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2016/EØS/12/01

EØS-KOMITEEN
EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/28/EF
av 23. april 2009
om å fremme bruk av energi fra fornybare kilder, og om endring og senere
oppheving av direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF(*)
EUROPAPARLAMENTET OG
EUROPEISKE UNION HAR —

RÅDET

FOR

DEN

har for å redusere sin avhengighet av importert
olje i transportsektoren, der problemet med sikker
energiforsyning er særlig presserende, og for å påvirke
markedet for transportdrivstoff.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 175 nr. 1, og artikkel 95 nr. 1 med
hensyn til artikkel 17, 18 og 19 i dette direktiv,
under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

3)

Mulighetene for å skape økonomisk vekst gjennom
nyskaping og en bærekraftig og konkurransedyktig
energipolitikk er blitt anerkjent. Produksjonen av energi
fra fornybare kilder er ofte avhengig av lokale eller
regionale små og mellomstore bedrifter (SMB-er). De
mulighetene for vekst og sysselsetting som investeringer
i regional og lokal energiproduksjon fra fornybare kilder
skaper i medlemsstatene og deres regioner, er viktige.
Kommisjonen og medlemsstatene bør derfor støtte
nasjonale og regionale utviklingstiltak i disse områdene,
oppmuntre til utveksling av beste praksis mellom
lokale og regionale utviklingsinitiativ når det gjelder
energiproduksjon fra fornybare kilder, og fremme bruken
av strukturfond på dette området.

4)

Ved fremming av utviklingen av markedet for
fornybare energikilder er det viktig å ta hensyn til
den positive innvirkningen på regionale og lokale
utviklingsmuligheter, eksportmuligheter og mulighetene
for sosial utjevning og sysselsetting, særlig når det gjelder
SMB-er og uavhengige energiprodusenter.

5)

For å kunne redusere utslippene av klimagasser i
Fellesskapet og redusere dets avhengighet av import av
energi, bør utviklingen av energi fra fornybare kilder
være nært knyttet til økt energieffektivitet.

6)

Demonstrasjons- og markedsføringsfasen av desentralisert
teknologi for fornybar energi bør støttes. Utviklingen mot
en desentralisert energiproduksjon har mange fordeler,
blant annet utnytting av lokale energikilder, økt lokal
energiforsyningssikkerhet, kortere transportavstander og
mindre tap ved energioverføring. Slik desentralisering
bidrar også til samfunnsutvikling og -utjevning ved at den
skaper inntektskilder og arbeidsplasser lokalt.

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske
og sosiale komité(1),
under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2),
etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

Kontrollen med energiforbruket i Europa og den økende
bruken av energi fra fornybare kilder, utgjør sammen
med energiøkonomisering og økt energieffektivitet
viktige deler av den pakken med tiltak som kreves for å
redusere utslippene av klimagasser og overholde Kyotoprotokollen til De forente nasjoners rammekonvensjon
om klimaendring, samt for å oppfylle ytterligere
fellesskapsforpliktelser og internasjonale forpliktelser
om å redusere klimagassutslipp etter 2012. Disse
faktorene spiller også en viktig rolle når det gjelder å
fremme en sikker energiforsyning, fremme den tekniske
utviklingen og nyskapingen samt gi muligheter for
å skape arbeidsplasser og regionalutvikling, særlig i
landdistrikter og isolerte områder.
Særlig
er
flere
teknologiske
forbedringer,
stimuleringstiltak for bruk og utbygging av offentlig
transport, utnytting av energieffektiv teknologi og
bruk av energi fra fornybare kilder innen transport
noen av de mest effektive virkemidlene Fellesskapet

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 162/2011 av 19. desember 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 15 av 15.3.2012, s. 56.
(1) Uttalelse av 17. september 2008 (EUT C 77 av 31.3.2009, s. 43).
(2) EUT C 325 av 19.12.2008, s. 12.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 17. desember 2008 (ennå ikke offentliggjort i
EUT) og rådsbeslutning av 6. april 2009.

Nr. 12/2

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

7)

Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/77/EF
av 27. september 2001 om fremjing av elektrisitet som
er produsert frå fornybare energikjelder i den indre
elektrisitetsmarknaden(1) og europaparlaments- og
rådsdirektiv 2003/30/EF av 8. mai 2003 om fremming
av bruk av biodrivstoff eller annet fornybart drivstoff i
transportvirksomhet(2), er det utarbeidet definisjoner
for forskjellige typer energi fra fornybare kilder. Ved
europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/54/EF av
26. juni 2003 om felles regler for det indre marked
for elektrisk kraft(3) er det utarbeidet definisjoner for
elektrisitetssektoren generelt. Av klarhetshensyn og av
hensyn til rettssikkerheten bør de samme eller lignende
definisjoner brukes i dette direktiv.

8)

Av kommisjonsmeldingen av 10. januar 2007 med
tittelen «Renewable Energy Roadmap — Renewable
energies in the 21st century: building a more sustainable
future» («Veikart for fornybar energi — Fornybar
energi i det 21. århundre: å bygge en mer bærekraftig
framtid») framgår det at passende og realistiske mål vil
være at 20 % av det samlede energiforbruket og 10 % av
energiforbruket i transportsektoren kommer fra energi fra
fornybare kilder, og at en ramme med bindende mål bør
gi næringslivet den langsiktige stabiliteten det trenger for
å kunne foreta fornuftige og bærekraftige investeringer
i sektoren for fornybar energi, noe som kan redusere
avhengigheten av importert fossilt brensel og styrke
bruken av ny energiteknologi. Disse målene inngår i
målet om en energieffektivisering på 20 % innen 2020
fastsatt i kommisjonsmeldingen av 19. oktober 2006 med
tittelen «Action Plan for Energy Efficiency: Realising
the Potential» («Handlingsplan for energieffektivitet:
utnytting av potensialet») som ble godkjent av Det
europeiske råd i mars 2007 og av Europaparlamentet i dets
resolusjon av 31. januar 2008 om nevnte handlingsplan.

9)

(1)
(2)
(3)
(4)

Det europeiske råd bekreftet i mars 2007 Fellesskapets
forpliktelse til å utvikle produksjon av energi fra fornybare
kilder i hele Fellesskapet også etter 2010. Rådet gav sin
tilslutning til et bindende mål om at innen 2020 skal energi
fra fornybare kilder utgjøre 20 % av Fellesskapets samlede
energiforbruk, og et bindende mål, som alle medlemsstater
skal oppfylle, om at innen 2020 skal biodrivstoff utgjøre
minst 10 % av forbruket av bensin og diesel til transport,
og dette skal innføres på en kostnadseffektiv måte. Rådet
erklærte at det er hensiktsmessig med et bindende mål
for biodrivstoff, forutsatt at produksjonen er bærekraftig,
at andregenerasjons biodrivstoff blir tilgjengelig på
markedet og at europaparlaments- og rådsdirektiv
98/70/EF av 13. oktober 1998 om kvaliteten på bensin
og dieselolje(4) blir endret slik at det tillates passende
blandingsnivåer. Det europeiske råd gjentok i mars 2008
EFT L 283 av 27.10.2001, s. 33.
EUT L 123 av 17.5.2003, s. 42.
EUT L 176 av 15.7.2003, s. 37.
EFT L 350 av 28.12.1998, s. 58.
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at det er av avgjørende betydning å utvikle og oppfylle
effektive kriterier for en bærekraftig utvikling for
biodrivstoff, samt å sikre at andregenerasjons biodrivstoff
er tilgjengelig på markedet. Det europeiske råd viste i
juni 2008 igjen til kriteriene for en bærekraftig utvikling
og utviklingen av andregenerasjons biodrivstoff, og
understreket behovet for å vurdere hvilken innvirkning
produksjonen av biodrivstoff kan ha på landbruksvarer
som skal brukes som næringsmidler, og om nødvendig
treffe tiltak for å avhjelpe mangler. Rådet erklærte også at
det bør foretas ytterligere vurdering av de miljømessige
og samfunnsmessige konsekvensene av produksjonen og
forbruket av biodrivstoff.
10) I sin resolusjon av 25. september 2007 om veikartet for
fornybar energi i Europa(5) oppfordret Europaparlamentet
Kommisjonen om innen utgangen av 2007 å legge fram et
forslag til en lovgivningsramme for energi fra fornybare
kilder, idet det viste til betydningen av å fastsette mål for
andeler av energi fra fornybare kilder på fellesskaps- og
medlemsstatsplan.
11) Det er nødvendig å fastsette klare og entydige regler
for beregning av andelen energi fra fornybare kilder, og
for å definere disse kildene. I denne forbindelse bør den
energien som finnes i hav og andre vannforekomster i form
av bølger, havstrømmer, tidevann, temperaturforskjeller i
hav eller saltgradienter i havet, tas med.
12) Bruken av materiale fra landbruket som både fast og
halvtflytende husdyrgjødsel og annet avfall fra dyr og
organisk avfall til å produsere biogass, har på bakgrunn av
det store potensialet for å redusere klimagassutslippene,
betydelige miljøfordeler ved både varme- og
kraftproduksjon og når det brukes som biodrivstoff.
Biogassanlegg kan som følge av sin desentraliserte art
og den regionale investeringsstrukturen, bidra i betydelig
grad til en bærekraftig utvikling i landdistrikter og gi
gårdbrukere nye inntektsmuligheter.
13) På bakgrunn av Europaparlamentets, Rådets og
Kommisjonens standpunkter, er det hensiktsmessig å
fastsette bindende nasjonale mål som er i tråd med at
andelen energi fra fornybare kilder innen 2020 skal tilsvare
20 % av energiforbruket og 10 % av energiforbruket i
transportsektoren i Fellesskapet.
14) Hovedformålet med bindende nasjonale mål er å gi
investorer forutsigbarhet og å oppmuntre til kontinuerlig
utvikling av teknologier som produserer energi fra alle
typer fornybare kilder. Beslutningen om hvorvidt et mål
skal være bindende, bør derfor ikke utsettes i påvente av
en mulig framtidig hendelse.
(5)
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15) Medlemsstatene har forskjellig utgangspunkt, forskjellig
potensial for fornybar energi og energisammensetningen
varierer. Det er derfor nødvendig å omsette Fellesskapets
mål om 20 % til individuelle mål for hver enkelt
medlemsstat, idet det tas behørig hensyn til en rettferdig og
passende fordeling som tar i betraktning medlemsstatenes
forskjellige utgangspunkter og potensialer, herunder
deres nåværende andel energi fra fornybare kilder og
eksisterende energisammensetning. Dette bør gjøres ved
å fordele den påkrevde samlede økningen i bruk av energi
fra fornybare kilder mellom medlemsstatene, på grunnlag
av en lik økning i hver enkelt medlemsstats andel vektet
i forhold til deres BNP, justert for å gjenspeile deres
utgangspunkt, og ved at beregning foretas i henhold
til brutto sluttforbruk av energi, idet det tas hensyn til
medlemsstatenes tidligere innsats i forbindelse med
bruken av energi fra fornybare kilder.

16) Derimot bør målet om 10 % for energi fra fornybare
kilder i transportsektoren settes til samme nivå for alle
medlemsstater for å sikre konsekvens i spesifikasjonene for
og tilgjengeligheten av transportdrivstoff. Siden handelen
med transportdrivstoff fungerer godt, vil medlemsstater
med liten tilgang til de relevante ressursene enkelt kunne
få tak i biodrivstoff fra andre steder. Samtidig som det
vil være teknisk mulig for Fellesskapet å nå målet om
bruk av energi fra fornybare kilder i transportsektoren
utelukkende gjennom innenlandsk produksjon, er
det både sannsynlig og ønskelig at målet faktisk nås
gjennom en kombinasjon av innenlandsk produksjon
og import. For dette formål bør Kommisjonen overvåke
forsyningen til fellesskapsmarkedet av biodrivstoff,
og eventuelt foreslå relevante tiltak for å skape balanse
mellom innenlandsk produksjon og import, idet det
blant annet tas hensyn til utviklingen av multilaterale
og bilaterale handelsforhandlinger, til miljømessige,
samfunnsmessige og økonomiske hensyn, og til
sikkerheten i energiforsyningen.

17) Energieffektivisering er et viktig mål for Fellesskapet, og
målet er å øke energieffektiviteten med 20 % innen 2020.
Dette målet, sammen med eksisterende og framtidig
regelverk, herunder europaparlaments- og rådsdirektiv
2002/91/EF av 16. desember 2002 om bygningers
energiytelse(1), europaparlaments- og rådsdirektiv
2005/32/EF av 6. juli 2005 om opprettelse av en ramme
for å fastsette krav til utforming av energiforbrukende
produkter(2) og europaparlaments- og rådsdirektiv
2006/32/EF av 5. april 2006 om effektiv sluttbruk av energi
og energitjenester(3), spiller en viktig rolle for å sikre at
klima- og energimålene nås til lavest mulig kostnad, og kan
også gi nye muligheter for økonomien i Den europeiske
(1)
(2)
(3)
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union. Energieffektivisering- og energiøkonomisering er
noen av de mest effektive virkemidlene medlemsstatene
kan bruke for å øke prosentdelen energi fra fornybare
kilder, og medlemsstatene vil på den måten enklere
kunne oppnå de samlede nasjonale målene og målene
for transport med hensyn til energi fra fornybare kilder
fastsatt ved dette direktiv.

18) Det vil påhvile medlemsstatene å foreta betydelig
energieffektivisering i alle sektorer for enklere å kunne
oppnå sine mål om energi fra fornybare kilder, som
uttrykkes som en prosentdel av brutto sluttforbruk av
energi. Behovet for energieffektivitet i transportsektoren
er absolutt nødvendig, siden et bindende mål angitt i
prosent for energi fra fornybare kilder sannsynligvis vil
bli stadig vanskeligere å oppnå på en bærekraftig måte
dersom det samlede behovet for energi til transport
fortsetter å øke. Det bindende målet for transport på 10 %
som alle medlemsstater skal oppnå, bør derfor defineres
som den andelen av sluttforbruket av energi i transport
som skal oppnås fra fornybare kilder som helhet, og ikke
bare fra biodrivstoff.

19) For å sikre at de bindende nasjonale overordnede målene
oppnås, bør medlemsstatene arbeide mot et veiledende
forløp for hvordan de endelige bindende målene skal
oppnås. De bør utarbeide en nasjonal handlingsplan for
fornybar energi med opplysninger om mål for forskjellige
sektorer, samtidig som det tas i betraktning at biomasse
kan brukes på forskjellige måter, og at det derfor er
viktig å utnytte nye biomasseressurser. Dessuten bør
medlemsstatene legge fram hvilke tiltak som kreves for å
nå disse målene. Hver medlemsstat bør, når den anslår sitt
forventede brutto sluttforbruk av energi i den nasjonale
handlingsplanen for fornybar energi, vurdere i hvilken grad
energieffektivitets- og energiøkonomiseringstiltakene
kan bidra til at de nasjonale målene nås. Medlemsstatene
bør ta hensyn til den optimale kombinasjonen av
energieffektiv teknologi og energi fra fornybare kilder.

20) For at fordelene ved de teknologiske framskrittene og
stordriftsfordelene skal kunne høstes, bør det veiledende
forløpet ta hensyn til muligheten for en hurtigere vekst
i bruken av energi fra fornybare kilder i framtiden. Det
kan derfor vies særlig oppmerksomhet til sektorer som
lider uforholdsmessig under mangelen på teknologiske
framskritt og stordriftsfordeler, og som derfor forblir
underutviklet, men som i framtiden i betydelig grad kan
bidra til at målene for 2020 nås.

21) Det veiledende forløpet bør ha 2005 som utgangspunkt,
ettersom det er det siste året med pålitelige data om
nasjonale andeler av energi fra fornybare kilder.
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22) For at målene i dette direktiv skal nås, kreves det at
Fellesskapet og medlemsstatene setter av betydelige
økonomiske ressurser til forskning og utvikling når det
gjelder teknologi for fornybar energi. Særlig bør Det
europeiske institutt for innovasjon og teknologi i høy grad
prioritere forskning og utvikling innenfor teknologi for
fornybar energi.
23) Medlemsstatene kan oppmuntre lokale og regionale
myndigheter til å sette mål som er høyere enn de
nasjonale målene, trekke lokale og regionale myndigheter
med i arbeidet med å utarbeide nasjonale handlingsplaner
for fornybar energi, og i holdningsskapende arbeid om
fordelene ved energi fra fornybare kilder.
24) For å kunne utnytte det fulle potensialet til biomasse, bør
Fellesskapet og medlemsstatene fremme økt utnytting
av eksisterende tømmerreserver og utvikling av nye
skogbrukssystemer.
25) Medlemsstatene har forskjellig potensial for fornybar
energi, og benytter forskjellige støtteordninger for
energi fra fornybare kilder på nasjonalt plan. De fleste
medlemsstatene benytter støtteordninger som gir
fordeler utelukkende til energi fra fornybare kilder som
produseres på deres eget territorium. For at de nasjonale
støtteordningene skal fungere på en tilfredsstillende måte,
er det viktig at medlemsstatene kan kontrollere virkningen
av og kostnadene ved sine nasjonale støtteordninger
etter hvilket potensial de har. Et viktig virkemiddel for
å nå målet med dette direktiv er å sikre at de nasjonale
støtteordningene på samme måte som i direktiv 2001/77/
EF, fungerer på en tilfredsstillende måte, med sikte på
å opprettholde investorenes tillit og la medlemsstatene
utforme effektive nasjonale tiltak for å oppfylle målene.
Dette direktiv tar sikte på å legge til rette for støtte til
energi fra fornybare kilder på tvers av landegrensene uten
at dette påvirker nasjonale støtteordninger. Det innfører
valgfrie samarbeidsordninger mellom medlemsstatene,
som gjør at de kan inngå avtaler om i hvor stor grad én
medlemsstat skal støtte energiproduksjonen i en annen, og
i hvor stor grad energiproduksjonen fra fornybare kilder
skal medregnes i den ene eller den andre medlemsstats
overordnede mål. For å sikre at begge tiltakene for
å oppfylle målene, dvs. nasjonale støtteordninger og
samarbeidsordninger, er effektive, er det avgjørende at
medlemsstatene er i stand til å bestemme om og i hvilken
grad deres nasjonale støtteordninger gjelder for energi fra
produksjon av energi fra fornybare energikilder i andre
medlemsstater, og inngå avtaler om dette ved å anvende
samarbeidsordningene fastsatt i dette direktiv.
26) Det er ønskelig at energiprisene gjenspeiler eksterne
kostnader ved energiproduksjon og -forbruk, herunder,
dersom relevant, miljømessige og samfunnsmessige
kostnader samt helsekostnader.
27) Offentlig støtte er nødvendig for å nå Fellesskapets
mål om å produsere mer elektrisitet fra fornybare
energikilder, særlig så lenge prisene på elektrisitet i det
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indre marked ikke gjenspeiler de fulle miljømessige
og samfunnsmessige kostnadene og fordelene ved de
energikildene som benyttes.
28) Fellesskapet og medlemsstatene bør etterstrebe å redusere
det samlede forbruket av energi i transportsektoren
og øke energieffektiviteten i samme sektor. Det
viktigste virkemiddelet for å redusere energiforbruket i
transportsektoren omfatter planlegging av transport, støtte
til offentlig transport, økning av andelen av elektriske
kjøretøyer i produksjon og å produsere kjøretøyer som
er mer energieffektive og mindre både med hensyn til
størrelse og slagvolum.
29) Medlemsstatene bør ha som mål å spre blandingen
av energi fra fornybare kilder i alle transportsektorer.
Kommisjonen bør innen 1. juni 2015 framlegge en
rapport for Europaparlamentet og Rådet der potensialet
for å øke bruken av energi fra fornybare kilder innenfor
hver transportsektor er skissert.
30) Ved beregning av bidraget fra vannkraft og
vindkraft for dette direktivs formål, bør virkningene
av klimavariasjonene utjevnes ved hjelp av en
normaliseringsregel. Videre bør elektrisitet produsert
i pumpekraftverk som bruker vann som tidligere er
pumpet opp til et høyere nivå, ikke anses som elektrisitet
produsert fra fornybare energikilder.
31) Varmepumper som gjør det mulig å bruke aerotermisk,
geotermisk eller hydrotermisk varme på et nyttig
temperaturnivå, trenger elektrisitet eller annen
hjelpeenergi for å fungere. Den energien som brukes til
å drive varmepumper, bør derfor fratrekkes den samlede
nyttbare varmen. Bare varmepumper med en effekt som
betydelig overstiger den primærenergien som kreves for å
drive den, bør tas i betraktning.
32) I passive energisystemer brukes bygningskonstruksjonen
til å utnytte energi. Dette betraktes som spart energi. For
å unngå dobbelttelling bør energi som utnyttes på denne
måten, ikke medregnes for dette direktivs formål.
33) Noen medlemsstater har en stor andel av luftfart i sitt
brutto sluttforbruk av energi. På bakgrunn av eksisterende
teknologiske og lovgivningsmessige begrensninger som
hindrer kommersiell bruk av biodrivstoff i luftfarten, bør
det fastsettes et delvis unntak for slike medlemsstater, ved
at de ved beregningen av sitt brutto sluttforbruk av energi i
nasjonal lufttransport kan trekke fra den mengden som de
overskrider 150 % av fellesskapsgjennomsnittet for brutto
sluttforbruk av energi i luftfart i 2005 med, som vurdert
av Eurostat, dvs. 6,18 %. Kypros og Malta er på grunn
av at de er øyer og at de ligger i et randområde, avhengig
av luftfart som transportmiddel, og det er av avgjørende
betydning for deres borgere og økonomi. Som følge av
dette har Kypros og Malta et brutto sluttforbruk av energi
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i nasjonal lufttransport som er uforholdsmessig høyt, dvs.
mer enn tre ganger så høyt som fellesskapsgjennomsnittet i
2005, og påvirkes derfor uforholdsmessig av eksisterende
teknologiske og lovgivningsmessige begrensninger.
For disse medlemsstatene bør det derfor fastsettes at
unntaket skal dekke den mengden som de overskrider
fellesskapsgjennomsnittet for brutto sluttforbruk av
energi i luftfart i 2005 med, som vurdert av Eurostat, dvs.
4,12 %.

34) For å oppnå en energimodell som støtter energi fra
fornybare kilder, er det nødvendig å oppmuntre til
strategisk samarbeid mellom medlemsstatene, som
eventuelt involverer regioner og lokale myndigheter.

35) Samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene i dette
direktiv, bør medlemsstatene oppmuntres til alle relevante
former for samarbeid i forhold til målene fastsatt i
dette direktiv. Et slikt samarbeid kan skje på alle plan,
bilateralt eller multilateralt. Bortsett fra de ordningene
som påvirker beregning og oppfyllelse av mål som
fastsettes utelukkende i dette direktiv, det vil si statistiske
overføringer mellom medlemsstatene, fellesprosjekter og
felles støtteordninger, kan samarbeid også skje i form av
for eksempel utveksling av opplysninger og beste praksis,
som fastsatt særlig i åpenhetsplattformen som innføres
ved dette direktiv, og annen frivillig samordning mellom
alle typer støtteordninger.

36) For å skape muligheter for å redusere kostnadene ved å
oppnå målene fastsatt i dette direktiv, er det hensiktsmessig
både å legge til rette for at medlemsstatene kan bruke
energi som er produsert fra fornybare kilder i andre
medlemsstater, og å gjøre det mulig for medlemsstatene å
medregne energi fra fornybare kilder som er brukt i andre
medlemsstater, i egne nasjonale mål. Det kreves derfor
fleksible tiltak, men de holdes under medlemsstatenes
kontroll slik at de ikke skal påvirke deres evne til å
nå de nasjonale målene. Disse fleksible tiltakene kan
være statistiske overføringer, fellesprosjekter mellom
medlemsstatene eller felles støtteordninger.

37) Det bør være mulig å medregne importert elektrisitet
produsert
fra
fornybare
energikilder
utenfor
Fellesskapet, i medlemsstatenes mål. For å unngå en
nettoøkning i utslipp av klimagasser ved at eksisterende
fornybare kilder omgås og helt eller delvis erstattes
av konvensjonelle energikilder, skal bare elektrisitet
produsert ved anlegg for fornybar energi som settes i
drift etter at dette direktiv er trådt i kraft, eller ved økt
kapasitet ved et anlegg som er renovert etter den datoen,
kunne medregnes. For å sikre tilstrekkelig effekt av
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energi fra fornybare kilder som erstatter konvensjonell
energi både i Fellesskapet og tredjestater, bør det sikres
at slik import kan spores og medregnes på en pålitelig
måte. Avtaler med tredjestater vedrørende organiseringen
av slik handel med elektrisitet fra fornybare energikilder,
skal vurderes. Dersom traktatpartene, i henhold til en
beslutning for dette formål gjort i samsvar med traktaten
om opprettelse av energifellesskapet(1), blir bundet
av de relevante bestemmelsene i dette direktiv, skal de
samarbeidstiltakene mellom medlemsstatene som er
fastsatt ved dette direktiv, få anvendelse på dem.
38) Når medlemsstatene sammen med én eller flere
tredjestater setter i gang fellesprosjekter for produksjon
av elektrisitet fra fornybare energikilder, bør disse
fellesprosjektene bare gjelde nybygde anlegg eller anlegg
der kapasiteten nylig er utvidet. Dette vil bidra til å sikre at
andelen energi fra fornybare kilder i tredjestatens samlede
energiforbruk ikke blir redusert på grunn av importen av
energi fra fornybare kilder i Fellesskapet. Dessuten bør de
berørte medlemsstatene forenkle den berørte tredjestatens
innenlandske bruk av deler av elektrisitetsproduksjonen
ved anlegg som omfattes av fellesprosjektet. Videre bør
den berørte tredjestaten oppmuntres av Kommisjonen
og medlemsstatene til å utvikle en politikk for fornybar
energi som inneholder ambisiøse mål.
39) Tatt i betraktning av at prosjekter av stor europeisk
interesse i tredjestater, for eksempel solenergiplanen
for Middelhavet, kan trenge lang tid før de fullt ut
er sammenkoplet med Fellesskapets territorium,
bør utviklingen av slike prosjekter forenkles ved at
medlemsstatene tillates å medregne i sine nasjonale mål
en begrenset mengde elektrisitet produsert ved slike
prosjekter mens forbindelsesledningene bygges.
40) Den framgangsmåten som skal brukes av den myndigheten
som er ansvarlig for å føre tilsyn med godkjenning,
sertifisering og lisensutstedelse for anlegg for fornybar
energi, bør være objektiv, oversiktlig, forholdsmessig
og ikke innebære forskjellsbehandling når det gjelder
anvendelse av reglene på de enkelte prosjektene. Det bør
særlig unngås unødvendige byrder som kan følge når
prosjekter for fornybar energi klassifiseres som anlegg
som utgjør stor helserisiko.
41) Mangelen på oversiktlige regler og samordning mellom
forskjellige myndighetsorganer har vist seg å være til
hinder for utviklingen av energi fra fornybare kilder.
Det bør derfor tas hensyn til den særlige strukturen i
sektoren for fornybar energi når nasjonale, regionale
og lokale myndigheter går gjennom sine administrative
framgangsmåter for å gi tillatelse til å bygge og drive
anlegg og infrastruktur for tilknyttede overførings- og
distribusjonsnett for produksjon av elektrisitet, varme,
(1)
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kjøling eller transportdrivstoff fra fornybare energikilder.
Administrative framgangsmåter for godkjenning bør
forenkles i tråd med oversiktlige tidsplaner for anlegg
som bruker energi fra fornybare kilder. Regler og
retningslinjer for planlegging bør tilpasses slik at det tas
hensyn til kostnadseffektivt og miljøvennlig utstyr til
oppvarming, kjøling og elektrisitet som bruker fornybar
energi.

