	
medlemsstatene	som	har	rett	til	støtte	fra	Utjevningsfondet,	
de	medlemsstater	 hvis	 brutto	 nasjonalinntekt	 (BNI)	 per	
innbygger,	 målt	 i	 kjøpekraftspariteter	 og	 beregnet	 på	
grunnlag	av	 fellesskapsdata	 for	 tidsrommet	2001-	2003,	
er	mindre	enn	90	%	av	gjennomsnittlig	BNI	for	EU-25,	og	
som	har	et	program	for	å	oppfylle	de	vilkår	for	økonomisk	
tilnærming	som	er	nevnt	i	traktatens	artikkel	104.

(4)	 EUT	L	210	av	31.7.2006,	s.	25.	Forordningen	endret	ved	forordning	(EF)	
nr.	1989/2006	(EUT	L	411	av	30.12.2006,	s.	6).

(5)	 EUT	L	154	av	21.6.2003,	s.	1.	Forordningen	sist	endret	ved	kommisjonsfor-
ordning	(EF)	nr.	105/2007	(EUT	L	39	av	10.2.2007,	s.	1).

EUROPAPARLAMENTS-	OG	RÅDSFORORDNING	(EF)	nr.	1445/2007

av	11.	desember	2007

om	fastsettelse	av	felles	regler	for	framlegging	av	grunnleggende	opplysninger	om	
kjøpekraftspariteter	og	for	beregning	og	spredning	av	dem(*)
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6)	 I	 henhold	 til	 artikkel	 1	 i	 vedlegg	 XI	 til	 vedtektene	
for	 De	 europeiske	 fellesskaps	 tjenestemenn,	 fastsatt	 i	
rådsforordning	 (EØF,	 Euratom,	 EKSF)	 nr.	 259/68(1)	
(heretter	 kalt	 «tjenestemannsvedtektene»),	 skal	
Kommisjonen	(Eurostat),	med	henblikk	på	undersøkelsen	
nevnt	i	artikkel	65	nr.	1	i	tjenestemannsvedtektene,	hvert	
år	 innen	 utgangen	 av	 oktober	 utarbeide	 en	 rapport	 om	
endringer	i	levekostnadene	i	Brussel,	kjøpekraftsparitetene	
mellom	Brussel	og	visse	andre	 steder	 i	medlemsstatene	
og	endringer	i	kjøpekraften	for	lønnen	til	tjenestemenn	i	
de	nasjonale	sentralmyndigheter.

7)	 Kommisjonen	 (Eurostat)	 samler	 allerede	 inn	
grunnleggende	 opplysninger	 om	 kjøpekraftspariteter	
fra	 medlemsstatene	 på	 frivillig	 grunnlag	 hvert	 år.	
Denne	 ordningen	 er	 etablert	 i	 medlemsstatene.	 Det	 er	
imidlertid	nødvendig	med	en	 rettslig	 ramme	 for	 å	 sikre	
en	 bærekraftig	 utvikling,	 utarbeiding	 og	 spredning	 av	
kjøpekraftspariteter.

8)	 Regelmessig	 framlegging	 av	 foreløpige	 resultater,	 slik	
praksis	er	nå,	bør	fortsette	for	å	sikre	at	nyest	mulige	tall	
er	tilgjengelige.

9)	 De	tiltak	som	er	nødvendige	for	gjennomføringen	av	denne	
forordning,	 bør	 vedtas	 i	 samsvar	 med	 rådsbeslutning	
1999/468/EF	av	28.	juni	1999	om	fastsettelse	av	nærmere	
regler	 for	 utøvelsen	 av	 den	 gjennomføringsmyndighet	
som	er	gitt	Kommisjonen(2).

10)	 Særlig	 bør	 Kommisjonen	 gis	 myndighet	 til	 å	 tilpasse	
definisjonene	 og	 å	 justere	 elementærnivåene	 i	 vedlegg	
II,	 og	 til	 å	 fastsette	 kvalitetskriterier.	 Ettersom	 disse	
tiltakene	 er	 allmenne	 og	 har	 som	 formål	 å	 endre	 ikke-
grunnleggende	 bestemmelser	 i	 denne	 forordning	 eller	 å	
utfylle	 den	med	 nye	 ikke-grunnleggende	 bestemmelser,	
bør	de	vedtas	etter	framgangsmåten	med	forskriftskomité	
med	kontroll	fastsatt	i	artikkel	5a	i	beslutning	1999/468/
EF.

11)	 Ettersom	målet	 for	denne	forordning,	som	er	å	 fastsette	
felles	 regler	 for	 framlegging	 av	 grunnleggende	
opplysninger	 om	 kjøpekraftspariteter,	 ikke	 kan	 nås	 i	
tilstrekkelig	grad	av	medlemsstatene	og	derfor	bedre	kan	
nås	 på	 fellesskapsplan,	 kan	 Fellesskapet	 treffe	 tiltak	 i	
samsvar	med	nærhetsprinsippet	som	fastsatt	 i	 traktatens	
artikkel	 5.	 I	 samsvar	med	 forholdsmessighetsprinsippet	
fastsatt	i	nevnte	artikkel	går	denne	forordning	ikke	lenger	
enn	det	som	er	nødvendig	for	å	nå	dette	målet.

12)	 Komiteen	 for	 statistikkprogrammet	 nedsatt	 ved	
rådsbeslutning	89/382/EØF,	Euratom(3)	 er	blitt	 rådspurt	
i	samsvar	med	artikkel	3	i	nevnte	beslutning	—

(1)	 EFT	L	56	av	4.3.1968,	s.	1.	Forordningen	sist	endret	ved	forordning	(EF,	
Euratom)	nr.	1895/2006	(EUT	L	397	av	30.12.2006,	s.	6).

(2)	 EFT	 L	 184	 av	 17.7.1999,	 s.	 23.	 Beslutningen	 endret	 ved	 beslutning	
2006/512/EF	(EUT	L	200	av	22.7.2006,	s.	11).

(3)	 EFT	L	181	av	28.6.1989,	s.	47.

VEDTATT	DENNE	FORORDNING:

Artikkel 1

Formål

Formålet	 med	 denne	 forordning	 er	 å	 fastsette	 felles	 regler	
for	 framlegging	 av	 grunnleggende	 opplysninger	 om	
kjøpekraftspariteter,	og	for	beregning	og	spredning	av	dem.

Artikkel 2

Virkeområde

1.	 De	 grunnleggende	 opplysningene	 som	 skal	 framlegges,	
er	de	dataene	som	er	nødvendige	for	å	beregne	og	kvalitetssikre	
kjøpekraftsparitetene.

De	 grunnleggende	 opplysningene	 omfatter	 priser,	 BNP-
utgiftsvekter	og	andre	data	som	er	oppført	i	vedlegg	I.

Dataene	 skal	 samles	 inn	 med	 den	 minstehyppighet	 som	 er	
fastsatt	 i	 vedlegg	 I.	Hyppigere	 innsamling	 av	data	 skal	finne	
sted	bare	i	begrunnede	unntakstilfeller.

2.	 Kjøpekraftsparitetene	 skal	 beregnes	 ut	 fra	 de	 nasjonale	
årlige	 gjennomsnittspriser	 på	 varer	 og	 tjenester,	 på	 grunnlag	
av	 grunnleggende	 opplysninger	 om	 medlemsstatenes	
økonomiske	territorium	i	henhold	til	det	europeiske	nasjonal-	
og	 regionalregnskapssystem	 i	 Fellesskapet	 (heretter	 kalt	
«ESA	95»).

3.	 Kjøpekraftsparitetene	 skal	 beregnes	 i	 samsvar	 med	
elementærnivåene	 som	 oppført	 i	 vedlegg	 II,	 og	 som	 er	 i	
samsvar	med	BNP-klassifikasjonene	definert	i	forordning	(EF)	
nr.	2223/96.

Artikkel 3

Definisjoner

I	denne	forordning	menes	med:

a)	 «kjøpekraftspariteter»	 («KKP»)	 geografiske	
deflasjonsfaktorer	 og	 valutaomregningskurser	 som	
fjerner	 virkningene	 av	 forskjeller	 i	 prisnivå	 mellom	
medlemsstatene,	og	dermed	gjør	det	mulig	å	sammenligne	
volumene	 av	 BNP-komponenter	 og	 å	 sammenligne	
prisnivåer,

b)	 «kjøpekraftsstandard»	 den	 kunstige	 felles	
referansevalutaenhet	som	benyttes	i	Den	europeiske	union	
for	 å	 uttrykke	 volumet	 av	 økonomiske	 aggregater	 med	
henblikk	på	geografiske	sammenligninger	på	en	slik	måte	
at	forskjellene	mellom	medlemsstatenes	prisnivåer	fjernes,

c)	 «priser»	de	kjøperpriser	sluttforbrukeren	betaler,
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d)	 «utgiftsvekter»	kostnadskomponentenes	andeler	av	BNP	i	
løpende	priser,

e)	 «elementærnivå»	 det	 laveste	 aggregeringsnivået	 for	
produkter	 i	 BNP-inndelingen	 som	 det	 beregnes	 pariteter	
for,

f)	 «produkter»	varer	eller	tjenester	som	er	nøyaktig	definert	i	
forbindelse	med	prisundersøkelser,

g)	 «faktisk	 og	 beregnet	 leie»	 det	 samme	 som	 i	
kommisjonsforordning	(EF)	nr.	1722/2005(1),

h)	 «lønnskostnader»	 det	 samme	 som	 i	 forordning	 (EF)	
nr.	2223/96,

i)	 «tidsjusteringsfaktorer»	 faktorer	 som	 benyttes	
til	 å	 justere	 gjennomsnittsprisene	 innsamlet	 på	
undersøkelsestidspunktet	til	årlige	gjennomsnittspriser,

j)	 «geografiske	 justeringsfaktorer»	 faktorer	 som	benyttes	 til	
å	 justere	gjennomsnittsprisene	 innsamlet	på	ett	 eller	flere	
steder	 på	 en	 medlemsstats	 økonomiske	 territorium	 til	
nasjonale	gjennomsnittspriser,

k)	 «representative	produkter»	produkter	som	med	hensyn	til	
samlede	utgifter	innenfor	et	elementærnivå	er,	eller	anses	
for	å	være,	blant	de	viktigste	produktene	som	kjøpes	på	de	
nasjonale	markedene,

l)	 «representativitetsindikatorer»	 markører	 eller	
andre	 indikatorer	 som	 kjennetegner	 produkter	 som	
medlemsstatene	har	valgt	som	representative,

m)	 «likerepresentativitet»	 den	 egenskap	 som	 kreves	 av	
sammensetningen	av	listen	over	produkter	som	inngår	i	et	
elementærnivå	at	hver	medlemsstat	skal	kunne	prissette	det	
antall	representative	produkter	som	gjenspeiler	produktenes	
heterogenitet	og	prisnivåene	på	elementærnivå	og	utgiftene	
til	produktene	på	elementærnivå,

n)	 «transitiv»	 den	 egenskap	 at	 en	 direkte	 sammenligning	
mellom	to	vilkårlige	medlemsstater	gir	samme	resultat	som	
en	indirekte	sammenligning	via	en	annen	medlemsstat,

o)	 «feil»	 bruk	 av	 feil	 grunnleggende	 opplysninger	 eller	
feilaktig	bruk	av	beregningsmetoden,

p)	 «referanseår»	et	kalenderår	som	bestemte	årlige	resultater	
viser	til,

q)	 «uforanderlighet»	 at	 kjøpekraftsparitetene	 som	 beregnes	
for	 en	 gruppe	 medlemsstater	 beholdes	 når	 resultatene	
senere	beregnes	for	en	større	gruppe	medlemsstater.

(1)	 Kommisjonsforordning	 (EF)	nr.	1722/2005	av	20.	oktober	2005	om	prin-
sippene	for	beregning	av	boligtjenester	med	hensyn	til	rådsforordning	(EF,	
Euratom)	nr.	1287/2003	om	harmonisering	av	bruttonasjonalinntekta	etter	
marknadsprisar	(EUT	L	276	av	21.10.2005,	s.	5).

Artikkel 4

Oppgaver	og	ansvarsområder

1.	 Kommisjonen	(Eurostat)	har	ansvar	for

a)	 å	samordne	framleggingen	av	grunnleggende	opplysninger,

b)	 å	beregne	og	offentliggjøre	kjøpekraftspariteter,

c)	 å	 kvalitetssikre	 kjøpekraftsparitetene,	 i	 samsvar	 med	
artikkel	7,

d)	 å	 utvikle	 og	 formidle	 metodikken,	 i	 samråd	 med	
medlemsstatene,

e)	 å	 sikre	at	medlemsstatene	har	mulighet	 til	 å	kommentere	
resultatene	 for	 kjøpekraftsparitetene	 før	 offentliggjøring,	
og	at	det	tas	hensyn	til	eventuelle	kommentarer,	og

f)	 utarbeide	 og	 spre	 metodehåndboken	 nevnt	 i	 nr.	 1.1	 i	
vedlegg	I.

2.	 Medlemsstatene	 skal	 følge	 framgangsmåten	 fastsatt	 i	
vedlegg	I	når	de	framlegger	grunnleggende	opplysninger.

Når	 datavalideringen	 i	 henhold	 til	 nr.	 5.2	 i	 vedlegg	 I	
er	 fullført,	 skal	 medlemsstatene	 skriftlig	 godkjenne	 de	
undersøkelsesresultatene	 de	 har	 ansvar	 for,	 innen	 en	 frist	 på	
høyst	en	måned.

Medlemsstatene	 skal	 godkjenne	 datainnsamlingsmetodikken	
og	 kontrollere	 dataenes	 pålitelighet,	 herunder	 grunnleggende	
opplysninger	framlagt	av	Kommisjonen	(Eurostat).

Artikkel 5

Overføring	av	grunnleggende	opplysninger

1.	 Medlemsstatene	 skal	 overføre	 de	 grunnleggende	
opplysningene	 nevnt	 i	 vedlegg	 I	 til	Kommisjonen	 (Eurostat)	
i	 samsvar	 med	 eksisterende	 fellesskapsbestemmelser	 om	
overføring	av	data.

2.	 De	grunnleggende	opplysningene	nevnt	i	vedlegg	I	skal	
overføres	i	det	tekniske	format	og	innen	de	frister	som	er	angitt	
i	nevnte	vedlegg.

3.	 Dersom	 Kommisjonen	 (Eurostat)	 oversender	
grunnleggende	 opplysninger	 til	 medlemsstatene,	 skal	
Kommisjonen	 inkludere	 en	 metodebeskrivelse,	 slik	 at	
medlemsstatene	kan	foreta	en	pålitelighetskontroll.
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Artikkel 6

Statistiske	enheter

1.	 De	 grunnleggende	 opplysningene	 nevnt	 i	 vedlegg	 I	
skal	 innhentes	 enten	 fra	 de	 statistiske	 enhetene	 definert	 i	
rådsforordning	(EØF)	nr.	696/93(1)	eller	fra	andre	kilder	som	
framskaffer	data	som	oppfyller	kvalitetskravene	angitt	i	nr.	5.1	
i	 vedlegg	 I.	Hver	medlemsstat	 skal	 underrette	Kommisjonen	
om	typen	statistisk	enhet	eller	kilde	når	de	overfører	dataene.

2.	 De	 statistiske	 enhetene	 som	 av	 medlemsstatene	
blir	 anmodet	 om	 å	 framlegge	 data	 eller	 samarbeide	 om	
datainnsamlingen,	 skal	 tillate	 overvåking	 av	 de	 priser	 som	
faktisk	kreves,	og	skal	gi	korrekte	og	fullstendige	opplysninger	
på	det	tidspunkt	det	anmodes	om.

Artikkel 7

Kvalitetskriterier	og	kvalitetskontroll

1.	 Kommisjonen	 (Eurostat)	 og	 medlemsstatene	 skal	
iverksette	et	system	for	kvalitetskontroll	basert	på	rapporter	og	
vurderinger	som	angitt	i	nr.	5.3	i	vedlegg	I.

2.	 Medlemsstatene	 skal	 på	 anmodning	 gi	 Kommisjonen	
(Eurostat)	alle	opplysninger	som	er	nødvendige	for	å	vurdere	
kvaliteten	på	de	grunnleggende	opplysninger	angitt	i	vedlegg	I.

Medlemsstatene	 skal	 også	 gi	 Kommisjonen	 (Eurostat)	
nærmere	 opplysninger	 og	 årsakene	 til	 eventuelle	 senere	
endringer	i	metodene	som	benyttes,	eller	eventuelle	avvik	fra	
metodehåndboken	angitt	i	vedlegg	I.

3.	 Medlemsstatene	 skal	 gi	 Kommisjonen	 (Eurostat)	
rapporter	om	kvaliteten	på	de	undersøkelser	de	er	 ansvarlige	
for,	som	angitt	i	nr.	5	i	vedlegg	I.

4.	 De	felles	kriterier	som	kvalitetskontrollen	bygger	på,	og	
kvalitetsrapportenes	struktur,	 som	angitt	 i	nr.	5.3	 i	vedlegg	I,	
skal	fastsettes	etter	framgangsmåten	med	forskriftskomité	med	
kontroll	som	angitt	i	artikkel	11	nr.	3.

Artikkel 8

Periodisitet

Kommisjonen	(Eurostat)	skal	beregne	kjøpekraftspariteter	for	
hvert	kalenderår.

Artikkel 9

Spredning

1.	 Kommisjonen	 (Eurostat)	 skal	 offentliggjøre	 de	
endelige	årlige	resultatene	senest	36	måneder	etter	utløpet	av	
referanseåret.