47) På nasjonalt og regionalt plan har regler og forpliktelser
for minstekrav om bruk av energi fra fornybare kilder i
nye og rehabiliterte bygninger ført til betydelig økning i
bruken av energi fra fornybare kilder. Det skal oppmuntres
til slike tiltak i et bredere fellesskapsperspektiv, samtidig
som det arbeides for å fremme mer energieffektiv
anvendelse av energi fra fornybare kilder gjennom
byggeforskrifter og -regler.

42) For å kunne få en hurtig utnytting av energi fra fornybare
kilder, og på bakgrunn av deres generelt høye bærekraftige
og miljøvennlige kvalitet, bør medlemsstatene når de
anvender administrative regler, planleggingsstrukturer og
lovgivning som er utformet for å utstede lisenser til anlegg
med hensyn til reduksjon og kontroll av forurensning
for industrianlegg, for å bekjempe luftforurensning
og for å hindre eller gjøre utslippet av farlige stoffer i
miljøet så lavt som mulig, ta hensyn til det bidraget som
fornybare energikilder utgjør for å oppfylle miljø- og
klimaendringsmålene, særlig sammenlignet med anlegg
der det ikke benyttes fornybar energi.

48) Med sikte på å lette og framskynde fastsettelsen
av minstenivåer for bruk av energi fra fornybare
kilder i bygninger, kan det være hensiktsmessig for
medlemsstatene å fastsette at slike nivåer skal oppnås
ved at en faktor for energi fra fornybare kilder tas med
for å oppfylle minstekravene for energiytelse fastsatt i
direktiv 2002/91/EF, i forbindelse med en kostnadsoptimal
reduksjon av karbonutslipp per bygning.

43) For å stimulere den enkelte borger til å bidra til de målene
som er fastsatt i dette direktiv, bør de relevante myndigheter
vurdere muligheten for å erstatte godkjenninger med
enkle underretninger til vedkommende organ når det
anlegges små, desentraliserte enheter for produksjon av
energi fra fornybare kilder.

50) I den grad adgangen til eller utøvelsen av yrket
som installatør er lovregulert, er forutsetningene
for godkjenning av faglige kvalifikasjoner fastsatt
i europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF
av 7. september 2005 om godkjenning av faglige
kvalifikasjoner(2). Dette direktiv får derfor anvendelse
med forbehold for direktiv 2005/36/EF.

44) Det bør sikres at det er sammenheng mellom målene i
dette direktiv og Fellesskapets andre miljøregelverk.
Medlemsstatene bør særlig ved framgangsmåtene for
vurdering, planlegging og lisensutstedelse for anlegg
for fornybar energi, ta hensyn til hele Fellesskapets
miljøregelverk og det bidraget som fornybare energikilder
utgjør for å oppfylle miljø- og klimaendringsmålene,
særlig sammenlignet med anlegg der det ikke benyttes
fornybar energi.
45) Nasjonale tekniske spesifikasjoner og andre krav som
hører inn under virkeområdet for europaparlamentsog rådsdirektiv 98/34/EF av 22. juni 1998 om en
informasjonsprosedyre for standarder og tekniske
forskrifter samt regler for informasjonssamfunnstje
nester(1), som for eksempel gjelder kvalitetsnivåer,
prøvingsmetoder eller bruksvilkår, bør ikke skape
handelshindringer med hensyn til utstyr og systemer
for fornybar energi. Derfor bør ikke støtteordninger
for energi fra fornybare kilder foreskrive nasjonale
tekniske spesifikasjoner som avviker fra eksisterende
fellesskapsstandarder eller krever at utstyret eller
systemene som skal støttes, skal sertifiseres eller prøves
på et bestemt sted eller av et bestemt organ.

49) Som et ledd i arbeidet med å oppmuntre til utnyttelse av
energi fra fornybare kilder bør det gis mer opplysning og
opplæring, særlig i varme- og kjølesektoren.

51) Mens det ved direktiv 2005/36/EF er fastsatt krav
om gjensidig godkjenning av faglige kvalifikasjoner,
herunder for arkitekter, er det et ytterligere behov for
å sikre at arkitekter og planleggere nøye tar stilling til
hvordan fornybare energikilder og høyeffektiv teknologi
kan kombineres optimalt i deres planer og konstruksjoner.
Medlemsstatene bør derfor gi klare retningslinjer med
hensyn til dette. Dette skal gjøres med forbehold for
bestemmelsene i direktiv 2005/36/EF, særlig artikkel 46
og 49.

46) Medlemsstatene bør vurdere ordninger for å fremme
fjernvarme og fjernkjøling fra energi fra fornybare kilder.

52) Opprinnelsesgarantier utstedt i henhold til dette direktiv,
har utelukkende som formål å godtgjøre overfor en
sluttkunde at en gitt andel eller mengde energi er
produsert fra fornybare kilder. En opprinnelsesgaranti
kan overføres, uavhengig av hvilken energi den
gjelder, fra en innehaver til en annen. For å sikre at en
elektrisitetsenhet fra fornybare energikilder ikke tildeles
mer enn én gang til en sluttkunde, bør det imidlertid
unngås at opprinnelsesgarantier dobbelttelles og tildeles
to ganger. Energi fra fornybare kilder som produsenten
har solgt den tilhørende opprinnelsesgarantien separat
for, bør ikke meddeles eller selges til sluttkunden
som energi fra fornybare kilder. Det er viktig å skille
mellom grønne sertifikater brukt til støtteordninger, og
opprinnelsesgarantier.

(1)

(2)

EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37.

EUT L 255 av 30.9.2005, s. 22.
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53) Det er hensiktsmessig å la det voksende forbrukermarkedet for elektrisitet fra fornybare energikilder
bidra til bygging av nye anlegg for energi fra fornybare
kilder. Medlemsstatene bør derfor kunne kreve at
elektrisitetsleverandører som opplyser om sin energiblanding til sluttkunder i samsvar med artikkel 3 nr. 6
i direktiv 2003/54/EF, tar med en minste prosentdel av
opprinnelsesgarantier fra nybygde anlegg som produserer
energi fra fornybare kilder, forutsatt at et slikt krav er i
samsvar med fellesskapsretten.
54) Det er viktig å gi opplysninger om hvordan den støttede
elektrisiteten distribueres til sluttkundene, i samsvar med
artikkel 3 nr. 6 i direktiv 2003/54/EF. For å kunne forbedre
kvaliteten på disse opplysningene til kundene, særlig når
det gjelder mengden energi fra fornybare kilder produsert
ved nye anlegg, bør Kommisjonen vurdere effektiviteten
til de tiltakene som medlemsstatene har truffet.
55) Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/8/EF av
11. februar 2004 om fremming av kraftvarme basert på
etterspørsel etter nyttbar varme på det indre marked for
energi(1) er det fastsatt opprinnelsessgarantier for å bevise
opprinnelsen til elektrisitet produsert fra høyeffektive
kraftvarmeanlegg. Slike opprinnelsesgarantier kan ikke
brukes ved angivelse av bruken av energi fra fornybare
kilder i samsvar med artikkel 3 nr. 6 i direktiv 2003/54/
EF, ettersom dette kan føre til at de dobbelttelles og
meddeles to ganger.
56) Opprinnelsesgarantier gir ikke i seg selv rett til å bli
omfattet av nasjonale støtteordninger.
57) Det er behov for å støtte integreringen av energi fra
fornybare kilder i overførings- og distribusjonsnettet,
og bruken av systemer for energilagring for å sikre en
jevn forsyning av en uregelmessig energiproduksjon fra
fornybare kilder.
58) Utviklingen av prosjekter for fornybar energi, herunder
prosjekter for fornybar energi av europeisk interesse
innenfor rammen av programmet for det transeuropeiske
energinett (TEN-E), bør framskyndes. For dette formål
bør Kommisjonen også analysere hvordan finansieringen
av slike prosjekter kan forbedres. Det bør rettes særlig
oppmerksomhet mot prosjekter for fornybar energi
som vil bidra til en betydelig sikrere energiforsyning i
Fellesskapet og nabostatene.
59) Forbindelsesledninger mellom statene forenkler
integreringen av elektrisitet fra fornybare energikilder.
Foruten å utjevne forskjeller kan forbindelsesledninger
også redusere utjevningskostnader, oppmuntre til reell
konkurranse, som gir lavere priser, og støtte utbyggingen
av nett. Dessuten kan deling og optimal bruk av
(1)

EUT L 52 av 21.2.2004, s. 50.
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overføringskapasitet bidra til å unngå ekstra behov for å
bygge ny kapasitet.
60) Prioritert tilgang og garantert tilgang for elektrisitet fra
fornybare energikilder er viktig for å kunne integrere
fornybare energikilder i det interne elektrisitetsmarkedet
i samsvar med artikkel 11 nr. 2, og for en ytterligere
utvikling av artikkel 11 nr. 3 i direktiv 2003/54/EF. Krav
som gjelder vedlikehold av pålitelighet og sikkerhet i
nettet og lastfordelingen, kan være forskjellige, alt etter
det nasjonale nettets egenskaper og hvor sikker driften
er. Prioritert tilgang til nettet er en forsikring som gis
til tilkoplede produsenter av elektrisitet fra fornybare
energikilder, om at de til enhver tid vil kunne selge
og overføre elektrisiteten fra fornybare energikilder i
samsvar med forbindelsesreglene, når som helst kilden
blir tilgjengelig. Dersom elektrisiteten fra fornybare
energikilder er integrert i spotmarkedet, sikrer garantert
tilgang at all elektrisitet som selges og støttes, får tilgang
til nettet, og det tillater mest mulig bruk av elektrisitet fra
fornybare energikilder fra anlegg som er koplet til nettet.
Dette innebærer imidlertid ikke noen forpliktelse for
medlemsstaten om å støtte eller innføre kjøpsforpliktelser
for energi fra fornybare kilder. I andre systemer blir det
satt en fast pris for elektrisitet fra fornybare energikilder,
vanligvis i kombinasjon med en kjøpsforpliktelse for
nettoperatøren. I et slikt tilfelle er det allerede gitt
prioritert tilgang.
61) Under visse forhold er det ikke mulig fullt ut å sikre
overføring og distribusjon av elektrisitet produsert fra
fornybare energikilder, uten at det påvirker påliteligheten
eller sikkerheten i nettet. Under slike forhold kan det
være hensiktsmessig å gi finansiell godtgjøring til disse
produsentene. Målene i dette direktiv krever likevel en
vedvarende økning i overføringen og distribusjonen av
elektrisitet produsert fra fornybare energikilder, uten at
det påvirker påliteligheten eller sikkerheten i nettet. For
dette formål bør medlemsstatene treffe hensiktsmessige
tiltak for å tillate høyere markedsgjennomtrenging av
elektrisitet fra fornybare energikilder, blant annet ved at
det tas hensyn til særtrekkene ved variable ressurser og
ressurser som ennå ikke kan lagres. I den grad det kreves
gjennom målene fastsatt i dette direktiv, bør tilkopling av
nye anlegg for fornybar energi tillates så snart som mulig.
For å framskynde framgangsmåtene for nettilkopling kan
medlemsstatene gi prioritert tilkopling eller reserverte
tilkoplingsmuligheter for nye anlegg som produserer
elektrisitet fra fornybare energikilder.
62) Kostnadene ved å kople til nye produsenter av elektrisitet
og gass fra fornybare energikilder til elektrisitets- og
gassnettene, bør være objektive, oversiktlige og ikke
innebære forskjellsbehandling, og det skal tas behørig
hensyn til den nytten som tilknyttede produsenter av
elektrisitet fra fornybare kilder og lokale produsenter av
gass fra fornybare kilder medfører for elektrisitets- og
gassnettene.
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63) Elektrisitetsprodusenter som ønsker å utnytte potensialet
for energi fra fornybare kilder i Fellesskapets
randområder, særlig i øyregioner og regioner med lav
befolkningstetthet, bør når det er mulig, dra fordel av
rimelige tilkoplingskostnader, for å sikre at de ikke
blir urettferdig behandlet i forhold til produsenter som
befinner seg i mer sentrale, mer industrialiserte og tettere
befolkede områder.
64) Ved direktiv 2001/77/EF er det fastsatt en ramme for
integrering i nettet av elektrisitet fra fornybare kilder. Det er
imidlertid betydelige forskjeller mellom medlemsstatene
når det gjelder i hvilken grad integreringen faktisk oppnås.
Derfor er det nødvendig å styrke rammen og fra tid til
annen gjennomgå gjennomføringen av den på nasjonalt
plan.
65) Produksjon av biodrivstoff bør være bærekraftig.
Biodrivstoff som brukes for å nå målene fastsatt i dette
direktiv, og biodrivstoff som omfattes av nasjonale
støtteordninger, bør derfor oppfylle kriteriene for en
bærekraftig utvikling.
66) Fellesskapet bør treffe hensiktsmessige tiltak innenfor
rammen av dette direktiv, herunder fremme kriterier for
en bærekraftig utvikling når det gjelder biodrivstoff og
utvikling av andre- og tredjegenerasjons biodrivstoff i
Fellesskapet og globalt, samt styrke landbruksforskning
og øke kunnskapen på disse feltene.
67) Innføringen av kriterier for en bærekraftig utvikling for
biodrivstoff vil ikke nå sitt mål dersom de produktene
som ikke oppfyller kriteriene, og som ellers ville ha blitt
brukt som biodrivstoff, i stedet blir brukt som flytende
biobrensel i sektorene for oppvarming eller elektrisitet.
Derfor bør kriteriene for en bærekraftig utvikling også
gjelde for flytende biobrensel generelt.
68) Det europeiske råd oppfordret i mars 2007 Kommisjonen
om å legge fram forslag til et omfattende direktiv
om bruken av alle fornybare energikilder, som kunne
inneholde kriterier og bestemmelser for å sikre en
bærekraftig forsyning og bruk av bioenergi. Slike
kriterier for en bærekraftig utvikling bør utgjøre en
sammenhengende del av en bredere ordning som
omfatter alt flytende biobrensel og ikke bare biodrivstoff.
Kriteriene for en bærekraftig utvikling bør derfor tas
med i dette direktiv. For å sikre sammenheng mellom
energi- og miljøpolitikken, og for å unngå ytterligere
kostnader for virksomheten og manglende konsekvens
på miljøområdet, som ville vært resultatet av manglende
sammenheng, er det viktig at det fastsettes de samme
kriteriene for en bærekraftig utvikling for bruken av
biodrivstoff ved gjennomføringen av både dette direktiv
og direktiv 98/70/EF. Av samme årsaker bør dobbelt
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rapportering unngås i denne forbindelse. Videre bør
Kommisjonen og vedkommende nasjonale myndigheter
samordne sine aktiviteter innenfor rammen av en
komité som er spesifikt ansvarlig for spørsmålene om en
bærekraftig utvikling. Kommisjonen bør i 2009 dessuten
gjennomgå om det er mulig å ta med andre anvendelser av
biomasse, og de nærmere reglene vedrørende dette.
69) Dette økende behovet for biodrivstoff og flytende
biobrensel på verdensbasis, og stimuleringstiltakene
for å bruke dem fastsatt i dette direktiv, bør ikke være
en oppmuntring til å ødelegge landområder med
biologisk mangfold. Disse uttømmelige ressursene, som
i forskjellige internasjonale dokumenter anses å være av
verdi for hele menneskeheten, bør bevares. Forbrukere i
Fellesskapet vil dessuten finne det moralsk uakseptabelt
at deres økte bruk av biodrivstoff og flytende biobrensel
skal medføre at landområder med biologisk mangfold blir
ødelagt. Det er derfor nødvendig å fastsette kriterier for en
bærekraftig utvikling som sikrer at biodrivstoff og flytende
biobrensel kan være berettiget til stimuleringstiltakene
bare dersom det kan garanteres at de ikke kommer fra
områder med biologisk mangfold, eller når det gjelder
områder som er utpekt med tanke på naturvern eller
vern av sjeldne eller utryddelsestruede økosystemer eller
arter, skal vedkommende relevante myndighet godtgjøre
at produksjonen av råstoff ikke kommer i konflikt
med dette. Kriteriene for en bærekraftig utvikling bør
betrakte skog som biologisk mangfoldig dersom det er
en primærskog i samsvar med definisjonen brukt av De
forente nasjoners organisasjon for ernæring og landbruk
(FAO) i deres rapport om tilstanden i verdens skoger
(Global Forest Resource Assessment), som stater over
hele verden bruker for å rapportere om primærskogens
utstrekning, eller dersom den er beskyttet av nasjonal
naturvernlovgivning. Områder der det tas ut andre
skogprodukter enn trebaserte produkter, bør tas med,
forutsatt at den menneskelige påvirkningen er liten. Andre
typer skog som definert av FAO, for eksempel modifisert
naturlig skog, halvnaturlig skog og plantasjer, bør ikke
betraktes som primærskog. Idet det videre tas hensyn til
det store biologiske mangfoldet i visse gressmarker, både
i tempererte og tropiske strøk, herunder savanner, stepper,
krattmark og prærier med stort biologisk mangfold, bør
biodrivstoff som er laget av råstoffer fra slike arealer,
ikke berettige til stimuleringstiltakene fastsatt ved dette
direktiv. Kommisjonen bør sette opp hensiktsmessige
kriterier og geografiske områder for å definere slike
biologisk mangfoldige gressmarker i samsvar med den
beste tilgjengelige vitenskapelige dokumentasjonen og
relevante internasjonale krav.
70) Dersom mark med store lagre av karbon i jorden eller
vegetasjonen blir omlagt til dyrking av råstoff til
biodrivstoff eller flytende biobrensel, vil som regel noe av
det lagrede karbonet slippes ut i atmosfæren og medføre at
det dannes karbondioksid. Den negative virkningen dette
har på klimagassene, kan mer enn utligne den positive
virkningen fra biodrivstoff eller flytende biobrensel,
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i enkelte tilfeller med stor margin. Den fullstendige
karboneffekten av slik omlegging bør derfor medregnes
når reduksjonen av klimagassutslipp skal beregnes for
visse typer biodrivstoff og flytende biobrensel. Dette er
nødvendig for å sikre at beregningen av reduksjonen av
klimagassutslipp medregner de samlede karboneffektene
fra bruk av biodrivstoff og flytende biobrensel.
71) Ved beregning av klimagassvirkningen fra omlegging av
mark, bør markedsdeltakerne kunne bruke faktiske verdier
for karbonlagrene som er tilknyttet referansearealbruken
og arealbruken etter omlegging. De bør også kunne
bruke standardverdier. Arbeidet til FNs klimapanel er et
hensiktsmessig utgangspunkt for slike standardverdier.
Dette arbeidet foreligger for øyeblikket ikke i en form
som er umiddelbart anvendelig for markedsdeltakerne.
Kommisjonen bør derfor utarbeide retningslinjer på
grunnlag av dette arbeidet, som kan ligge til grunn for
beregning av endringer i karbonlagre i henhold til dette
direktiv, herunder slike endringer i skogkledde områder
med en trekronedekning på mellom 10 og 30 %, savanner,
krattmark og prærier.
72) Kommisjonen bør utarbeide metoder med sikte på å
vurdere hvilken virkning drenering av torvmark har på
utslippet av klimagasser.
73) Arealer bør ikke omlegges til produksjon av biodrivstoff
dersom tapet av karbonlagre ved omlegging, idet det tas
hensyn til viktigheten av å håndtere klimaendringen,
innenfor en rimelig tid ikke oppveies ved reduksjon
av klimagassutslipp som følge av produksjon av
biodrivstoff eller flytende biobrensel. Dette vil forhindre
at markedsdeltakerne pålegges unødvendig og tyngende
forskning, og hindre omlegging av mark med høyt
karboninnhold som senere vil vise seg å være uegnet
til produksjon av råstoff til biodrivstoff og flytende
biobrensel. Kartlegging av karbonlagre over hele
verden viser at våtmarksområder og sammenhengende
skogkledde områder med en trekronedekning på mer enn
30 %, bør tas med i denne kategorien. Skogkledde områder
med en trekronedekning på mellom 10 og 30 % bør også
tas med, med mindre det foreligger dokumentasjon som
viser at deres karbonlagre er tilstrekkelig små til å berettige
at de i samsvar med reglene fastsatt ved dette direktiv,
kan omlegges. Henvisningen til våtmarksområder bør
ta hensyn til definisjonen fastsatt i konvensjonen om
våtmarksområder av internasjonal betydning, særlig som
habitat for sjøfugl, vedtatt 2. februar 1971 i Ramsar.
74) Stimuleringstiltakene fastsatt i dette direktiv, vil oppmuntre
til økt produksjon av biodrivstoff og flytende biobrensel
over hele verden. Dersom biodrivstoff og flytende
biobrensel lages av råstoff produsert i Fellesskapet, bør
de også oppfylle Fellesskapets miljøkrav for landbruk,
herunder de som dreier seg om vern av grunnvann- og
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overflatevannkvalitet, og samfunnsmessige krav. Det
kan imidlertid fryktes at produksjonen av biodrivstoff
og flytende biobrensel i visse tredjestater ikke oppfyller
miljømessige og samfunnsmessige minstekrav. Det bør
derfor oppmuntres til at det utarbeides multilaterale og
bilaterale avtaler og frivillige eller nasjonale ordninger
som ivaretar viktige miljømessige og samfunnsmessige
hensyn, for å fremme en bærekraftig produksjon av
biodrivstoff og flytende biobrensel over hele verden. I
fravær av slike avtaler eller ordninger bør medlemsstatene
kreve at markedsdeltakerne rapporterer om slike
problemer.
75) Kravene til en ordning for bærekraftig utvikling for
energimessig bruk av annen biomasse enn flytende
biobrensel og biodrivstoff, bør undersøkes av
Kommisjonen i 2009, idet det tas hensyn til behovet for
en bærekraftig forvaltning av biomasseressursene.
76) Kriteriene for en bærekraftig utvikling vil være effektive
bare dersom de fører til endringer i markedsaktørenes
atferd. Disse endringene vil bare skje dersom
biodrivstoff og flytende biobrensel som oppfyller
disse kriteriene, innebærer en prisgevinst i forhold til
dem som ikke oppfyller disse kriteriene. I henhold til
massebalansemetoden for å kontrollere oppfyllelse, er det
en fysisk forbindelse mellom produksjon av biodrivstoff
og flytende biobrensel som oppfyller kriteriene for en
bærekraftig utvikling, og forbruket av biodrivstoff og
flytende biobrensel i Fellesskapet, forutsatt at det er en
passende balanse mellom tilbud og etterspørsel, og ved
at det sikres en prisgevinst som er større enn i systemer
der det ikke finnes noen slik forbindelse. For å sikre
at biodrivstoff og flytende biobrensel som oppfyller
kriteriene for en bærekraftig utvikling, kan selges til en
høyere pris, bør massebalansemetoden derfor brukes for å
kontrollere oppfyllelse. Dette bør opprettholde ordningens
integritet, samtidig som det unngås at industrien blir
pålagt en urimelig byrde. Andre kontrollmetoder bør
imidlertid undersøkes.
77) Dersom det er hensiktsmessig, bør Kommisjonen ta
behørig hensyn til årtusenvurderingen av økosystemer
(Millennium Ecosystem Assessment), som inneholder
nyttige data for bevaring av minst de områdene som gir
grunnleggende økosystemtjenester i kritiske situasjoner,
for eksempel vern av nedbørfelt og erosjonsforebyggende
tiltak.
78) Virkningen av dyrking av biomasse bør overvåkes,
for eksempel gjennom endringer i arealbruk, herunder
fortrengning, innføring av invaderende fremmede arter
og andre virkninger på det biologiske mangfoldet,
samt virkninger på matproduksjonen og den lokale
velstanden. Kommisjonen bør ta hensyn til alle relevante
informasjonskilder, herunder FAOs kart over sult.
Biodrivstoff bør fremmes på en måte som oppmuntrer
til større produktivitet i landbruket og bruk av forringet
mark.
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79) Det er i Fellesskapets interesse å oppmuntre til at det
utarbeides multilaterale og bilaterale avtaler og frivillige
eller nasjonale ordninger som setter standarder for
produksjonen av bærekraftig biodrivstoff og flytende
biobrensel, og som kontrollerer at produksjonen av
biodrivstoff og flytende biobrensel oppfyller disse
standardene. Derfor bør det fastsettes at slike avtaler eller
ordninger anses å gi pålitelige bevis og data, forutsatt
at de oppfyller nødvendige standarder for pålitelighet,
oversiktlighet og uavhengig revisjon.

80) Det er nødvendig å fastsette klare regler for beregning av
klimagassutslipp fra biodrivstoff og flytende biobrensel
og tilsvarende fossilt brensel som de sammenlignes med.

81) Ved beregning av klimagassutslipp bør biprodukter
fra produksjon og bruk av brensel medregnes.
Substitusjonsmetoden egner seg når det gjelder analyse
av politikken, men ikke for regulering av enkeltstående
markedsdeltakere og enkeltpartier av transportdrivstoff.
I slike tilfeller er energifordelingsmetoden den mest
egnede, siden den er enkel å bruke, er forutsigbar over
tid, minimerer kontraproduktive stimuleringstiltak og gir
resultater som generelt er sammenlignbare med dem som
substitusjonsmetoden gir. For politikkanalyseformål bør
Kommisjonen også i sin rapportering framlegge resultater
ved bruk av substitusjonsmetoden.

82) For å unngå en uforholdsmessig stor administrativ byrde,
bør det fastsettes en liste over standardverdier for vanlige
produksjonsprosesser for biodrivstoff, og denne listen
bør ajourføres og utvides når ytterligere pålitelige data
foreligger. Markedsdeltakere bør alltid ha rett til å beregne
seg de verdiene for reduksjon av klimagassutslipp for
biodrivstoff og flytende biobrensel som denne listen
fastsetter. Dersom standardverdien for reduksjon av
klimagassutslipp fra en produksjonsprosess ligger under
påkrevd minsteverdi for reduksjon av klimagassutslipp,
bør produsenter som ønsker å vise at de overholder denne
minsteverdien, dokumentere at de faktiske utslippene
fra deres produksjonsprosess er lavere enn dem som ble
benyttet da standardverdiene ble beregnet.

83) De dataene som ble benyttet da standardverdiene
ble beregnet, bør kunne innhentes fra uavhengige
vitenskapelig sakkyndige kilder, og ajourføres etter
behov etter hvert som disse kildene fortsetter sitt
arbeid. Når disse kildene ajourfører sitt arbeid, bør
Kommisjonen oppmuntre dem til å ta for seg utslipp fra
dyrking, virkningen av regionale og klimatiske forhold,
virkningene av dyrking ved bruk av bærekraftige
landbruksmetoder og økologisk landbruk, samt det
vitenskapelige bidraget fra produsenter i Fellesskapet og
tredjestater, og fra det sivile samfunn.
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84) For å unngå å oppmuntre til dyrking av råstoffer
til biodrivstoff og flytende biobrensel på steder der
dette vil føre til høye klimagassutslipp, bør bruken av
standardverdier for dyrking begrenses til regioner der en
slik virkning med sikkerhet kan utelukkes. For å unngå en
uforholdsmessig stor administrativ byrde, bør imidlertid
medlemsstatene fastsette nasjonale eller regionale
gjennomsnitt for utslipp fra dyrking, herunder fra bruk av
gjødsel.
85) Etterspørselen etter landbruksråvarer er økende på
verdensbasis. En del av den økende etterspørselen vil bli
møtt med en økning i arealet som avsettes til landbruk.
Utbedring til landbruksformål av mark som er kraftig
forringet eller sterkt forurenset, og derfor ikke kan brukes
i sin eksisterende tilstand, er en måte å øke arealet som er
tilgjengelig for dyrking på. Ordningen for en bærekraftig
utvikling bør fremme bruk av utbedret forringet mark,
fordi fremming av biodrivstoff og flytende biobrensel vil
bidra til vekst i etterspørselen etter landbruksråvarer. Selv
om biodrivstoff framstilles ved hjelp av råstoff fra mark
som allerede brukes som dyrkbar mark, kan nettoøkningen
i etterspørselen etter vekster som er en følge av at
biodrivstoff fremmes, føre til en nettoøkning i dyrket
areal. Dette kan påvirke mark med store karbonlagre, noe
som kan føre til skadelige tap av karbonlagre. For å minske
denne risikoen, bør det innføres tilhørende tiltak for å
oppmuntre til større produktivitet på mark som allerede
brukes til vekster, bruk av forringet mark, og at det vedtas
krav for en bærekraftig utvikling som tilsvarer dem som
er fastsatt i dette direktiv for Fellesskapets forbruk av
biodrivstoff, i andre stater der det brukes biodrivstoff.
Kommisjonen bør utarbeide en konkret metode for
å gjøre klimagassutslippene forårsaket av indirekte
endringer i arealbruk, så lave som mulig. For dette formål
bør Kommisjonen på bakgrunn av den beste tilgjengelige
vitenskapelige dokumentasjonen særlig undersøke om
det ved beregning av klimagassutslipp skal medregnes
en faktor for indirekte endringer i arealbruk, og om det
er behov for å stimulere til bærekraftige biodrivstoffer
som minimerer virkningen av endringer i arealbruken
og forbedrer biodrivstoffenes bærekraft med hensyn til
indirekte endringer i arealbruken. Når Kommisjonen
utarbeider denne metoden, bør den blant annet ta for
seg mulige indirekte endringer i arealbruk som følge av
biodrivstoff produsert av celluloseholdig materiale som
ikke er næringsmiddel, og av lignocellulosemateriale.
86) For å kunne oppnå en passende markedsandel for
biodrivstoff, er det nødvendig å sikre omsetning av diesel
med større andel av biodiesel enn det som er fastsatt ved
standard EN590/2004.
87) For å sikre at biodrivstoff som bygger på et større
utvalg råstoffer, blir kommersielt levedyktige, bør
disse biodrivstoffene få høyere vekting i nasjonale
biodrivstofforpliktelser.
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88) Det er nødvendig med jevnlig rapportering for å
sikre kontinuerlig oppmerksomhet på framskrittene
i utviklingen av energi fra fornybare kilder, både på
nasjonalt plan og fellesskapsplan. Det bør pålegges bruk
av et harmonisert format for nasjonale handlingsplaner
for fornybar energi, som medlemsstatene bør legge fram.
Slike planer kan omfatte beregnet kostnad og nytte ved
de tiltakene som er planlagt, tiltak som gjelder nødvendig
utvidelse eller styrking av eksisterende nettinfrastruktur,
beregnet kostnad og nytte for å utvikle energi fra fornybare
kilder ut over det nivået som kreves ved det veiledende
forløpet, opplysninger om nasjonale støtteordninger og
opplysninger om deres bruk av energi fra fornybare kilder
i nye eller rehabiliterte bygg.

89) Når medlemsstatene utformer sine støtteordninger,
kan de oppmuntre til bruk av biodrivstoff som gir
ytterligere fordeler, herunder fordelene med variasjon
gjennom biodrivstoff framstilt av avfall, reststoffer,
celluloseholdig materiale som ikke er næringsmiddel,
lignocellulosemateriale og alger, samt planter som er
dyrket uten bruk av vanning i tørre områder for å bekjempe
ørkenspredning, ved å ta behørig hensyn til de forskjellige
kostnadene ved å produsere energi fra tradisjonelt
biodrivstoff på den ene side og fra biodrivstoff som gir
ytterligere fordeler, på den annen side. Medlemsstatene
kan oppmuntre til investering i forskning og utvikling i
forbindelse med disse og andre teknologier for fornybar
energi som trenger tid før de blir konkurransedyktige.

90) Gjennomføringen av dette direktiv bør når det er relevant,
gjenspeile bestemmelsene i konvensjonen om tilgang til
miljøinformasjon, allmenn deltaking i beslutningsprosesser
og tilgang til rettsmidler i saker vedrørende miljø, særlig
som gjennomført ved europaparlaments- og rådsdirektiv
2003/4/EF av 28. januar 2003 om offentlig tilgang til
miljøinformasjon(1).

91) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av
dette direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet
som er tillagt Kommisjonen(2).

92) Særlig bør Kommisjonen bemyndiges til å tilpasse de
metodiske prinsippene og verdiene som er nødvendige
for å vurdere om kriteriene for en bærekraftig utvikling
er oppfylt når det gjelder biodrivstoff og flytende
biobrensel, tilpasse energiinnholdet i transportdrivstoff
til den tekniske og vitenskapelige utvikling, fastsette
kriterier og geografiske områder med sikte på å kartlegge
(1)
(2)

EUT L 41 av 14.2.2003, s. 26.
EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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gressmarker med stort biologisk mangfold, og å fastsette
detaljerte definisjoner for kraftig forringet eller forurenset
mark. Ettersom disse tiltakene er allmenne og har som
formål å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i dette
direktiv eller å utfylle det med nye ikke-grunnleggende
bestemmelser, bør de vedtas etter framgangsmåten med
forskriftskomité med kontroll fastsatt i artikkel 5a i
beslutning 1999/468/EF.

93) De bestemmelsene i direktiv 2001/77/EF og direktiv
2003/30/EF som faller sammen med bestemmelsene i
dette direktiv, bør utgå fra det senest mulige tidspunkt for
innarbeidingen av dette direktiv i nasjonal lovgivning. De
som omfatter mål og rapportering for 2010, bør gjelde
til utgangen av 2011. Direktiv 2001/77/EF og direktiv
2003/30/EF bør derfor endres.

94) Ettersom tiltakene fastsatt i artikkel 17-19 også virker
inn på hvordan det indre marked fungerer, ved at de
harmoniserer kriteriene for en bærekraftig utvikling for
biodrivstoff og flytende biobrensel for innregning av mål
i henhold til dette direktiv, og ved at de i samsvar med
artikkel 17 nr. 8 på den måten forenkler handelen mellom
medlemsstatene med biodrivstoff og flytende biobrensel
som oppfyller disse kravene, bygger de på traktatens
artikkel 95.

95) Ordningen for en bærekraftig utvikling bør ikke forhindre
at medlemsstatene i sine nasjonale støtteordninger
tar hensyn til de høyere produksjonskostnadene for
biodrivstoff og flytende biobrensel som gir fordeler som
overstiger minsteverdiene fastsatt i denne ordningen.

96) Ettersom det generelle målet med dette direktiv, som
er å oppnå en 20 % andel energi fra fornybare kilder i
Fellesskapets brutto sluttforbruk av energi, og en 10 %
andel energi fra fornybare kilder i hver medlemsstats
energiforbruk til transport innen 2020, ikke i tilstrekkelig
grad kan nås av medlemsstatene, og derfor på grunn av
tiltakets omfang bedre kan nås på fellesskapsplan, kan
Fellesskapet treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet
fastsatt i traktatens artikkel 5. I samsvar med
forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel,
går dette direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig
for å nå disse målene.

97) I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle avtalen om
bedre regelverksutforming(3), 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 —
(3)

EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1.
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VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
Formål og omfang
Ved dette direktiv fastsettes en felles ramme for å fremme
energi fra fornybare kilder. Direktivet setter bindende
nasjonale mål for den samlede andelen energi fra fornybare
kilder i brutto sluttforbruk av energi, og for andelen energi
fra fornybare kilder innen transport. Det fastsetter regler
for statistisk overføring mellom medlemsstatene, for
fellesprosjekter mellom medlemsstatene og med tredjestater,
for opprinnelsesgarantier, for administrative framgangsmåter,
for opplysning og opplæring, og for tilgang til elektrisitetsnettet
for energi fra fornybare kilder. Det fastsetter bærekraftskriterier
for biodrivstoff og flytende biobrensel.

Artikkel 2
Definisjoner
I dette direktiv får definisjonene i direktiv 2003/54/EF
anvendelse.
Dessuten menes med:
a) «energi fra fornybare kilder» energi fra fornybare ikkefossile kilder i form av vindenergi, solenergi, aerotermisk
energi, geotermisk energi, hydrotermisk energi og
havenergi, vannkraft, biomasse, gass fra fyllplasser, gass
fra renseanlegg og biogass,
b) «aerotermisk energi» energi lagret i form av varme i
omgivelsesluften,
c) «geotermisk energi» energi lagret i form av varme under
den faste jordoverflaten,
d) «hydrotermisk energi» energi lagret i form av varme i
overflatevann,
e) «biomasse» den biologisk nedbrytbare delen av produkter,
avfall og rester av biologisk opprinnelse fra landbruk
(herunder plantestoffer og animalske stoffer), skogbruk
og tilhørende næringer, herunder fiskeri og akvakultur,
samt den biologisk nedbrytbare delen av industriavfall og
kommunalt avfall,
f) «brutto sluttforbruk av energi» energiråvarene som leveres
for energiformål til industri, transport, husholdninger,
tjenester, herunder offentlige tjenester, jordbruk, skogbruk
og fiskeri, herunder forbruket av elektrisitet og varme i
energisektoren til produksjon av elektrisitet og varme og
innberegnet tap av elektrisitet og varme ved distribusjon og
overføring,
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g) «fjernvarme» eller «fjernkjøling» distribusjon av termisk
energi i form av damp, varmtvann eller kjølte væsker fra en
sentral produksjonskilde via et nettverk, til flere bygninger
eller anlegg, for bruk til rom- eller prosessoppvarming eller
-kjøling,
h) «flytende biobrensel» flytende brensel til andre energiformål
enn transport, herunder elektrisitet og oppvarming og
kjøling, produsert av biomasse,
i) «biodrivstoff» flytende eller gassformig brensel til
transport, produsert av biomasse,
j) «opprinnelsesgaranti» et elektronisk dokument som har
som eneste formål å dokumentere overfor en sluttkunde at
en gitt andel eller mengde energi er produsert fra fornybare
kilder i henhold til artikkel 3 nr. 6 i direktiv 2003/54/EF,
k) «støtteordning» alle virkemidler, ordninger eller systemer
som medlemsstatene eller en gruppe medlemsstater
benytter for å fremme bruken av energi fra fornybare kilder
ved å redusere kostnaden ved denne energien, øke prisen
den kan selges for, eller ved hjelp av en forpliktelse til å
bruke fornybar energi eller på annen måte øke kjøpsvolumet
av slik energi. Dette omfatter, men er ikke begrenset til,
investeringsstøtte, skattefritak eller skattereduksjon,
tilbakebetaling av skatt, støtteordninger for forpliktelser til
bruk av fornybar energi, herunder ordninger med grønne
sertifikater, og direkte prisstøtteordninger, herunder
avregningstariffer og premieutbetalinger,
l) «forpliktelse til bruk av fornybar energi» en
nasjonal støtteordning som krever at en gitt andel av
energiprodusentenes produksjon utgjøres av energi fra
fornybare kilder, at en gitt andel av energileverandørenes
leveranser baseres på energi fra fornybare kilder, eller at en
gitt andel av energiforbrukernes forbruk utgjøres av energi
fra fornybare kilder. Dette omfatter ordninger der slike krav
kan oppfylles ved hjelp av grønne sertifikater,
m) «faktisk verdi» reduksjonen av klimagassutslipp ved noen
eller alle trinnene i en bestemt produksjonsprosess for
biodrivstoff, beregnet i samsvar med metoden fastsatt i
vedlegg V del C,
n) «typisk verdi» en beregning av representativ reduksjon av
klimagassutslipp for en bestemt produksjonsprosess for
biodrivstoff,
o) «standardverdi» en verdi utledet av en typisk verdi ved
anvendelse av forhåndsbestemte faktorer, og som under
omstendigheter angitt i dette direktiv, kan brukes i stedet
for en faktisk verdi.
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Artikkel 3
Bindende nasjonale overordnede mål og tiltak for bruk av
energi fra fornybare kilder
1. Av brutto sluttforbruk av energi i 2020 skal hver
medlemsstat sikre at andelen energi fra fornybare kilder,
beregnet i samsvar med artikkel 5-11, tilsvarer statens nasjonale
overordnede mål for andelen energi fra fornybare kilder for
det året, som fastsatt i tredje kolonne av tabellen i vedlegg I
del A. Slike bindende nasjonale overordnede mål skal være i
samsvar med et mål om at andelen energi fra fornybare kilder
skal være minst 20 % av Fellesskapets brutto sluttforbruk av
energi i 2020. For å gjøre det enklere å nå målene fastsatt i
denne artikkel, skal hver medlemsstat fremme og oppmuntre til
energieffektivitet og energisparing.
2. Medlemsstatene skal innføre tiltak som er effektivt
utformet for å sikre at andelen energi fra fornybare kilder
minst tilsvarer eller overstiger den andelen som er oppført i det
veiledende forløpet i vedlegg I del B.
3. For å nå målene fastsatt i nr. 1 og 2 i denne artikkel, kan
medlemsstatene blant annet anvende følgende tiltak:
a) støtteordninger,
b) tiltak for samarbeid mellom forskjellige medlemsstater og
med tredjestater for å nå de nasjonale overordnede målene
i samsvar med artikkel 5-11.
Med forbehold for traktatens artikkel 87 og 88 skal
medlemsstatene i samsvar med artikkel 5‑11 i dette direktiv ha
rett til å beslutte i hvilken grad de støtter energi fra fornybare
kilder som er produsert i en annen medlemsstat.
4. Hver medlemsstat skal sikre at andelen energi fra
fornybare kilder innenfor alle former for transport, i 2020
er minst 10 % av sluttforbruk av energi i transportsektoren i
medlemsstaten.
I dette nummer gjelder følgende bestemmelser:
a) ved beregningen av nevneren, det vil si samlet mengde energi
brukt i transport i henhold til første ledd, skal bare bensin,
diesel, biodrivstoff brukt til vei- og jernbanetransport, og
elektrisitet, regnes med,
b) ved beregningen av telleren, det vil si mengde energi fra
fornybare kilder brukt i transport i henhold til første ledd,
skal alle typer energi fra fornybare kilder brukt i alle former
for transport, regnes med,
c) ved beregningen av tilførselen av elektrisitet produsert fra
fornybare kilder og brukt i alle typer elektriske kjøretøyer
i henhold til bokstav a) og b), kan medlemsstatene velge å
bruke enten gjennomsnittlig andel elektrisitet fra fornybare
energikilder i Fellesskapet, eller andelen elektrisitet fra
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fornybare energikilder i sin egen stat, målt to år før det
aktuelle året. Ved beregningen av elektrisitet fra fornybare
energikilder brukt av veigående elektriske kjøretøyer,
skal dette forbruket dessuten anses å utgjøre 2,5 ganger
energiinnholdet fra tilførselen av elektrisitet fra fornybare
energikilder.
Innen 31. desember 2011 skal Kommisjonen eventuelt legge
fram et forslag som på visse vilkår tillater at hele mengden av
elektrisitet som er produsert fra fornybare kilder og brukes til
drift av alle typer elektriske kjøretøyer, tas med.
Innen 31. desember 2011 skal Kommisjonen også eventuelt
legge fram et forslag til en metode for å beregne hvor mye
hydrogen fra fornybare kilder som bidrar til den samlede
drivstoffblandingen.
Artikkel 4
Nasjonale handlingsplaner for fornybar energi
1. Hver medlemsstat skal vedta en nasjonal handlingsplan
for fornybar energi. De nasjonale handlingsplanene for
fornybar energi skal fastsette medlemsstatenes nasjonale mål
for andelen energi fra fornybare kilder brukt til transport,
elektrisitet, oppvarming og kjøling i 2020, idet det tas hensyn
til virkningene på sluttforbruket av energi fra andre iverksatte
tiltak som gjelder energieffektivisering, og tilstrekkelige
tiltak som skal treffes for å nå disse nasjonale overordnede
målene, herunder samarbeid mellom lokale, regionale og
nasjonale myndigheter, planlagte statistiske overføringer eller
fellesprosjekter, nasjonal politikk for å utvikle eksisterende
biomasseressurser og utnytte nye biomasseressurser på
forskjellige bruksområder, samt de tiltakene som skal treffes
for å oppfylle kravene i artikkel 13-19.
Innen 30. juni 2009 skal Kommisjonen vedta en mal for de
nasjonale handlingsplanene for fornybar energi. Denne malen
skal omfatte minstekravene nevnt i vedlegg VI. Medlemsstatene
skal følge denne malen når de legger fram sine nasjonale
handlingsplaner for fornybar energi.
2. Medlemsstatene skal innen 30. juni 2010 oversende sine
nasjonale handlingsplaner for fornybar energi til Kommisjonen.
3. Hver medlemsstat skal seks måneder før den
nasjonale handlingsplanen for fornybar energi skal
framlegges, offentliggjøre og oversende til Kommisjonen et
prognosedokument som angir:
a) dens beregnede overskuddsproduksjon av energi fra
fornybare kilder sammenlignet med det veiledende
forløpet, som kan overføres til andre medlemsstater i
samsvar med artikkel 6-11, samt det beregnede potensialet
for fellesprosjekter fram til 2020, og
b) dens beregnede behov for energi fra fornybare kilder som
må dekkes ved hjelp av annet enn innenlandsk produksjon
fram til 2020.
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Disse opplysningene kan omfatte elementer som gjelder
kostnad og nytte samt finansiering. Denne prognosen skal
ajourføres i medlemsstatenes rapporter som fastsatt i artikkel 22
nr. 1 bokstav l) og m).
4. En medlemsstat hvis andel energi fra fornybare kilder har
falt under det veiledende forløpet i den umiddelbart foregående
toårsperioden fastsatt i vedlegg I del B, skal sende inn en endret
nasjonal handlingsplan for fornybar energi til Kommisjonen
innen 30. juni det påfølgende året, der det angis tilstrekkelige
og forholdsmessige tiltak for innen en rimelig tid å oppfylle det
veiledende forløpet i vedlegg I del B.
Kommisjonen kan, dersom medlemsstaten ikke har oppfylt
det veiledende forløpet med en begrenset margin, og idet
det tas hensyn til gjeldende og framtidige tiltak truffet av
medlemsstaten, beslutte å frigi medlemsstaten fra plikten til å
sende inn en endret nasjonal handlingsplan for fornybar energi.
5. Kommisjonen skal vurdere de nasjonale handlingsplanene
for fornybar energi, særlig om tiltakene planlagt av
medlemsstaten i samsvar med artikkel 3 nr. 2, er tilstrekkelige.
Som reaksjon på en nasjonal handlingsplan for fornybar energi,
eller på en endret nasjonal handlingsplan for fornybar energi,
kan Kommisjonen utstede en anbefaling.
6. Kommisjonen skal sende de nasjonale handlingsplanene
for fornybar energi og prognosedokumentene til
Europaparlamentet i den formen som er offentliggjort på
åpenhetsplattformen nevnt i artikkel 24 nr. 2, samt alle
anbefalinger som er omhandlet i nr. 5 i denne artikkel.
Artikkel 5
Beregning av andelen energi fra fornybare kilder
1. Brutto sluttforbruk av energi fra fornybare kilder i hver
medlemsstat skal beregnes som summen av:
a) brutto sluttforbruk av elektrisitet fra fornybare energikilder,
b) brutto sluttforbruk av energi fra fornybare kilder til
oppvarming og kjøling, og
c) sluttforbruk av
transportsektoren.

energi

fra

fornybare

kilder

i

Gass, elektrisitet og hydrogen fra fornybare kilder skal
medregnes bare én gang i bokstav a), b) eller c) i første ledd
ved beregning av andelen av brutto sluttforbruk av energi fra
fornybare kilder.
Med forbehold for artikkel 17 nr. 1 annet ledd skal biodrivstoff
og flytende biobrensel som ikke oppfyller kriteriene for
en bærekraftig utvikling fastsatt i artikkel 17 nr. 2-6, ikke
medregnes.
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2. Dersom en medlemsstat på grunn av force majeure finner
at det er umulig for den å oppfylle sin andel energi fra fornybare
kilder i brutto sluttforbruk av energi i 2020 som fastsatt i tredje
kolonne i tabellen i vedlegg I, skal den underrette Kommisjonen
om dette så snart som mulig. Kommisjonen skal gjøre et vedtak
om hvorvidt force majeure er påvist. Dersom Kommisjonen
beslutter at force majeure er påvist, skal den bestemme hvilken
justering som skal gjøres i medlemsstatens brutto sluttforbruk
av energi fra fornybare kilder for året 2020.
3. I henhold til nr. 1 bokstav a) skal brutto sluttforbruk
av elektrisitet fra fornybare energikilder beregnes som den
mengden elektrisitet som produseres i en medlemsstat fra
fornybare energikilder, fratrukket produksjonen av elektrisitet i
pumpekraftverk som bruker vann som tidligere er pumpet opp
til et høyere nivå.
I flerbrenselsanlegg som bruker fornybare og konvensjonelle
kilder, skal bare den delen av elektrisitet som er produsert fra
fornybare energikilder, medregnes. I forbindelse med denne
beregningen skal bidraget fra hver energikilde beregnes på
grunnlag av dens energiinnhold.
Den elektrisiteten som genereres ved vannkraft og vindkraft,
skal medregnes i samsvar med normaliseringsreglene fastsatt
i vedlegg II.
4. I henhold til nr. 1 bokstav b) skal brutto sluttforbruk av
energi fra fornybare kilder som går til oppvarming og kjøling,
beregnes som den mengden fjernvarme eller fjernkjøling
som produseres i en medlemsstat fra fornybare kilder, pluss
forbruket av annen energi fra fornybare kilder i industri,
husholdninger, tjenester, jordbruk, skogbruk og fiskeri som går
til oppvarming, kjøling og foredling.
I flerbrenselsanlegg som bruker fornybare og konvensjonelle
kilder, skal bare den delen av oppvarming og kjøling som er
produsert fra fornybare energikilder, medregnes. I forbindelse
med denne beregningen skal bidraget fra hver energikilde
beregnes på grunnlag av dens energiinnhold.
Aerotermisk, geotermisk og hydrotermisk varmeenergi som
er oppfanget av varmepumper, skal medregnes i henhold til
nr. 1 bokstav b), forutsatt at endelig energiytelse i betydelig
grad overstiger den tilførselen av primærenergi som kreves for
å drive varmepumpene. Mengden varme som skal anses som
energi fra fornybare kilder i henhold til dette direktiv, skal
beregnes i samsvar med metoden fastsatt i vedlegg VII.
Termisk energi som genereres ved passive energisystemer,
der lavere energiforbruk oppnås passivt gjennom
bygningskonstruksjon eller fra varme generert av energi fra
ikke-fornybare kilder, skal ikke medregnes i henhold til nr. 1
bokstav b).
5. Energiinnholdet
i
transportdrivstoffene
oppført
i vedlegg III, skal betraktes som å være som oppført i
nevnte vedlegg. Vedlegg III kan tilpasses den tekniske og
vitenskapelige utvikling. Disse tiltakene, som er utformet for
å endre ikke-vesentlige deler av dette direktiv, skal vedtas etter
framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i
artikkel 25 nr. 4.
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6. Andelen energi fra fornybare kilder skal beregnes som
brutto sluttforbruk av energi fra fornybare kilder, dividert med
brutto sluttforbruk av energi fra alle energikilder, uttrykt som
en prosentdel.
I henhold til første ledd skal summen nevnt i nr. 1, justeres i
samsvar med artikkel 6, 8, 10 og 11.
Ved beregning av en medlemsstats brutto sluttforbruk av
energi med sikte på å måle dens oppfyllelse av målene og det
veiledende forløpet fastsatt i dette direktiv, skal mengden energi
brukt i luftfarten som en del av den aktuelle medlemsstatens
brutto sluttforbruk av energi, anses å utgjøre høyst 6,18 %. For
Kypros og Malta skal mengden energi brukt i luftfarten som
en del av disse medlemsstatenes brutto sluttforbruk av energi,
anses å utgjøre høyst 4,12 %.
7. Metoden og definisjonene som brukes ved beregning
av andelen energi fra fornybare kilder, skal være dem som
er fastsatt ved europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1099/2008 av 22. oktober 2008 om energistatistikk(1).
Medlemsstatene skal sikre sammenheng i de statistiske
opplysningene som brukes ved beregning av de sektorvise
og samlede andelene og de statistiske opplysningene som
rapporteres til Kommisjonen i henhold til forordning (EF)
nr. 1099/2008.
Artikkel 6
Statistiske overføringer mellom medlemsstatene
1. Medlemsstatene kan inngå avtaler om og innføre
ordninger for statistisk overføring av en bestemt mengde
energi fra fornybare kilder fra én medlemsstat til en annen. Den
mengden som overføres, skal:
a) trekkes fra den mengden energi fra fornybare kilder som
medregnes når det skal måles om den medlemsstaten som
foretar overføringen, oppfyller kravene i artikkel 3 nr. 1 og
2, og
b) legges til den mengden energi fra fornybare kilder som
medregnes når det skal måles om den andre medlemsstaten
som mottar overføringen, oppfyller kravene i artikkel 3
nr. 1 og 2.
En statistisk overføring skal ikke påvirke oppnåelsen av
det nasjonale målet for den medlemsstaten som foretar
overføringen.
2. Ordningene nevnt i nr. 1, kan ha en varighet på ett eller
flere år. De skal meddeles Kommisjonen senest tre måneder etter
utgangen av hvert av de årene de gjelder for. De opplysningene
som sendes til Kommisjonen, skal omfatte mengde og pris for
den aktuelle energien.
3. Overføringene blir gjeldende først når alle medlemsstatene
som er involvert i overføringen, har meddelt overføringen til
Kommisjonen.
( 1)
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Artikkel 7
Fellesprosjekter mellom medlemsstatene
1. To eller flere medlemsstater kan samarbeide om alle typer
fellesprosjekter vedrørende produksjon av elektrisitet, varme
eller kjøling fra fornybare energiressurser. Dette samarbeidet
kan omfatte private operatører.
2. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om den
andelen eller mengden elektrisitet, varme eller kjøling fra
fornybare energikilder som er produsert ved et fellesprosjekt
på deres territorium, som ble satt i drift etter 25. juni 2009, eller
ved den økte kapasiteten ved et anlegg som ble renovert etter
denne datoen, som skal medregnes i det nasjonale overordnede
målet for en annen medlemsstat med henblikk på å måle om
kravene i dette direktiv er oppfylt.
3.