(1)	 Rådsforordning	 (EØF)	nr.	696/93	av	15.	mars	1993	om	de	 statistiske	en-
heter	 til	 observasjon	 og	 analyse	 av	 produksjonssystemet	 i	 Fellesskapet.	
Forordningen	 sist	 endret	 ved	 europaparlaments-	 og	 rådsforordning	 (EF)	
nr.	1882/2003	(EUT	L	284	av	31.10.2003,	s.	1).

Offentliggjøringen	 skal	 bygge	 på	 data	 som	 er	 tilgjengelige	
for	 Kommisjonen	 (Eurostat)	 senest	 tre	 måneder	 før	
offentliggjøringen.

Dette	nummer	berører	ikke	Kommisjonens	(Eurostats)	rett	 til	
å	offentliggjøre	foreløpige	resultater	tidligere	enn	36	måneder	
etter	utløpet	av	referanseåret,	og	Kommisjonen	(Eurostat)	skal	
gjøre	disse	offentlig	tilgjengelig,	herunder	på	sitt	nettsted.

2.	 Resultatene	 som	 Kommisjonen	 (Eurostat)	 offentliggjør	
på	 aggregert	 nivå	 for	 hver	 medlemsstat,	 skal	 minst	 omfatte	
følgende:

a)	 kjøpekraftspariteter	på	BNP-nivå,

b)	 kjøpekraftspariteter	 for	private	husholdningers	utgifter	 til	
forbruk	og	faktisk	individuelt	forbruk,

c)	 prisnivåindekser	 i	 forhold	 til	 Fellesskapets	 gjennomsnitt,	
og

d)	 BNP,	 private	 husholdningers	 utgifter	 til	 forbruk	 og	
faktisk	 individuelt	 forbruk	 samt	 tall	 per	 innbygger	 i	
kjøpekraftstandarder.

3.	 Dersom	resultatene	beregnes	for	en	større	gruppe	stater,	
skal	 medlemsstatenes	 kjøpekraftspariteter	 likevel	 fastholdes,	
etter	prinsippet	om	uforanderlighet.

4.	 Offentliggjorte	 endelige	 kjøpekraftspariteter	 skal	 i	 sin	
alminnelighet	ikke	revideres.

I	 tilfelle	 av	 feil	 som	 faller	 inn	 under	 nr.	 10	 i	 vedlegg	 I,	
skal	 imidlertid	 korrigerte	 resultater	 offentliggjøres	 etter	
framgangsmåten	fastsatt	der.

Unntaksvis	 vil	 alminnelige	 revisjoner	 bli	 foretatt	 dersom	
endringer	 i	 underliggende	 begreper	 i	 ESA	 95	 som	 påvirker	
resultatene	for	kjøpekraftsparitetene,	fører	til	at	volumindeksen	
for	 BNP	 for	 en	 medlemsstat	 endres	 med	 mer	 enn	 ett	
prosentpoeng.

Artikkel 10

Korreksjonsfaktorer

Det	 skal	 ikke	 kreves	 av	medlemsstatene	 at	 de	 gjennomfører	
undersøkelser	utelukkende	for	å	utarbeide	korreksjonsfaktorer	
som	 skal	 anvendes	 på	 lønner	 og	 pensjoner	 til	 Fellesskapets	
tjenestemenn	 og	 andre	 ansatte	 i	 samsvar	 med	
tjenestemannsvedtektene.

Artikkel 11

Komitéframgangsmåte

1.	 Kommisjonen	skal	bistås	av	en	komité.

2.	 Når	 det	 vises	 til	 dette	 nummer,	 får	 artikkel	 5	 og	 7	 i	
beslutning	 1999/468/EF	 anvendelse,	 samtidig	 som	 det	 tas	
hensyn	til	bestemmelsene	i	beslutningens	artikkel	8.

Tidsrommet	fastsatt	i	artikkel	5	nr.	6	i	beslutning	1999/468/EF	
skal	være	to	måneder.
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3.	 Når	det	vises	til	dette	nummer,	får	artikkel	5a	nr.	1-4	og	
artikkel	7	i	beslutning	1999/468/EF	anvendelse,	samtidig	som	
det	skal	tas	hensyn	til	bestemmelsene	i	beslutningens	artikkel	8.

Artikkel 12

Gjennomføringstiltak

1.	 De	 tiltak	 som	 er	 nødvendige	 for	 gjennomføringen	 av	
denne	forordning,	herunder	tiltak	for	å	ta	hensyn	til	økonomiske	
og	tekniske	endringer,	skal,	i	den	grad	dette	ikke	innebærer	en	
uforholdsmessig	 økning	 i	medlemsstatenes	 kostnader,	 vedtas	
som	fastsatt	i	nr.	2	og	3.

2.	 Følgende	 nødvendige	 tiltak	 for	 gjennomføringen	 av	
denne	 forordning	 skal	 vedtas	 etter	 framgangsmåten	 med	
forskriftskomité	nevnt	i	artikkel	11	nr.	2:

a)	 fastsettelse	av	minstestandarder	for	å	oppnå	grunnleggende	
sammenlignbarhet	 og	 representativitet	 for	 dataene	 i	
samsvar	med	nr.	5.1	og	5.2	i	vedlegg	I,

b)	 fastsettelse	 av	 nøyaktige	 krav	 til	 metodikken	 som	 skal	
benyttes	i	samsvar	med	vedlegg	I,	og

c)	 utarbeiding	 og	 tilpasning	 av	 detaljerte	 beskrivelser	 av	
innholdet	på	elementærnivå,	forutsatt	at	de	forblir	forenlige	
med	ESA	95	eller	senere	systemer.

3.	 Følgende	 tiltak	 med	 sikte	 på	 endring	 av	 ikke-
grunnleggende	 deler	 av	 denne	 forordning,	 blant	 annet	 ved	 å	
supplere	den	med	nye	deler,	skal	vedtas	etter	framgangsmåten	
med	forskriftskomité	med	kontroll	nevnt	i	artikkel	11	nr.	3:

a)	 tilpasning	av	definisjonene,

b)	 tilpasning	 av	 listen	 over	 elementærnivåer	 (som	 angitt	 i	
vedlegg	II),	og

c)	 fastsettelse	 av	 kvalitetskriterier	 og	 kvalitetsrapportenes	
struktur	i	henhold	til	artikkel	7	nr.	4.

Artikkel 13

Finansiering

1.	 Medlemsstatene	 skal	 motta	 et	 økonomisk	 bidrag	 fra	
Kommisjonen	på	høyst	70	%	av	støtteberettigede	kostnader	 i	
henhold	til	Kommisjonens	tilskuddsregler.

2.	 Størrelsen	 på	 det	 finansielle	 bidraget	 skal	 fastsettes	
innenfor	 rammen	 av	 Den	 europeiske	 unions	 årlige	
budsjettbehandling.	 Budsjettmyndigheten	 skal	 fastsette	 de	
bevilgninger	som	skal	stilles	til	rådighet	hvert	år.

Artikkel 14

Vurdering	og	rapportering

Bestemmelsene	i	denne	forordning	skal	vurderes	på	nytt	 fem	
år	 etter	 dens	 ikrafttredelse.	 Den	 skal	 eventuelt	 revideres	 på	
grunnlag	av	en	rapport	og	et	forslag	fra	Kommisjonen,	framlagt	
for	Europaparlamentet	og	Rådet.

Artikkel 15

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	Strasbourg,	11.	desember	2007.

 For Europaparlamentet For Rådet

	 H.-G.	PÖTTERING M.	LOBO	ANTUNES

 President Formann

____________
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VEDLEGG I

METODIKK

1.	 METODEHÅNDBOK	OG	ARBEIDSPROGRAM

1.1.		 Kommisjonen	(Eurostat)	skal	etter	samråd	med	medlemsstatene	utarbeide	en	metodehåndbok	som	beskriver	
metodene	som	anvendes	på	forskjellige	stadier	i	beregningen	av	kjøpekraftspariteter,	herunder	metoder	for	å	
estimere	manglende	grunnleggende	opplysninger	og	for	å	estimere	manglende	pariteter.	Metodehåndboken	
vil	bli	revidert	dersom	det	gjøres	vesentlige	endringer	i	metodikken.	Derved	kan	det	innføres	nye	metoder	for	
å	forbedre	datakvaliteten,	redusere	kostnadene	eller	lette	byrden	for	dataleverandørene.

1.2.		 Kommisjonen	(Eurostat)	skal	innen	30.	november	hvert	år,	i	samråd	med	medlemsstatene,	fastsette	et	
årlig	arbeidsprogram	for	det	kommende	kalenderår,	med	en	tidsplan	for	utarbeiding	og	framlegging	av	de	
grunnleggende	opplysninger	som	kreves	for	dette	året.

1.3.		 I	det	årlige	arbeidsprogrammet	fastsettes	det	format	medlemsstatene	skal	benytte	ved	framlegging	av	data,	og	
eventuelle	tiltak	som	er	nødvendige	for	beregning	og	offentliggjøring	av	kjøpekraftsparitetene.

1.4.		 De	grunnleggende	opplysningene	som	framlegges	i	henhold	til	nr.	2.1,	kan	bli	revidert,	men	resultatene	for	
referanseåret	skal	beregnes	på	grunnlag	av	opplysninger	som	er	tilgjengelige	i	henhold	til	tidsplanen	angitt	i	
artikkel	9.	Dersom	opplysningene	er	ufullstendige	eller	ikke	tilgjengelige	på	nevnte	dato,	skal	Kommisjonen	
(Eurostat)	estimere	de	grunnleggende	opplysninger	som	mangler.

1.5.		 Dersom	en	medlemsstat	ikke	framlegger	fullstendige	grunnleggende	opplysninger,	skal	den	angi	hvorfor	
opplysningene	er	ufullstendige,	når	den	vil	framlegge	fullstendige	opplysninger,	eller	eventuelt	hvorfor	
fullstendige	opplysninger	ikke	kan	framlegges.

2.	 GRUNNLEGGENDE	OPPLYSNINGER

2.1.		 De	grunnleggende	opplysningenes	bestanddeler

For	denne	forordnings	formål	skal	de	grunnleggende	opplysningene	i	henhold	til	artikkel	2	og	4	og	den	
laveste	hyppighet	for	framlegging	av	nye	data,	være	som	følger:

Grunnleggende	opplysninger Laveste	hyppighet

BNP-utgiftsvekter(1) Årlig

Faktisk	og	beregnet	leie(2) Årlig

Lønnskostnader Årlig

Tidsjusteringsfaktorer Årlig

Priser	på	forbruksvarer	og	–tjenester	og	tilhørende	representativitetsindikatorer 3	år(3)

Priser	på	investeringsvarer 3	år

Priser	på	byggeprosjekter 3	år

Geografiske	justeringsfaktorer 6	år

(1)	 Disse	 vektene	 skal	 være	 forenlige	 med	 laveste	 nivåer	 for	 tilgjengelige	 aggregater	 fra	 nasjonalregnskapene.	 Dersom	
det	påkrevde	detaljnivå	 ikke	er	 tilgjengelig,	kan	medlemsstaten	framlegge	de	best	mulige	estimater	 for	de	manglende	
posisjonene.

(2)	 Dersom	opplysninger	om	faktisk	leie	mangler,	eller	dersom	opplysningene	er	statistisk	upålitelige,	kan	boligmassemetoden	
som	er	beskrevet	i	metodehåndboken,	anvendes	istedenfor	prismetoden,	i	samsvar	med	forordning	(EF)	nr.	1722/2005.

(3)	 Den	 laveste	 hyppigheten	 viser	 til	 framlegging	 av	 data	 for	 en	 bestemt	 produktgruppe,	 etter	 den	 kontinuerlige	
undersøkelsessyklusen.
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2.2.		 Framgangsmåte	for	å	innhente	grunnleggende	opplysninger

	 Etter	 å	ha	 tatt	 hensyn	 til	medlemsstatenes	 synspunkter	 skal	Kommisjonen	 (Eurostat)	 fastsette	hvilke	kilder	
og	 dataleverandører	 som	 skal	 brukes	 for	 hver	 av	 de	 ovennevnte	 grunnleggende	 opplysninger.	 Dersom	
Kommisjonen	 (Eurostat)	 innhenter	 grunnleggende	 opplysninger	 fra	 en	 annen	 dataleverandør	 enn	 en	
medlemsstat,	skal	sistnevnte	fritas	for	forpliktelsene	fastsatt	i	nr.	5.1.4-5.1.13.

3.	 NASJONALE	GJENNOMSNITTSPRISER

3.1.		 Uten	hensyn	til	bestemmelsene	i	artikkel	2	nr.	2	kan	datainnsamlingen	begrenses	til	ett	eller	flere	områder	på	
det	økonomiske	territorium.	Slike	data	kan	brukes	til	beregning	av	kjøpekraftspariteter,	forutsatt	at	de	ledsages	
av	hensiktsmessige	geografiske	justeringsfaktorer.	Slike	geografiske	justeringsfaktorer	skal	brukes	til	å	justere	
undersøkelsesdata	fra	de	relevante	områder	til	data	som	er	representative	for	det	nasjonale	gjennomsnittet.

3.2.		 Geografiske	 justeringsfaktorer	 skal	 framlegges	 på	 elementærnivå.	 De	 skal	 være	 høyst	 seks	 år	 gamle	
sammenlignet	med	undersøkelsens	referanseperiode.

4.	 ÅRLIGE	GJENNOMSNITTSPRISER

	 Uten	 hensyn	 til	 bestemmelsene	 i	 artikkel	 2	 nr.	 2	 kan	 datainnsamlingen	 begrenses	 til	 et	 bestemt	 tidsrom.	
Slike	 data	 kan	 brukes	 til	 beregning	 av	 kjøpekraftspariteter,	 forutsatt	 at	 de	 ledsages	 av	 hensiktsmessige	
tidsjusteringsfaktorer.	 Slike	 tidsjusteringsfaktorer	 skal	 brukes	 til	 å	 justere	 undersøkelsesdata	 for	 dette	
tidsrommet	til	data	som	er	representative	for	årsgjennomsnittet.

5.	 KVALITET

5.1.		 Minstestandarder	for	grunnleggende	opplysninger

5.1.1.		 Listen	 over	 produkter	 som	 skal	 prissettes,	 skal	 være	 slik	 sammensatt	 at	 den	 omfatter	 produkter	 hvis	
spesifikasjoner	sikrer	sammenlignbarhet	mellom	statene.

5.1.2.		 Listen	over	produkter	som	skal	prissettes,	skal	være	slik	sammensatt	at	hver	medlemsstat	kan	angi	minst	ett	
representativt	produkt	som	kan	prissettes	i	minst	én	annen	medlemsstat	for	hvert	elementærnivå.

5.1.3.		 Produktlisten	 skal	 være	 slik	 sammensatt	 at	 man	 oppnår	 et	 høyest	 mulig	 gjennomførbart	 nivå	 for	
likerepresentativitet,	 slik	 at	 hver	 stat	 som	 et	 minstemål	 skal	 prissette	 ett	 representativt	 produkt	 for	 hvert	
elementærnivå,	og	dette	representative	produktet	skal	prissettes	av	minst	én	annen	stat.

5.1.4.		 Hver	medlemsstat	skal	prissette	produkter	etter	spesifikasjonene	i	produktlisten.

5.1.5.		 Hver	medlemsstat	skal	prissette	et	tilstrekkelig	antall	produkter	på	hvert	elementærnivå	som	er	tilgjengelige	på	
dens	marked,	selv	om	de	ikke	kan	anses	som	representative	for	det	aktuelle	elementærnivået.

5.1.6.		 Hver	 medlemsstat	 skal	 framlegge	 priser	 for	 minst	 ett	 representativt	 produkt	 på	 hvert	 elementærnivå.	 De	
representative	produktene	skal	angis	ved	en	representativitetsindikator.

5.1.7.		 Hver	medlemsstat	skal	samle	inn	et	tilstrekkelig	antall	priser	for	hvert	prissatt	produkt	til	å	sikre	en	pålitelig	
gjennomsnittspris	per	produkt,	idet	det	tas	hensyn	til	markedsstrukturen.

5.1.8.		 Valget	av	salgssteder	 skal	være	slik	at	det	korrekt	gjenspeiler	 forbruksmønstret	 for	det	aktuelle	produktet	 i	
medlemsstaten.

5.1.9.		 Valget	 av	 salgssteder	 i	 et	 område	 skal	 være	 slik	 at	 det	 korrekt	 gjenspeiler	 forbruksmønstret	 til	 beboerne	 i	
området	samt	produktenes	tilgjengelighet.

5.1.10.		 Hver	medlemsstat	 skal	 gi	 Kommisjonen	 (Eurostat)	 data	 om	 lønning	 av	 ansatte	 i	 visse	 yrker	 innen	 statlig	
forvaltning	(S	13)	som	definert	i	ESA	95.
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5.1.11.		 Hver	 medlemsstat	 skal	 gi	 Kommisjonen	 (Eurostat)	 tidsjusteringsfaktorer	 som	 gjør	 det	 mulig	 å	 beregne	
kjøpekraftspariteter	 ut	 fra	 innsamlede	 priser	 på	 et	 bestemt	 tidspunkt	 som	 korrekt	 gjenspeiler	 de	 årlige	
gjennomsnittspriser.

5.1.12.		 Hver	medlemsstat	skal	gi	Kommisjonen	(Eurostat)	geografiske	justeringsfaktorer	som	gjør	det	mulig	å	beregne	
kjøpekraftspariteter	 ut	 fra	 innsamlede	 priser	 for	 bestemte	 områder	 som	 korrekt	 gjenspeiler	 de	 nasjonale	
gjennomsnittspriser.