Underretningen nevnt i nr. 2, skal:

a) beskrive det foreslåtte anlegget eller identifisere det
renoverte anlegget,
b) angi andelen eller mengden elektrisitet eller varme eller
kjøling produsert fra anlegget, som skal medregnes i det
nasjonale overordnede målet for en annen medlemsstat,
c) angi hvilken medlemsstat som drar nytte av underretningen,
og
d) angi tidsrommet, i hele kalenderår, da den elektrisiteten,
varmen eller kjølingen som er produsert fra fornybare
energikilder ved anlegget, skal medregnes i det nasjonale
overordnede målet for den andre medlemsstaten.
4. Tidsrommet nevnt i nr. 3 bokstav d) skal ikke strekke seg
lenger enn til 2020. Varigheten av et fellesprosjekt kan strekke
seg lenger enn til 2020.
5. En underretning som er gitt i henhold til denne artikkel,
skal ikke endres eller trekkes tilbake uten felles avtale
mellom den medlemsstaten som gir underretningen, og den
medlemsstaten som er angitt i samsvar med nr. 3 bokstav c).
Artikkel 8
Virkninger av fellesprosjekter mellom medlemsstatene
1. Innen tre måneder etter utgangen av hvert år som faller
innenfor tidsrommet nevnt i artikkel 7 nr. 3 bokstav d), skal den
medlemsstaten som gav underretningen i henhold til artikkel 7,
utstede en skriftlig underretning som angir:
a) den samlede mengden elektrisitet, varme eller kjøling som i
løpet av året er produsert fra fornybare energikilder ved det
anlegget som var gjenstand for underretningen i henhold til
artikkel 7, og
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b) den mengden elektrisitet, varme eller kjøling som i løpet
av året er produsert fra fornybare energikilder ved dette
anlegget, som skal medregnes i det nasjonale overordnede
målet for en annen medlemsstat i samsvar med vilkårene i
underretningen.
2. Underrettende medlemsstat skal sende den skriftlige
underretningen til den medlemsstaten som drog nytte av
underretningen, og til Kommisjonen.
3. For å kunne måle om kravene i dette direktiv vedrørende
nasjonale overordnede mål er oppfylt, skal den mengden
elektrisitet, varme eller kjøling fra fornybare energikilder som
er meddelt i samsvar med nr. 1 bokstav b):
a) trekkes fra den mengden elektrisitet, varme eller kjøling
fra fornybare energikilder som medregnes når det skal
måles om den medlemsstaten som sender den skriftlige
underretningen i henhold til kravene i nr. 1, oppfyller
kravene, og
b) legges til den mengden elektrisitet, varme eller kjøling
fra fornybare energikilder som medregnes når det skal
måles om den medlemsstaten som mottar den skriftlige
underretningen i samsvar med nr. 2, oppfyller kravene.
Artikkel 9
Fellesprosjekter mellom medlemsstater og tredjestater
1. Én eller flere medlemsstater kan samarbeide med én eller
flere tredjestater om alle typer fellesprosjekter vedrørende
produksjon av elektrisitet fra fornybare energikilder. Slikt
samarbeid kan omfatte private operatører.
2. Elektrisitet fra fornybare energikilder produsert i en
tredjestat, skal medregnes bare for å måle om kravene i dette
direktiv vedrørende nasjonale overordnede mål er oppfylt,
dersom følgende vilkår er oppfylt:
a) elektrisiteten er brukt i Fellesskapet; et krav som anses
oppfylt dersom:
i) en tilsvarende mengde elektrisitet som den elektrisiteten
som medregnes, er tydelig spesifisert for den tildelte
forbindelseskapasiteten av alle ansvarlige operatører
av overføringsnett i opprinnelsesstaten, mottakerstaten
og, dersom relevant, hver transittredjestat,
ii) en tilsvarende mengde elektrisitet som den elektrisiteten
som medregnes, er tydelig registrert i balanseplanen av
operatøren av overføringsnettet på Fellesskapets side
av forbindelsesledningen, og
iii) den spesifiserte kapasiteten og produksjonen av
elektrisitet fra fornybare energikilder ved anlegget
nevnt i nr. 2 bokstav b), viser til samme tidsrom,
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b) elektrisiteten er produsert ved et nybygd anlegg som
er satt i drift etter 25. juni 2009, eller gjennom den økte
kapasiteten ved et anlegg som ble renovert etter denne
datoen, i et fellesprosjekt som nevnt i nr. 1, og
c) den mengden elektrisitet som er produsert og eksportert,
har ikke mottatt annen støtte fra en støtteordning i en
tredjestat enn investeringsstøtte gitt til anlegget.
3. Medlemsstatene kan i henhold til artikkel 5 søke
Kommisjonen om å kunne medregne elektrisitet fra fornybare
energikilder produsert og brukt i en tredjestat, i forbindelse
med bygging av en forbindelsesledning med svært lang
gjennomføringstid mellom en medlemsstat og en tredjestat,
dersom følgende vilkår er oppfylt:
a) bygging av forbindelsesledningen
31. desember 2016,

er

startet

innen

b) det ikke er mulig å sette forbindelsesledningen i drift innen
31. desember 2020,
c) det er mulig å sette forbindelsesledningen i drift innen 31.
desember 2022,
d) når forbindelsesledningen er satt i drift, vil den bli brukt til
eksport til Fellesskapet, i samsvar med nr. 2, av elektrisitet
produsert fra fornybare energikilder,
e) søknaden gjelder et fellesprosjekt som oppfyller kriteriene
fastsatt i bokstav b) og c) i nr. 2, og som vil benytte
forbindelsesledningen når den er satt i drift, og en mengde
elektrisitet som ikke er større enn den mengden som vil bli
eksportert til Fellesskapet etter at forbindelsesledningen er
satt i drift.
4. Den andelen eller mengden elektrisitet som er produsert
ved et anlegg på en tredjestats territorium, som skal
medregnes i det nasjonale overordnede målet for én eller flere
medlemsstater med sikte på å måle om kravene i artikkel 3
er oppfylt, skal meddeles Kommisjonen. Dersom det dreier
seg om mer enn én medlemsstat, skal distribusjonen mellom
medlemsstatene når det gjelder denne andelen eller mengden,
meddeles Kommisjonen. Denne andelen eller mengden skal
ikke overstige den andelen eller mengden som årlig eksporteres
til og brukes i Fellesskapet, tilsvarende mengden nevnt i nr. 2
bokstav a) i) og ii) i denne artikkel og som oppfyller vilkårene
oppført i artikkelens nr. 2 bokstav a). Underretningen skal gis
av hver enkelt medlemsstat hvis samlede nasjonale mål andelen
eller mengden elektrisitet skal medregnes i.
5.

Underretningen nevnt i nr. 4, skal:

a) beskrive det foreslåtte anlegget eller identifisere det
renoverte anlegget,
b) angi den andelen eller mengden elektrisitet produsert fra
anlegget som skal medregnes i det nasjonale overordnede
målet for en medlemsstat, samt, med forbehold for krav om
fortrolighet, tilsvarende finansieringsordninger,
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c) angi det tidsrommet, i hele kalenderår, da elektrisiteten
skal medregnes i det nasjonale overordnede målet for
medlemsstaten, og
d) inneholde en skriftlig bekreftelse på bokstav b) og c)
fra tredjestaten på hvis territorium anlegget skal settes i
drift, og den andelen eller mengden elektrisitet produsert
ved anlegget som skal brukes innenlands av den aktuelle
tredjestaten.
6. Tidsrommet nevnt i nr. 5 bokstav c), skal ikke strekke seg
lenger enn til 2020. Varigheten av et fellesprosjekt kan strekke
seg lenger enn til 2020.
7. En underretning som er gitt i henhold til denne artikkel,
kan ikke endres eller trekkes tilbake uten samtykke fra den
medlemsstaten som gir underretningen, og den tredjestaten som
har bekreftet fellesprosjektet i samsvar med nr. 5 bokstav d).
8. Medlemsstatene og Fellesskapet skal oppmuntre de
relevante organer som omfattes av traktaten om opprettelse
av energifellesskapet til, i samsvar med bestemmelsene i
nevnte traktat, å treffe de tiltakene som er nødvendige for at
traktatpartene kan anvende bestemmelsene om samarbeid
mellom medlemsstatene fastsatt i dette direktiv.
Artikkel 10
Virkninger av fellesprosjekter mellom medlemsstater og
tredjestater
1. Innen tre måneder etter utgangen av hvert år som faller
innenfor tidsrommet nevnt i artikkel 9 nr. 5 bokstav c), skal den
medlemsstaten som gav underretningen i henhold til artikkel 9,
utstede en skriftlig underretning som angir:
a) den samlede mengden elektrisitet som i løpet av det året er
produsert fra fornybare energikilder ved det anlegget som
var gjenstand for underretningen i henhold til artikkel 9,
b) den mengden elektrisitet som i løpet av året er produsert
fra fornybare energikilder ved dette anlegget, som skal
medregnes i dens nasjonale overordnede mål i samsvar
med vilkårene i underretningen, og
c) samsvarsbevis for vilkårene fastsatt i artikkel 9 nr. 2.
2. Medlemsstaten skal sende den skriftlige underretningen
til den tredjestaten som har bekreftet prosjektet i samsvar med
artikkel 9 nr. 5 bokstav d), og til Kommisjonen.
3. For å kunne måle om kravene i dette direktiv vedrørende
nasjonale overordnede mål er oppfylt, skal den mengden
elektrisitet som er produsert fra fornybare energikilder meddelt
i samsvar med nr. 1 bokstav b), tilføyes til den mengden energi
fra fornybare kilder som medregnes ved måling av om den
medlemsstaten som utsteder den skriftlige underretningen, har
oppfylt sine krav.
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Artikkel 11
Felles støtteordninger
1. Med forbehold for medlemsstatenes forpliktelser i
henhold til artikkel 3, kan to eller flere medlemsstater på
frivillig grunnlag beslutte å slå sammen eller delvis samordne
sine nasjonale støtteordninger. I slike tilfeller kan en bestemt
mengde energi fra fornybare kilder produsert på territoriet til
én av de deltakende medlemsstatene, medregnes i det nasjonale
overordnede målet til en annen deltakende medlemsstat,
dersom de berørte medlemsstatene:
a) foretar en statistisk overføring av bestemte mengder energi
fra fornybare kilder fra én medlemsstat til en annen i
samsvar med artikkel 6, eller
b) fastsetter en fordelingsregel, som de deltakende
medlemsstatene inngår avtale om, som fordeler
energimengder fra fornybare kilder mellom de deltakende
medlemsstatene. En slik regel skal meddeles Kommisjonen
senest tre måneder etter utgangen av det første året den
gjelder for.
2. Innen tre måneder etter utgangen av hvert år skal hver
medlemsstat som har gitt en underretning i henhold til nr. 1
bokstav b), utstede en skriftlig underretning som angir den
samlede mengden elektrisitet, varme eller kjøling fra fornybare
energikilder som er produsert i det året som omfattes av
fordelingsregelen.
3. For å kunne måle om kravene i dette direktiv vedrørende
nasjonale overordnede mål er oppfylt, skal den mengden
elektrisitet, varme eller kjøling fra fornybare energikilder
som er meddelt i samsvar med nr. 2, fordeles på nytt mellom
de berørte medlemsstatene i samsvar med den meddelte
fordelingsregelen.
Artikkel 12
Kapasitetsøkninger
I henhold til artikkel 7 nr. 2 og artikkel 9 nr. 2 bokstav b) skal
enheter av energi fra fornybare energikilder som kan tilskrives
en kapasitetsøkning ved et anlegg, behandles som om de var
produsert ved et separat anlegg som ble satt i drift på det
tidspunktet kapasitetsøkningen skjedde.
Artikkel 13
Administrative framgangsmåter, forskrifter og regler
1. Medlemsstatene skal sikre at alle nasjonale regler
vedrørende framgangsmåter for godkjenning, sertifisering og
tillatelser som skal gjelde for anlegg og tilhørende infrastruktur
for overførings- og distribusjonsnett for produksjon av
elektrisitet, varme eller kjøling fra fornybare energikilder,
og for prosessen med å foredle biomasse til biodrivstoff eller
andre energiprodukter, er forholdsmessige og nødvendige.
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Medlemsstatene skal særlig treffe hensiktsmessige tiltak for å
sikre:
a) med forbehold for forskjeller mellom medlemsstatenes
administrative strukturer og organisering, at de respektive
ansvarsområdene til nasjonale, regionale og lokale
forvaltningsmyndigheter når det gjelder framgangsmåter
for godkjenning, sertifisering og tillatelser, herunder
arealplanlegging, er klart samordnet og definert, med
oversiktlige tidsplaner for avgjørelser vedrørende søknader
om planleggings- og byggetillatelser,
b) at det på hensiktsmessig nivå foreligger omfattende
opplysninger om behandling av søknader om godkjenning,
sertifisering og tillatelser for anlegg for fornybar energi, og
om tilgjengelig bistand til søkerne,
c) at administrative framgangsmåter forenkles og framskyndes
på hensiktsmessig administrativt nivå,
d) at regler som styrer godkjenning, sertifisering og
tillatelser, er objektive, oversiktlige, forholdsmessige, ikke
forskjellsbehandler søkerne og tar fullt og helt hensyn til
særtrekkene til hver teknologi for fornybar energi,
e) at administrasjonskostnader som betales av forbrukere,
planleggere, arkitekter, entreprenører og utstyrs- og
systeminstallatører og -leverandører, er oversiktlige og
kostnadsrelaterte, og
f) at det, når det er relevant, fastsettes forenklede og mindre
tyngende framgangsmåter for godkjenning, herunder
gjennom enkel melding dersom de relevante rammereglene
tillater dette, når det gjelder mindre prosjekter og
desentraliserte enheter for produksjon av energi fra
fornybare kilder.
2. Medlemsstatene skal definere klart alle tekniske
spesifikasjoner som utstyr og systemer for fornybar energi
skal oppfylle for å kunne omfattes av støtteordninger. Dersom
det foreligger europeiske standarder, herunder miljømerker,
energimerker og andre tekniske referansesystemer innført av
de europeiske standardiseringsorganene, skal disse tekniske
spesifikasjonene utformes med henvisning til disse standardene.
Slike tekniske spesifikasjoner bør ikke foreskrive hvor utstyret
og systemene skal sertifiseres, og skal ikke være til hinder for
det indre markeds virkemåte.
3. Medlemsstatene skal anbefale alle aktører, særlig lokale
og regionale forvaltningsmyndigheter, å sikre at det er montert
utstyr og systemer for bruk av elektrisitet, varme og kjøling
fra fornybare energikilder, og for fjernvarme og fjernkjøling
ved planlegging, bygging og rehabilitering av industri- og
boligområder. Medlemsstatene skal særlig oppmuntre lokale
og regionale forvaltningsmyndigheter til å ta med varme og
kjøling fra fornybare energikilder ved infrastrukturplanlegging
for byområder, når det er relevant.
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4. Medlemsstatene skal i sine byggeforskrifter og -regler
innføre hensiktsmessige tiltak for å øke andelen av alle typer
energi fra fornybare kilder i byggesektoren.
Når medlemsstatene innfører slike tiltak i sine regionale
støtteordninger, kan de ta hensyn til nasjonale tiltak for
betydelig økt energieffektivitet og kraftvarmeproduksjon, og
til passivhus eller til lav- eller nullenergibygninger.
Innen 31. desember 2014 skal medlemsstatene i sine
byggeforskrifter og -regler eller gjennom andre midler
med tilsvarende virkning, når det er relevant, kreve bruk
av minstenivåer av energi fra fornybare kilder i nye
bygninger og i eksisterende bygninger som skal gjennomgå
større rehabilitering. Medlemsstatene skal tillate at disse
minstenivåene skal oppfylles blant annet gjennom fjernvarme
og fjernkjøling produsert ved bruk av en betydelig andel
fornybare energikilder.
Kravet i første ledd får anvendelse på de væpnede styrker
bare i den grad dets anvendelse ikke kommer i konflikt med
arten og hovedmålene ved de væpnede styrkers virksomhet, og
med unntak for materiell som utelukkende brukes til militære
formål.
5. Medlemsstatene skal sikre at nye offentlige bygninger og
eksisterende offentlige bygninger som skal gjennomgå større
rehabilitering, på nasjonalt, regionalt og lokalt plan fra og
med 1. januar 2012 oppfyller en eksemplarisk rolle innenfor
rammen av dette direktiv. Medlemsstatene kan blant annet
tillate at denne forpliktelsen overholdes ved å oppfylle kravene
til nullenergiboliger, eller ved å fastsette at takene på offentlige
bygninger eller bygninger som er en blanding av private og
offentlige, brukes av tredjemann til anlegg som produserer
energi fra fornybare kilder.
6. Når det gjelder byggeforskrifter og -regler skal
medlemsstatene fremme bruk av varme- og kjølesystemer og
-utstyr basert på fornybar energi, som innebærer en betydelig
reduksjon av energiforbruket. Medlemsstatene skal bruke
energi- eller miljømerker eller andre egnede sertifikater eller
standarder utarbeidet på nasjonalt plan eller fellesskapsplan,
dersom slike foreligger, som grunnlag for å oppmuntre til bruk
av slike systemer eller slikt utstyr.
Når det gjelder biomasse skal medlemsstatene fremme
konverteringsteknologi som oppnår en virkningsgrad
for konvertering på minst 85 % for anvendelse i boligog handelssektoren, og minst 70 % for anvendelse i
industrisektoren.
Når det gjelder varmepumper skal medlemsstatene fremme
slike varmepumper som oppfyller minstekravene til
miljømerking fastsatt ved kommisjonsvedtak 2007/742/EF
av 9. november 2007 om fastsetjing av miljøkriterium for
tildeling av fellesskapsmiljømerket til elektriske, gassdrivne
eller gassabsorpsjonsdrivne varmepumper(1).
(1)
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Når det gjelder termisk solenergi skal medlemsstatene
fremme sertifisert utstyr og sertifiserte systemer som bygger
på europeiske standarder dersom slike foreligger, herunder
miljømerker, energimerker og andre tekniske referansesystemer
innført av de europeiske standardiseringsorganene.
Ved vurdering av virkningsgraden for konvertering og
kostnader/resultat for slike systemer og slikt utstyr i
henhold til dette nummer, skal medlemsstatene bruke
fellesskapsframgangsmåter, eller, dersom slike ikke foreligger,
internasjonale framgangsmåter, dersom slike foreligger.
Artikkel 14
Opplysning og opplæring
1. Medlemsstatene skal sikre at opplysninger om støttetiltak
er tilgjengelig for alle relevante aktører, som forbrukere,
entreprenører, installatører, arkitekter og leverandører av
varme-, kjøle- og elektrisitetsutstyr og -systemer samt
kjøretøyer som kan bruke energi fra fornybare kilder.
2. Medlemsstatene skal sikre at opplysninger om
nettofordeler, kostnader og energieffektivitet for utstyr og
systemer til bruk av varme, kjøling og elektrisitet fra fornybare
energikilder gjøres tilgjengelige enten av leverandøren av
utstyret eller systemet, eller av vedkommende nasjonale
myndigheter.
3. Medlemsstatene skal sikre at sertifiseringsordninger eller
tilsvarende kvalifikasjonsordninger blir eller er tilgjengelige
innen 31. desember 2012 for installatører av små biokjeler
og -ovner, solcelleanlegg og anlegg for termisk solenergi,
anlegg for utnytting av grunnvarme og varmepumper. Disse
ordningene kan eventuelt ta hensyn til eksisterende ordninger
og strukturer og skal bygge på kriteriene fastsatt i vedlegg IV.
Hver medlemsstat skal anerkjenne sertifiseringer som en annen
medlemsstat har tildelt i samsvar med disse kriteriene.
4. Medlemsstatene
skal
gjøre
opplysninger
om
sertifiseringsordninger eller tilsvarende kvalifikasjonsordninger
nevnt i nr. 3, tilgjengelige for offentligheten. Medlemsstatene
kan også gjøre tilgjengelig listen over installatører som er
kvalifisert eller sertifisert i samsvar med bestemmelsene nevnt
i nr. 3.
5. Medlemsstatene skal sikre at alle relevante aktører,
særlig planleggere og arkitekter, gis veiledning slik at de på
godt grunnlag kan vurdere den optimale kombinasjonen
av fornybare energikilder, av høyeffektive teknologier, og
av fjernvarme og fjernkjøling ved planlegging, utforming,
bygging og rehabilitering av industri- og boligområder.
6. Medlemsstatene skal med deltaking av lokale og regionale
myndigheter utarbeide egnede opplysningsprogrammer,
programmer for holdningsskapende tiltak, veiledning eller
opplæring for å informere borgerne om fordelene og de
praktiske sidene ved å utvikle og bruke energi fra fornybare
kilder.
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Artikkel 15
Opprinnelsesgarantier for elektrisitet, varme og kjøling
produsert fra fornybare energikilder
1. For å kunne dokumentere overfor sluttkundene den
andelen eller mengden energi som kommer fra fornybare kilder
i en energileverandørs energisammensetning i samsvar med
artikkel 3 nr. 6 i direktiv 2003/54/EF, skal medlemsstatene
sikre at opprinnelsen til elektrisiteten produsert fra fornybare
energikilder, kan garanteres som dette etter definisjonen i dette
direktiv, i samsvar med kriterier som er objektive, oversiktlige
og ikke innebærer forskjellsbehandling.
2. For dette formål skal medlemsstatene sikre at det utstedes
en opprinnelsesgaranti ved forespørsel fra en produsent av
elektrisitet fra fornybare energikilder. Medlemsstatene kan
sørge for at det utstedes opprinnelsesgarantier ved forespørsel
fra produsenter av varme og kjøling fra fornybare energikilder.
For slike ordninger kan det gjelde en minstekapasitetsgrense.
Standardstørrelsen for en opprinnelsesgaranti skal være
1 MWh. Det skal utstedes høyst én opprinnelsesgaranti for hver
enhet energi som er produsert.
Medlemsstatene skal sikre at den samme enheten energi fra
fornybare kilder medregnes bare én gang.
Medlemsstatene kan fastsette at det ikke skal gis støtte til
en produsent dersom vedkommende produsent mottar en
opprinnelsesgaranti for samme mengde produsert energi fra
fornybare kilder.
Opprinnelsesgarantien har ingen funksjon med hensyn til
en medlemsstats overholdelse av artikkel 3. Overføring av
opprinnelsesgarantier, separat eller sammen med den fysiske
overføringen av energi, skal ikke ha noen virkning på en
medlemsstats beslutning om å bruke statistiske overføringer,
fellesprosjekter eller felles støtteordninger til måloppfyllelse,
eller på beregningen av brutto sluttforbruk av energi fra
fornybare kilder i samsvar med artikkel 5.
3. Enhver bruk av en opprinnelsesgaranti skal skje innen 12
måneder etter produksjonen av den tilsvarende enhet energi. En
opprinnelsesgaranti skal innløses etter at den er brukt.
4. Medlemsstatene eller utpekte vedkommende organer
skal føre tilsyn med utstedelse, overføring og innløsning av
opprinnelsesgarantier. De utpekte vedkommende organene skal
ha geografiske ansvarsområder som ikke overlapper, og skal
være uavhengige i forhold til produksjon, handel og leveranse.
5. Medlemsstatene eller de utpekte vedkommende
organene skal innføre hensiktsmessige ordninger som sikrer at
opphavsgarantier utstedes, overføres og oppheves elektronisk,
og at de er nøyaktige, pålitelige og sikret mot svindel.
6. En opprinnelsesgaranti skal inneholde minst følgende
opplysninger:
a) den energikilden som energien ble produsert fra, og
produksjonens start- og sluttdato,
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Artikkel 16

b) om den dreier seg om:

Tilgang til og drift av nettene

i) elektrisitet, eller
ii) varme eller kjøling,
c) navn, sted, type og kapasitet for anlegget der energien er
produsert,
d) om og i hvilken grad anlegget har dratt nytte av
investeringsstøtte, om og i hvilken grad energienheten på
annen måte har dratt nytte av en nasjonal støtteordning, og
typen støtteordning,
e) hvilken dato anlegget ble satt i drift, og
f) utstedelsesdato,
utstedelsesstat
identifikasjonsnummer.
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og

et

entydig

7. Dersom det kreves at en elektrisitetsleverandør skal
dokumentere andelen eller mengden energi fra fornybare
kilder i sin energileveranse i henhold til artikkel 3 nr. 6 i
direktiv 2003/54/EF, kan den gjøre det ved å bruke sine
opprinnelsesgarantier.
8. Den mengden energi fra fornybare kilder som
tilsvarer de opprinnelsesgarantiene som er overført fra en
elektrisitetsleverandør til en tredjemann, skal trekkes fra
andelen energi fra fornybare kilder i elektrisitetsleverandørens
energisammensetning i henhold til artikkel 3 nr. 6 i
direktiv 2003/54/EF.
9. Medlemsstatene skal anerkjenne opprinnelsesgarantier
utstedt av andre medlemsstater i samsvar med dette direktiv,
utelukkende som dokumentasjon på det som er nevnt i nr. 1
og nr. 6 bokstav a)-f). En medlemsstat kan avslå å anerkjenne
en opprinnelsesgaranti bare dersom den har velbegrunnet
tvil om dens nøyaktighet, pålitelighet eller troverdighet.
Medlemsstaten skal underrette Kommisjonen om et slikt avslag
og begrunnelsen for det.
10. Dersom Kommisjonen konstaterer at avslag på
anerkjennelse av en opprinnelsesgaranti er uberettiget, kan
Kommisjonen treffe en beslutning som krever at den berørte
medlemsstaten anerkjenner den.
11. En medlemsstat kan i samsvar med fellesskapsretten
innføre kriterier som er objektive, oversiktlige og ikke innebærer
forskjellsbehandling, når gjelder bruk av opprinnelsesgarantier
for å overholde forpliktelsene fastsatt i artikkel 3 nr. 6 i
direktiv 2003/54/EF.
12. Dersom energileverandører markedsfører energi
fra fornybare kilder til forbrukere med henvisning til
miljøfordeler eller andre fordeler ved energi fra fornybare
kilder, kan medlemsstaten kreve at disse energileverandørene
gjør opplysninger tilgjengelig i form av et sammendrag om
den mengden eller andelen energi fra fornybare kilder som
kommer fra anlegg eller økt kapasitet som ble satt i drift etter
25. juni 2009.