5.1.13.		 Hver	medlemsstat	skal	gi	Kommisjonen	(Eurostat)	vekter	knyttet	til	hvert	elementærnivå	som	angitt	i	vedlegg	
II	som	gjenspeiler	utgiftsmønstret	i	medlemsstaten	for	referanseåret.

5.2.		 Minstestandarder	for	validering	av	resultater	av	prisundersøkelser

5.2.1.		 Hver	medlemsstat	skal,	før	den	overfører	data	til	Kommisjonen	(Eurostat),	undersøke	dataenes	gyldighet	på	
grunnlag	av

–	 høyeste	og	laveste	priser,

–	 gjennomsnittspris	og	variasjonskoeffisient,

–	 antall	prissatte	produkter	per	elementærnivå,

–	 antall	prissatte	representative	produkter	per	elementærnivå,	og

–	 antall	noterte	priser	per	produkt.

5.2.2.		 Kommisjonen	(Eurostat)	skal	gi	medlemsstatene	et	elektronisk	verktøy	med	de	algoritmer	som	er	nødvendige	
med	henblikk	på	formlene	i	nr.	5.2.1.

5.2.3.		 Før	 bearbeidingen	 av	 undersøkelsesresultatene	 sluttføres,	 skal	 Kommisjonen	 (Eurostat)	 foreta	
gyldighetskontroller	i	samarbeid	med	medlemsstatene,	basert	på	indikatorer	som	skal	omfatte	følgende:

	 For	hvert	elementærnivå:

–	 antall	prissatte	produkter	for	hver	stat,

–	 antall	produkter	som	hver	stat	har	gitt	en	representativitetsindikator,

–	 prisnivåindeks,

–	 resultater	av	tidligere	undersøkelser	som	omfatter	samme	elementærnivå,	og

–	 prisnivåindekser	i	kjøpekraftspariteter	for	hver	stat.

	 For	hvert	produkt:

–	 antall	priser	som	er	notert	for	hver	stat,

–	 variasjonskoeffisienter	for

i)	 gjennomsnittsprisene	i	nasjonale	valutaer,

ii)	 prisnivåindekser	uttrykt	i	kjøpekraftspariteter,	og

iii)	 prisnivåindekser	uttrykt	i	kjøpekraftspariteter	for	hver	stat.

5.2.4.		 Før	 bearbeidingen	 av	 resultatene	 for	 kjøpekraftsparitetene	 sluttføres	 på	 aggregert	 nivå,	 skal	Kommisjonen	
(Eurostat)	foreta	gyldighetskontroller	basert	på	indikatorer	som	skal	omfatte	følgende:

	 For	samlet	BNP	og	hovedstørrelser:

–	 hvor	godt	BNP-utgiftsvekter	og	befolkningsestimater	samsvarer	med	offentliggjorte	data,

–	 en	sammenligning	mellom	volumindekser	per	innbygger	for	aktuelle	og	tidligere	beregninger,	og

–	 en	sammenligning	av	prisnivåindekser	for	aktuelle	og	tidligere	beregninger.
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	 For	hvert	elementærnivå:

–	 en	sammenligning	av	BNP-vektstrukturen	for	aktuelle	og	tidligere	beregninger,	og

–	 estimater	for	manglende	data,	dersom	det	er	relevant.

5.3.		 Rapportering	og	vurdering

5.3.1.		 Hver	 medlemsstat	 skal	 oppbevare	 dokumentasjon	 som	 gir	 en	 fullstendig	 beskrivelse	 av	 hvordan	 denne	
forordning	er	gjennomført.	Denne	dokumentasjonen	skal	være	tilgjengelig	for	Kommisjonen	(Eurostat)	og	de	
øvrige	medlemsstater.

5.3.2.	 Kommisjonen	(Eurostat)	skal	minst	hvert	sjette	år	foreta	en	vurdering	av	hver	medlemsstats	beregninger	av	
kjøpekraftsindekser.	Vurderingen,	 som	 skal	 planlegges	 årlig	 og	 inngå	 i	 det	 årlige	 arbeidsprogrammet,	 skal	
undersøke	 overholdelsen	 av	 denne	 forordning.	 På	 grunnlag	 av	 vurderingen	 skal	 Kommisjonen	 (Eurostat)	
utarbeide	en	rapport	som	skal	gjøres	offentlig	tilgjengelig,	herunder	på	Kommisjonens	nettsted.

5.3.3.		 Kort	 tid	 etter	 hver	 undersøkelse	 av	 forbrukerpriser	 skal	 hver	medlemsstat,	 i	 samsvar	med	 artikkel	 7	 nr.	 3,	
framlegge	en	rapport	for	Kommisjonen	(Eurostat)	med	opplysninger	om	hvordan	undersøkelsen	er	gjennomført.	
Kommisjonen	(Eurostat)	skal	gi	hver	medlemsstat	et	sammendrag	av	disse	rapportene.

6.	 GJENNOMFØRING	AV	FORBRUKERPRISUNDERSØKELSER

6.1.	 Medlemsstatene	skal	foreta	prisundersøkelsene	i	samsvar	med	arbeidsprogrammet.

6.2.	 For	hver	undersøkelse	skal	Kommisjonen	(Eurostat)	utarbeide	en	liste	over	produkter	som	skal	undersøkes,	
basert	på	forslag	som	skal	framsettes	av	hver	medlemsstat	for	hvert	elementærnivå.

6.3.	 Kommisjonen	 (Eurostat)	 skal	 til	 produktlisten	 vedlegge	 en	 oversettelse	 av	 alle	 spesifikasjoner	 i	 hver	
undersøkelsesliste	til	alle	offisielle	språk	i	Den	europeiske	union.

7.	 BEREGNINGSMETODER

7.1.		 Beregning	av	bilaterale	pariteter	på	elementærnivå

a)	 Beregningen	av	multilaterale	Èltetò-Köves-Szulc-pariteter	 (heretter	kalt	«EKS»)	på	elementærnivå	skal	
baseres	på	en	matrise	over	bilaterale	pariteter	for	hvert	par	av	deltakerstater.

b)	 Beregningen	 av	 bilaterale	 pariteter	 skal	 foretas	 på	 grunnlag	 av	 de	 noterte	 priser	 og	 de	 tilhørende	
representativitetsindikatorer	for	de	underliggende	produktene.

c)	 Gjennomsnittsprisen	 for	 hvert	 produkt	 som	 undersøkes,	 skal	 fastsettes	 som	 det	 enkle	 aritmetiske	
gjennomsnitt	av	registrerte	prisnoteringer	for	produktet.

d)	 Den	 nasjonale	 årlige	 gjennomsnittspris	 skal	 om	 nødvendig	 estimeres	 på	 grunnlag	 av	 undersøkelsens	
gjennomsnittspris	ved	hjelp	av	hensiktsmessige	geografiske	justeringsfaktorer	og	tidsjusteringsfaktorer.

e)	 Deretter	skal,	om	mulig,	forholdet	mellom	de	justerte	gjennomsnittspriser	beregnes	for	produkter	og	par	av	
deltakerstater	sammen	med	deres	omvendte	verdi.

f)	 Deretter	skal,	om	mulig,	kjøpekraftspariteter	beregnes	for	hvert	par	av	deltakerstater	for	elementærnivået.	
For	hvert	par	av	deltakerstater	skal	kjøpekraftspariteter	beregnes	som	veid	geometrisk	gjennomsnitt	av

–	 den	 geometriske	 gjennomsnittsverdien	 av	 prisforholdstallene	 for	 produkter	 som	 er	 angitt	 som	
representative	for	begge	stater,

–	 den	 geometriske	 gjennomsnittsverdien	 av	 prisforholdstallene	 for	 produkter	 som	 er	 angitt	 som	
representative	for	første	stat,	men	ikke	annen	stat,

–	 den	 geometriske	 gjennomsnittsverdien	 av	 prisforholdstallene	 som	 er	 angitt	 som	 representative	 for	
annen	stat,	men	ikke	første	stat,

	 ved	hjelp	av	vekter	som	gjenspeiler	den	relative	representativitet	for	alle	produkter	som	er	prissatt	i	begge	
stater.
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7.2.		 Estimering	av	manglende	bilaterale	pariteter

	 Dersom	det	for	et	elementærnivå	ikke	er	mulig	å	beregne	bilaterale	kjøpekraftspariteter,	skal	de	manglende	
bilaterale	 kjøpekraftspariteter	 om	mulig	 estimeres	 etter	 standardmetoden	 for	 geometriske	 gjennomsnitt	 av	
indirekte	 pariteter	 via	 tredjestater.	 Dersom	matrisen	 av	 bilaterale	 kjøpekraftspariteter	 for	 et	 elementærnivå	
fortsatt	inneholder	mangler	verdier	etter	denne	estimeringsmetoden,	er	det	ikke	mulig	å	beregne	multilaterale	
EKS-pariteter	for	de	stater	som	det	mangler	bilaterale	kjøpekraftspariteter	for.	Slike	manglende	EKS-pariteter	
skal	da	estimeres	av	Kommisjonen	(Eurostat)	ved	hjelp	av	kjøpekraftspariteter	fra	lignende	elementærnivåer	
eller	ved	en	annen	egnet	estimeringsmetode.

7.3.		 Beregning	av	bilaterale	pariteter	på	aggregert	nivå

a)	 Beregningen	av	bilaterale	pariteter	på	et	bestemt	aggregeringsnivå	i	nasjonalregnskapene	skal	foretas	ved	
hjelp	av	EKS-paritetene	(se	nr.	7.4)	og	BNP-utgiftsvektene	for	de	underliggende	elementærnivåer.

b)	 En	paritet	av	Laspeyres-typen	skal	så	beregnes	for	valgt	aggregeringsnivå	som	det	aritmetiske	gjennomsnitt	
av	paritetene	for	de	underliggende	elementærnivåer,	veid	med	de	relative	prosentsatser	(eller	nominelle	
verdier)	for	den	andre	staten	i	hvert	par	av	deltakerstater.

c)	 En	paritet	av	Paasche-typen	skal	så	beregnes	for	valgt	aggregeringsnivå	som	det	harmoniske	gjennomsnitt	
av	paritetene	for	de	underliggende	elementærnivåer,	veid	med	de	relative	prosentsatser	(eller	nominelle	
verdier)	for	den	første	staten	i	hvert	par	av	deltakerstater.

d)	 En	paritet	av	Fisher-typen	beregnes	så	for	valgt	aggregeringsnivå	som	geometrisk	gjennomsnittsverdi	av	
paritetene	av	Laspeyres-typen	og	Paasche-typen	beregnet	for	hvert	par	av	deltakerstater.

7.4.		 Beregning	av	transitive	multilaterale	kjøpekraftspariteter

Transitive	multilaterale	pariteter	skal	beregnes	på	elementærnivå	eller	på	et	hvilket	som	helst	aggregeringsnivå	
ved	hjelp	av	EKS-metoden,	på	grunnlag	av	en	komplett	matrise	med	pariteter	av	Fisher-typen	for	hvert	par	av	
deltakerstater,	ved	formelen:

	 der	tEKSs	betegner	EKS-pariteten	mellom	stat	s	og	stat	t,

 tFs angir pariteten av Fisher-typen mellom stat s og stat t,

 z angir antallet deltakerstater.

8.	 FORMIDLING

8.1.		 Kommisjonen	 (Eurostat)	 skal	 gi	 medlemsstatene	 maler	 for	 elektronisk	 formidling	 av	 de	 grunnleggende	
opplysninger	som	er	nødvendige	for	å	beregne	kjøpekraftspariteter.

8.2.		 Medlemsstatene	skal	gi	Kommisjonen	(Eurostat)	grunnleggende	opplysninger	i	samsvar	med	malene.

9.	 OFFENTLIGGJØRING

	 I	tillegg	til	bestemmelsene	i	artikkel	9	nr.	2	kan	Kommisjonen	(Eurostat)	offentliggjøre	resultatene	på	et	mer	
detaljert	nivå	etter	samråd	med	medlemsstatene.

10.	 KORREKSJONER

10.1.		 Dersom	en	medlemsstat	oppdager	en	feil,	skal	den	umiddelbart	og	på	eget	initiativ	gi	Kommisjonen	(Eurostat)	
korrekte	grunnleggende	opplysninger.	Dessuten	skal	en	medlemsstat	underrette	Kommisjonen	(Eurostat)	om	
enhver	antatt	ukorrekt	anvendelse	av	beregningsmetoden.

10.2.		 Når	 Kommisjonen	 (Eurostat)	 har	 fått	 kjennskap	 til	 en	 feil,	 enten	 den	 er	 gjort	 av	 en	medlemsstat	 eller	 av	
Kommisjonen	(Eurostat),	underrette	medlemsstatene	og	foreta	en	ny	beregning	av	kjøpekraftsparitetene	innen	
en	måned.



EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidendeNr.	38/436 27.6.2013

10.3.		 Dersom	de	fastslåtte	feil	fører	til	en	endring	på	minst	0,5	prosentpoeng	i	BNP	per	innbygger	i	kjøpekraftspariteter	
i	en	medlemsstat,	skal	Kommisjonen	(Eurostat)	snarest	mulig	offentliggjøre	en	beriktigelse,	med	mindre	slike	
feil	fastslås	senere	enn	tre	måneder	etter	offentliggjøringen	av	resultatene.

10.4.		 Dersom	en	feil	har	skjedd,	skal	det	ansvarlige	organ	treffe	tiltak	for	å	hindre	lignende	hendelser	i	framtiden.

10.5.		 Revisjoner	 av	 BNP-utgiftsvekter	 eller	 befolkningsestimater	 som	 er	 foretatt	 senere	 enn	 33	 måneder	 etter	
referanseårets	slutt	skal	ikke	innebære	noen	korreksjon	av	resultatene	for	kjøpekraftsparitetene.

_____________
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VEDLEGG II

Elementærnivåer	som	definert	i	artikkel	3	bokstav	e)

EN	
nr.

Beskrivelse

HUSHOLDNINGERS	UTGIFTER	TIL	INDIVIDUELT	FORBRUK

NÆRINGSMIDLER	OG	ALKOHOLFRIE	DRIKKER

Næringsmidler

Brød	og	kornprodukter	[COICOP	01.1.1]

1 Ris

2 Andre	kornslag,	mel	og	andre	kornprodukter

3 Brød

4 Andre	bakervarer

5 Pastaprodukter

Kjøtt	[COICOP	01.1.2]

6 Storfe-	og	kalvekjøtt

7 Svinekjøtt

8 Lamme-,	saue-	og	geitekjøtt

9 Fjørfe

10 Annet	kjøtt	og	spiselig	slakteavfall

11 Delikatesser	og	annet	bearbeidet	kjøtt

Fisk	og	sjømat	[COICOP	01.1.3]

12 Fersk,	kjølt	eller	fryst	fisk	og	sjømat

13 Konservert	eller	bearbeidet	fisk	og	sjømat

Melk,	ost	og	egg	[COICOP	01.1.4]

14 Fersk	melk

15 Konservert	melk	og	andre	melkeprodukter

16 Ost

17 Egg	og	eggbaserte	produkter

Oljer	og	fett	[COICOP	01.1.5]

18 Smør

19 Margarin

20 Andre	spiselige	oljer	og	fett

Frukt	[COICOP	01.1.6]

21 Frisk	eller	kjølt	frukt

22 Fryst,	konservert	eller	bearbeidet	frukt	og	fruktbaserte	produkter

Grønnsaker	[COICOP	01.1.7]

23 Friske	eller	kjølte	grønnsaker	unntatt	poteter

24 Friske	eller	kjølte	poteter

25 Fryste,	konserverte	eller	bearbeidede	grønnsaker	og	grønnsaksbaserte	produkter

Sukker,	syltetøy,	honning,	sjokolade	og	sukkervarer	[COICOP	01.1.8]

26 Sukker

27 Syltetøy,	marmelade	og	honning
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28 Sukkervarer,	sjokolade	og	andre	kakaobaserte	bearbeidede	næringsmidler

29 Spiseis,	iskrem	og	sorbet

Næringsmidler	ikke	nevnt	annet	sted	[COICOP	01.1.9]

30 Næringsmidler	ikke	nevnt	annet	sted

Alkoholfrie	drikker

Kaffe,	te	og	kakao	[COICOP	01.2.1]

31 Kaffe,	te	og	kakao

Mineralvann,	leskedrikker	og	frukt-	og	grønnsakjuice	[COICOP	01.2.2]

32 Mineralvann

33 Leskedrikker	og	konsentrater

34 Frukt-	og	grønnsaksjuice

ALKOHOLHOLDIGE	DRIKKER,	TOBAKK	OG	NARKOTIKA

Alkoholholdige	drikker

Brennevin	[COICOP	02.1.1]

35 Brennevin

Vin	[COICOP	02.1.1]

36 Vin

Øl	[COICOP	02.1.3]

37 Øl

Tobakk

Tobakk	[COICOP	02.2.0]

38 Tobakk

Narkotika

Narkotika	[COICOP	02.3.0]

39 Narkotika

KLÆR	OG	SKOTØY

Klær

Materialer	til	klær	[COICOP	03.1.1]

40 Materialer	til	klær

Klesplagg	[COICOP	03.1.2]

41 Herreklær

42 Dameklær

43 Barne-	og	spedbarnsklær

Andre	klesartikler	og	tilbehør	til	klær	[COICOP	03.1.3]

44 Andre	klesartikler	og	tilbehør	til	klær

Rensing,	reparasjon	og	leie	av	klær	[COICOP	03.1.4]

45 Rensing,	reparasjon	og	leie	av	klær

Fottøy

Sko	og	annet	fottøy	[COICOP	03.2.1]

46 Herresko

47 Damesko

48 Barne-	og	spedbarnssko
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Reparasjon	og	leie	av	fottøy	[COICOP	03.2.2]

49 Reparasjon	og	leie	av	fottøy

BOLIG,	VANN,	ELEKTRISITET,	GASS	OG	ANNET	BRENSEL

Betalt	husleie

Betalt	husleie	[COICOP	04.1.1	og	04.1.2]

50 Betalt	husleie

Beregnet	husleie

Beregnet	husleie	[COICOP	04.2.1	og	04.2.2]

51 Beregnet	husleie

Vedlikehold	og	reparasjon	av	bolig

Materialer	til	vedlikehold	og	reparasjon	av	bolig	[COICOP	04.3.1]

52 Materialer	til	vedlikehold	og	reparasjon	av	bolig

Tjenester	knyttet	til	vedlikehold	og	reparasjon	av	bolig	[COICOP	04.3.2]

53 Tjenester	knyttet	til	vedlikehold	og	reparasjon	av	bolig

Vannforsyning	og	andre	tjenester	knyttet	til	bolig

Vannforsyning	[COICOP	04.4.1]

54 Vannforsyning

Andre	tjenester	knyttet	til	bolig	[COICOP	04.4.2,	04.4.3	og	04.4.4]

55 Andre	tjenester	knyttet	til	bolig

Elektrisitet,	gass	og	annet	brensel

Elektrisitet	[COICOP	04.5.1]

56 Elektrisitet

Gass	[COICOP	04.5.2]

57 Gass

Flytende	brensel	[COICOP	04.5.3]

58 Flytende	brensel

Fast	brensel	[COICOP	04.5.4]

59 Fast	brensel

Varmeenergi	[COICOP	04.5.5]

60 Varmeenergi

MØBLER,	HUSHOLDNINGSARTIKLER	OG	ALMINNELIG	VEDLIKEHOLD	AV	BOLIG

Møbler,	innrednings-	og	dekorasjonsartikler,	tepper	og	annet	gulvbelegg

Møbler,	innrednings-	og	dekorasjonsartikler	[COICOP	05.1.1]

61 Kjøkkenmøbler

62 Soveromsmøbler

63 Stuemøbler

64 Andre	møbler	og	innrednings-	og	dekorasjonsartikler

Tepper	og	annet	gulvbelegg	[COICOP	05.1.2]

65 Tepper	og	annet	gulvbelegg

Reparasjon	av	møbler,	innrednings-	og	dekorasjonsartikler	og	gulvbelegg	[COICOP	05.1.3]

66 Reparasjon	av	møbler,	innrednings-	og	dekorasjonsartikler	og	gulvbelegg
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Boligtekstiler

Boligtekstiler	[COICOP	05.2.0]

67 Boligtekstiler

Husholdningsapparater

Større	elektriske	og	ikke-elektriske	husholdningsapparater	[COICOP	05.3.1]

68 Større	elektriske	og	ikke-elektriske	husholdningsapparater

Mindre	elektriske	husholdningsapparater	[COICOP	05.3.2]

69 Mindre	elektriske	husholdningsapparater

Reparasjon	av	husholdningsapparater	[COICOP	05.3.3]

70 Reparasjon	av	husholdningsapparater

Glassvarer,	dekketøy	og	kjøkkenutstyr

Glassvarer,	dekketøy	og	kjøkkenutstyr	[COICOP	05.4.0]

71 Glassvarer,	dekketøy	og	kjøkkenutstyr

Verktøy	og	utstyr	til	hus	og	hage

Større	verktøy	og	utstyr	[COICOP	05.5.1]

72 Større	verktøy	og	utstyr

Mindre	verktøy	og	diverse	tilbehør	[COICOP	05.5.2]

73 Mindre	verktøy	og	diverse	tilbehør

Varer	og	tjenester	knyttet	til	alminnelig	vedlikehold	av	bolig

Ikke-varige	husholdningsartikler	[COICOP	05.6.1]

74 Ikke-varige	husholdningsartikler

Lønnet	husarbeid	og	andre	tjenester	i	hjemmet	[COICOP	05.6.2]

75 Lønnet	husarbeid

76 Andre	tjenester	i	hjemmet

HELSEPLEIE

Legemidler	og	helseartikler	samt	terapeutiske	apparater	og	terapeutisk	utstyr

Legemidler	[COICOP	06.1.1]

77 Legemidler

Andre	helseartikler	[COICOP	06.1.2]

78 Andre	helseartikler

Terapeutiske	apparater	og	terapeutisk	utstyr	[COICOP	06.1.3]

79 Terapeutiske	apparater	og	terapeutisk	utstyr

Polikliniske	tjenester

Legebehandling	[COICOP	06.2.1]

80 Legebehandling

Tannlegetjenester	[COICOP	06.2.2]

81 Tannlegetjenester

Paramedisinske	tjenester	[COICOP	06.2.3]

82 Paramedisinske	tjenester

Sykehustjenester

Sykehustjenester	[COICOP	06.3.0]

83 Sykehustjenester
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TRANSPORT

Kjøp	av	kjøretøyer

Motorvogner	[COICOP	07.1.1]

84 Motorvogner	med	dieselmotor

85 Motorvogner	med	bensinmotor	med	et	slagvolum	på	under	1	200	cm3

86 Motorvogner	med	bensinmotor	med	et	slagvolum	på	1	200	cm3	til	1699	cm3

87 Motorvogner	med	bensinmotor	med	et	slagvolum	på	1	700	cm3	til	2999	cm3

88 Motorvogner	med	bensinmotor	med	et	slagvolum	på	3	000	cm3	eller	mer

Motorsykler	[COICOP	07.1.2]

89 Motorsykler

Sykler	[COICOP	07.1.3]

90 Sykler

Kjøretøyer	trukket	av	dyr	[COICOP	07.1.4]

91 Kjøretøyer	trukket	av	dyr

Drift	av	personlige	transportmidler

Reservedeler	og	tilbehør	til	personlige	transportmidler	[COICOP	07.2.1]

92 Reservedeler	og	tilbehør	til	personlige	transportmidler

Drivstoff	og	smøremidler	til	personlige	transportmidler	[COICOP	07.2.2]

93 Drivstoff	og	smøremidler	til	personlige	transportmidler

Vedlikehold	og	reparasjon	av	personlige	transportmidler	[COICOP	07.2.3]

94 Vedlikehold	og	reparasjon	av	personlige	transportmidler

Andre	tjenester	knyttet	til	personlige	transportmidler	[COICOP	07.2.4]

95 Andre	tjenester	knyttet	til	personlige	transportmidler

Transporttjenester

Persontransport	med	jernbane	[COICOP	07.3.1]

96 Persontransport	med	jernbane

Persontransport	på	vei	[COICOP	07.3.2]

97 Persontransport	på	vei

Persontransport	med	fly	[COICOP	07.3.3]

98 Persontransport	med	fly

Persontransport	til	sjøs	og	på	innlands	vannveier	[COICOP	07.3.4]

99 Persontransport	til	sjøs	og	på	innlands	vannveier

Kombinert	persontransport	[COICOP	07.3.5]

100 Kombinert	persontransport

Andre	kjøpte	transporttjenester	[COICOP	07.3.6]

101 Andre	kjøpte	transporttjenester

KOMMUNIKASJON

Posttjenester

Posttjenester	[COICOP	08.1.0]

102 Posttjenester

Telefon-	og	telefaksutstyr

Telefon-	og	telefaksutstyr	[COICOP	08.2.0]

103 Telefon-	og	telefaksutstyr
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Telefon-	og	telefakstjenester

Telefon-	og	telefakstjenester	[COICOP	08.3.0]

104 Telefon-	og	telefakstjenester

FRITID	OG	KULTUR

Audiovisuelt	utstyr,	fotoutstyr,	databehandlingsutstyr

Utstyr	til	mottak,	opptak	og	gjengivelse	av	lyd	og	bilder	[COICOP	09.1.1]

105 Utstyr	til	mottak,	opptak	og	gjengivelse	av	lyd	og	bilder

Fotoutstyr,	kinematografisk	utstyr	og	optiske	instrumenter	[COICOP	09.1.2]

106 Fotoutstyr,	kinematografisk	utstyr	og	optiske	instrumenter

Databehandlingsutstyr	[COICOP	09.1.3]

107 Databehandlingsutstyr

Innspillingsmedier	[COICOP	09.1.4]

108 Forhåndsinnspilte	innspillingsmedier

109 Uinnspilte	innspillingsmedier

Reparasjon	av	audiovisuelt	utstyr,	fotoutstyr	og	databehandlingsutstyr	[COICOP	09.1.5]

110 Reparasjon	av	audiovisuelt	utstyr,	fotoutstyr	og	databehandlingsutstyr

Andre	større	varige	forbruksvarer	knyttet	til	fritid	og	kultur

Større	varige	forbruksvarer	knyttet	til	utendørs	fritidsaktiviteter	[COICOP	09.2.1]

111 Større	varige	forbruksvarer	knyttet	til	utendørs	fritidsaktiviteter

Musikkinstrumenter	og	større	varige	forbruksvarer	knyttet	til	innendørs	fritidsaktiviteter	[COICOP	09.2.2]

112 Musikkinstrumenter	og	større	varige	forbruksvarer	knyttet	til	innendørs	fritidsaktiviteter

Vedlikehold	og	reparasjon	av	andre	større	varige	forbruksvarer	knyttet	til	fritid	og	kultur	[COICOP	09.2.3]

113 Vedlikehold	og	reparasjon	av	andre	større	varige	forbruksvarer	knyttet	til	fritid	og	kultur

Andre	gjenstander	og	annet	utstyr	knyttet	til	fritid,	hager	og	kjæledyr

Spill,	leker	og	hobbyartikler	[COICOP	09.3.1]

114 Spill,	leker	og	hobbyartikler

Utstyr	til	sport,	camping	og	friluftsliv	[COICOP	09.3.2]

115 Utstyr	til	sport,	camping	og	friluftsliv

Hager,	planter	og	blomster	[COICOP	09.3.3]

116 Hager,	planter	og	blomster

Kjæledyr	og	produkter	til	kjæledyr[COICOP	09.3.4]

117 Kjæledyr	og	produkter	til	kjæledyr

Veterinærtjenester	og	andre	tjenester	for	kjæledyr	[COICOP	09.3.5]

118 Veterinærtjenester	og	andre	tjenester	for	kjæledyr

Tjenester	knyttet	til	fritid	og	kultur

Tjenester	knyttet	til	fritid	og	sport	[COICOP	09.4.1]

119 Tjenester	knyttet	til	fritid	og	sport

Kulturtjenester	[COICOP	09.4.2]

120 Tjenester	som	ytes	av	fotografer

121 Andre	kulturtjenester

Hasardspill	[COICOP	09.4.3]

122 Hasardspill
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Aviser,	bøker	og	papirvarer

Bøker	[COICOP	09.5.1]

123 Bøker

Aviser	og	tidsskrifter	[COICOP	09.5.2]

124 Aviser	og	tidsskrifter

Diverse	trykksaker,	papirvarer	og	tegnematerialer	[COICOP	09.5.3	og	09.5.4]

125 Diverse	trykksaker,	papirvarer	og	tegnematerialer

Pakketurer

Pakketurer	[COICOP	09.6.0]

126 Pakketurer

UTDANNING

Før-	og	grunnskoleutdanning

Før-	og	grunnskoleutdanning	[COICOP	10.1.0]

127 Før-	og	grunnskoleutdanning

Utdanning	på	ungdomsskolenivå	og	videregående	nivå

Utdanning	på	ungdomsskolenivå	og	videregående	nivå	[COICOP	10.2.0]

128 Utdanning	på	ungdomsskolenivå	og	videregående	nivå

Utdanning	mellom	videregående	nivå	og	universitets-	og	høyskolenivå

Utdanning	mellom	videregående	nivå	og	universitets-	og	høyskolenivå	[COICOP	10.3.0]

129 Utdanning	mellom	videregående	nivå	og	universitets-	og	høyskolenivå

Høyere	utdanning

Høyere	utdanning	[COICOP	10.4.0]

130 Høyere	utdanning

Utdanning	der	et	bestemt	nivå	ikke	kan	angis

Utdanning	der	et	bestemt	nivå	ikke	kan	angis	[COICOP	10.5.0]

131 Utdanning	der	et	bestemt	nivå	ikke	kan	angis

RESTAURANTER	OG	HOTELLER

Cateringtjenester

Restauranter,	kafeer	og	lignende	[COICOP	11.1.1]

132 Restauranttjenester,	uansett	typen	virksomhet

133 Puber,	barer,	kafeer,	tesalonger	og	lignende

Kantiner	[COICOP	11.1.2]

134 Kantiner

Overnattingstjenester

Overnattingstjenester	[COICOP	11.2.0]

135 Overnattingstjenester

DIVERSE	VARER	OG	TJENESTER

Personlig	pleie

Frisørsalonger	og	virksomheter	tilknyttet	kroppspleie	[COICOP	12.1.1]

136 Frisørsalonger	og	virksomheter	tilknyttet	kroppspleie

Elektriske	apparater	til	personlig	pleie	[COICOP	12.1.2]

137 Elektriske	apparater	til	personlig	pleie
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Andre	apparater,	artikler	og	produkter	til	personlig	pleie	[COICOP	12.1.3]

138 Andre	apparater,	artikler	og	produkter	til	personlig	pleie

Prostitusjon

Prostitusjon	[COICOP	12.2.0]

139 Prostitusjon

Personlige	effekter	ikke	nevnt	annet	sted

Smykker	og	ur	[COICOP	12.3.1]

140 Smykker	og	ur

Andre	personlige	effekter	[COICOP	12.3.2]

141 Andre	personlige	effekter

Sosialomsorg

Sosialomsorg	[COICOP	12.4.0]

142 Sosialomsorg

Forsikring

Forsikring	[COICOP	12.5.1,	12.5.2,	12.5.3,	12.5.4	og	12.5.5]

143 Forsikring

Finansielle	tjenester	ikke	nevnt	annet	sted

Finansformidlingstjenester	indirekte	målt	(FISIM)	[COICOP	12.6.1]

144 Finansformidlingstjenester	indirekte	målt	(FISIM)

Andre	finansielle	tjenester	ikke	nevnt	annet	sted	[COICOP	12.6.2]

145 Andre	finansielle	tjenester	ikke	nevnt	annet	sted

Andre	tjenester	ikke	nevnt	annet	sted

Andre	tjenester	ikke	nevnt	annet	sted	[COICOP	12.7.0]

146 Andre	tjenester	ikke	nevnt	annet	sted

BALANSE	FOR	INNLENDINGERS	UTGIFTER	I	UTLANDET	OG	UTLENDINGERS	UTGIFTER	PÅ	
DET	ØKONOMISKE	TERRITORIUM

Innenlandske	husholdningers	utgifter	til	forbruk	i	resten	av	verden

Innenlandske	husholdningers	utgifter	til	forbruk	i	resten	av	verden

147 Innenlandske	husholdningers	utgifter	til	forbruk	i	resten	av	verden

Utenlandske	husholdningers	utgifter	til	forbruk	på	det	økonomiske	territorium

Utenlandske	husholdningers	utgifter	til	forbruk	på	det	økonomiske	territorium

148 Utenlandske	husholdningers	utgifter	til	forbruk	på	det	økonomiske	territorium

HUSHOLDNINGERS	UTGIFTER	TIL	INDIVIDUELT	FORBRUK	KNYTTET	TIL	IDEELLE	
ORGANISASJONERS	TJENESTER

BOLIG

Bolig

Bolig	[COPNI	01.0.0]

149 Bolig

HELSEPLEIE

Helsepleie

Helsepleie	[COPNI	02.1.1	to	02.6.0]

150 Helsepleie
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FRITID	OG	KULTUR

Fritid	og	kultur

Fritid	og	kultur	[COPNI	03.1.0	og	03.2.0]

151 Fritid	og	kultur

UTDANNING

Utdanning

Utdanning	[COPNI	04.1.0	til	04.7.0]

152 Utdanning

SOSIALOMSORG

Sosialomsorg

Sosialomsorg	[COPNI	05.1.0	og	05.2.0]

153 Sosialomsorg

ANDRE	TJENESTER

Andre	tjenester

Andre	tjenester	[COPNI	06.0.0	til	09.2.0]