1. Medlemsstatene skal treffe hensiktsmessige tiltak for
å utvikle infrastruktur for overførings- og distribusjonsnett,
intelligente nett, lagringsanlegg og elektrisitetssystemet,
for å muliggjøre sikker drift av elektrisitetssystemet og
bidra til videre utbygging av elektrisitetsproduksjonen fra
fornybare energikilder, herunder sammenkopling mellom
medlemsstatene, og mellom medlemsstatene og tredjestater.
Medlemsstatene skal dessuten treffe hensiktsmessige tiltak for
å framskynde framgangsmåtene for godkjenning med hensyn til
nettinfrastruktur og samordne godkjenning av nettinfrastruktur
med administrative og planleggingsmessige framgangsmåter.
2. Med forbehold for krav som gjelder ivaretakelsen av
nettets pålitelighet og sikkerhet, basert på kriterier som er
oversiktlige og ikke innebærer forskjellsbehandling, fastlagt av
vedkommende nasjonale myndigheter:
a) skal medlemsstatene sikre at operatører av overførings- og
distribusjonsnett på sitt territorium garanterer overføring
og distribusjon av elektrisitet produsert fra fornybare
energikilder,
b) skal medlemsstatene også sørge for at elektrisitet produsert
fra fornybare energikilder har prioritert tilgang eller
garantert tilgang til nettet,
c) skal medlemsstatene sikre at operatører av overføringsnett
ved lastfordeling mellom elektrisitetsproduksjonsanlegg,
prioriterer anlegg som bruker fornybare energikilder, i det
omfang sikker drift av det nasjonale elektrisitetssystemet
tillater det, og på grunnlag av kriterier som er oversiktlige
og ikke innebærer forskjellsbehandling. Medlemsstatene
skal sikre at det treffes hensiktsmessige nett- og
markedsrelaterte driftstiltak slik at andelen elektrisitet fra
fornybare energikilder ikke reduseres mer enn nødvendig.
Dersom det treffes betydelige tiltak for å redusere andelen
elektrisitet fra fornybare energikilder for å garantere
sikkerheten i det nasjonale elektrisitetssystemet og
sikkerheten i energiforsyningen, skal medlemsstatene
sikre at de ansvarlige nettoperatørene avlegger rapport til
vedkommende reguleringsmyndighet om disse tiltakene og
angir hvilke korrigerende tiltak de har planer om å treffe
for å hindre at andelen elektrisitet fra fornybare kilder
reduseres mer enn nødvendig.
3. Medlemsstatene skal kreve at operatører av
overføringsnett og distribusjonsnett utarbeider og offentliggjør
sine standardregler for hvordan kostnadene for teknisk
tilpasning skal bæres og fordeles, for eksempel nettilkoplinger
og nettforsterkninger, forbedret drift av nettet og regler
for hvordan nettkravene skal kunne gjennomføres uten
forskjellsbehandling, noe som er nødvendig for å kunne
integrere nye produsenter som leverer elektrisitet fra fornybare
kilder til det sammenkoplede nettet.
Disse reglene skal bygge på kriterier som er objektive,
oversiktlige og ikke innebærer forskjellsbehandling, som tar
særlig hensyn til alle kostnadene og fordelene knyttet til disse
produsentenes tilkopling til nettet, og til de særlige forholdene
til produsenter beliggende i randområder og regioner med lav
befolkningstetthet. Disse reglene kan fastsette forskjellige
typer tilkoplinger.
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4. Medlemsstatene kan eventuelt kreve at operatører av
overføringsnett og distribusjonsnett helt eller delvis skal bære
kostnadene nevnt i nr. 3. Medlemsstatene skal innen 30. juni
2011 og deretter hvert annet år gjennomgå og treffe de tiltakene
som er nødvendige for å forbedre rammeverket og reglene for
hvordan kostnadene nevnt i nr. 3, skal bæres og fordeles, for
å sikre integrering av nye produsenter som fastsatt i nevnte
nummer.
5. Medlemsstatene skal kreve at operatører av
overføringsnett og distribusjonsnett gir alle nye produsenter
av energi fra fornybare kilder som ønsker å bli tilkoplet nettet,
de fullstendige og nødvendige opplysningene som kreves,
herunder:
a) et omfattende og detaljert overslag over kostnadene i
forbindelse med tilkoplingen,

2003/55/EF av 26. juni 2003 om felles regler for det indre
marked for naturgass(1), særlig med hensyn til forskrifter
for nettilkopling som omfatter krav til gassens kvalitet, lukt
og trykk. Medlemsstatene skal også kreve at operatører av
overføringsnett og distribusjonsnett offentliggjør avgiftene for
tilkopling av fornybare gasskilder på grunnlag av kriterier som
er oversiktlige og ikke innebærer forskjellsbehandling.
11. Medlemsstatene skal i sine nasjonale handlingsplaner
for fornybar energi vurdere nødvendigheten av å bygge ny
infrastruktur for fjernvarme og fjernkjøling produsert fra
fornybare energikilder, for å nå de nasjonale målene for 2020
nevnt i artikkel 3 nr. 1. Som følge av denne vurderingen
skal medlemsstatene eventuelt treffe tiltak med sikte på å
utarbeide en infrastruktur for fjernvarme for å legge til rette for
utbygging av produksjon av varme og kjøling fra store anlegg
for biomasse, solenergi og geotermisk energi.

b) en rimelig og presis tidsplan for mottak og behandling av
søknader om nettilkopling,
c) en rimelig veiledende tidsplan for alle foreslåtte
nettilkoplinger.
Medlemsstatene kan la produsenter av elektrisitet fra fornybare
energikilder som ønsker å bli koplet til nettet, sende ut en
anbudsinnbydelse for tilkoplingsarbeidet.
6. Fordelingen av kostnader nevnt i nr. 3, skal håndheves
gjennom en ordning som bygger på kriterier som er objektive,
oversiktlige og ikke innebærer forskjellsbehandling, som tar
hensyn til de fordelene som tilkoplingene kan innebære både
for de produsentene som tilkoples i begynnelsen, og de som
tilkoples senere, samt for operatører av overføringsnett og
distribusjonsnett.
7. Medlemsstatene skal sikre at beregning av overføringsog distribusjonsavgifter ikke medfører forskjellsbehandling
av elektrisitet fra fornybare energikilder, herunder
særlig elektrisitet fra fornybare energikilder produsert i
randområder, for eksempel øyområder, og i regioner med lav
befolkningstetthet. Medlemsstatene skal sikre at overføringsog distribusjonsavgifter ikke medfører forskjellsbehandling av
gass fra fornybare energikilder.
8. Medlemsstatene skal sikre at avgiftene som operatører
av overføringsnett og distribusjonsnett krever for overføring
og distribusjon av elektrisitet fra anlegg som bruker fornybare
energikilder, gjenspeiler omsettelige kostnadsfordeler som
følger av anleggets tilkopling til nettet. Slike kostnadsfordeler
kan komme fra direkte bruk av lavspenningsnettet.
9. Medlemsstatene skal eventuelt vurdere behovet for
å utvide eksisterende gassnettinfrastruktur for å forenkle
integreringen av gass fra fornybare energikilder.
10. Medlemsstatene skal, når det er relevant, kreve at
operatører av overføringsnett og distribusjonsnett på sitt
territorium offentliggjør tekniske forskrifter i tråd med
artikkel
6
i
europaparlamentsog
rådsdirektiv
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Artikkel 17
Kriterier for en bærekraftig utvikling for biodrivstoff og
flytende biobrensel
1. Uavhengig av om råstoffet er dyrket på eller utenfor
Fellesskapets territorium skal energi fra biodrivstoff og
flytende biobrensel medregnes for de formålene som er nevnt i
bokstav a), b) og c), bare dersom de oppfyller kriteriene for en
bærekraftig utvikling definert i nr. 2-6:
a) for å måle om kravene i dette direktiv vedrørende nasjonale
mål er oppfylt,
b) for å måle om forpliktelsene til bruk av fornybar energi er
overholdt,
c) for å fastslå berettigelse til økonomisk støtte til forbruk av
biodrivstoff og flytende biobrensel.
Imidlertid trenger biodrivstoff og flytende biobrensel produsert
av avfall og rester, unntatt rester fra jordbruk, akvakultur,
fiskerier og skogbruk, bare å oppfylle kriteriene for en
bærekraftig utvikling oppført i nr. 2, for å kunne medregnes for
de formålene som er nevnt i bokstav a), b) og c).
2. Reduksjonen av utslipp av klimagasser fra bruken av
biodrivstoff og flytende biobrensel som medregnes for de
formålene som er nevnt i nr. 1 bokstav a), b) og c), skal være
minst 35 %.
Med virkning fra 17. januar 2017 skal reduksjonen av
utslipp av klimagasser fra bruken av biodrivstoff og flytende
biobrensel som medregnes for de formålene som er nevnt i nr. 1
bokstav a), b) og c), være minst 50 %. Fra 1. januar 2018 skal
denne reduksjonen av utslipp av klimagasser være minst 60 %
for biodrivstoff og flytende biobrensel produsert ved anlegg der
produksjonen startet 1. januar 2017 eller senere.
(1)
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Reduksjonen av utslipp av klimagasser fra bruken av
biodrivstoff og flytende biobrensel, skal beregnes i samsvar
med artikkel 19 nr. 1.
Når det gjelder biodrivstoff og flytende biobrensel produsert
ved anlegg som var i drift 23. januar 2008, skal første ledd få
anvendelse fra 1. april 2013.
3. Biodrivstoff og flytende biobrensel som medregnes for
de formålene som er nevnt i nr. 1 bokstav a), b) og c), skal
ikke framstilles fra råstoff fra mark som har høy verdi for sitt
biologiske mangfold, det vil si mark som hadde én av følgende
statuser i eller etter januar 2008, uansett om marken fortsetter å
ha denne statusen:
a) primærskog og annen skogmark, det vil si skog og annen
skogmark med hjemmehørende arter der det ikke er noen
synlige tegn på menneskelig aktivitet, og de økologiske
prosessene ikke er betydelig forstyrret,
b) områder som er utpekt:
i) ved lov eller av relevant vedkommende myndighet for
naturvernformål, eller
ii) for vern av sjeldne eller utryddelsestruede økosystemer
eller arter anerkjent i internasjonale avtaler eller oppført
på lister utarbeidet av mellomstatlige organisasjoner
eller Den internasjonale naturvernorganisasjonen,
med forbehold om deres anerkjennelse i samsvar med
artikkel 18 nr. 4 annet ledd,
med mindre det kan dokumenteres at produksjonen av dette
råstoffet ikke kommer i strid med disse naturvernformålene,
c) gressmarker med stort biologisk mangfold som er:
i) naturlige, det vil si gressmark som fortsatt vil være
gressmark uten inngrep fra mennesker, og som
opprettholder den naturlige artssammensetningen og
de økologiske særtrekkene og prosessene, eller
ii) ikke-naturlige, det vil si gressmark som vil opphøre
å være gressmark uten inngrep fra mennesker, og
som er artsrik og ikke forringet, med mindre det kan
dokumenteres at innhøsting av råstoffet er nødvendig
for å opprettholde statusen som gressmark.
Kommisjonen skal definere kriterier og geografiske områder
for å fastslå hvilke gressmarker som skal omfattes av bokstav c)
i første ledd. Disse tiltakene, som er utformet for å endre ikkevesentlige deler av dette direktiv ved supplering, skal vedtas
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt
i artikkel 25 nr. 4.
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4. Biodrivstoff og flytende biobrensel som medregnes for de
formålene som er nevnt i nr. 1 bokstav a), b) og c), skal ikke
framstilles fra råstoff fra mark med store karbonlagre, det vil si
mark som hadde én av følgende statuser i januar 2008, og ikke
lenger har denne statusen:
a) våtmarksområder, det vil si mark som er dekket eller mettet
av vann hele eller en stor del av året,
b) sammenhengende skogkledde områder, det vil si mark som
omfatter mer enn én hektar med trær som er mer enn fem
meter høye og har en trekronedekning på mer enn 30 %,
eller trær som kan nå disse verdiene på stedet,
c) mark som omfatter mer enn én hektar med trær som er mer
enn fem meter høye og har en trekronedekning på mellom
10 og 30 %, eller trær som kan nå disse verdiene på stedet,
med mindre det kan dokumenteres at karbonlagrene i
området før og etter omleggingen er slike at vilkårene
fastsatt i nr. 2 i denne artikkel, vil bli oppfylt når metoden
fastsatt i vedlegg V del C, blir anvendt.
Bestemmelsene i dette nummer får ikke anvendelse dersom
marken, på det tidspunktet råstoffet ble hentet ut, hadde samme
status som i januar 2008.
5. Biodrivstoff og flytende biobrensel som medregnes for de
formålene som er nevnt i nr. 1 bokstav a), b) og c), skal ikke
framstilles fra råstoff fra mark som var torvmark i januar 2008,
med mindre det kan dokumenteres at dyrking og innhøsting av
det råstoffet ikke omfatter drenering av tidligere udrenert jord.
6. Landbruksråvarer som dyrkes i Fellesskapet og brukes
til produksjon av biodrivstoff og flytende biobrensel som
medregnes for de formålene som er nevnt i nr. 1 bokstav a),
b) og c), skal hentes ut i samsvar med kravene og standardene
fastsatt ved bestemmelsene nevnt under overskriften «Miljø» i
del A og i nr. 9 i vedlegg II til rådsforordning (EF) nr. 73/2009
av 19. januar 2009 om fastsettelse av felles regler for direkte
støtteordninger for gårdbrukere i henhold til den felles
landbrukspolitikk og om fastsettelse av visse støtteordninger
for gårdbrukere(1) og i samsvar med minstekravene til gode
landbruks- og miljøforhold definert i henhold til artikkel 6 nr. 1
i nevnte forordning.
7. Kommisjonen skal, når det gjelder både tredjestater og
medlemsstater som er en betydelig kilde til biodrivstoff eller
råstoff til biodrivstoff som brukes i Fellesskapet, hvert annet
år framlegge for Europaparlamentet og Rådet en rapport om
nasjonale tiltak som treffes for å overholde kriteriene for en
bærekraftig utvikling fastsatt i nr. 2-5, og for vern av jord, vann
og luft. Den første rapporten skal framlegges i 2012.
(1)
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Kommisjonen skal hvert annet år framlegge for
Europaparlamentet og Rådet en rapport om hvilken virkning
økt etterspørsel etter biodrivstoff har på den sosiale bærekraften
i Fellesskapet og i tredjestater, og om hvilken virkning
Fellesskapets biodrivstoffpolitikk har på tilgjengeligheten av
næringsmidler til overkommelige priser, særlig for mennesker
som bor i utviklingsland, og andre generelle utviklingsspørsmål.
Rapportene skal omfatte arealbruksrettigheter. De skal angi,
både når det gjelder tredjestater og medlemsstater som er
en betydelig kilde til råstoff for biodrivstoff som brukes
i Fellesskapet, om staten har ratifisert og gjennomført
hver av følgende konvensjoner fra Den internasjonale
arbeidsorganisasjon (ILO):
— Konvensjonen om tvangsarbeid (nr. 29),
— Konvensjonen om foreningsfrihet
organisasjonsretten (nr. 87),

og

vern

av

— Konvensjonen om gjennomføring av prinsipper for
organisasjonsretten og retten til å føre kollektive
forhandlinger (nr. 98),
— Konvensjonen om lik lønn for mannlige og kvinnelige
arbeidere for arbeid av likt verd (nr. 100),
— Konvensjonen om avskaffelse av tvangsarbeid (nr. 105),
— Konvensjonen om diskriminering i sysselsetting og yrke
(nr. 111),
— Konvensjonen om minstealder for adgang til sysselsetting
(nr. 138),
— Konvensjonen om forbud mot og umiddelbare tiltak for
avskaffelse av de verste former for barnearbeid (nr. 182).
Disse rapportene skal angi, både når det gjelder tredjestater
og medlemsstater som er en betydelig kilde til råstoff for
biodrivstoff som brukes i Fellesskapet, om staten har ratifisert
og gjennomført:
— Cartagena-protokollen om biosikkerhet,
— Konvensjonen om internasjonal handel med ville dyre- og
plantearter som er truet av utryddelse.
Den første rapporten skal framlegges i 2012. Kommisjonen
skal eventuelt legge fram forslag til korrigerende tiltak, særlig
dersom det foreligger bevis på at produksjonen av biodrivstoff
har en betydelig virkning på prisene på næringsmidler.
8. For de formålene som er nevnt i nr. 1 bokstav a), b)
og c), skal medlemsstatene ikke av andre årsaker som vedrører
en bærekraftig utvikling, avslå å ta hensyn til biodrivstoff
og flytende biobrensel som er framstilt i samsvar med denne
artikkel.
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9. Kommisjonen skal senest 31. desember 2009 framlegge
en rapport om kravene til en ordning for en bærekraftig
utvikling for bruk av biomasse til energiformål, bortsett fra
biodrivstoff og flytende biobrensel. Denne rapporten skal
eventuelt følges av forslag til Europaparlamentet og Rådet om
en ordning for en bærekraftig utvikling for annen energimessig
bruk av biomasse. Denne rapporten og de forslagene den
inneholder, skal bygge på den beste tilgjengelige vitenskapelige
dokumentasjonen, idet det tas hensyn til den siste utviklingen
innen nyskapende prosesser. Dersom den analysen som er
foretatt for dette formålet, viser at det i forbindelse med
biomasse fra skogbruk vil være hensiktsmessig å innføre
endringer i beregningsmetoden i vedlegg V, eller i kriteriene for
en bærekraftig utvikling med hensyn til karbonlagre som brukes
til biodrivstoff og flytende biobrensel, skal Kommisjonen om
nødvendig samtidig framlegge forslag for Europaparlamentet
og Rådet om dette.

Artikkel 18
Kontroll av oppfyllelse av kriteriene for en bærekraftig
utvikling for biodrivstoff og flytende biobrensel
1. Dersom biodrivstoff og flytende biobrensel skal medregnes
for de formålene som er nevnt i artikkel 17 nr. 1 bokstav a),
b) og c), skal medlemsstatene kreve at markedsdeltakere
kan dokumentere at kriteriene for en bærekraftig utvikling i
artikkel 17 nr. 2-5, er oppfylt. For dette formål skal de kreve at
markedsdeltakere bruker et massebalansesystem som:

a) tillater at partier med råstoff eller biodrivstoff med
forskjellige bærekraftegenskaper, kan blandes,

b) krever at opplysninger om bærekraftegenskapene og
størrelsen på partiene nevnt i bokstav a), forblir knyttet til
blandingen, og

c) fastsetter at summen av alle partier som trekkes ut
av blandingen, skal beskrives som å ha de samme
bærekraftegenskapene i de samme mengdene som summen
av alle forsendelsene som tilføres blandingen.

2. Kommisjonen skal i 2010 og 2012 framlegge for
Europaparlamentet og Rådet en rapport om hvordan
kontrollmetoden for massebalanse beskrevet i nr. 1, fungerer,
og om muligheten for å tillate andre kontrollmetoder i
forbindelse med noen eller alle typer råstoff, biodrivstoff
eller flytende biobrensel. I sin vurdering skal Kommisjonen
ta hensyn til de kontrollmetodene der opplysninger om
bærekraftegenskaper ikke trenger å forbli fysisk knyttet til
bestemte partier eller blandinger. Vurderingen skal ta hensyn
til behovet for å opprettholde kontrollordningens integritet og
effektivitet, samtidig som det unngås at industrien blir pålagt en
urimelig byrde. Rapporten skal eventuelt følges av forslag til
Europaparlamentet og Rådet om bruk av andre kontrollmetoder.
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3. Medlemsstatene skal treffe tiltak for å sikre at
markedsdeltakerne framlegger pålitelige opplysninger, og på
anmodning gjøre tilgjengelig for medlemsstaten de dataene som
ble brukt til å utarbeide opplysningene. Medlemsstatene skal
kreve at markedsdeltakerne sørger for en tilstrekkelig standard
for en uavhengig revisjon av de framlagte opplysningene,
og at de kan dokumentere at dette er gjort. Revisjonen skal
kontrollere at de systemene som markedsdeltakerne har brukt,
er nøyaktige, pålitelige og sikret mot svindel. Den skal vurdere
prøvetakingens hyppighet og metode, og dataenes pålitelighet.
Opplysningene nevnt i første ledd, skal omfatte særlig
opplysninger om oppfyllelse av kriteriene for en bærekraftig
utvikling oppført i artikkel 17 nr. 2-5, hensiktsmessige og
relevante opplysninger om tiltak som er truffet når det gjelder
vern av jord, vann og luft, utbedring av forringet mark,
unngåelse av overdrevent vannforbruk i områder der vann er en
knapp ressurs, og hensiktsmessige og relevante opplysninger
om tiltak som er truffet for å ta hensyn til forholdene nevnt i
artikkel 17 nr. 7 annet ledd.
Kommisjonen skal, etter framgangsmåten med rådgivende
komité nevnt i artikkel 25 nr. 3, utarbeide en liste over
hensiktsmessige og relevante opplysninger nevnt i første
og annet ledd. Den skal særlig sikre at framlegging av
slike opplysninger ikke utgjør en for stor administrativ
byrde for markedsdeltakere generelt, eller for småbrukere,
produsentorganisasjoner og samvirker spesielt.
Forpliktelsene fastsatt i dette nummer, skal få anvendelse
uansett om biodrivstoffet eller det flytende biobrenselet er
produsert i Fellesskapet eller importert.
Medlemsstatene skal framlegge for Kommisjonen i
sammenfattet form de opplysningene som er nevnt i første
ledd i dette nummer. Kommisjonen skal offentliggjøre et
sammendrag av disse opplysningene på åpenhetsplattformen
nevnt i artikkel 24, i en form som bevarer fortroligheten til
forretningsmessig følsomme opplysninger.
4. Fellesskapet skal bestrebe seg på å inngå bilaterale eller
multilaterale avtaler med tredjestater, og disse skal inneholde
bestemmelser om kriterier for en bærekraftig utvikling som
tilsvarer kriteriene i dette direktiv. Dersom Fellesskapet har
inngått avtaler som inneholder bestemmelser om spørsmål
som omfattes av kriteriene for en bærekraftig utvikling oppført
i artikkel 17 nr. 2-5, kan Kommisjonen beslutte at disse
avtalene viser at biodrivstoff og flytende biobrensel som er
produsert av råstoff dyrket i disse statene, oppfyller de aktuelle
kriteriene for en bærekraftig utvikling. Når slike avtaler inngås,
skal det tas behørig hensyn til tiltak truffet med sikte på å
bevare områder som i kritiske situasjoner gir grunnleggende
økosystemtjenester (for eksempel vern av nedbørfelt og
erosjonsforebyggende tiltak), for vern av jord, vann og luft,
indirekte endringer i arealbruk, utbedring av forringet mark,
unngåelse av overdrevent vannforbruk i områder der vann er
en knapp ressurs, samt forholdene nevnt i artikkel 17 nr. 7 annet
ledd.
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Kommisjonen kan beslutte at frivillige nasjonale eller
internasjonale ordninger som setter standarder for produksjon
av biomasseprodukter, inneholder nøyaktige data i henhold til
artikkel 17 nr. 2 eller viser at partier med biodrivstoff oppfyller
kriteriene for en bærekraftig utvikling oppført i artikkel 17
nr. 3-5. Kommisjonen kan beslutte at disse ordningene
inneholder nøyaktige data når det gjelder opplysningene
om tiltak truffet med sikte på å bevare områder som i
kritiske situasjoner gir grunnleggende økosystemtjenester
(for eksempel vern av nedbørfelt og erosjonsforebyggende
tiltak), for vern av jord, vann og luft, utbedring av forringet
mark, unngåelse av overdrevent vannforbruk i områder der
vann er en knapp ressurs, samt forholdene nevnt i artikkel 17
nr. 7 annet ledd. Kommisjonen kan også anerkjenne områder
for vern av sjeldne eller utryddelsestruede økosystemer
eller arter anerkjent i internasjonale avtaler eller oppført på
lister utarbeidet av mellomstatlige organisasjoner eller Den
internasjonale naturvernorganisasjon i henhold til artikkel 17
nr. 3 bokstav b) ii).
Kommisjonen kan beslutte at frivillige nasjonale
eller internasjonale ordninger for å måle reduksjon av
klimagassutslipp, inneholder nøyaktige data i henhold til
artikkel 17 nr. 2.
Kommisjonen kan beslutte at mark som hører inn under
virkeområdet for et nasjonalt eller regionalt omleggingsprogram
med sikte på å forbedre kraftig forringet eller sterkt forurenset
mark, oppfyller kriteriene nevnt i nr. 9 i del C i vedlegg V.
5. Kommisjonen skal treffe de beslutningene som er nevnt
i nr. 4, bare dersom den aktuelle avtalen eller ordningen
oppfyller nødvendige standarder for pålitelighet, oversiktlighet
og uavhengig revisjon. Når det gjelder ordninger for å måle
reduksjon av klimagassutslipp skal slike ordninger også
oppfylle metodekravene i vedlegg V. Lister over områder
med stort biologisk mangfold som nevnt i artikkel 17 nr. 3
bokstav b) ii), skal oppfylle nødvendige standarder for
objektivitet og sammenheng med internasjonalt anerkjente
standarder og fastsette hensiktsmessig klagebehandling.
6. Beslutningene nevnt i nr. 4, skal treffes etter
framgangsmåten med rådgivende komité nevnt i artikkel 25
nr. 3. Slike beslutninger skal være gyldige i et tidsrom på høyst
fem år.
7. Når en markedsdeltaker framlegger dokumentasjon eller
data innhentet i samsvar med en avtale eller ordning som
har vært omfattet av en beslutning i samsvar med nr. 4, i det
omfang nevnte beslutning omfatter, skal en medlemsstat ikke
kreve at leverandøren leverer ytterligere dokumentasjon på
at kriteriene for en bærekraftig utvikling oppført i artikkel 17
nr. 2-5, er oppfylt, og heller ikke opplysninger om tiltak nevnt i
nr. 3 annet ledd i denne artikkel.
8. På anmodning fra en medlemsstat eller på eget initiativ
skal Kommisjonen undersøke anvendelsen av artikkel 17 i
forbindelse med en kilde til biodrivstoff eller flytende biobrensel,
og innen seks måneder etter mottak av en anmodning og etter
framgangsmåten med rådgivende komité nevnt i artikkel 25