154 Andre	tjenester

STATLIG	FORVALTNINGS	UTGIFTER	TIL	INDIVIDUELT	FORBRUK

BOLIG

Bolig

Bolig

155 Bolig

HELSEPLEIE

Helseytelser	og	-refusjoner

Legemidler	og	helseartikler	samt	terapeutiske	apparater	og	terapeutisk	utstyr

156 Legemidler

157 Andre	helseartikler

158 Terapeutiske	hjelpemidler	og	utstyr

Helsetjenester

159 Poliklinisk	medisinsk	behandling

160 Poliklinisk	tannlegebehandling

161 Polikliniske	paramedisinske	tjenester

162 Sykehustjenester

Produksjon	av	helsetjenester

Lønnskostnader

163 Leger

164 Sykepleiere	og	annet	medisinsk	personell

165 Ikke-medisinsk	personell

Produktinnsats

166 Legemidler

167 Andre	medisinske	produkter

168 Terapeutiske	hjelpemidler	og	utstyr

169 Produktinnsats	ikke	nevnt	annet	sted
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Brutto	driftsresultat

170 Brutto	driftsresultat

Næringsskatter

171 Næringsskatter

Salgsinntekter

172 Salgsinntekter

FRITID	OG	KULTUR

Fritid	og	kultur

Fritid	og	kultur

173 Fritid	og	kultur

UTDANNING

Utdanningsytelser	og	-refusjoner

Utdanningsytelser	og	-refusjoner

174 Utdanningsytelser	og	-refusjoner

Produksjon	av	utdanningstjenester

Lønnskostnader

175 Før-	og	grunnskoleutdanning

176 Utdanning	på	videregående	nivå

177 Utdanning	mellom	videregående	nivå	og	universitets-	og	høyskolenivå

178 Høyere	utdanning

Produktinnsats

179 Produktinnsats

Brutto	driftsresultat

180 Brutto	driftsresultat

Næringsskatter

181 Næringsskatter

Salgsinntekter

182 Salgsinntekter

SOSIALOMSORG

Sosialomsorg

Sosialomsorg

183 Sosialomsorg

UTGIFTER	TIL	KOLLEKTIVT	FORBRUK	I	STATLIG	FORVALTNING

KOLLEKTIVE	TJENESTER

Kollektive	tjenester

Lønnskostnader

184 Lønnskostnader	(kollektive	tjenester	knyttet	til	forsvar)

185 Lønnskostnader	(kollektive	tjenester	som	ikke	er	knyttet	til	forsvar)

Produktinnsats

186 Produktinnsats	(kollektive	tjenester	knyttet	til	forsvar)

187 Produktinnsats	(kollektive	tjenester	som	ikke	er	knyttet	til	forsvar)

Brutto	driftsresultat

188 Brutto	driftsresultat
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Næringsskatter

189 Næringsskatter

Salgsinntekter

190 Salgsinntekter

UTGIFTER	TIL	BRUTTOINVESTERINGER	I	FAST	KAPITAL

MASKINER	OG	UTSTYR

Metallprodukter	og	-utstyr

Ferdige	metallprodukter,	unntatt	maskiner	og	utstyr	[CPA	28.11	til	28.75]

191 Ferdige	metallprodukter,	unntatt	maskiner	og	utstyr

Maskiner	og	utstyr	til	generell	bruk	[CPA	29.11	til	29.24]

192 Motorer	og	turbiner,	pumper	og	kompressorer

193 Andre	maskiner	og	annet	utstyr	til	generell	bruk

Spesialmaskiner	[CPA	29.31	til	29.72]

194 Jordbruks-	og	skogbruksmaskiner

195 Maskinverktøy

196 Maskiner	og	utstyr	til	metallurgisk	industri,	bergverksdrift	og	bygge-	og	anleggsvirksomhet

197 Maskiner	og	utstyr	til	nærings-	og	nytelsesmiddelindustri

198 Maskiner	og	utstyr	til	tekstil-,	konfeksjons-	og	lærvareindustri

199 Spesialmaskiner	ellers

Elektrisk	og	optisk	utstyr	[CPA	30.01	til	33.50]

200 Kontormaskiner

201 Datamaskiner	og	annet	databehandlingsutstyr

202 Elektriske	maskiner	og	apparater

203 Radio-,	fjernsyns-	og	kommunikasjonsutstyr

204 Medisinske	instrumenter,	presisjonsinstrumenter,	optiske	instrumenter,	klokker	og	ur

Andre	bearbeidede	varer	ikke	nevnt	annet	sted	[CPA	36.11	til	36.63]

205 Andre	bearbeidede	varer	ikke	nevnt	annet	sted

Transportmidler

Veitransportmidler	[CPA	34.10	til	34.30	og	35.41	til	35.50]

206 Motorvogner,	tilhengere	og	semitrailere

207 Annen	veitransport

Andre	transportmidler	[CPA	35.11	til	35.30]

208 Skip,	båter,	dampskip,	slepebåter,	flytende	plattformer,	andre	plattformer

209 Lokomotiver	og	rullende	materiell

210 Fly,	helikoptre	og	annet	luftfartsutstyr

BYGGE-	OG	ANLEGGSVIRKSOMHET

Bygninger	som	brukes	til	boligformål

Eneboliger	og	tomannsboliger	[CPA-hovedgruppe	45]

211 Eneboliger	eller	tomannsboliger

Flerbolighus	[CPA-hovedgruppe	45]

212 Flerbolighus
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Bygninger	som	ikke	brukes	til	boligformål

Landbruksbygninger	[CPA-hovedgruppe	45]

213 Landbruksbygninger

Industribygninger	og	lagerhus	[CPA-hovedgruppe	45]

214 Industribygninger	og	lagerhus

Forretningsbygninger	[CPA-hovedgruppe	45]

215 Forretningsbygninger

Andre	bygninger	som	ikke	brukes	til	boligformål	[CPA-hovedgruppe	45]

216 Andre	bygninger	som	ikke	brukes	til	boligformål

Byggverk

Infrastrukturer	for	transport	[CPA-hovedgruppe	45]

217 Infrastrukturer	for	transport

Rørledninger,	kommunikasjons-	og	kraftledninger	[CPA-hovedgruppe	45]

218 Rørledninger,	kommunikasjons-	og	kraftledninger

Andre	byggverk	[CPA-hovedgruppe	45]

219 Andre	byggverk

ANDRE	PRODUKTER

Andre	produkter

Produkter	fra	jordbruk,	skogbruk,	fiske	og	akvakultur	[CPA-hovedgruppe	01,	02	og	05]

220 Produkter	fra	jordbruk,	skogbruk,	fiske	og	akvakultur

Programvare	[CPA	72.20]

221 Programvare

Andre	produkter	ikke	nevnt	annet	sted	[CPA	i.e.n.]

222 Andre	produkter	ikke	nevnt	annet	sted.

LAGERENDRINGER	OG	ANSKAFFELSER	MINUS	AVHENDING	AV	VERDIGJENSTANDER

LAGERENDRINGER

Lagerendringer

Lagerendringer

223 Lagerendringer

ANSKAFFELSER	MINUS	AVHENDING	AV	VERDIGJENSTANDER

Anskaffelser	minus	avhending	av	verdigjenstander

Anskaffelser	minus	avhending	av	verdigjenstander

224 Anskaffelser	minus	avhending	av	verdigjenstander

EKSPORTOVERSKUDD

EKSPORT	AV	VARER	OG	TJENESTER

Eksport	av	varer

Eksport	av	varer	til	EU	og	EUs	organer

225 Eksport	av	varer	til	EU-stater

226 Eksport	av	varer	til	EUs	organer

Eksport	av	varer	til	tredjestater	og	internasjonale	organisasjoner

227 Eksport	av	varer	til	tredjestater	og	internasjonale	organisasjoner
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Eksport	av	tjenester

Eksport	av	tjenester	til	EU	og	EUs	organer

228 Eksport	av	tjenester	til	EU-stater

229 Eksport	av	tjenester	til	EUs	organer

Eksport	av	tjenester	til	tredjestater	og	internasjonale	organisasjoner

230 Eksport	av	tjenester	til	tredjestater	og	internasjonale	organisasjoner

IMPORT	AV	VARER	OG	TJENESTER

Import	av	varer

Import	av	varer	fra	EU	og	EUs	organer

231 Import	av	varer	fra	EU-stater

232 Import	av	varer	fra	EUs	organer

Import	av	varer	fra	tredjestater	og	internasjonale	organisasjoner

233 Import	av	varer	fra	tredjestater	og	internasjonale	organisasjoner

Import	av	tjenester

Import	av	tjenester	fra	EU	og	EUs	organer

234 Import	av	tjenester	fra	EU-stater

235 Import	av	tjenester	fra	EUs	organer

Import	av	tjenester	fra	tredjestater	og	internasjonale	organisasjoner

236 Import	av	tjenester	fra	tredjestater	og	internasjonale	organisasjoner
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EUROPAPARLAMENTET	OG	RÅDET	FOR	DEN	
EUROPEISKE	UNION	HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
økonomiske	fellesskap,	særlig	artikkel	44	nr.	2	bokstav	g),

under	henvisning	til	forslag	fra	Kommisjonen,

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

etter	framgangsmåten	fastsatt	i	traktatens	artikkel	251(2)	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 I	 Fellesskapets	 retningslinjer	 for	 bedre	
regelverksutforming,	 særlig	 dem	 som	 er	 fastlagt	
i	 de	 to	 meldingene	 fra	 Kommisjonen	 til	 Rådet,	
Europaparlamentet,	 Den	 europeiske	 økonomiske	 og	
sosiale	 komité	 og	 Regionkomiteen	 kalt	 henholdsvis	
«En	 strategisk	 gjennomgåelse	 av	 programmet	 for	
bedre	 regelverksutforming	 i	 Den	 europeiske	 union»	 av	
14.	november	2006	og	«Handlingsprogram	for	reduksjon	
av	de	administrative	byrdene	i	Den	europeiske	union»	av	
24.	januar	2007,	understrekes	betydningen	av	å	redusere	
de	administrative	byrdene	som	pålegges	foretak	gjennom	
gjeldende	regelverk,	som	en	avgjørende	faktor	for	å	bedre	
foretakenes	 konkurranseevne	 og	 nå	målene	 for	 Lisboa-
dagsordenen.

2)	 I	 europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	 2005/56/EF	 av	
26.	 oktober	 2005	 om	 fusjoner	 over	 landegrensene	 av	
selskaper	med	begrenset	ansvar(3)	er	det	fastsatt	et	unntak	
fra	kravet	om	at	uavhengige	sakkyndige	skal	gjennomgå	
fusjonsplanen	 og	 utarbeide	 en	 rapport	 til	 aksjeeierne	
i	 de	 selskapene	 som	 er	 berørt	 av	 fusjonen,	 dersom	

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	 i	EUT	L	300	av	17.11.2007,	s.	47,	
er	omhandlet	i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	58/2008	av	25.	april	2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	XXII	(Selskapsrett),	se	EØS-tillegget	til	
Den	europeiske	unions	tidende	nr.	52,	21.8.2008,	s.	31.

(1)	 EUT	C	175	av	27.7.2007,	s.	33.
(2)	 Europaparlamentsuttalelse	av	11.	juli	2007	(ennå	ikke	offentliggjort	i	EUT)	

og	rådsbeslutning	av	22.	oktober	2007.
(3)	 EUT	L	310	av	25.11.2005,	s.	1.

alle	 aksjeeierne	 er	 enige	 om	 at	 en	 slik	 rapport	 ikke	 er	
nødvendig.

3)	 I	 rådsdirektiv	 78/855/EØF(4)	 om	 fusjon	 av	
allmennaksjeselskaper	er	det	ikke	fastsatt	lignende	unntak	
med	 hensyn	 til	 fusjonsplanene,	 mens	 det	 i	 rådsdirektiv	
82/891/EØF(5)	 om	 deling	 av	 allmennaksjeselskaper	
overlates	til	medlemsstatene	å	fastsette	om	de	vil	innføre	
et	slikt	unntak	med	hensyn	til	delingsplanene,	eller	ikke.

4)	 Det	er	ingen	grunn	til	å	kreve	at	en	uavhengig	sakkyndig	
skal	foreta	en	slik	gjennomgåelse	for	aksjeeierne	dersom	
alle	 aksjeeierne	 er	 enige	 om	 at	 det	 ikke	 er	 nødvendig.	
Endringer	 av	 direktiv	 78/855/EØF	 og	 82/891/EØF	 som	
gir	 mulighet	 for	 en	 slik	 enighet	 mellom	 aksjeeierne,	
bør	 ikke	berøre	 de	ordninger	 for	 vern	 av	 interessene	 til	
de	 berørte	 selskapenes	 kreditorer	 som	 skal	 innføres	 av	
medlemsstatene	 i	 samsvar	 med	 nevnte	 direktiver,	 samt	
eventuelle	bestemmelser	som	skal	sikre	at	de	ansatte	i	de	
berørte	selskapene	informeres.

5)	 Direktiv	78/855/EØF	og	82/891/EØF	bør	derfor	endres	—

VEDTATT	DETTE	DIREKTIV:

Artikkel 1

Målet	 for	 dette	 direktiv	 er	 å	 endre	 direktiv	 78/855/EØF	
og	 82/891/EØF	 med	 hensyn	 til	 kravet	 om	 utarbeiding	 av	
rapport	fra	en	uavhengig	sakkyndig	ved	fusjon	eller	deling	av	
allmennaksjeselskaper.

(4)	 Tredje	rådsdirektiv	78/855/EØF	av	9.	oktober	1978	med	hjemmel	i	trakta-	 Tredje	rådsdirektiv	78/855/EØF	av	9.	oktober	1978	med	hjemmel	i	trakta-
tens	artikkel	54	paragraf	3	bokstav	g)	om	fusjon	av	åpne	aksjeselskaper	(EFT	
L	295	av	20.10.1978,	s.	36).	Direktivet	sist	endret	ved	direktiv	2006/99/EF	
(EUT	L	363	av	20.12.2006,	s.	137).

(5)	 Sjette	rådsdirektiv	82/891/EØF	av	17.	desember	1982	med	hjemmel	i	trakta-	 Sjette	rådsdirektiv	82/891/EØF	av	17.	desember	1982	med	hjemmel	i	trakta-
tens	artikkel	54	paragraf	3	bokstav	g)	om	deling	av	åpne	aksjeselskaper	(EFT	
L	378	av	31.12.1982,	s.	47).

EUROPAPARLAMENTS-	OG	RÅDSDIREKTIV	2007/63/EF

av	13.	november	2007

om	endring	av	rådsdirektiv	78/855/EØF	og	82/891/EØF	med	hensyn	til	kravet	om	utarbeiding	av	
rapport	fra	en	uavhengig	sakkyndig	ved	fusjon	eller	deling	av	allmennaksjeselskaper(*)

2013/EØS/38/34
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Artikkel 2

I	direktiv	78/855/EØF	gjøres	følgende	endringer:

1.	 I	artikkel	10	skal	nytt	nr.	4	lyde:

«4.		 Det	kreves	verken	gjennomgåelse	av	 fusjonsplanen	
eller	 rapport	 fra	 sakkyndig	 dersom	 alle	 aksjeeiere	 og	
innehavere	 av	 andre	 verdipapirer	 som	 gir	 stemmerett	 i	
hvert	enkelt	selskap	som	er	berørt	av	fusjonen,	er	enige	om	
dette.»

2.	 I	artikkel	11	nr.	1	skal	bokstav	e)	lyde:

«e)		når	det	er	aktuelt,	rapportene	nevnt	i	artikkel	10.»

Artikkel 3

I	direktiv	82/891/EØF	gjøres	følgende	endringer:

1.	 I	artikkel	9	nr.	1	skal	bokstav	e)	lyde:

«e)		når	det	er	aktuelt,	rapportene	nevnt	i	artikkel	8.»

2.	 Artikkel	10	skal	lyde:

«Artikkel 10

1.	 Det	kreves	verken	gjennomgåelse	av	delingsplanen	
eller	rapport	fra	sakkyndig,	som	fastsatt	i	artikkel	8	nr.	1,	
dersom	alle	aksjeeiere	og	innehavere	av	andre	verdipapirer	
som	gir	stemmerett	i	hvert	enkelt	selskap	som	er	berørt	av	
delingen,	er	enige	om	dette.

2.	 Medlemsstatene	kan	tillate	at	artikkel	7	og	artikkel	9	
nr.	 1	 bokstav	 c)	 og	 d)	 ikke	 får	 anvendelse	 dersom	 alle		

aksjeeiere	 og	 innehavere	 av	 andre	 verdipapirer	 som	 gir	
stemmerett	i	hvert	enkelt	selskap	som	er	berørt	av	delingen,	
er	enige	om	dette.»

Artikkel 4

1.	 Medlemsstatene	skal	innen	31.	desember	2008	sette	i	kraft	
de	 lover	 og	 forskrifter	 som	 er	 nødvendige	 for	 å	 etterkomme	
dette	 direktiv.	 De	 skal	 umiddelbart	 oversende	 Kommisjonen	
teksten	 til	 disse	 bestemmelsene	 og	 en	 sammenligningstabell	
som	 viser	 sammenhengen	 mellom	 disse	 bestemmelsene	 og	
bestemmelsene	i	dette	direktiv.

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

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

Artikkel 5

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

Artikkel 6

Dette	direktiv	er	rettet	til	medlemsstatene.

Utferdiget	i	Strasbourg,	13.	november	2007.

 For Europaparlamentet For Rådet

	 H.-G.	PÖTTERING M.	LOBO	ANTUNES

 President Formann
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EUROPAPARLAMENTET	OG	RÅDET	FOR	DEN	
EUROPEISKE	UNION	HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,	særlig	artikkel	44	og	95,

under	henvisning	til	forslag	fra	Kommisjonen,

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

etter	framgangsmåten	fastsatt	i	traktatens	artikkel	251(2)	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 I	 sin	 melding	 av	 21.	 mai	 2003	 til	 Rådet	 og	
Europaparlamentet	 med	 tittelen	 «Om	 modernisering	
av	 selskapsretten	 og	 forbedring	 av	 foretaksstyringen	
i	 Den	 europeiske	 union	 –	 en	 handlingsplan»	 påpekte	
Kommisjonen	 at	 det	 bør	 tas	 nye	 målrettede	 initiativer	
med	 henblikk	 på	 å	 styrke	 aksjeeieres	 rettigheter	 i	
børsnoterte	 selskaper,	 og	 at	 problemer	med	 avstemning	
over	landegrensene	bør	løses	omgående.

2)	 I	 sin	 resolusjon	 av	 21.	 april	 2004(3)	 uttrykte	
Europaparlamentet	 sin	 støtte	 til	Kommisjonens	mål	 om	
å	styrke	aksjeeiernes	rettigheter,	særlig	gjennom	utvidede	
regler	for	innsyn,	rett	til	å	stemme	ved	fullmakt,	mulighet	
til	 å	 delta	 på	 generalforsamlinger	 via	 elektroniske	

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	184	av	14.7.2007,	s.	17,	er	
omhandlet	 i	EØS-komiteens	 beslutning	nr.	 59/2008	 av	25.	 april	 2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	XXII	(Selskapsrett),	se	EØS-tillegget	til	
Den	europeiske	unions	tidende	nr.	52,	21.8.2008,	s.	33.

(1)	 EUT	C	318	av	23.12.2006,	s.	42.
(2)	 Europaparlamentsuttalelse	 av	 15.	 februar	 2007	 (ennå	 ikke	 offentliggjort	 i	

EUT)	og	rådsbeslutning	av	12.	juni	2007.
(3)	 EUT	C	104	E	av	30.4.2004,	s.	714.

hjelpemidler	 og	 sikring	 av	 muligheten	 til	 å	 utøve	
stemmerett	over	landegrensene.

3)	 Aksjeeiere	 som	 har	 stemmerett,	 bør	 kunne	 utøve	 disse	
rettighetene	 ettersom	 de	 gjenspeiles	 i	 den	 prisen	 som	
skal	betales	ved	ervervet	av	aksjene.	Dessuten	er	effektiv	
aksjeeierkontroll	en	forutsetning	for	god	foretaksstyring,	
og	bør	derfor	lettes	og	fremmes.	Det	er	derfor	nødvendig	
å	 vedta	 tiltak	 for	 å	 tilnærme	medlemsstatenes	 lover	 for	
dette	formål.	Hindringer	som	får	aksjeeiere	til	å	avholde	
seg	 fra	 å	 stemme,	 f.eks.	 at	 utøvelsen	 av	 stemmeretten	
gjøres	avhengig	av	at	aksjene	sperres	i	et	visst	tidsrom	før	
generalforsamlingen,	 bør	 fjernes.	 Dette	 direktiv	 berører	
imidlertid	 ikke	 Fellesskapets	 eksisterende	 regelverk	 for	
andeler	som	er	utstedt	av	foretak	for	kollektiv	investering,	
eller	 for	 andeler	 som	 er	 ervervet	 eller	 avhendet	 i	 slike	
foretak.

4)	 Fellesskapets	eksisterende	regelverk	er	ikke	tilstrekkelig	til	
å	nå	dette	mål.	Europaparlaments-	og	rådsdirektiv	2001/34/
EF	av	28.	mai	2001	om	vilkår	for	opptak	av	verdipapirer	
til	 offisiell	 notering	 på	 en	 fondsbørs	 og	 opplysninger	
som	skal	offentliggjøres	om	disse	verdipapirene(4)	dreier	
seg	 først	og	 fremst	om	de	opplysningene	 som	utstedere	
må	 gi	 til	 markedet,	 og	 omhandler	 dermed	 ikke	 selve	
framgangsmåten	 for	 aksjeeiernes	 stemmegiving.	 Ved	
europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	 2004/109/EF	 av	
15.	 desember	 2004	 om	 harmonisering	 av	 innsynskrav	
med	hensyn	til	opplysninger	om	utstedere	av	verdipapirer	
som	er	opptatt	til	notering	på	et	regulert	marked,	og	om	
endring	av	direktiv	2001/34/EF(5)	pålegges	utstedere	en	
forpliktelse	 til	 å	 stille	 til	 rådighet	visse	opplysninger	og	
dokumenter	som	er	av	betydning	for	generalforsamlingen,	
men	disse	opplysningene	og	dokumentene	skal	stilles	til	
rådighet	i	utstederens	medlemsstat.	Det	bør	derfor	innføres	
visse	minstestandarder	for	å	verne	investorene	og	fremme	
en	smidig	og	effektiv	utøvelse	av	aksjeeiernes	rettigheter	
knyttet	 til	 aksjer	med	stemmerett.	Når	det	gjelder	andre	
rettigheter	enn	stemmeretten,	kan	medlemsstatene	utvide	
anvendelsen	av	disse	minstestandardene	til	også	å	omfatte	
aksjer	 uten	 stemmerett,	 i	 den	 grad	 disse	 aksjene	 ikke	
omfattes	av	slike	standarder	allerede.

(4)	 EFT	L	184	av	6.7.2001,	s.	1.	Direktivet	sist	endret	ved	direktiv	2005/1/EF	
(EUT	L	79	av	24.3.2005,	s.	9).

(5)	 EUT	L	390	av	31.12.2004,	s.	38.

EUROPAPARLAMENTS-	OG	RÅDSDIREKTIV	2007/36/EF

av	11.	juli	2007

om	utøvelsen	av	visse	rettigheter	for	aksjeeiere	i	børsnoterte	selskaper(*)

2013/EØS/38/35



27.6.2013 Nr.	38/453EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

5)	 Betydelige	 andeler	 av	 aksjer	 i	 børsnoterte	 selskaper	
innehas	av	aksjeeiere	som	ikke	bor	i	den	medlemsstaten	
der	 selskapet	 har	 sitt	 forretningskontor.	Aksjeeiere	 som	
er	bosatt	i	en	annen	stat,	bør	kunne	utøve	sine	rettigheter	
i	 forbindelse	 med	 generalforsamlingen	 like	 enkelt	 som	
aksjeeiere	som	er	bosatt	i	den	medlemsstaten	der	selskapet	
har	 sitt	 forretningskontor.	 Dette	 krever	 fjerning	 av	 de	
eksisterende	hindringene	for	at	aksjeeiere	som	er	bosatt	i	en	
annen	stat,	skal	få	tilgang	til	opplysninger	som	er	relevante	
for	 generalforsamlingen,	 og	 skal	 få	 utøve	 stemmeretten	
uten	 å	 være	 fysisk	 til	 stede	 på	 generalforsamlingen.	
Fjerning	av	disse	hindringene	bør	også	gagne	aksjeeiere	
som	er	bosatt	 i	medlemsstaten,	og	som	ikke	deltar	eller	
ikke	kan	delta	på	generalforsamlingen.

6)	 Aksjeeiere	 bør	 kunne	 avgi	 stemme	 på	 informert	
grunnlag	 på	 eller	 før	 generalforsamlingen,	 uansett	 hvor	
de	 er	 bosatt.	Alle	 aksjeeiere	 bør	 ha	 tilstrekkelig	 tid	 til	
å	 ta	 stilling	 til	 de	 dokumentene	 som	 skal	 framlegges	
på	 generalforsamlingen,	 og	 til	 å	 beslutte	 hvordan	 de	
vil	 stemme	 med	 sine	 aksjer.	 For	 dette	 formål	 bør	 det	
innkalles	til	generalforsamlingen	i	god	tid,	og	aksjeeierne	
bør	 få	 alle	 de	 opplysningene	 som	 skal	 framlegges	 på	
generalforsamlingen.	 De	 mulighetene	 som	 moderne	
teknologi	 tilbyr	 for	 å	 gjøre	 opplysninger	 tilgjengelige	
umiddelbart,	bør	utnyttes.	I	dette	direktiv	forutsettes	det	
at	børsnoterte	selskaper	allerede	har	en	hjemmeside.

7)	 Aksjeeiere	 bør	 i	 prinsippet	 ha	 mulighet	 til	 å	 føre	 opp	
punkter	på	generalforsamlingens	dagsorden	og	framsette	
forslag	til	beslutninger	om	punkter	på	dagsordenen.	Uten	
at	 det	 berører	ulike	 tidsrammer	og	vilkår	 som	 for	 tiden	
anvendes	i	Fellesskapet,	bør	utøvelsen	av	disse	rettighetene	
omfattes	av	to	grunnleggende	regler,	nemlig	at	terskelen	
som	 gjelder	 for	 utøvelsen	 av	 disse	 rettighetene,	 ikke	
bør	overstige	5	%	av	 selskapets	 aksjekapital,	 og	 at	 alle	
aksjeeiere	under	alle	omstendigheter	bør	få	den	endelige	
versjonen	 av	 dagsordenen	 i	 tide	 til	 å	 kunne	 forberede	
seg	 til	diskusjonen	og	avstemningen	om	hvert	punkt	på	
dagsordenen.

8)	 Alle	 aksjeeiere	 bør	 i	 prinsippet	 ha	 mulighet	 til	 å	 stille	
spørsmål	 om	 punktene	 på	 generalforsamlingens	
dagsorden	og	få	dem	besvart,	mens	reglene	for	hvordan	
og	når	spørsmålene	kan	stilles	og	besvares,	bør	fastsettes	
av	medlemsstatene.

9)	 Selskaper	 bør	 ikke	 møte	 rettslige	 hindringer	 dersom	
de	 tilbyr	 sine	 aksjeeiere	 muligheten	 til	 elektronisk	
deltaking	 på	 generalforsamlingen.	 Stemmegiving	
per	 brev	 eller	 elektronisk	 uten	 personlig	 deltaking	
på	 generalforsamlingen	 bør	 ikke	 omfattes	 av	 andre	
begrensninger	enn	dem	som	er	nødvendige	for	å	fastslå	
identitet	og	for	sikker	elektronisk	kommunikasjon.	Dette	
bør	 imidlertid	 ikke	 hindre	 medlemsstatene	 i	 å	 vedta	
regler	 for	 å	 sikre	 at	 resultatene	 av	 avstemningen	 under	

alle	 omstendigheter	 gjenspeiler	 aksjeeiernes	 hensikter,	
herunder	 regler	 for	 situasjoner	 der	 nye	 omstendigheter	
oppstår	eller	avdekkes	etter	at	en	aksjeeier	har	avgitt	sin	
stemme	per	brev	eller	elektronisk.

10)	 God	 foretaksstyring	 krever	 en	 smidig	 og	 effektiv	
framgangsmåte	 for	 stemmegiving	 ved	 fullmakt.	
Eksisterende	 begrensninger	 og	 hindringer	 som	 gjør	
det	 tungvint	 og	 kostbart	 å	 stemme	 ved	 fullmakt,	 bør	
derfor	 fjernes.	 Men	 god	 foretaksstyring	 krever	 også	
hensiktsmessige	 sikkerhetstiltak	 mot	 et	 mulig	 misbruk	
av	stemmer	avgitt	ved	fullmakt.	Fullmektigen	bør	derfor	
være	forpliktet	til	å	følge	de	instruksene	vedkommende	har	
fått	av	aksjeeieren,	og	medlemsstatene	bør	ha	mulighet	til	
å	innføre	hensiktsmessige	tiltak	for	å	sikre	at	fullmektigen	
ikke	 har	 andre	 interesser	 enn	 aksjeeierens,	 uavhengig	
av	 årsaken	 til	 at	 interessekonflikten	 har	 oppstått.	Tiltak	
mot	mulig	misbruk	 kan	 særlig	 bestå	 av	 ordninger	 som	
medlemsstatene	kan	innføre	for	å	regulere	virksomheten	til	
personer	som	aktivt	samler	inn	fullmakter	eller	faktisk	har	
samlet	inn	flere	enn	et	visst	stort	antall	fullmakter,	særlig	
for	å	sikre	en	tilstrekkelig	grad	av	pålitelighet	og	innsyn.	I	
henhold	til	dette	direktiv	har	aksjeeiere	ubegrenset	rett	til	
å	utpeke	slike	personer	til	fullmektiger	for	i	aksjeeiernes	
navn	 å	 delta	 på	 og	 stemme	 ved	 generalforsamlinger.	
Dette	 direktiv	 berører	 imidlertid	 ikke	 eventuelle	 regler	
eller	 sanksjoner	 som	medlemsstatene	 kan	 pålegge	 slike	
personer	når	det	er	avgitt	stemmer	ved	bedragersk	bruk	
av	innsamlede	fullmakter.	Dette	direktiv	innebærer	heller	
ikke	noen	forpliktelse	for	selskapene	 til	å	kontrollere	at	
fullmektigene	 stemmer	 i	 samsvar	 med	 instruksene	 fra	
aksjeeierne	som	har	utpekt	dem.

11)	 Når	finansielle	mellommenn	er	involvert,	er	effektiviteten	
ved	avstemning	etter	instruks	i	stor	grad	avhengig	av	hvor	
effektiv	 kjeden	 av	mellommenn	 er,	 ettersom	 investorer	
ofte	ikke	kan	utøve	den	stemmeretten	som	er	knyttet	 til	
aksjene	deres	uten	 samarbeid	mellom	alle	mellommenn	
i	 kjeden,	 som	 ikke	 nødvendigvis	 har	 en	 økonomisk	
interesse	 i	aksjene.	For	å	gjøre	det	mulig	for	 investoren	
å	 utøve	 stemmeretten	 på	 tvers	 av	 landegrensene,	 er	 det	
derfor	 nødvendig	 at	 mellommennene	 gjør	 det	 lettere	 å	
utøve	 stemmeretten.	 Kommisjonen	 bør	 behandle	 dette	
spørsmålet	nærmere	i	en	rekommandasjon	for	å	sikre	at	
investorer	 har	 tilgang	 til	 effektive	 avstemningstjenester,	
og	at	stemmeretten	utøves	i	samsvar	med	instruksene	fra	
disse	investorene.

12)	 Tidspunktet	for	underretning	av	administrasjons-,	ledelses-	
eller	kontrollorgan	samt	offentligheten	om	stemmer	avgitt	
elektronisk	eller	per	brev	 før	generalforsamlingen,	er	et	
viktig	 foretaksstyringsspørsmål,	 men	 kan	 fastsettes	 av	
medlemsstatene.
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13)	 Avstemningsresultatene	 bør	 fastsettes	 ved	metoder	 som	
gjenspeiler	 aksjeeiernes	 stemmehensikter,	 og	 de	 bør	
offentliggjøres	etter	generalforsamlingen,	i	det	minste	på	
selskapets	hjemmeside.

14)	 Ettersom	målet	for	dette	direktiv,	som	er	å	gjøre	det	mulig	for	
aksjeeiere	å	utøve	sine	rettigheter	effektivt	i	Fellesskapet,	
ikke	 kan	 nås	 i	 tilstrekkelig	 grad	 av	medlemsstatene	 på	
grunnlag	 av	 Fellesskapets	 eksisterende	 regelverk,	 og	
derfor	på	grunn	av	tiltakenes	omfang	og	virkninger	bedre	
kan	nås	på	fellesskapsplan,	kan	Fellesskapet	treffe	tiltak	
i	samsvar	med	nærhetsprinsippet	som	fastsatt	i	traktatens	
artikkel	 5.	 I	 samsvar	med	 forholdsmessighetsprinsippet	
fastsatt	i	nevnte	artikkel	går	dette	direktiv	ikke	lenger	enn	
det	som	er	nødvendig	for	å	nå	dette	mål.

15)	 I	samsvar	med	nr.	34	i	den	tverrinstitusjonelle	avtalen	om	
bedre	regelverksutforming(1)	oppfordres	medlemsstatene	
til,	 for	 eget	 formål	 og	 i	 Fellesskapets	 interesse,	 å	
utarbeide	og	offentliggjøre	egne	tabeller	som	så	langt	det	
er	mulig	viser	 sammenhengen	mellom	dette	direktiv	og	
innarbeidingstiltakene.

VEDTATT	DETTE	DIREKTIV:

KAPITTEL	I

ALMINNELIGE	BESTEMMELSER

Artikkel 1

Formål	og	virkeområde

1.	 I	dette	direktiv	fastsettes	krav	i	forbindelse	med	utøvelsen	
av	visse	aksjeeierrettigheter	knyttet	til	aksjer	med	stemmerett	
i	forbindelse	med	generalforsamlinger	i	selskaper	som	har	sitt	
forretningskontor	 i	 en	medlemsstat,	 og	hvis	 aksjer	 er	 opptatt	
til	 notering	 på	 et	 regulert	 marked	 som	 ligger	 i	 eller	 driver	
virksomhet	i	en	medlemsstat.

2.	 Den	medlemsstat	 som	har	ansvar	 for	å	 regulere	 forhold	
som	 omfattes	 av	 dette	 direktiv,	 skal	 være	 den	 medlemsstat	
der	 selskapet	 har	 sitt	 forretningskontor,	 og	 henvisninger	
til	 «gjeldende	 lovgivning»	 er	 henvisninger	 til	 denne	
medlemsstatens	lovgivning.

3.	 Medlemsstatene	 kan	 unnta	 følgende	 typer	 selskaper	 fra	
dette	direktiv:

a)	 foretak	 for	 kollektiv	 investering	 i	 henhold	 til	 artikkel	 1	
nr.	2	i	rådsdirektiv	85/611/EØF	av	20.	desember	1985	om	
samordning	 av	 lover	 og	 forskrifter	 om	 visse	 foretak	 for	

(1)	 EUT	C	321	av	31.12.2003,	s.	1.

kollektiv	 investering	 i	 verdipapirer	 (investeringsforetak)
(2),

b)	 foretak	 hvis	 eneste	 formål	 er	 kollektiv	 investering	 av	
kapital	 fra	 allmennheten,	 og	 som	 driver	 etter	 prinsippet	
om	 risikospredning	 og	 ikke	 søker	 å	 oppnå	 juridisk	 eller	
styringsmessig	 kontroll	 over	 noen	 av	 utstederne	 av	
foretakenes	underliggende	investeringer,	forutsatt	at	disse	
foretakene	 for	 kollektiv	 investering	 er	 godkjent	 av	 og	
underlagt	 tilsyn	 av	 vedkommende	myndigheter,	 og	 at	 de	
har	 en	 depositar	 som	 utøver	 funksjoner	 tilsvarende	 dem	
som	er	fastsatt	i	direktiv	85/611/EØF,

c)	 samvirkelag.