25.2.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

nr. 3, beslutte om den berørte medlemsstaten kan medregne
biodrivstoff eller flytende biobrensel fra den kilden for de
formålene som er nevnt i artikkel 17 nr. 1 bokstav a), b) og c).
9. Innen 31. desember 2012 skal Kommisjonen framlegge
en rapport for Europaparlamentet og Rådet om:
a) effektiviteten i det systemet som er innført for framlegging
av opplysninger om kriterier for en bærekraftig utvikling,
og
b) om det er gjennomførbart og hensiktsmessig å innføre
bindende krav i forbindelse med vern av luft, jord og vann,
idet det tas hensyn til de siste vitenskapelige dataene og
Fellesskapets internasjonale forpliktelser.
Kommisjonen skal, dersom det er relevant, foreslå korrigerende
tiltak.
Artikkel 19
Beregning av klimautslipp fra biodrivstoff og flytende
biobrensel
1. I henhold til artikkel 17 nr. 2 skal reduksjonen av
utslipp av klimagasser fra bruken av biodrivstoff og flytende
biobrensel, beregnes som følger:
a) dersom det i del A eller B i vedlegg V blir fastsatt en
standardverdi for reduksjon av klimagassutslipp for
en produksjonsprosess, og dersom verdien el for disse
biodrivstoffene eller flytende biobrenslene beregnet i
samsvar med nr. 7 i del C i vedlegg V, er lik eller mindre
enn null, ved å bruke denne standardverdien,
b) ved å bruke en faktisk verdi beregnet i samsvar med
metoden fastsatt i del C i vedlegg V, eller
c) ved å bruke en verdi som er beregnet som summen av
faktorene av formelen nevnt i nr. 1 i del C i vedlegg V, der
de oppdelte standardverdiene i del D eller E i vedlegg V
kan brukes til enkelte faktorer, og faktiske verdier, beregnet
i samsvar med metoden fastsatt i del C i vedlegg V, for alle
andre faktorer.
2. Innen 31. mars 2010 skal medlemsstatene framlegge
for Kommisjonen en rapport som inneholder en liste over
de områdene på sitt territorium som er klassifisert som nivå
2 i nomenklaturen over regionale statistikkenheter (NUTS),
eller som et mer disaggregert NUTS-nivå i samsvar med
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1059/2003
av 26. mai 2003 om innføring av en felles nomenklatur
over regionale statistikkenheter (NUTS)(1) der de typiske
klimagassutslippene fra dyrking av landbruksråvarer kan
forventes å være lavere enn eller lik utslippene som er rapportert
under overskriften «Oppdelte standardverdier for dyrking»
i del D i vedlegg V til dette direktiv, fulgt av en beskrivelse
av den metoden og de dataene som er brukt for å utarbeide
denne listen. Denne metoden skal ta hensyn til jordbunnens
egenskaper, klima og forventede avlinger av råstoff.
( 1)
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3. Standardverdiene i del A i vedlegg V for biodrivstoff,
og de disaggregerte standardverdiene for dyrking i del D i
vedlegg V for biodrivstoff og flytende biobrensel, kan brukes
bare når råstoffet til dem er:
a) dyrket utenfor Fellesskapet,
b) dyrket i Fellesskapet på områder som er med på listene
nevnt i nr. 2, eller
c) avfall eller rester, unntatt rester fra landbruk, akvakultur og
fiskeri.
Når det gjelder biodrivstoff og flytende biobrensel som ikke
hører under bokstav a), b) eller c), skal det brukes faktiske
verdier for dyrking.
4. Innen 31. mars 2010 skal Kommisjonen framlegge en
rapport for Europaparlamentet og Rådet om gjennomførbarheten
av å utarbeide lister over områder i tredjestater der de typiske
klimagassutslippene fra dyrking av landbruksråvarer kan
forventes å være lavere enn eller lik utslippene som er
rapportert under overskriften «Dyrking» i del D i vedlegg V,
om mulig fulgt av slike lister og en beskrivelse av den metoden
og de dataene som er brukt for å utarbeide dem. Rapporten skal
eventuelt følges av relevante forslag.
5. Kommisjonen skal innen 31. desember 2012 og deretter
hvert annet år framlegge rapport om de beregnede typiske
verdiene og standardverdiene i del B og E i vedlegg V, med
særlig vekt på utslipp fra transport og foredling, og kan om
nødvendig beslutte å korrigere verdiene. Disse tiltakene, som
er utformet for å endre ikke-vesentlige deler av dette direktiv,
skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med
kontroll nevnt i artikkel 25 nr. 4.
6. Kommisjonen skal innen 31. desember 2010
framlegge for Europaparlamentet og Rådet en rapport som
gjennomgår virkningen av indirekte arealbruksendring på
klimagassutslippene og foreslår måter for å gjøre denne
virkningen så liten som mulig. Rapporten skal eventuelt følges
av et forslag basert på den beste tilgjengelige vitenskapelige
dokumentasjonen, og skal inneholde en konkret metode for
utslipp som følge av endringer i karbonlagre forårsaket av
indirekte arealbruksendringer, for å sikre overholdelse av dette
direktiv, særlig artikkel 17 nr. 2.
Et slikt forslag skal omfatte nødvendige garantier for å gi
sikkerhet for investeringer som er foretatt før denne metoden
tas i bruk. Når det gjelder anlegg som produserte biodrivstoff
før utgangen av 2013, skal gjennomføringen av tiltakene
nevnt i første ledd, fram til 31. desember 2017 ikke medføre
at biodrivstoff produsert ved disse anleggene blir ansett som
ikke å oppfylle kriteriene for en bærekraftig utvikling i dette
direktiv, dersom de ellers ville ha gjort det, forutsatt at disse
biodrivstoffene oppnår en reduksjon av klimagassutslipp
på minst 45 %. Dette skal gjelde for kapasiteten ved
biodrivstoffanleggene ved utgangen av 2012.
Europaparlamentet og Rådet skal bestrebe seg på å treffe en
beslutning innen 31. desember 2012 om alle slike forslag
framlagt av Kommisjonen.
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7. Vedlegg V kan tilpasses til den tekniske og vitenskapelige
utvikling, herunder ved å tilføye verdier for ytterligere
produksjonsprosesser for biodrivstoff for de samme eller for
andre råstoffer, og ved å endre metoden fastsatt i del C. Disse
tiltakene, som er utformet for å endre ikke-vesentlige deler
av dette direktiv, blant annet ved supplering, skal vedtas etter
framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i
artikkel 25 nr. 4.
Når det gjelder standardverdiene og metoden fastsatt i
vedlegg V, skal det tas særlig hensyn til:
— beregningsmetoden for avfall og rester,
— beregningsmetoden for biprodukter,
— beregningsmetoden for kraftvarme,
— den statusen rester av landbruksvekster får som biprodukter.
Standardverdiene for biodiesel fra vegetabilsk eller animalsk
oljeavfall skal gjennomgås så snart som mulig.
Alle tilpasninger eller tilføyelser til listen over standardverdier
i vedlegg V, skal oppfylle følgende krav:
a) dersom en faktors bidrag til de samlede utslipp er liten, eller
dersom variasjonen er begrenset, eller dersom kostnaden
eller vanskeligheten med å fastsette faktiske verdier er
høy, skal standardverdiene være typiske for normale
produksjonsprosesser,
b) i alle andre tilfeller skal standardverdiene være konservative
sammenlignet med normale produksjonsprosesser.
8. Det skal fastsettes detaljerte definisjoner, herunder
tekniske spesifikasjoner som kreves for kategoriene nevnt i
nr. 9 i del C i vedlegg V. Disse tiltakene, som er utformet for
å endre ikke-vesentlige deler av dette direktiv ved supplering,
skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med
kontroll nevnt i artikkel 25 nr. 4.
Artikkel 20
Gjennomføringstiltak
Gjennomføringstiltakene nevnt i artikkel 17 nr. 3 annet ledd,
artikkel 18 nr. 3 tredje ledd, artikkel 18 nr. 6, artikkel 18 nr. 8,
artikkel 19 nr. 5, artikkel 19 nr. 7 første ledd og artikkel 19
nr. 8, skal også fullt ut ta hensyn til målene i artikkel 7a i
direktiv 98/70/EF.
Artikkel 21
Særlige bestemmelser om energi fra fornybare kilder i
transportsektoren
1. Medlemsstatene skal sikre at det gis opplysninger til
offentligheten om tilgjengeligheten av og miljøfordelene
ved alle forskjellige fornybare energikilder til transport. Når
prosentdelene av biodrivstoffer, blandet i mineraloljederivater,
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overstiger ti volumprosent, skal medlemsstatene kreve at dette
angis ved salgsstedene.
2. For å vise at de nasjonale forpliktelsene til bruk av
fornybar energi som er pålagt operatører, og at målet for
bruk av energi fra fornybare kilder er oppfylt i alle former for
transport nevnt i artikkel 3 nr. 4, skal bidraget fra biodrivstoff
produsert av avfall, rester, celluloseholdig materiale som ikke
er næringsmiddel samt lignocellulosemateriale, anses å være
dobbelt så stort som det andre biodrivstoffer utgjør.
Artikkel 22
Rapportering fra medlemsstatene
1. Hver medlemsstat skal innen 31. desember 2011 og
deretter hvert annet år, framlegge for Kommisjonen en rapport
om framgangen med hensyn til fremming og bruk av energi
fra fornybare kilder. Den sjette rapporten, som skal framlegges
innen 31. desember 2021, skal være den siste rapporten som
kreves.
Rapporten skal særlig inneholde opplysninger om:
a) den sektorvise (elektrisitet, varme og kjøling, og transport)
og den samlede andelen energi fra fornybare kilder i de to
foregående kalenderårene, og hvilke tiltak som er truffet
eller planlagt på nasjonalt plan for å fremme veksten
av energi fra fornybare kilder, idet det tas hensyn til det
veiledende forløpet i del B i vedlegg I, i samsvar med
artikkel 5,
b) innføringen av og virkemåten til støtteordninger og
andre tiltak for å fremme energi fra fornybare kilder, og
eventuelle utviklingsmønstre i de tiltakene som er benyttet
i forhold til dem som er angitt i medlemsstatens nasjonale
handlingsplan for fornybar energi, samt opplysninger om
hvordan støttet elektrisitet blir fordelt til sluttkunder i
henhold til artikkel 3 nr. 6 i direktiv 2003/54/EF,
c) hvordan medlemsstatene, når det er relevant, har lagt opp
sine støtteordninger for å ta hensyn til anvendelser av
fornybar energi som gir ytterligere fordeler i forhold til
andre, sammenlignbare anvendelser, men som også kan ha
høyere kostnader, herunder biodrivstoff framstilt av avfall,
rester, celluloseholdig materiale som ikke er næringsmiddel
og lignocellulosemateriale,
d) virkemåten til ordningen med opprinnelsesgarantier for
elektrisitet, varme og kjøling fra fornybare energikilder,
og de tiltakene som er truffet for å sikre pålitelighet og
beskytte ordningen mot svindel,
e) den framgangen som er gjort med å vurdere og forbedre
administrative framgangsmåter for å fjerne lovgivningsmessige og ikke-lovgivningsmessige hindringer for
utviklingen av energi fra fornybare kilder,
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f) hvilke tiltak som er truffet for å sikre overføring og
distribusjon av elektrisitet produsert fra fornybare
energikilder, og for å forbedre rammene eller reglene for å
bære og fordele kostnadene nevnt i artikkel 16 nr. 3,
g) utviklingen i tilgjengeligheten og bruken av biomasseressurser til energiformål,

Nr. 12/27

c) angi geografiske beliggenheter som er egnet for utnytting
av energi fra fornybare kilder, ved arealplanlegging og
etablering av fjernvarme- og fjernkjølingsanlegg.
4. I hver rapport kan medlemsstaten rette opp data fra
tidligere rapporter.
Artikkel 23

h) endringer i råvarepriser og arealbruk i medlemsstaten
knyttet til dens økte bruk av biomasse og andre former for
energi fra fornybare kilder,
i) utviklingen i og andelen av biodrivstoff framstilt av avfall,
rester, celluloseholdig materiale som ikke er næringsmiddel
og lignocellulosemateriale,
j) den beregnede virkningen som produksjonen av biodrivstoff
og flytende biobrensel har på det biologiske mangfoldet,
vannressursene, vannkvaliteten og jordkvaliteten i
medlemsstaten,
k) den beregnede nettoreduksjonen av klimagassutslipp på
grunn av bruken av energi fra fornybare kilder,
l) den beregnede overskuddsproduksjonen av energi fra
fornybare kilder sammenlignet med det veiledende
forløpet, som kan overføres til andre medlemsstater, samt
det beregnede potensialet for fellesprosjekter fram til 2020,
m) det beregnede behovet for energi fra fornybare kilder som
må dekkes ved hjelp av annet enn innenlandsk produksjon
fram til 2020, og
n) opplysninger om hvordan andelen biologisk nedbrytbart
avfall i avfallet som brukes til energiproduksjon, er
beregnet, og hvilke tiltak som er truffet for å forbedre og
kontrollere slike beregninger.
2. Ved beregning av nettoreduksjonen av klimagassutslipp
fra bruk av biodrivstoff, kan medlemsstaten når det gjelder
rapportene nevnt i nr. 1, bruke de typiske verdiene angitt i del A
og del B i vedlegg V.
3. I sin første rapport skal medlemsstaten angi om den har
planer om å:

Kommisjonens overvåking og rapportering
1. Kommisjonen skal overvåke opprinnelsen til biodrivstoff
og flytende biobrensel som brukes i Fellesskapet, og
hvilken virkning produksjonen av dette, herunder virkning
som følge av flytting, har på arealbruk i Fellesskapet og
de viktigste leverandørtredjestatene. Slik overvåking skal
bygge på medlemsstatenes rapporter, framlagt i samsvar med
artikkel 22 nr. 1, samt rapportene fra berørte tredjestater,
mellomstatlige organisasjoner, vitenskapelige undersøkelser
og alle andre relevante opplysninger. Kommisjonen skal også
overvåke endringer i råvareprisene i forbindelse med bruken
av biomasse til energi, og alle tilknyttede positive og negative
virkninger på næringsmiddeltryggheten. Kommisjonen skal
overvåke alle anlegg som artikkel 19 nr. 6 får anvendelse på.
2. Kommisjonen skal opprettholde en dialog og utveksle
opplysninger med tredjestater og produsenter av biodrivstoff,
forbrukerorganisasjoner og det sivile samfunn om den
generelle gjennomføringen av tiltakene i dette direktiv knyttet
til biodrivstoff og flytende biobrensel. Den skal innenfor
denne rammen være særlig oppmerksom på den virkningen
biodrivstoff kan ha på prisene på næringsmidler.
3. På grunnlag av rapportene framlagt av medlemsstatene
i samsvar med artikkel 22 nr. 1, og overvåkingen og analysen
nevnt i nr. 1 i denne artikkel, skal Kommisjonen hvert annet år
framlegge rapport for Europaparlamentet og Rådet. Den første
rapporten skal framlegges i 2012.
4. Ved rapportering om reduksjon av klimagassutslipp som
følge av bruken av biodrivstoff, skal Kommisjonen bruke de
verdiene som er rapportert av medlemsstatene, og skal vurdere
om og hvordan beregningen vil endre seg dersom biprodukter
ble medregnet ved hjelp av substitusjonsmetoden.
5.

I sine rapporter skal Kommisjonen særlig analysere:

a) opprette en enkelt forvaltningsmyndighet som er ansvarlig
for å behandle søknader om godkjenning, sertifisering og
lisensutstedelse for anlegg for fornybar energi, og for å
bistå søkere,

a) de relative miljømessige fordelene og kostnadene ved
forskjellig biodrivstoffer, hvilke virkninger Fellesskapets
importpolitikk har på dette, konsekvensene for
forsyningssikkerheten og metoder for å oppnå balanse
mellom innenlandsk produksjon og import,

b) sørge for automatisk godkjenning av søknader om
planlegging og tillatelse for anlegg for fornybar energi
dersom godkjenningsmyndigheten ikke har svart innen en
fastsatt frist, eller

b) virkningen av økt etterspørsel etter biodrivstoff på den
bærekraftige utviklingen i Fellesskapet og i tredjestater, idet
det tas hensyn til økonomiske og miljømessige virkninger,
herunder virkninger på det biologiske mangfoldet,
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c) muligheten til å identifisere, på en vitenskapelig objektiv
måte, geografiske områder som har høy verdi for sitt
biologiske mangfold, som ikke omfattes av artikkel 17
nr. 3,
d) virkningen av økt etterspørsel etter biomasse på sektorer
som bruker biomasse,
e) tilgjengeligheten av biodrivstoff framstilt av avfall, rester,
celluloseholdig materiale som ikke er næringsmiddel og
lignocellulosemateriale, og
f) indirekte arealbruksendringer
produksjonsprosesser.

i

tilknytning

til

alle

Kommisjonen skal, dersom det er relevant, foreslå korrigerende
tiltak.
6. På grunnlag av rapporten framlagt av medlemsstatene i
samsvar med artikkel 22 nr. 3, skal Kommisjonen analysere
effektiviteten til de tiltakene som medlemsstatene har truffet
for å opprette en enkelt forvaltningsmyndighet som er ansvarlig
for å behandle søknader om godkjenning, sertifisering og
lisensutstedelse samt bistå søkere.
7. For å kunne forbedre finansiering og samordning med
sikte på å oppnå målet på 20 % nevnt i artikkel 3 nr. 1, skal
Kommisjonen innen 31. desember 2010 framlegge en analyse
og handlingsplan for energi fra fornybare kilder, særlig med
sikte på:
a) bedre bruk av strukturfond og rammeprogrammer,
b) bedre og økt bruk av midler fra Den europeiske
investeringsbank
og
andre
offentlige
finansieringsinstitusjoner,
c) bedre tilgang til risikokapital, særlig ved å analysere
gjennomførbarheten av en risikodelingsordning for
investeringer i energi fra fornybare kilder i Fellesskapet, i
likhet med initiativet fra fondet for global energieffektivitet
og fornybar energi, som er rettet mot tredjestater,
d) bedre samordning av fellesskapsfinansiering og nasjonal
finansiering og andre former for støtte, og
e) bedre samordning til støtte for initiativer for fornybar
energi, som dersom de skal lykkes, er avhengig av handling
fra aktører i flere medlemsstater.
8. Innen 31. desember 2014 skal Kommisjonen framlegge
en rapport som særlig omhandler følgende elementer:
a) en gjennomgåelse av minsteverdiene for reduksjon
av klimagassutslipp som skal gjelde fra datoene
nevnt i artikkel 17 nr. 2 annet ledd, på grunnlag av
en konsekvensanalyse som særlig tar hensyn til den
teknologiske utviklingen, tilgjengelig teknologi og
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tilgjengeligheten av første- og andregenerasjons
biodrivstoff med en kraftig reduksjon av klimagassutslipp,
b) når det gjelder målet nevnt i artikkel 3 nr. 4, en
gjennomgåelse av:
i) kostnadseffektiviteten til de tiltakene som skal
gjennomføres for å nå målet,
ii) en vurdering av hvor gjennomførbart det er å nå målet,
samtidig som det sikres en bærekraftig produksjon
av biodrivstoff i Fellesskapet og i tredjestater, og
idet det tas hensyn til økonomiske, miljømessige og
sosiale konsekvenser, herunder indirekte virkninger
og konsekvenser for det biologiske mangfoldet, samt
tilgjengeligheten på markedet av andregenerasjons
biodrivstoff,
iii) hvilken virkning gjennomføringen av målet har på
tilgjengeligheten av næringsmidler til overkommelige
priser,
iv) tilgjengeligheten på markedet av elektriske kjøretøyer,
hybridkjøretøyer og hydrogendrevne kjøretøyer, samt
den metoden som velges for å beregne andelen energi
fra fornybare kilder som brukes i transportsektoren,
v) vurderingen av særlige markedsforhold, idet det særlig
tas hensyn til markeder der transportdrivstoff utgjør mer
enn halvparten av sluttforbruket av energi, og markeder
som er helt avhengige av importert biodrivstoff,
c) en vurdering av gjennomføringen av dette direktiv, særlig
når det gjelder samarbeidsordninger, for å sikre at disse
ordningene, sammen med muligheten for at medlemsstatene
kan fortsette å bruke nasjonale støtteordninger nevnt i
artikkel 3 nr. 3, gjør det mulig for medlemsstatene å oppnå
de nasjonale målene definert i vedlegg I, ut fra beste
nytte-kostnadsforhold, en vurdering av den teknologiske
utviklingen og de konklusjonene som trekkes for å oppnå
målet om at 20 % av energien skal komme fra fornybare
kilder på fellesskapsplan.
På grunnlag av denne rapporten skal Kommisjonen eventuelt
framlegge forslag for Europaparlamentet og Rådet som
omhandler elementene ovenfor, og særlig:
— når det gjelder elementet i bokstav a), en endring av minste
reduksjon av klimagassutslipp som er omtalt i nevnte
bokstav, og
— når det gjelder elementet i bokstav c), egnede tilpasninger
av samarbeidstiltakene fastsatt i dette direktiv, for å øke
effektiviteten i disse med sikte på å oppnå målet på 20 %.
Slike forslag skal verken påvirke målet på 20 % eller
medlemsstatenes kontroll over nasjonale støtteordninger
og samarbeidstiltak.
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9. I 2018 skal Kommisjonen framlegge et veikart for
fornybar energi for tiden etter 2020.
Dette veikartet skal eventuelt følges av forslag til
Europaparlamentet og Rådet for tiden etter 2020. Veikartet skal
ta hensyn til erfaringene fra gjennomføringen av dette direktiv,
og til den teknologiske utviklingen innen energi fra fornybare
kilder.
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e) opplysningene nevnt i artikkel 7 nr. 2 og 3 og artikkel 9
nr. 4 og 5 om fellesprosjekter,
f) medlemsstatenes nasjonale rapporter nevnt i artikkel 22,
g) Kommisjonens rapporter nevnt i artikkel 23 nr. 3.

10. I 2021 skal Kommisjonen framlegge en rapport der
gjennomføringen av dette direktiv blir gjennomgått. Denne
rapporten skal særlig omhandle den rollen som følgende
elementer har hatt for å gjøre medlemsstatene i stand til å oppnå
de nasjonale målene som er definert i vedlegg I, ut fra beste
nytte-kostnadsforhold:

På anmodning fra den medlemsstaten som framla
opplysningene, skal imidlertid Kommisjonen ikke offentliggjøre
medlemsstatenes prognosedokumenter nevnt i artikkel 4 nr. 3,
eller opplysningene i medlemsstatenes nasjonale rapporter
nevnt i artikkel 22 nr. 1 bokstav l) og m).

a) prosessen med å klargjøre prognoser og nasjonale
handlingsplaner for fornybar energi,

Artikkel 25

b) effektiviteten i samarbeidsordningene,
c) den teknologiske utviklingen innen energi fra fornybare
kilder, herunder utviklingen av bruk av biodrivstoff i
kommersiell luftfart,
d) effektiviteten i de nasjonale støtteordningene, og
e) konklusjonene fra Kommisjonens rapporter nevnt i nr. 8 og
9.
Artikkel 24
Åpenhetsplattform
1. Kommisjonen skal opprette en offentlig åpenhetsplattform
på Internett. Denne plattformens formål er å øke åpenheten
og forenkle og fremme samarbeid mellom medlemsstatene,
særlig når det gjelder statistiske overføringer nevnt i artikkel 6,
og fellesprosjekter nevnt i artikkel 7 og 9. Dessuten kan
plattformen brukes til å offentliggjøre relevante opplysninger
som Kommisjonen eller en medlemsstat anser å være av stor
betydning for dette direktiv og for å nå direktivets mål.
2. Kommisjonen skal offentliggjøre følgende opplysninger
på åpenhetsplattformen, eventuelt i en sammenfattet form
som bevarer fortroligheten til forretningsmessig følsomme
opplysninger.
a) medlemsstatenes nasjonale handlingsplaner for fornybar
energi,

Komiteer
1. Unntatt i de tilfellene som er nevnt i nr. 2, skal
Kommisjonen bistås av komiteen for fornybare energikilder.