Artikkel 2

Definisjoner

I	dette	direktiv	menes	med:

a)	 «regulert	marked»	et	marked	som	definert	i	artikkel	4	nr.	1	
punkt	14	i	europaparlaments-	og	rådsdirektiv	2004/39/EF	av	
21.	april	2004	om	markeder	for	finansielle	instrumenter(3),

b)	 «aksjeeier»	en	fysisk	eller	juridisk	person	som	i	henhold	til	
gjeldende	lovgivning	anerkjennes	som	aksjeeier,

c)	 «fullmakt»	 en	 aksjeeiers	 bemyndigelse	 av	 en	 fysisk	
eller	 juridisk	 person	 til	 å	 utøve	 visse	 av	 eller	 alle	 denne	
aksjeeierens	 rettigheter	 på	 generalforsamlingen	 i	
aksjeeierens	navn.

Artikkel 3

Ytterligere	nasjonale	tiltak

Dette	 direktiv	 skal	 ikke	 hindre	 medlemsstater	 i	 å	 pålegge	
selskaper	 ytterligere	 forpliktelser,	 eller	 på	 annen	 måte	 treffe	
tiltak	for	å	gjøre	det	lettere	for	aksjeeiere	å	utøve	rettighetene	
omhandlet	i	dette	direktiv.

KAPITTEL	II

GENERALFORSAMLING

Artikkel 4

Lik	behandling	av	aksjeeiere

Selskapet	 skal	 sikre	 lik	 behandling	 av	 alle	 aksjeeiere	 som	
er	 i	 samme	 stilling	 når	 det	 gjelder	 deltaking	 og	 utøvelse	 av	
stemmerett	på	generalforsamlingen.

(2)	 EFT	L	375	av	31.12.1985,	s.	3.
(3)	 EUT	L	145	av	30.4.2004,	s.	1.
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Artikkel 5

Opplysninger	før	generalforsamlingen

1.	 Medlemsstatene	skal	med	forbehold	for	artikkel	9	nr.	4	og	
artikkel	11	nr.	4	i	europaparlaments-	og	rådsdirektiv	2004/25/
EF	av	21.	april	2004	om	overtakelsestilbud(1)	sikre	at	selskapet	
senest	den	21.	dag	 før	dagen	 for	generalforsamlingen	 sender	
ut	 innkallingen	 til	generalforsamlingen	på	en	av	måtene	som	
angis	i	nr.	2	i	denne	artikkel.

Medlemsstatene	kan	fastsette	at	generalforsamlingen,	dersom	
selskapet	tilbyr	aksjeeierne	muligheten	til	å	stemme	elektronisk	
på	en	måte	som	er	tilgjengelig	for	alle	aksjeeiere,	kan	beslutte	at	
selskapet	senest	den	14.	dag	før	dagen	for	generalforsamlingen	
skal	sende	ut	innkallingen	til	en	generalforsamling	som	ikke	er	
en	årlig	generalforsamling,	på	en	av	måtene	som	angis	i	nr.	2	i	
denne	artikkel.	En	slik	beslutning	skal	treffes	med	et	flertall	på	
minst	to	tredeler	av	stemmene	som	er	knyttet	til	aksjene	eller	
den	 tegnede	kapitalen	 som	er	 representert,	 og	 er	 ikke	gyldig	
lenger	enn	fram	til	neste	årlige	generalforsamling.

Medlemsstatene	trenger	ikke	å	anvende	minsteperiodene	nevnt	i	
første	og	annet	ledd	for	den	andre	eller	påfølgende	innkallingen	
til	en	generalforsamling	som	sendes	ut	på	grunn	av	manglende	
beslutningsdyktighet	 på	 den	 første	 generalforsamlingen,	
forutsatt	 at	 vilkårene	 i	 denne	 artikkel	 var	 oppfylt	 ved	 den	
første	 innkallingen,	 og	 at	 det	 ikke	 er	 tilføyd	 nye	 punkter	 på	
dagsordenen	samt	at	det	er	minst	ti	dager	mellom	den	endelige	
innkallingen	og	datoen	for	generalforsamlingen.

2.	 Uten	 at	 det	 berører	 ytterligere	 krav	 til	 innkalling	 eller	
offentliggjøring	 fastsatt	 av	 vedkommende	 myndighet	 som	
definert	 i	 artikkel	 1	 nr.	 2,	 skal	 selskapet	 pålegges	 å	 sende	ut	
innkallingen	nevnt	i	nr.	1	i	denne	artikkel	på	en	måte	som	sikrer	
rask	tilgang	til	den,	og	som	ikke	innebærer	forskjellsbehandling.	
Medlemsstaten	 skal	 kreve	 at	 selskapet	 bruker	 medier	 som	
med	 rimelighet	 kan	 forventes	 å	 spre	 opplysninger	 effektivt	
til	 offentligheten	 i	 hele	 Fellesskapet.	 Medlemsstaten	 kan	
ikke	kreve	at	bare	medier	hvis	operatører	er	etablert	på	dens	
territorium,	benyttes.

Medlemsstaten	trenger	ikke	å	anvende	første	ledd	på	selskaper	
hvis	aksjeeieres	navn	og	adresser	framgår	av	et	aktuelt	register	
over	aksjeeiere,	forutsatt	at	selskapet	er	forpliktet	til	å	sende	ut	
innkallingen	til	hver	enkelt	av	de	registrerte	aksjeeierne.

Selskapet	 kan	 uansett	 ikke	 avkreve	 noen	 særskilt	 avgift	 for	
utsendelsen	av	innkallingen	på	foreskrevet	måte.

3.	 Innkallingen	nevnt	i	nr.	1	skal	minst

a)	 angi	 nøyaktig	 når	 og	 hvor	 generalforsamlingen	 finner	
sted	 samt	 inneholde	 den	 foreslåtte	 dagsordenen	 for	
generalforsamlingen,

(1)	 EUT	L	142	av	30.4.2004,	s.	12.

b)	 inneholde	 en	 tydelig	 og	 nøyaktig	 beskrivelse	 av	
framgangsmåtene	 som	 aksjeeierne	må	 følge	 for	 å	 kunne	
delta	 og	 avgi	 sin	 stemme	 på	 generalforsamlingen.	 Dette	
omfatter	opplysninger	om

i)	 aksjeeiernes	 rettigheter	 i	 henhold	 til	 artikkel	 6,	 i	 den	
grad	disse	rettighetene	kan	utøves	etter	at	innkallingen	
er	sendt	ut,	og	i	henhold	til	artikkel	9,	samt	fristene	for	
hvor	lenge	disse	rettighetene	kan	utøves;	innkallingen	
kan	 begrenses	 til	 å	 omfatte	 bare	 fristene	 for	 hvor	
lenge	 disse	 rettighetene	 kan	 utøves,	 forutsatt	 at	 den	
inneholder	en	henvisning	til	nærmere	opplysninger	om	
disse	rettighetene	på	selskapets	hjemmeside,

ii)	 framgangsmåten	 for	 å	 avgi	 stemme	 ved	 fullmakt,	
særlig	 hvilke	 skjemaer	 som	 skal	 benyttes	 og	 under	
hvilke	 omstendigheter	 selskapet	 er	 villig	 til	 å	 godta	
elektroniske	 meldinger	 om	 utpeking	 av	 fullmektiger,	
og

iii)	 eventuelt	framgangsmåtene	for	å	avgi	stemme	per	brev	
eller	elektronisk,

c)	 eventuelt	angi	registreringsdatoen	som	definert	i	artikkel	7	
nr.	2,	og	forklare	at	bare	de	som	er	aksjeeiere	på	den	datoen,	
skal	ha	rett	til	å	delta	og	stemme	på	generalforsamlingen,

d)	 angi	 hvor	 og	 hvordan	 den	 fullstendige	 teksten	 til	
dokumentene	 og	 forslagene	 til	 beslutninger	 omhandlet	 i	
nr.	4	bokstav	c)	og	d)	kan	fås,

e)	 oppgi	adressen	til	nettstedet	der	opplysningene	nevnt	i	nr.	4	
vil	bli	gjort	tilgjengelige.

4.	 Medlemsstatene	 skal	 sikre	 at	 selskapet	 i	 et	
sammenhengende	 tidsrom	 som	 begynner	 senest	 den	 21.	 dag	
før	 dagen	 for	 generalforsamlingen	 og	 løper	 fram	 til	 og	med	
dagen	 for	 generalforsamlingen,	 gjør	 følgende	 opplysninger	
tilgjengelige	for	sine	aksjeeiere	på	sin	hjemmeside:

a)	 innkallingen	omhandlet	i	nr.	1,

b)	 det	 samlede	 antallet	 aksjer	 og	 stemmeretter	 på	 datoen	
for	 innkallingen	 (herunder	 det	 samlede	 antallet	 for	 hver	
aksjeklasse	der	selskapets	kapital	er	inndelt	i	to	eller	flere	
aksjeklasser),

c)	 dokumentene	som	skal	framlegges	på	generalforsamlingen,
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d)	 et	forslag	til	beslutning	eller,	når	det	ikke	er	foreslått	noen	
beslutning	for	vedtakelse,	en	merknad	fra	et	vedkommende	
organ	i	selskapet,	som	skal	utpekes	i	henhold	til	gjeldende	
lovgivning,	om	hvert	punkt	på	den	foreslåtte	dagsordenen	
for	 generalforsamlingen;	 dessuten	 skal	 forslag	 til	
beslutninger	 som	 aksjeeiere	 har	 lagt	 fram,	 så	 snart	 som	
praktisk	mulig	etter	at	selskapet	har	mottatt	dem,	legges	ut	
på	hjemmesiden,

e)	 eventuelle	 skjemaer	 som	 skal	 brukes	 for	 å	 stemme	 ved	
fullmakt	 og	 for	 å	 stemme	 per	 brev,	 med	 mindre	 disse	
skjemaene	er	sendt	direkte	til	hver	enkelt	aksjeeier.

Dersom	 skjemaene	 nevnt	 i	 bokstav	 e)	 av	 tekniske	 årsaker	
ikke	 kan	 gjøres	 tilgjengelige	 på	 hjemmesiden,	 skal	 selskapet	
på	sin	hjemmeside	angi	hvordan	man	kan	få	 tak	 i	skjemaene	
i	papirform.	Selskapet	skal	i	så	fall	være	forpliktet	til	å	sende	
skjemaene	kostnadsfritt	per	post	til	alle	aksjeeiere	som	anmoder	
om	det.

Dersom	 innkallingen	 til	 generalforsamlingen	 i	 samsvar	 med	
artikkel	9	nr.	4	eller	artikkel	11	nr.	4	i	direktiv	2004/25/EF,	eller	
i	samsvar	med	nr.	1	annet	ledd	i	denne	artikkel,	sendes	ut	senere	
enn	 den	 21.	 dag	 før	 generalforsamlingen,	 skal	 tidsrommet	
fastsatt	i	dette	nummer	forkortes	tilsvarende.

Artikkel 6

Rett	til	å	føre	opp	punkter	på	generalforsamlingens	
dagsorden	og	framlegge	forslag	til	beslutninger

1.	 Medlemsstatene	 skal	 sikre	 at	 aksjeeiere,	 enkeltvis	 eller	
sammen,

a)	 har	 rett	 til	 å	 føre	 opp	 punkter	 på	 generalforsamlingens	
dagsorden,	 forutsatt	 at	 hvert	 enkelt	 punkt	 følges	 av	 en	
begrunnelse	eller	et	forslag	til	beslutning	som	skal	vedtas	
på	generalforsamlingen,	og

b)	 har	rett	til	å	framlegge	forslag	til	beslutninger	om	punkter	
som	er	oppført	eller	skal	føres	opp	på	generalforsamlingens	
dagsorden.

Medlemsstatene	kan	fastsette	at	retten	nevnt	i	bokstav	a)	kan	
utøves	bare	i	forbindelse	med	den	årlige	generalforsamlingen,	
forutsatt	 at	 aksjeeiere,	 enkeltvis	 eller	 sammen,	 har	 rett	
til	 å	 innkalle	 til,	 eller	 kreve	 at	 selskapet	 innkaller	 til,	 en	
generalforsamling	som	ikke	er	en	årlig	generalforsamling,	med	
en	dagsorden	som	omfatter	minst	alle	de	punktene	som	disse	
aksjeeierne	har	anmodet	om.

Medlemsstatene	kan	fastsette	at	disse	rettighetene	skal	utøves	
skriftlig	(per	post	eller	elektronisk).

2.	 Dersom	en	av	rettighetene	nevnt	i	nr.	1	er	underlagt	det	
vilkår	 at	 den	 berørte	 aksjeeier	 eller	 de	 berørte	 aksjeeierne	
innehar	 en	minsteandel	 i	 selskapet,	 skal	 en	 slik	minsteandel	
ikke	overstige	5	%	av	aksjekapitalen.

3.	 Hver	medlemsstat	skal	fastsette	én	frist	i	form	av	et	bestemt	
antall	 dager	 før	 generalforsamlingen	 eller	 innkallingen,	 for	
hvor	lenge	aksjeeiere	kan	utøve	retten	nevnt	i	nr.	1	bokstav	a).	
Hver	 medlemsstat	 kan	 på	 samme	 måte	 fastsette	 en	 frist	 for	
utøvelsen	av	retten	nevnt	i	nr.	1	bokstav	b).

4.	 Medlemsstatene	skal	sikre	at	selskapet,	dersom	utøvelsen	
av	 retten	 omhandlet	 i	 nr.	 1	 bokstav	 a)	 innebærer	 en	 endring	
av	 den	 dagsordenen	 for	 generalforsamlingen	 som	 allerede	
er	 oversendt	 aksjeeierne,	 gjør	 den	 reviderte	 dagsordenen	
tilgjengelig	 på	 samme	 måte	 som	 den	 forrige	 dagsordenen	
innen	gjeldende	registreringsdato	som	definert	i	artikkel	7	nr.	2	
eller,	dersom	ingen	registreringsdato	anvendes,	i	så	god	tid	før	
datoen	for	generalforsamlingen	at	andre	aksjeeiere	kan	utpeke	
en	fullmektig	eller	eventuelt	stemme	per	brev.

Artikkel 7

Krav	ved	deltaking	og	stemmegiving	på	
generalforsamlingen

1.	 Medlemsstatene	skal	påse	at

a)	 en	aksjeeiers	rett	til	å	delta	på	en	generalforsamling	og	avgi	
stemme	 i	 tilknytning	 til	 sine	 aksjer	 ikke	omfattes	 av	noe	
krav	om	at	vedkommendes	aksjer	skal	deponeres	hos	eller	
overføres	til	en	fysisk	eller	juridisk	person	eller	registreres	
i	denne	personens	navn	før	generalforsamlingen,	og

b)	 en	 aksjeeiers	 rett	 til	 å	 selge	 eller	 på	 annen	måte	 overdra	
sine	aksjer	 i	 tidsrommet	mellom	registreringsdatoen,	som	
definert	i	nr.	2,	og	den	generalforsamlingen	datoen	gjelder,	
ikke	 omfattes	 av	 begrensninger	 som	 den	 ellers	 ikke	 er	
omfattet	av.

2.	 Medlemsstatene	 skal	 fastsette	 at	 en	 aksjeeiers	 rett	 til	
å	 delta	 på	 en	 generalforsamling	 og	 stemme	 i	 tilknytning	
til	 sine	 aksjer,	 skal	 fastsettes	 i	 forhold	 til	 de	 aksjene	 denne	
aksjeeieren	innehar	på	en	bestemt	dato	før	generalforsamlingen	
(registreringsdatoen).

Medlemsstatene	 trenger	 ikke	 å	 anvende	 første	 ledd	 på	
selskaper	 hvis	 aksjeeieres	 navn	 og	 adresser	 på	 dagen	 for	
generalforsamlingen	 framgår	 av	 et	 aktuelt	 register	 over	
aksjeeiere.
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3.	 Hver	 medlemsstat	 skal	 sikre	 at	 en	 bestemt	
registreringsdato	gjelder	for	alle	selskaper.	En	medlemsstat	kan	
imidlertid	fastsette	én	registreringsdato	for	selskaper	som	har	
utstedt	 ihendehaveraksjer,	 og	 en	 annen	 registreringsdato	 for	
selskaper	som	har	utstedt	aksjer	på	navn,	forutsatt	at	en	enkelt	
registreringsdato	gjelder	for	hvert	foretak	som	har	utstedt	begge	
typer	av	aksjer.	Registreringsdatoen	skal	være	høyst	30	dager	
før	 datoen	 for	 den	 generalforsamlingen	 den	 gjelder	 for.	Ved	
gjennomføringen	av	denne	bestemmelsen	og	artikkel	5	nr.	1	skal	
hver	medlemsstat	sikre	at	det	går	minst	åtte	dager	mellom	den	
seneste	tillatte	datoen	for	innkallingen	til	generalforsamlingen,	
og	 registreringsdatoen.	 Ved	 beregning	 av	 antall	 dager	 skal	
disse	to	datoene	ikke	medregnes.	I	tilfellene	nevnt	i	artikkel	5	
nr.	1	tredje	ledd	kan	imidlertid	en	medlemsstat	kreve	at	det	går	
minst	 seks	 dager	mellom	 den	 seneste	 tillatte	 datoen	 for	 den	
andre	eller	påfølgende	innkallingen	til	generalforsamlingen,	og	
registreringsdatoen.	Ved	beregning	av	antall	dager	skal	disse	to	
datoene	ikke	medregnes.

4.	 Bevis	 for	 en	 aksjeeiers	 egnethet	 kan	 bare	 omfatte	 krav	
som	er	nødvendige	for	å	fastslå	aksjeeieres	identitet,	og	bare	i	
den	grad	de	står	i	forhold	til	dette	mål.

Artikkel 8

Elektronisk	deltaking	på	generalforsamlingen

1.	 Medlemsstatene	skal	tillate	selskaper	å	tilby	sine	aksjeeiere	
enhver	form	for	elektronisk	deltaking	på	generalforsamlingen,	
særlig	en	av	eller	alle	følgende	former	for	deltaking:

a)	 sanntidsoverføring	av	generalforsamlingen,

b)	 toveiskommunikasjon	 i	 sanntid	 slik	 at	 aksjeeierne	 kan	
henvende	seg	til	generalforsamlingen	fra	et	annet	sted,

c)	 en	 ordning	 for	 å	 avgi	 stemmer	 enten	 før	 eller	 på	
generalforsamlingen,	 uten	 å	 måtte	 utpeke	 en	 fullmektig	
som	er	fysisk	til	stede	på	generalforsamlingen.

2.	 Anvendelsen	 av	 elektroniske	 hjelpemidler	 for	 at	
aksjeeiere	 skal	 kunne	 delta	 på	 generalforsamlinger,	 kan	 bare	
være	 underlagt	 krav	 og	 begrensninger	 som	 er	 nødvendige	
for	 å	 fastslå	 aksjeeieres	 identitet,	 og	 for	 sikker	 elektronisk	
kommunikasjon,	og	bare	i	den	grad	de	står	 i	forhold	til	disse	
mål.

Dette	berører	 ikke	 lovbestemmelser	 som	medlemsstatene	har	
vedtatt	 eller	måtte	 vedta	 om	beslutningsprosessen	 i	 foretaket	
i	 forbindelse	 med	 innføring	 eller	 gjennomføring	 av	 en	 eller	
annen	form	for	elektronisk	deltaking.

Artikkel 9

Rett	til	å	stille	spørsmål

1.	 Alle	 aksjeeiere	 skal	 ha	 rett	 til	 å	 stille	 spørsmål	 om	
punktene	 på	 generalforsamlingens	 dagsorden.	 Selskapet	 skal	
besvare	spørsmålene	som	aksjeeierne	stiller.

2.	 Retten	til	å	stille	spørsmål	og	forpliktelsen	til	å	svare	er	
underlagt	 de	 tiltakene	 som	 medlemsstatene	 kan	 treffe,	 eller	
tillate	 selskapene	 å	 treffe,	 for	 å	 fastslå	 aksjeeieres	 identitet,	
god	gjennomføring	av	og	forberedelse	til	generalforsamlinger	
samt	 vern	 av	 selskapenes	 fortrolige	 opplysninger	 og	
forretningsinteresser.	Medlemsstatene	 kan	 tillate	 at	 selskaper	
gir	ett	samlet	svar	på	flere	spørsmål	med	samme	innhold.

Medlemsstatene	kan	fastsette	at	et	svar	skal	anses	som	avgitt	
dersom	de	relevante	opplysningene	finnes	i	form	av	spørsmål	
og	svar	på	foretakets	hjemmeside.

Artikkel 10

Stemmegiving	ved	fullmakt

1.	 Alle	 aksjeeiere	 skal	 ha	 rett	 til	 å	 utpeke	 en	hvilken	 som	
helst	 fysisk	 eller	 juridisk	 person	 som	 fullmektig,	 slik	 at	
vedkommende	kan	delta	og	 stemme	på	en	generalforsamling	
på	aksjeeierens	vegne.	Fullmektigen	skal	ha	den	samme	retten	
til	å	uttale	seg	og	stille	spørsmål	på	generalforsamlingen	som	
den	aksjeeieren	vedkommende	representerer.

Bortsett	fra	kravet	om	at	fullmektigen	har	rettslig	handleevne,	
skal	medlemsstatene	oppheve	eventuelle	lovbestemmelser	som	
begrenser	eller	tillater	selskaper	å	begrense	personers	mulighet	
til	å	bli	utpekt	som	fullmektig.

2.	 Medlemsstatene	kan	begrense	utpekingen	av	en	fullmektig	
til	én	generalforsamling	eller	til	de	generalforsamlingene	som	
avholdes	i	løpet	av	et	fastsatt	tidsrom.

Med	 forbehold	 for	 artikkel	 13	 nr.	 5	 kan	 medlemsstatene	
begrense	 antallet	 personer	 som	 en	 aksjeeier	 kan	 utpeke	 til	
fullmektiger	 i	 forbindelse	med	en	særskilt	generalforsamling.	
Dersom	 en	 aksjeeier	 har	 aksjer	 i	 et	 selskap	 på	 mer	 enn	 én	
verdipapirkonto,	 skal	 denne	 begrensningen	 ikke	 hindre	
aksjeeieren	i	å	utpeke	en	egen	fullmektig	for	aksjene	på	hver	
verdipapirkonto	 i	 forbindelse	med	en	viss	generalforsamling.	
Dette	 berører	 ikke	 reglene	 i	 gjeldende	 lovgivning	 for	 forbud	
mot	 å	 stemme	 forskjellig	 for	 aksjer	 som	 innehas	 av	 en	 og	
samme	aksjeeier.
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3.	 Bortsett	fra	begrensningene	som	er	uttrykkelig	tillatt	i	nr.	1	
og	2,	skal	medlemsstatene	ikke	begrense	eller	tillate	selskaper	
å	 begrense	 utøvelsen	 av	 en	 aksjeeiers	 rettigheter	 gjennom	
fullmektiger	for	noe	annet	formål	enn	for	å	håndtere	eventuelle	
interessekonflikter	mellom	fullmektigen	og	aksjeeieren	 i	hvis	
interesse	 fullmektigen	 skal	 handle,	 og	 medlemsstatene	 skal	
dermed	ikke	stille	andre	enn	følgende	krav:

a)	 Medlemsstatene	 kan	 pålegge	 fullmektigen	 å	 opplyse	 om	
visse	særlige	forhold	som	kan	være	relevante	for	aksjeeierne	
ved	vurdering	av	en	eventuell	risiko	for	at	fullmektigen	vil	
kunne	ivareta	andre	enn	aksjeeierens	interesser.

b)	 Medlemsstatene	kan	begrense	eller	utelukke	utøvelsen	av	
aksjeeierrettigheter	 gjennom	 fullmektiger	 uten	 særskilte	
stemmeinstrukser	for	hver	beslutning	der	fullmektigen	skal	
stemme	på	vegne	av	aksjeeieren.

c)	 Medlemsstatene	kan	begrense	eller	utelukke	at	fullmakten	
overdras	 til	 en	 annen	 person,	men	 dette	 skal	 ikke	 hindre	
en	 fullmektig	 som	 er	 en	 juridisk	 person,	 i	 å	 utøve	 den	
myndighet	 vedkommende	 er	 gitt	 gjennom	 et	medlem	 av	
sitt	 administrasjons-	 eller	 ledelsesorgan	 eller	 en	 av	 sine	
medarbeidere.

En	 interessekonflikt	 i	 henhold	 til	 dette	 nummer	 kan	 særlig	
oppstå	når	fullmektigen

i)	 er	en	kontrollerende	aksjeeier	i	selskapet,	eller	er	en	annen	
enhet	som	er	kontrollert	av	en	slik	aksjeeier,

ii)	 er	medlem	 av	 selskapets	 administrasjons-,	 ledelses-	 eller	
kontrollorgan,	 eller	 er	 kontrollerende	 aksjeeier	 eller	 en	
kontrollert	enhet	som	nevnt	i	punkt	i),

iii)	 er	 ansatt	 i	 eller	 revisor	 for	 selskapet	 eller	 hos	 en	
kontrollerende	 aksjeeier	 eller	 en	 kontrollert	 enhet	 som	
nevnt	i	punkt	i),

iv)	 er	i	familie	med	en	fysisk	person	som	nevnt	i	punkt	i)–iii).

4.	 Fullmektigen	skal	avgi	stemme	i	samsvar	med	instruksene	
fra	den	aksjeeieren	vedkommende	er	utpekt	av.

Medlemsstatene	 kan	 kreve	 at	 fullmektiger	 oppbevarer	
stemmeinstruksene	 i	 et	 fastsatt	 minste	 tidsrom,	 og	 på	
anmodning	kan	bekrefte	at	stemmeinstruksene	er	fulgt.

5.	 En	person	som	handler	som	fullmektig,	kan	ha	fullmakt	
fra	 flere	 enn	 én	 aksjeeier	 uten	 begrensninger	 av	 det	 antall	

aksjeeiere	vedkommende	representerer.	Når	en	fullmektig	har	
fullmakt	 fra	 flere	 aksjeeiere,	 skal	 gjeldende	 lovgivning	 gjøre	
det	mulig	for	vedkommende	å	stemme	forskjellig	på	vegne	av	
forskjellige	aksjeeiere.

Artikkel 11

Formaliteter	ved	utpeking	av	fullmektiger	samt	
underretning

1.	 Medlemsstatene	 skal	 tillate	 aksjeeiere	 å	 utpeke	 en	
fullmektig	 elektronisk.	 Medlemsstatene	 skal	 dessuten	 tillate	
selskaper	å	godta	en	elektronisk	underretning	om	utpekingen,	
og	 skal	 sikre	 at	 alle	 selskaper	 tilbyr	 sine	 aksjeeiere	minst	 én	
effektiv	metode	for	elektronisk	underretning.

2.	 Medlemsstatene	skal	sikre	at	fullmektiger	bare	kan	utpekes	
skriftlig,	og	at	selskapene	underrettes	skriftlig	om	utpekingen.	
Utover	 dette	 grunnleggende	 formelle	 kravet	 kan	 utpekingen	
av	 en	 fullmektig,	 underretningen	 om	 dette	 til	 selskapet	 og	
utstedelse	 av	 eventuelle	 stemmeinstrukser	 til	 fullmektigen	
bare	 underlegges	 de	 formelle	 krav	 som	 er	 nødvendige	 for	 å	
fastslå	aksjeeierens	og	fullmektigens	identitet,	eller	for	å	sikre	
muligheten	 til	 å	 bekrefte	 innholdet	 i	 stemmeinstruksene,	 og	
bare	i	den	grad	dette	står	i	forhold	til	disse	mål.

3.	 Bestemmelsene	i	denne	artikkel	får	tilsvarende	anvendelse	
på	tilbakekalling	av	en	fullmektigs	fullmakt.

Artikkel 12

Stemmegiving	per	brev

Medlemsstatene	 skal	 tillate	 selskaper	 å	 tilby	 sine	 aksjeeiere	
muligheten	 til	 å	 stemme	 per	 brev	 før	 generalforsamlingen.	
Stemmegiving	 per	 brev	 kan	 bare	 underlegges	 krav	 og	
begrensninger	 som	 er	 nødvendige	 for	 å	 fastslå	 aksjeeieres	
identitet,	og	bare	i	den	grad	de	står	i	forhold	til	dette	mål.

Artikkel 13

Fjerning	av	visse	hindringer	for	effektiv	utøvelse	av	
stemmerett

1.	 Denne	artikkel	får	anvendelse	når	en	fysisk	eller	juridisk	
person	som	i	henhold	til	gjeldende	lovgivning	er	anerkjent	som	
aksjeeier,	i	forbindelse	med	yrkesvirksomhet	handler	på	vegne	
av	en	annen	fysisk	eller	juridisk	person	(«kunden»).

2.	 Når	gjeldende	lovgivning	inneholder	krav	om	offentlighet	
som	en	forutsetning	for	utøvelsen	av	en	aksjeeiers	stemmerett	
som	omhandlet	i	nr.	1,	skal	disse	kravene	bare	omfatte	en	liste	
som	 gir	 foretaket	 opplysninger	 om	 hver	 kundes	 identitet	 og	
antallet	aksjer	det	stemmes	for	på	vedkommendes	vegne.
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3.	 Når	 det	 i	 gjeldende	 lovgivning	 stilles	 formelle	 krav	
om	godkjenning	av	en	aksjeeier	som	nevnt	 i	nr.	1	 til	å	utøve	
stemmerett,	 eller	 om	 stemmeinstrukser,	 skal	 disse	 formelle	
kravene	ikke	gå	lenger	enn	det	som	er	nødvendig	for	å	fastslå	
kundens	 identitet,	 eller	 muligheten	 til	 å	 bekrefte	 innholdet	 i	
stemmeinstrukser,	og	at	de	står	i	forhold	til	disse	mål.

4.	 En	aksjeeier	som	nevnt	 i	nr.	1	skal	ha	 rett	 til	å	 stemme	
annerledes	for	visse	aksjer	enn	for	de	øvrige	aksjene.

5.	 Når	 antallet	 personer	 som	 en	 aksjeeier	 kan	 utpeke	 som	
fullmektig	 i	 samsvar	med	 artikkel	 10	 nr.	 2,	 skal	 begrenses	 i	
henhold	 til	 gjeldende	 lovgivning,	 skal	 begrensningen	 ikke	
hindre	 en	 aksjeeier	 som	 nevnt	 i	 nr.	 1	 i	 denne	 artikkel	 i	 å	 gi	
fullmakt	 til	hver	og	en	av	sine	kunder	eller	 til	en	tredjemann	
som	kunden	har	utpekt.

Artikkel 14
Avstemningsresultater

1.	 Selskapet	 skal	 for	 hver	 beslutning	 fastsette	 minst	 det	
antall	 aksjer	 som	 det	 er	 avgitt	 gyldige	 stemmer	 for,	 andelen	
av	 aksjekapitalen	 som	 er	 representert	 ved	 disse	 stemmene,	
det	samlede	antallet	gyldig	avgitte	stemmer	og	antallet	avgitte	
stemmer	 for	 og	 mot	 hver	 beslutning	 samt	 eventuelt	 antallet	
blanke	stemmer.

Medlemsstatene	kan	 imidlertid	 fastsette	eller	 tillate	 selskaper	
å	 fastsette	 at	 det,	 dersom	 ingen	 aksjeeiere	 anmoder	 om	
en	 fullstendig	 redegjørelse	 for	 avstemningen,	 skal	 være	
tilstrekkelig	å	fastsette	avstemningsresultatene	bare	i	den	grad	
det	 er	 nødvendig	 for	 å	 sikre	 at	 nødvendig	flertall	 oppnås	 for	
hver	beslutning.

2.	 Selskapet	 skal	 innen	 et	 tidsrom	 som	 skal	 fastsettes	 i	
henhold	 til	 gjeldende	 lovgivning,	 men	 høyst	 15	 dager	 etter	
generalforsamlingen,	 offentliggjøre	 avstemningsresultatene	
fastsatt	i	samsvar	med	nr.	1	på	sin	hjemmeside.

3.	 Denne	 artikkel	 berører	 ikke	 lovbestemmelser	 som	
medlemsstatene	 har	 vedtatt	 eller	 kan	 vedta	 om	 formaliteter	
som	er	 nødvendige	 for	 at	 en	beslutning	 skal	 bli	 gyldig,	 eller	
om	 muligheten	 for	 et	 senere	 søksmål	 i	 forbindelse	 med	
avstemningsresultatene.

KAPITTEL	III

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 15

Innarbeiding	i	nasjonal	lovgivning

Medlemsstatene	 skal	 innen	 3.	 august	 2009	 sette	 i	 kraft	 de	
lover	og	forskrifter	som	er	nødvendige	for	å	etterkomme	dette	
direktiv.	De	skal	umiddelbart	oversende	Kommisjonen	teksten	
til	disse	bestemmelsene.

Uten	hensyn	til	første	ledd	skal	de	medlemsstatene	som	1.	juli	
2006	hadde	gjeldende	nasjonale	bestemmelser	som	begrenser	
eller	 forbyr	 utpeking	 av	 en	 fullmektig	 i	 tilfeller	 omhandlet	 i	
artikkel	 10	 nr.	 3	 annet	 ledd	 punkt	 ii),	 innen	 3.	 august	 2012	
sette	 i	 kraft	 de	 lover	 og	 forskrifter	 som	 er	 nødvendige	 for	 å	
etterkomme	artikkel	10	nr.	3	når	det	gjelder	en	slik	begrensning	
eller	et	slikt	forbud.

Medlemsstatene	 skal	 umiddelbart	 meddele	 Kommisjonen	
opplysninger	om	antallet	dager	fastsatt	i	henhold	til	artikkel	6	
nr.	 3	 og	 artikkel	 7	 nr.	 3	 samt	 eventuelle	 senere	 endringer	 av	
dette,	og	Kommisjonen	skal	offentliggjøre	disse	opplysningene	
i	Den europeiske unions tidende.

Bestemmelsene	 nevnt	 i	 nr.	 1	 skal,	 når	 de	 vedtas	 av	
medlemsstatene,	 inneholde	 en	 henvisning	 til	 dette	 direktiv,	
eller	det	skal	vises	 til	direktivet	når	de	kunngjøres.	Nærmere	
regler	for	henvisningen	fastsettes	av	medlemsstatene.

Artikkel 16

Ikrafttredelse

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

Artikkel 17

Adressater

Dette	direktiv	er	rettet	til	medlemsstatene.

Utferdiget	i	Strasbourg,	11.	juli	2007.

 For Europaparlamentet For Rådet
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 President Formann