2. I spørsmål vedrørende bærekraften til biodrivstoff og
flytende biobrensel, skal Kommisjonen bistås av komiteen for
biodrivstoffers og flytende biobrenslers bærekraft.

3. Når det vises til dette nummer, får artikkel 3 og 7 i
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

4. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1‑4 og
artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som
det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Artikkel 26
Endringer og oppheving
1. I direktiv 2001/77/EF skal artikkel 2, artikkel 3 nr. 2 og
artikkel 4-8 oppheves med virkning fra 1. april 2010.

2. I direktiv 2003/30/EF skal artikkel 2, artikkel 3 nr. 2 og 5
og artikkel 5 og 6 oppheves med virkning fra 1. april 2010.

b) medlemsstatenes prognosedokumenter nevnt i artikkel 4
nr. 3, supplert så snart som mulig med Fellesskapets oversikt
over overskuddsproduksjon og beregnet importbehov,

3. Direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF oppheves med
virkning fra 1. januar 2012.

c) medlemsstatenes tilbud om å samarbeide om statistiske
overføringer eller fellesprosjekter, på anmodning fra den
berørte medlemsstaten,

Artikkel 27

d) opplysningene nevnt i artikkel 6 nr. 2 om statistiske
overføringer mellom medlemsstatene,

Innarbeiding i nasjonal lovgivning
1. Med forbehold for artikkel 4 nr. 1, 2 og 3 skal
medlemsstatene innen 5. desember 2010 sette i kraft de lover og
forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv.
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Artikkel 29

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.

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

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

Utferdiget i Strasbourg, 23. april 2009.

Adressater

Artikkel 28
Ikrafttredelse

For Europaparlamentet

For Rådet

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

H.-G. PÖTTERING

P. NEČAS

President

Formann
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VEDLEGG I

Nasjonale overordnede mål for andelen energi fra fornybare kilder i brutto sluttforbruk av energi i 2020(1)

A. Nasjonale overordnede mål
Andel energi fra fornybare kilder i brutto
sluttforbruk av energi, 2005 (S2005)

Mål for andel energi fra fornybare kilder
i brutto sluttforbruk av energi, 2020
(S2020)

Belgia

2,2 %

13 %

Bulgaria

9,4 %

16 %

Den tsjekkiske republikk

6,1 %

13 %

Danmark

17,0 %

30 %

Tyskland

5,8 %

18 %

Estland

18,0 %

25 %

Irland

3,1 %

16 %

Hellas

6,9 %

18 %

Spania

8,7 %

20 %

Frankrike

10,3 %

23 %

Italia

5,2 %

17 %

Kypros

2,9 %

13 %

Latvia

32,6 %

40 %

Litauen

15,0 %

23 %

Luxembourg

0,9 %

11 %

Ungarn

4,3 %

13 %

Malta

0,0 %

10 %

Nederland

2,4 %

14 %

Østerrike

23,3 %

34 %

Polen

7,2 %

15 %

Portugal

20,5 %

31 %

Romania

17,8 %

24 %

Slovenia

16,0 %

25 %

Den slovakiske republikk

6,7 %

14 %

Finland

28,5 %

38 %

Sverige

39,8 %

49 %

Det forente kongerike

1,3 %

15 %

B. Veiledende forløp
Det veiledende forløpet nevnt i artikkel 3 nr. 2, skal bestå av følgende andeler energi fra fornybare kilder:
S2005 + 0,20 (S2020 – S2005), som gjennomsnitt for toårsperioden 2011-2012,
S2005 + 0,30 (S2020 – S2005), som gjennomsnitt for toårsperioden 2013-2014,
(1)

For å kunne oppnå de nasjonale målene fastsatt i dette vedlegg, understrekes det at retningslinjene for statlig støtte til miljøvern
anerkjenner det kontinuerlige behovet for nasjonale støtteordninger for å fremme energi fra fornybare kilder.
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S2005 + 0,45 (S2020 – S2005), som gjennomsnitt for toårsperioden 2015-2016, og
S2005 + 0,65 (S2020 – S2005), som gjennomsnitt for toårsperioden 2017-2018,
der:
S2005 = andelen for den berørte medlemsstaten i 2005 som angitt i tabellen i del A,
og
S2020 = andelen for den berørte medlemsstaten i 2020 som angitt i tabellen i del A.

__________
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VEDLEGG II
Normaliseringsregel for innberetning av elektrisitet produsert fra vannkraft og vindkraft
Følgende regel skal anvendes for innberetning av elektrisitet produsert fra vannkraft i en gitt medlemsstat:

der:
N

=

referanseår,

QN(norm)

=

normalisert elektrisitet produsert ved alle vannkraftanlegg i medlemsstaten i året N, for
innregningsformål,

Qi

=

mengden elektrisitet som faktisk ble produsert i året i ved alle vannkraftanlegg i medlemsstaten, målt i
GWh, unntatt produksjon fra pumpekraftverk med vann som tidligere er pumpet opp til et høyere nivå,

Ci

=

samlet installert kapasitet, fratrukket pumpekraft, i alle vannkraftanlegg i medlemsstaten ved utgangen
av året i, målt i MW.

Følgende regel skal anvendes for innregning av elektrisitet produsert fra vindkraft i en gitt medlemsstat:

der:
N

=

referanseår,

QN(norm)

=

normalisert elektrisitet produsert ved alle vindkraftanlegg i medlemsstaten i året N, for
innberetningsformål,

Qi

=

mengden elektrisitet som faktisk ble produsert i året i ved alle vindkraftanlegg i medlemsstaten, målt
i GWh,

Cj

=

samlet installert kapasitet i alle vindkraftanlegg i medlemsstaten ved utgangen av året j, målt i MW,

n

=

4 eller antall år før året N der det foreligger data for kapasitet og produksjon i den aktuelle
medlemsstaten, avhengig av hva som er lavest.

_______

Nr. 12/33

Nr. 12/34

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

25.2.2016

VEDLEGG III

Energiinnhold i transportdrivstoff
Energiinnhold per
volumenhet
(nedre brennverdi, MJ/l)

Energiinnhold per vektenhet
(nedre brennverdi, MJ/kg)

Drivstoff

Bioetanol (etanol produsert av biomasse)

27

Bio-ETBE (etyltertbutyleter produsert av bioetanol)

36 (hvorav 37 % fra 27 (hvorav 37 % fra
fornybare kilder)
fornybare kilder)

Biometanol (metanol produsert av biomasse, til bruk som 20
biodrivstoff)
Bio-MTBE (metyltertbutyleter produsert av biometanol)

21

16

35 (hvorav 22 % fra 26 (hvorav 22 % fra
fornybare kilder)
fornybare kilder)

Bio-DME (dimetyleter produsert av biomasse, til bruk som 28
biodrivstoff)

19

Bio-TAEE (tertiæramyletyleter produsert av bioetanol)

38 (hvorav 29 % fra 29 (hvorav 29 % fra
fornybare kilder)
fornybare kilder)

Biobutanol (butanol av biomasse, til bruk som biodrivstoff)

33

27

Biodiesel (metylester produsert av vegetabilsk eller animalsk 37
olje av dieselkvalitet, til bruk som biodrivstoff)

33

Fischer-Tropsch-diesel (et syntetisk hydrokarbon eller en 44
blanding av syntetiske hydrokarboner produsert av biomasse)

34

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje
termokjemisk behandlet med hydrogen)

olje 44

34

Ren vegetabilsk olje (olje produsert av oljeplanter gjennom 37
pressing, ekstraksjon eller lignende metoder, rå eller raffinert,
men ikke kjemisk modifisert, forutsatt at den kan brukes i
den aktuelle typen motorer, og at den oppfyller de tilsvarende
utslippskravene)

34

(vegetabilsk

Biogass (en brenngass produsert av biomasse og/eller av 50
den biologisk nedbrytbare delen av avfall, som kan renses til
naturgasskvalitet, til bruk som biodrivstoff eller tregass)

—

Bensin

43

32

Diesel

43

36
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VEDLEGG IV

Sertifisering av installatører

Sertifiseringsordningene eller tilsvarende kvalifikasjonsordninger nevnt i artikkel 14 nr. 3, skal bygge på følgende
kriterier:
1.

Sertifiserings- eller kvalifikasjonsprosessen skal være oversiktlig og klart definert av medlemsstaten eller den
forvaltningsmyndigheten de utnevner.

2.

Installatører av biomasseanlegg, varmepumper, anlegg for utnytting av grunnvarme, solcelleanlegg og anlegg for
termisk solenergi skal sertifiseres ved et akkreditert utdanningsprogram eller utdanningssted.

3.

Akkrediteringen av utdanningsprogrammet eller utdanningsstedet skal foretas av medlemsstatene eller de
forvaltningsmyndighetene de utnevner. Akkrediteringsorganet skal sikre at utdanningsstedet kontinuerlig tilbyr
utdanningsprogrammet med god dekning både regionalt og nasjonalt. Utdanningsstedet skal ha tilstrekkelig teknisk
utstyr, herunder noe laboratorieutstyr eller tilsvarende utstyr, til å kunne tilby praktisk opplæring. Utdanningsstedet
skal også i tillegg til den grunnleggende utdanningen, kunne tilby korte oppfriskingskurs om aktuelle emner,
herunder ny teknologi, slik at det vil være mulig å få livslang læring om installasjonsarbeid. Utdanningsstedet kan
være produsenten av utstyret eller anlegget, institusjoner eller organisasjoner.

4.

Utdanningen som leder fram til sertifisering eller kvalifikasjon som installatør, skal inneholde både teoretiske
og praktiske deler. Når utdanningen er ferdig, skal installatøren ha tilstrekkelig kompetanse til å installere det
relevante utstyret og de relevante anleggene slik at de oppfyller kundenes krav til ytelse og driftssikkerhet, er av
god håndverksmessig kvalitet og oppfyller alle gjeldende regler og standarder, herunder energi- og miljømerking.

5.

Utdanningskurset skal avsluttes med en prøve som gir sertifisering eller kvalifikasjon. Prøven skal omfatte en
praktisk vurdering av om biokjeler og -ovner, varmepumper, overflatenære anlegg for utnytting av grunnvarme,
solcelleanlegg eller anlegg for termisk solenergi er korrekt installert.

6.

Sertifiseringsordningene eller tilsvarende kvalifikasjonsordninger nevnt i artikkel 14 nr. 3, skal ta behørig hensyn til
følgende retningslinjer:
a) Akkrediterte utdanningsprogrammer skal tilbys til installatører med arbeidserfaring som har gjennomgått eller
er i ferd med å gjennomgå følgende typer utdanning:
i)

når det gjelder installatører av biomassekjeler og -ovner: utdanning som rørlegger, varmeingeniør eller
tekniker med spesialisering innen varme-, kjøle- og sanitæranlegg forutsettes,

ii) når det gjelder installatører av varmepumper: utdanning som rørlegger eller kjøletekniker med
grunnleggende elektriker- eller rørleggerkompetanse (skjæring av rør og skjøting av rør ved sveising,
lodding og liming, isolering, tetting av rørdeler, tetthetsprøving samt installasjon av varme- og kjøleanlegg)
forutsettes,
iii) når det gjelder installatører av solcelleanlegg eller anlegg for termisk solenergi: utdanning som rørlegger
eller elektriker med rørlegger-, elektriker- eller taktekkingskompetanse, herunder kunnskap om skjøting
av rør ved sveising, lodding og liming, tetting av rørdeler, tetthetsprøving av rørsystemer, tilkopling av
ledninger, kjennskap til vanlige takmaterialer samt metoder for isolering og tetning forutsettes, eller
iv) yrkesrettet opplæring som gir installatøren relevante kvalifikasjoner tilsvarende tre års utdanning i
de fagene som er nevnt i bokstav a), b) eller c), herunder både teoretisk undervisning og praksis på en
arbeidsplass.
b) Den teoretiske delen av utdanningen til installatører av bioovner og -kjeler skal gi en oversikt over
markedssituasjonen for biomasse og omfatte økologiske aspekter, biobrensler, logistikk, brannvern,
tilknyttede subsidier, forbrenningsteknikk, tenningssystemer, optimale hydraulikkløsninger, kostnads- og
lønnsomhetssammenligninger samt konstruksjon, installasjon og vedlikehold av biomassekjeler og -ovner.
Utdanningen skal også gi god kunnskap om alle europeiske standarder for teknologi og biomassebrensel, for
eksempel pelleter, og om nasjonal lovgivning og fellesskapsrett knyttet til biomasse.
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c) Den teoretiske delen av utdanningen til installatører av varmepumper skal gi en oversikt over markedssituasjonen
for varmepumper og omfatte geotermiske ressurser og jordtemperatur i forskjellige regioner, identifisering
av jord- og bergarter og deres varmeledningsevne, bestemmelser om utnyttelse av geotermiske ressurser,
mulighetene til å bruke varmepumper i bygninger og fastslå det mest egnede varmepumpeanlegget, kunnskap
om deres tekniske krav, sikkerhet, luftfiltrering, tilkopling til varmekilden og anleggets utforming. Utdanningen
skal også gi god kunnskap om alle europeiske standarder for varmepumper og om relevant nasjonal lovgivning
og fellesskapsrett. Installatøren skal ha følgende nøkkelkompetanse:
i)

en grunnleggende forståelse av de fysiske og driftsmessige prinsippene i en varmepumpe, herunder
særtrekkene ved varmepumpens sirkulasjonssystem: sammenheng mellom kjølelegemets lave temperatur,
varmekildens høye temperatur, og anleggets effektivitet, fastsettelse av effektfaktoren (COP) og
årsvarmefaktoren (SPF),

ii) en forståelse av delene og deres funksjon i varmepumpens sirkulasjonssystem, herunder kompressor,
ekspansjonsventil, fordamper, kondensator, fester og rørdeler, smøreolje, kjølemiddel, samt mulighetene
til overheting, underkjøling og kjøling med varmepumper, og
iii) evne til å velge og dimensjonere deler ved vanlige installasjonssituasjoner, herunder å fastslå typiske verdier
for varmelasten i forskjellige bygninger og for varmtvannsproduksjonen basert på energiforbruket, beregne
varmepumpens kapasitet ut fra varmelasten for varmtvannsproduksjonen, bygningens lagringsmasse og
ved brudd i strømtilførselen, velge deler til buffertanken og beregne tankens volum samt muligheten for å
integrere et ekstra varmesystem.
d) Den teoretiske delen av utdanningen til installatører av solcelleanlegg og anlegg for termisk solenergi skal gi
en oversikt over markedssituasjonen for solenergiprodukter og kostnads- og lønnsomhetssammenligninger,
og omfatte økologiske aspekter, deler, egenskaper ved og dimensjonering av solenergisystemer, valg av
riktige anlegg og dimensjonering av deler, bestemmelse av varmebehov, brannvern, tilknyttede subsidier samt
konstruksjon, installasjon og vedlikehold av solcelleanlegg og anlegg for termisk solenergi. Utdanningen
skal også gi god kunnskap om alle europeiske standarder for teknologi, sertifisering som for eksempel Solar
Keymark, og tilknyttet nasjonal lovgivning og fellesskapsrett. Installatøren skal ha følgende nøkkelkompetanse:
i)

evnen til å utføre arbeidet sikkert med nødvendig verktøy og utstyr, følge det regelverket og de standardene
som gjelder sikkerhet, og kunne se risikoene ved rørlegger- og elektrikerarbeid og annen risiko som
foreligger i forbindelse med solenergianlegg,

ii) evnen til å identifisere anlegg og de delene i det som er spesifikke for aktive og passive anlegg, herunder
den mekaniske konstruksjonen, og fastslå delenes plassering samt anleggets utforming og sammensetning,
iii) evnen til å avgjøre hvor stort installasjonsområde som kreves, retning og helling på solceller og
solvannvarmere, idet det tas hensyn til skyggeforhold, solinnfall, strukturell integritet og installasjonens
egnethet i forhold til bygningen eller klimaet, samt identifisere forskjellige installasjonsmetoder for
forskjellige typer tak, samt balanse i det systemutstyret som kreves for installasjonen, og
iv) særlig når det gjelder solcelleanlegg, evnen til å tilpasse den elektriske konstruksjonen, herunder fastslå
normal belastningsstrøm, velge hensiktsmessige typer ledere og hensiktsmessig merkekapasitet for hver
elektrisk krets, fastslå hensiktsmessig størrelse, merkekapasitet og plassering for alt tilknyttet utstyr og alle
delsystemer og velge et hensiktsmessig sammenkoplingspunkt.
e) Installatørsertifiseringen skal være tidsbegrenset, slik at det vil kreves et oppfriskingskurs eller lignende for å
beholde sertifiseringen.
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VEDLEGG V

Regler for beregning av virkningen på klimagassene av biodrivstoff, flytende biobrensel og tilsvarende fossilt
brensel som de sammenlignes med

A. Typiske verdier og standardverdier for biodrivstoff som produseres uten netto karbonutslipp som følge av
arealbruksendring
Produksjonsprosess for biodrivstoff

Typisk reduksjon av
klimagassutslipp

Standard reduksjon av
klimagassutslipp

Etanol fra sukkerbete

61 %

52 %

Etanol fra hvete (prosessdrivstoff ikke angitt)

32 %

16 %

prosessdrivstoff

i 32 %

16 %

Etanol fra hvete
kraftvarmeanlegg)

(lignitt

som

Etanol fra hvete
konvensjonell kjel)

(naturgass

som

prosessdrivstoff

i 45 %

34 %

Etanol fra hvete
kraftvarmeanlegg)

(naturgass

som

prosessdrivstoff

i 53 %

47 %

Etanol fra hvete
kraftvarmeanlegg)

(halm

prosessdrivstoff

i 69 %

69 %

Etanol fra mais, produsert i Fellesskapet (naturgass som 56 %
prosessdrivstoff i kraftvarmeanlegg)

49 %

Etanol fra sukkerrør

71 %

71 %

Andelen fra fornybare kilder av etyltertbutyleter (ETBE)

Lik den produksjonsprosessen for etanol som er
brukt

Andelen fra fornybare kilder av tærtieramyletyleter (TAEE)

Lik den produksjonsprosessen for etanol som er
brukt

Biodiesel fra rapsfrø

45 %

38 %

Biodiesel fra solsikke

58 %

51 %

Biodiesel fra soyabønner

40 %

31 %

Biodiesel fra palmeolje (prosess ikke angitt)

36 %

19 %

Biodiesel fra palmeolje (prosess med metanfangst ved 62 %
oljemølle)

56 %

Biodiesel fra vegetabilsk eller animalsk(*) avfallsolje

88 %

83 %

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra rapsfrø

51 %

47 %

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra solsikke

65 %

62 %

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra palmeolje (prosess 40 %
ikke angitt)

26 %

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra palmeolje (prosess 68 %
med metanfangst ved oljemølle)

65 %

Ren vegetabilsk olje fra rapsfrø

58 %

57 %

Biogass fra organisk kommunalt avfall som komprimert 80 %
naturgass

73 %

Biogass fra bløtgjødsel som komprimert naturgass

84 %

81 %

Biogass fra fast gjødsel som komprimert naturgass

86 %

82 %

som

(*) Omfatter ikke animalsk olje produsert av animalske biprodukter klassifisert som kategori 3-materiale i samsvar med
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 av 3. oktober 2002 om hygieneregler for animalske biprodukter som
ikke er beregnet på konsum(1)

______________
(1)

EFT L 273 av 10.10.2002, s. 1.
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B. Beregnede typiske verdier og standardverdier for framtidig biodrivstoff som i januar 2008 ikke var tilgjengelig på
markedet, eller som fantes på markedet bare i ubetydelige mengder, og som produseres uten netto karbonutslipp
som følge av arealbruksendring
Typisk reduksjon av
klimagassutslipp

Produksjonsprosess for biodrivstoff

Standard reduksjon av
klimagassutslipp

Etanol fra hvetehalm

87 %

85 %

Etanol fra treavfall

80 %

74 %

Etanol fra dyrket skog

76 %

70 %

Fischer-Tropsch-diesel fra treavfall

95 %

95 %

Fischer-Tropsch-diesel fra dyrket skog

93 %

93 %

Dimetyleter (DME) fra treavfall

95 %

95 %

DME fra dyrket skog

92 %

92 %

Metanol fra treavfall

94 %

94 %

Metanol fra dyrket skog

91 %

91 %

Andelen fra fornybare kilder av metyltertbutyleter (MTBE)

Lik den produksjonsprosessen for metanol som er
brukt

C. Metode
1.

Klimagassutslipp fra produksjon og bruk av transportdrivstoff, biodrivstoff og flytende biobrensel skal beregnes
slik:
E = eec + el + ep + etd + eu – esca – eccs – eccr – eee,
der:
E

=

samlet utslipp fra bruk av drivstoffet

eec =

utslipp fra utvinning eller dyrking av råstoff

el

=

utslipp på årsbasis fra endringer i karbonlagre forårsaket av arealbruksendring

ep

=

utslipp fra foredling

etd =

utslipp fra transport og distribusjon

eu

utslipp fra bruk av drivstoffet

=

esca =

utslippsreduksjon fra akkumulering av karbon i jord gjennom forbedret landbruksforvaltning

eccs =

utslippsreduksjon fra fangst og geologisk lagring av karbon

eccr =

utslippsreduksjon fra fangst og erstatning av karbon

eee =

utslippsreduksjon fra overskuddselektrisitet fra kraftvarme.

Utslipp fra produksjon av maskiner og utstyr skal ikke medregnes.
2.

Klimagassutslipp fra drivstoff, E, skal uttrykkes i gram CO2-ekvivalenter per MJ drivstoff, gCO2eq/MJ.

3.

Som unntak fra nr. 2 kan verdier som beregnes i form av gCO2eq/MJ for transportdrivstoff, justeres for å ta
hensyn til forskjellene mellom drivstoff når det gjelder utført nyttearbeid, uttrykt som km/MJ. Slike justeringer
skal gjøres bare dersom forskjellen i utført nyttearbeid kan dokumenteres.

4.

Reduksjon av klimagassutslipp fra biodrivstoff og flytende biobrensel skal beregnes slik:
REDUKSJON = (EF – EB)/EF,
der:
EB =

samlet utslipp fra drivstoffet eller det flytende biobrenselet, og

EF =

samlet utslipp fra fossilt brensel som de sammenlignes med.
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5.

De klimagassene som omfattes av nr. 1, er CO2, N2O og CH4. Med sikte på å beregne CO2-ekvivalens skal
følgende verdier brukes for disse gassene:
CO2:

1

N2O:

296

CH4:

23

6.

Utslipp fra utvinning eller dyrking av råstoff, eec, skal omfatte utslipp fra selve utvinnings- eller
dyrkingsprosessen, fra innsamlingen av råstoff, fra avfall og lekkasjer, og fra produksjonen av kjemikalier
eller produkter brukt ved utvinning eller dyrking. CO2-fangst ved dyrking av råstoff skal ikke regnes med.
Sertifiserte reduksjoner av klimagassutslipp fra gassavbrenning ved oljeproduksjonsanlegg overalt i verden
skal trekkes fra. Beregninger av utslipp fra dyrking kan utledes fra bruken av gjennomsnitt beregnet for mindre
geografiske områder enn dem som er brukt ved beregningen av standardverdiene, som et alternativ til å bruke
faktiske verdier.

7.

Utslipp på årsbasis fra endringer i karbonlagre forårsaket av arealbruksendring, el, skal beregnes ved å fordele
samlede utslipp likt over 20 år. Til beregning av disse utslippene skal følgende regel gjelde:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P – eB(1),
der:
el

8.

=

klimagassutslipp på årsbasis fra endringer i karbonlagre forårsaket av arealbruksendring (målt som
masse CO2-ekvivalenter per enhet biodrivstoffenergi),

CSR =

karbonlageret per arealenhet tilknyttet referansearealbruken (målt som masse karbon per arealenhet,
herunder både jord og vegetasjon). Referansearealbruken skal være arealbruken i januar 2008 eller 20
år før råstoffet ble hentet ut, avhengig av hva som er senest,

CSA =

karbonlageret per arealenhet tilknyttet den faktiske arealbruken (målt som masse karbon per arealenhet,
herunder både jord og vegetasjon). I tilfeller der karbonlageret akkumuleres over mer enn ett år, skal
verdien som tilskrives CSA, være det beregnede lageret per arealenhet etter 20 år, eller når avlingen er
moden, avhengig av hva som er tidligst,

P

=

avlingens produktivitet (målt som biodrivstoffets eller det flytende biobrenselets energiinnhold per
arealenhet per år), og

eB =

bonus på 29 gCO2eq/MJ biodrivstoff eller flytende biobrensel dersom biomassen hentes ut fra utbedret
forringet mark på de vilkårene som er fastsatt i nr. 8.

Bonusen på 29 gCO2eq/MJ skal tildeles dersom det kan dokumenteres at marken:
a) ikke ble brukt til landbruksformål eller noen annen virksomhet i januar 2008, og
b) hører inn under én av følgende kategorier:
i)

kraftig forringet mark, herunder slik mark som tidligere ble brukt til landbruksformål,

ii) sterkt forurenset mark.
Bonusen på 29 gCO2eq/MJ skal gjelde for et tidsrom på inntil 10 år fra den datoen da omleggingen av marken
til landbruksformål skjedde, forutsatt at det sikres en regelmessig økning av karbonlagrene og en betydelig
reduksjon av erosjon for mark som hører inn under i), og at jordforurensingen for mark som hører inn under
ii), blir redusert.
9.

Kategoriene nevnt i nr. 8 bokstav b), defineres slik:
a) «kraftig forringet mark» mark som i et betydelig tidsrom enten har hatt en betydelig saltopphopning eller
har hatt et særlig lavt innhold av organisk materiale og har vært sterkt erodert,
b) «sterkt forurenset mark» mark som er uegnet til dyrking av næringsmidler og fôr på grunn av jordforurensing.
Slik mark skal omfatte mark som har vært gjenstand for et kommisjonsvedtak i samsvar med artikkel 18 nr. 4
fjerde ledd.

(1)

Kvotienten som framkommer ved å dele molekylvekten av CO2 (44,010 g/mol) med molekylvekten av karbon (12,011 g/mol), er
lik 3,664.
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10. Kommisjonen skal innen 31. desember 2009 vedta retningslinjer for beregning av karbonlagre i jorden på
grunnlag av bind 4 av FNs klimapanels retningslinjer for nasjonal klimagassregistrering fra 2006 (IPCC
Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories — volume 4). Kommisjonens retningslinjer skal fungere
som grunnlag for beregningen av karbonlagre i jorden ved gjennomføringen av dette direktiv.
11. Utslipp fra foredling, ep, skal omfatte utslipp fra selve foredlingen, fra avfall og lekkasjer, og fra produksjonen
av kjemikalier eller produkter brukt ved foredling.
Ved innregning av forbruket av elektrisitet som ikke er produsert i drivstoffproduksjonsanlegget, forutsettes
intensiteten i klimagassutslippet ved produksjon og distribusjon av denne elektrisiteten å være lik gjennomsnittlig
utslippsintensitet ved produksjon og distribusjon av elektrisitet i en definert region. Som unntak fra denne
regelen kan produsenter bruke en gjennomsnittsverdi for et enkelt elektrisitetsverks produksjon av elektrisitet,
dersom dette verket ikke er koplet til elektrisitetsnettet.
12. Utslipp fra transport og distribusjon, etd, skal omfatte utslipp fra transport og lagring av råstoff og halvfabrikater,
og fra lagring og distribusjon av ferdige varer. Utslipp fra transport og distribusjon som skal medregnes under
nr. 6, skal ikke omfattes av dette nummer.
13. Utslipp fra bruk av drivstoffet, eu, skal antas å være null for biodrivstoff og flytende biobrensel.
14. Utslippsreduksjon fra fangst og geologisk lagring av karbon, eccs, som ikke allerede er medregnet i ep, skal
begrenses til utslipp som er unngått gjennom fangst og lagring av CO2-utslipp som er direkte knyttet til
utvinning, transport, foredling og distribusjon av drivstoff.
15. Utslippsreduksjon fra fangst og erstatning av karbon, eccr, skal begrenses til utslipp som unngås gjennom fangst
av CO2 der karbonet kommer fra biomasse, og som brukes til å erstatte fossilt avledet CO2 som brukes i
kommersielle produkter og tjenester.
16. Utslippsreduksjon fra overskuddselektrisitet fra kraftvarme, eee, skal medregnes i forhold til den
overskuddselektrisiteten som produseres ved drivstoffproduksjonsanlegg som bruker kraftvarme, unntatt når
drivstoffet som brukes til kraftvarmen, er et annet koprodukt enn rester fra landbruksvekster. Ved innregning
av denne overskuddselektrisiteten forutsettes størrelsen på kraftvarmeanlegget å være det minste som er
nødvendig for at kraftvarmeanlegget skal kunne levere den varmen som kreves for å produsere drivstoffet.
Reduksjonen av klimagassutslipp som er knyttet til denne overskuddselektrisiteten, skal antas å være lik
mengden klimagassutslipp som ville blitt sluppet ut når en lik mengde elektrisitet ble produsert i et kraftanlegg
med samme drivstoff som i kraftvarmeanlegget.
17. Dersom en drivstoffproduksjonsprosess produserer en kombinasjon av det drivstoffet som utslippene beregnes
for og ett eller flere produkter (koprodukter), skal klimagassutslippene deles mellom drivstoffet eller dets
mellomprodukt og koproduktene sett i forhold til deres energiinnhold (bestemt ved den nedre brennverdien når
det gjelder andre koprodukter enn elektrisitet).
18. Når det gjelder beregningen nevnt i nr. 17, skal utslippene som skal deles, være eec + el + de fraksjonene av
ep, etd og eee som skjer fram til og med prosesstrinnet der et koprodukt blir produsert. Dersom en fordeling av
koprodukter har skjedd ved et tidligere prosesstrinn i livssyklusen, skal fraksjonen av disse utslippene som i det
siste av disse prosesstrinnene er knyttet til produksjonen av mellomproduktet, brukes til dette formål i stedet
for de samlede utslippene.
Når det gjelder biodrivstoff og flytende biobrensel skal alle koprodukter, herunder elektrisitet som ikke hører inn
under virkeområdet i nr. 16, medregnes med hensyn til den beregningen, unntatt for rester fra landbruksvekster,
herunder halm, belger, maiskolber og nøtteskall. Koprodukter som har et negativt energiinnhold, skal anses å
ha et energiinnhold på null når det gjelder beregningen.
Avfall, rester fra landbruksvekster, herunder halm, bagasse, belger, maiskolber og nøtteskall, samt rester fra
foredling, herunder råglyserin (glyserin som ikke er raffinert), skal anses å ha klimagassutslipp på null i de
prosessene i deres livssyklus som skjer før innsamlingen av disse materialene.
Når det gjelder drivstoff produsert i raffinerier, skal raffineriet brukes som den enheten som legges til grunn for
beregningen nevnt i nr. 17.
19. Med hensyn til beregningen nevnt i nr. 4, når det gjelder biodrivstoff, skal fossilt brensel som det sammenlignes
med, EF, være det siste tilgjengelige faktiske gjennomsnittsutslippet fra den fossile delen av bensin og diesel
som er brukt i Fellesskapet, som rapportert i henhold til direktiv 98/70/EF. Dersom ingen slike data foreligger,
skal verdien som brukes, være 83,8 gCO2eq/MJ.
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Med hensyn til beregningen nevnt i nr. 4, når det gjelder flytende biobrensel som brukes til elektrisitetsproduksjon,
skal fossilt brensel som det sammenlignes med, EF, være 91 gCO2eq/MJ.
Med hensyn til beregningen nevnt i nr. 4, når det gjelder flytende biobrensel som brukes til varmeproduksjon,
skal fossilt brensel som det sammenlignes med, EF, være 77 gCO2eq/MJ.
Med hensyn til beregningen nevnt i nr. 4, når det gjelder flytende biobrensel som brukes til kraftvarme, skal
fossilt brensel som det sammenlignes med, EF, være 85 gCO2eq/MJ.
D. Disaggregerte standardverdier for biodrivstoff og flytende biobrensel
Disaggregerte standardverdier for dyrking: «e ec » som definert i del C i dette vedlegg
Typiske verdier for
klimagassutslipp
(gCO2eq/MJ)

Produksjonsprosess for biodrivstoff og flytende biobrensel

Standardverdier for
klimagassutslipp
(gCO2eq/MJ)

Etanol fra sukkerbete

12

12

Etanol fra hvete

23

23

Etanol fra mais, produsert i Fellesskapet

20

20

Etanol fra sukkerrør

14

14

Andelen fra fornybare kilder av ETBE

Lik den produksjonsprosessen for etanol som er
brukt

Andelen fra fornybare kilder av TAEE

Lik den produksjonsprosessen for etanol som er
brukt

Biodiesel fra rapsfrø

29

29

Biodiesel fra solsikke

18

18

Biodiesel fra soyabønner

19

19

Biodiesel fra palmeolje

14

14

Biodiesel fra vegetabilsk eller animalsk(*) avfallsolje

0

0

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra rapsfrø

30

30

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra solsikke

18

18

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra palmeolje

15

15

Ren vegetabilsk olje fra rapsfrø

30

30

Biogass fra organisk kommunalt avfall som komprimert 0
naturgass

0

Biogass fra bløtgjødsel som komprimert naturgass

0

0

Biogass fra fast gjødsel som komprimert naturgass

0

0

(*) Omfatter ikke animalsk olje produsert av animalske biprodukter klassifisert som kategori 3-materiale i samsvar med forordning
(EF) nr. 1774/2002.

Disaggregerte standardverdier for foredling (herunder overskuddselektrisitet): «e p – e ee » som
definert i del C i dette vedlegg
Typiske verdier for
klimagassutslipp
(gCO2eq/MJ)

Produksjonsprosess for biodrivstoff og flytende biobrensel

Standardverdier for
klimagassutslipp
(gCO2eq/MJ)

Etanol fra sukkerbete

19

26

Etanol fra hvete (prosessdrivstoff ikke angitt)

32

45

i 32

45

Etanol fra hvete (naturgass som prosessdrivstoff i 21
konvensjonell kjel)

30

Etanol fra hvete (naturgass som prosessdrivstoff i 14
kraftvarmeanlegg)

19

Etanol fra hvete
kraftvarmeanlegg)

(lignitt

som

prosessdrivstoff
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Typiske verdier for
klimagassutslipp
(gCO2eq/MJ)

Produksjonsprosess for biodrivstoff og flytende biobrensel

Etanol fra hvete (halm som prosessdrivstoff i
kraftvarmeanlegg)
Etanol fra mais, produsert i Fellesskapet (naturgass som
prosessdrivstoff i kraftvarmeanlegg)
Etanol fra sukkerrør
Andelen fra fornybare kilder av ETBE

25.2.2016

Standardverdier for
klimagassutslipp
(gCO2eq/MJ)

1

1

15

21

1
1
Lik den produksjonsprosessen for etanol som er
brukt
Andelen fra fornybare kilder av TAEE
Lik den produksjonsprosessen for etanol som er
brukt
Biodiesel fra rapsfrø
16
22
Biodiesel fra solsikke
16
22
Biodiesel fra soyabønner
18
26
Biodiesel fra palmeolje (prosess ikke angitt)
35
49
Biodiesel fra palmeolje (prosess med metanfangst ved 13
18
oljemølle)
Biodiesel fra vegetabilsk eller animalsk avfallsolje
9
13
Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra rapsfrø
10
13
Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra solsikke
10
13
Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra palmeolje (prosess 30
42
ikke angitt)
Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra palmeolje (prosess 7
9
med metanfangst ved oljemølle)
Ren vegetabilsk olje fra rapsfrø
4
5
Biogass fra organisk kommunalt avfall som komprimert 14
20
naturgass
Biogass fra bløtgjødsel som komprimert naturgass
8
11
Biogass fra fast gjødsel som komprimert naturgass
8
11
Disaggregerte standardverdier for transport og distribusjon: «e td » som definert i del C i dette
vedlegg
Typiske verdier for
klimagassutslipp
(gCO2eq/MJ)

Produksjonsprosess for biodrivstoff og flytende biobrensel

Standardverdier for
klimagassutslipp
(gCO2eq/MJ)

Etanol fra sukkerbete

2

2

Etanol fra hvete

2

2

Etanol fra mais, produsert i Fellesskapet

2

2

Etanol fra sukkerrør

9

9

Andelen fra fornybare kilder av ETBE

Lik den produksjonsprosessen for etanol som er
brukt

Andelen fra fornybare kilder av TAEE

Lik den produksjonsprosessen for etanol som er
brukt

Biodiesel fra rapsfrø

1

1

Biodiesel fra solsikke

1

1

Biodiesel fra soyabønner

13

13

Biodiesel fra palmeolje

5

5

Biodiesel fra vegetabilsk eller animalsk avfallsolje

1

1

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra rapsfrø

1

1

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra solsikke

1

1

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra palmeolje

5

5

Ren vegetabilsk olje fra rapsfrø

1

1

Biogass fra organisk kommunalt avfall som komprimert 3
naturgass

3

Biogass fra bløtgjødsel som komprimert naturgass

5

5

Biogass fra fast gjødsel som komprimert naturgass

4

4
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I alt for dyrking, foredling, transport og distribusjon
Typiske verdier for
klimagassutslipp
(gCO2eq/MJ)

Produksjonsprosess for biodrivstoff og flytende biobrensel

Standardverdier for
klimagassutslipp
(gCO2eq/MJ)

Etanol fra sukkerbete

33

40

Etanol fra hvete (prosessdrivstoff ikke angitt)

57

70

i 57

70

Etanol fra hvete (naturgass som prosessdrivstoff i 46
konvensjonell kjel)

55

Etanol fra hvete (naturgass som prosessdrivstoff i 39
kraftvarmeanlegg)

44

Etanol fra hvete
kraftvarmeanlegg)

i 26

26

Etanol fra mais, produsert i Fellesskapet (naturgass som 37
prosessdrivstoff i kraftvarmeanlegg)

43

Etanol fra sukkerrør

24

24

Andelen fra fornybare kilder av ETBE

Lik den produksjonsprosessen for etanol som er
brukt

Andelen fra fornybare kilder av TAEE

Lik den produksjonsprosessen for etanol som er
brukt

Biodiesel fra rapsfrø

46

52

Biodiesel fra solsikke

35

41

Biodiesel fra soyabønner

50

58

Biodiesel fra palmeolje (prosess ikke angitt)

54

68

Biodiesel fra palmeolje (prosess med metanfangst ved 32
oljemølle)

37

Biodiesel fra vegetabilsk eller animalsk avfallsolje

10

14

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra rapsfrø

41

44

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra solsikke

29

32

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra palmeolje (prosess 50
ikke angitt)

62

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra palmeolje (prosess 27
med metanfangst ved oljemølle)

29

Ren vegetabilsk olje fra rapsfrø

Etanol fra hvete
kraftvarmeanlegg)

(lignitt

(halm

som

som

prosessdrivstoff

prosessdrivstoff

35

36

Biogass fra organisk kommunalt avfall som komprimert 17
naturgass

23

Biogass fra bløtgjødsel som komprimert naturgass

13

16

Biogass fra fast gjødsel som komprimert naturgass

12

15

E. Beregnede disaggregerte standardverdier for framtidig biodrivstoff og flytende biobrensel som i januar 2008 ikke
var tilgjengelig på markedet, eller som fantes på markedet bare i ubetydelige mengder
Disaggregerte standardverdier for dyrking: «e ec » som definert i del C i dette vedlegg
Typiske verdier for
klimagassutslipp
(gCO2eq/MJ)

Produksjonsvei for biodrivstoff og flytende biobrensel

Standardverdier for
klimagassutslipp
(gCO2eq/MJ)

Etanol fra hvetehalm

3

3

Etanol fra treavfall

1

1

Etanol fra dyrket skog

6

6

Fischer-Tropsch-diesel fra treavfall

1

1

Fischer-Tropsch-diesel fra dyrket skog

4

4

DME fra treavfall

1

1

DME fra dyrket skog

5

5

Metanol fra treavfall

1

1

Metanol fra dyrket skog

5

5

Andelen fra fornybare kilder av MTBE

Lik den produksjonsveien for metanol som er brukt
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Disaggregerte standardverdier for foredling (herunder overskuddselektrisitet): «e p – e ee » som
definert i del C i dette vedlegg
Typiske verdier for
klimagassutslipp
(gCO2eq/MJ)

Produksjonsvei for biodrivstoff og flytende biobrensel

Standardverdier for
klimagassutslipp
(gCO2eq/MJ)

Etanol fra hvetehalm

5

7

Etanol fra skog

12

17

Fischer-Tropsch-diesel fra skog

0

0

DME fra skog

0

0

Metanol fra skog

0

0

Andelen fra fornybare kilder av MTBE

Lik den produksjonsveien for metanol som er brukt

Disaggregerte standardverdier for transport og distribusjon: «e td » som definert i del C i dette
vedlegg
Typiske verdier for
klimagassutslipp
(gCO2eq/MJ)

Produksjonsvei for biodrivstoff og flytende biobrensel

Standardverdier for
klimagassutslipp
(gCO2eq/MJ)

Etanol fra hvetehalm

2

2

Etanol fra treavfall

4

4

Etanol fra dyrket skog

2

2

Fischer-Tropsch-diesel fra treavfall

3

3

Fischer-Tropsch-diesel fra dyrket skog

2

2

DME fra treavfall

4

4

DME fra dyrket skog

2

2

Metanol fra treavfall

4

4

Metanol fra dyrket skog

2

2

Andelen fra fornybare kilder av MTBE

Lik den produksjonsveien for metanol som er brukt

I alt for dyrking, foredling, transport og distribusjon
Typiske verdier for
klimagassutslipp
(gCO2eq/MJ)

Produksjonsvei for biodrivstoff og flytende biobrensel

Standardverdier for
klimagassutslipp
(gCO2eq/MJ)

Etanol fra hvetehalm

11

13

Etanol fra treavfall

17

22

Etanol fra dyrket skog

20

25

Fischer-Tropsch-diesel fra treavfall

4

4

Fischer-Tropsch-diesel fra dyrket skog

6

6

DME fra treavfall

5

5

DME fra dyrket skog

7

7

Metanol fra treavfall

5

5

Metanol fra dyrket skog

7

7

Andelen fra fornybare kilder av MTBE

Lik den produksjonsveien for metanol som er brukt
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VEDLEGG VI
Minstekrav til et harmonisert format for nasjonale handlingsplaner for fornybar energi
1.

Forventet sluttforbruk av energi:
Brutto sluttforbruk av energi i form av elektrisitet og innen transport, oppvarming og kjøling for 2020, idet det tas
hensyn til virkningene av politiske tiltak for energieffektivitet.

2.

Nasjonale sektorvise mål for 2020 og beregnede andeler energi fra fornybare kilder i elektrisitet, oppvarming,
kjøling og transport:
a) mål for andel energi fra fornybare kilder i elektrisitet i 2020,
b) beregnet forløp for andelen energi fra fornybare kilder i elektrisitet,
c) mål for andel energi fra fornybare kilder i oppvarming og kjøling i 2020,
d) beregnet forløp for andelen energi fra fornybare kilder i oppvarming og kjøling,
e) beregnet forløp for andelen energi fra fornybare kilder i transport,
f)

3.

nasjonalt veiledende forløp som nevnt i artikkel 3 nr. 2 og del B i vedlegg I.

Tiltak for å oppnå målene:
a) oversikt over alle typer politikk og alle tiltak for å fremme bruk av energi fra fornybare kilder,
b) særlige tiltak for å oppfylle kravene i artikkel 13, 14 og 16, herunder behovet for å bygge ut eller forsterke
eksisterende infrastrukturer for å gjøre det enklere å integrere de mengdene energi fra fornybare kilder som
kreves for å oppnå det nasjonale målet for 2020, tiltak for å framskynde framgangsmåtene for godkjenning,
tiltak for å redusere de ikke-teknologiske hindringene, og tiltak vedrørende artikkel 17-21,
c) støtteordninger for å fremme bruken av energi fra fornybare kilder i elektrisitet, som anvendes av medlemsstaten
eller en gruppe medlemsstater,
d) støtteordninger for å fremme bruken av energi fra fornybare kilder i oppvarming og kjøling, som anvendes av
medlemsstaten eller en gruppe medlemsstater,
e) støtteordninger for å fremme bruken av energi fra fornybare kilder i transport, som anvendes av medlemsstaten
eller en gruppe medlemsstater,
f)

særlige tiltak for å fremme bruken av energi fra biomasse, særlig med tanke på ny utnyttelse av biomasse, idet
tas hensyn til:
i)

tilgjengelighet av biomasse: både innenlandsk potensial og import,

ii) tiltak for å øke tilgjengeligheten av biomasse, idet det tas hensyn til andre brukere av biomasse (jordbruk
og skogsbaserte sektorer),
g) planlagt bruk av statistiske overføringer mellom medlemsstater og planlagt deltaking i fellesprosjekter sammen
med andre medlemsstater og tredjestater:
i)

den beregnede overskuddsproduksjonen av energi fra fornybare kilder sammenlignet med det veiledende
forløpet, som kan overføres til andre medlemsstater,

ii) det beregnede potensialet for fellesprosjekter,
iii) det beregnede behovet for energi fra fornybare kilder som må dekkes på andre måter enn ved innenlandsk
produksjon.
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4.

Vurderinger:
a) det samlede bidraget som forventes fra hver enkelt teknologi for fornybar energi for å kunne oppfylle de
bindende målene for 2020, og det veiledende forløpet for andelene energi fra fornybare kilder i elektrisitet,
oppvarming, kjøling og transport,
b) det samlede bidraget som forventes fra tiltak for energieffektivitet og energiøkonomisering for å kunne oppfylle
de bindende målene for 2020, og det veiledende forløpet for andelene energi fra fornybare kilder i elektrisitet,
oppvarming, kjøling og transport.

_______
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VEDLEGG VII
Innregning av energi fra varmepumper
Mengden med aerotermisk, geotermisk eller hydrotermisk energi som er oppfanget av varmepumper, som skal anses
som energi fra fornybare kilder i henhold til dette direktiv, ERES, skal beregnes i samsvar med følgende formel:
ERES = Qnyttbar * (1 – 1/SPF)
der:
— Qnyttbar = den beregnede samlede nyttbare varmen som avgis fra varmepumper som oppfyller kriteriene nevnt i
artikkel 5 nr. 4, anvendt som følger: Bare varmepumper der SPF > 1,15 * 1/η skal medregnes,
— SPF = den beregnede gjennomsnittlige årsvarmefaktoren for disse varmepumpene,
— η er forholdet mellom samlet bruttoproduksjon av elektrisitet og forbruket av primærenergi for
elektrisitetsproduksjonen, og skal beregnes som et EU-gjennomsnitt basert på data fra Eurostat.
Innen 1. januar 2013 skal Kommisjonen utarbeide retningslinjer for hvordan medlemsstatene skal beregne verdiene
for Qnyttbar og SPF for de forskjellige varmepumpeteknologiene og anvendelsene, idet det tas hensyn til forskjeller i
klimatiske forhold, særlig svært kaldt klima.

_______________
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 216/2008

25.2.2016

2016/EØS/12/02

av 20. februar 2008
om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå, og om
oppheving av rådsdirektiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF(*)
EUROPAPARLAMENTET OG
EUROPEISKE UNION HAR —

RÅDET

FOR

DEN

på fellesskapsplan innenfor de grenser som angis av
Konvensjonen om internasjonal sivil luftfart, undertegnet
i Chicago 7. desember 1944 (Chicago-konvensjonen),
som alle medlemsstatene er part i.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 80 nr. 2,

3)

Chicago-konvensjonen
inneholder
allerede
minstestandarder som skal sørge for sikkerheten i sivil
luftfart og for miljøvern i tilknytning til dette. Fellesskapets
grunnleggende krav og tilhørende gjennomføringsregler
bør utformes på en slik måte at medlemsstatene oppfyller
forpliktelsene i henhold til Chicago-konvensjonen,
herunder overfor tredjestater.

4)

Fellesskapet bør, i samsvar med standardene og anbefalt
praksis fastsatt i Chicago-konvensjonen, fastsette
grunnleggende krav som skal gjelde for luftfartsprodukter,
-deler og -utstyr og personer og organisasjoner som
deltar i driften av luftfartøyer, og for personer som
deltar i opplæring og medisinsk undersøkelse av flygere.
Kommisjonen bør gis myndighet til å utarbeide de
nødvendige gjennomføringsregler.

5)

Det vil ikke være hensiktsmessig å anvende felles regler
for alle luftfartøyer, særlig for luftfartøyer som er av enkel
utforming eller som flyr hovedsakelig lokalt, eller for dem
som er bygd av amatører, er særlig sjeldne eller finnes i et lite
antall; slike luftfartøyer bør derfor fortsatt være underlagt
medlemsstatenes forskriftsbestemte tilsyn, uten at de
øvrige medlemsstater i henhold til denne forordning bør
være forpliktet til å anerkjenne slike nasjonale ordninger.
Det bør imidlertid treffes forholdsmessige tiltak for å øke
det allmenne sikkerhetsnivået for fritidsflyging. Det bør
tas særlig hensyn til fly og helikoptre med en lav største

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

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

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1)

2)

Europeiske borgere bør til enhver tid være sikret et høyt
og ensartet beskyttelsesnivå i sivil luftfart gjennom
vedtakelse av felles sikkerhetsregler, og ved tiltak
som sikrer at produkter, personer og organisasjoner
i Fellesskapet oppfyller nevnte regler samt reglene
fastsatt med henblikk på miljøvern. Dette vil bidra til å
lette fritt varebytte og fri bevegelighet for personer og
organisasjoner i det indre marked.

Dessuten bør tredjestaters luftfartøyer som flyr inn
i, innenfor eller ut av territoriet der traktaten får
anvendelse, også være underlagt hensiktsmessig tilsyn

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 163/2011 av 19. desember 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til
Den europeiske unions tidende nr. 15 av 15.3.2012, s. 58.
(1) EUT C 185 av 8.8.2006, s. 106.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 14. mars 2007 (EUT C 301 E av 13.12.2007,
s. 103), Rådets felles holdning av 15. oktober 2007 (EUT C 277 E av
20.11.2007, s. 8) og Europaparlamentets holdning av 12. desember 2007.
Rådsbeslutning av 31. januar 2008.
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tillatte startmasse og stadig større ytelse, som kan fly over
hele Fellesskapet, og som framstilles industrielt. De kan
derfor bedre reguleres på fellesskapsplan for å sikre det
nødvendige ensartede sikkerhets- og miljøvernnivå.

6)

Virkeområdet for fellesskapstiltaket bør angis tydelig,
slik at det klart framgår hvilke personer, organisasjoner
og produkter som omfattes av denne forordning og dens
gjennomføringsregler. Dette virkeområdet bør angis
tydelig ved henvisning til en liste over luftfartøyer som
denne forordning ikke får anvendelse på.

7)

Luftfartsprodukter, -deler og -utstyr, operatører som
deltar i kommersiell lufttransport samt flygere og
personer, produkter og organisasjoner som deltar i
opplæring og medisinsk undersøkelse av dem, bør
sertifiseres eller lisensieres når det er fastslått at de
oppfyller de grunnleggende krav som Fellesskapet skal
fastsette i samsvar med standarder og anbefalt praksis i
Chicago-konvensjonen. Kommisjonen bør gis myndighet
til å utarbeide de nødvendige gjennomføringsregler for
å fastsette vilkårene for utstedelse av sertifikatet eller
vilkårene for å erstatte det med en egnethetserklæring, idet
det tas hensyn til risikoen forbundet med de forskjellige
driftstypene, for eksempel visse typer arbeidsflyging og
lokale flyginger med små luftfartøyer.

8)

9)

For
ikke-kommersiell
drift
bør
driftsog
lisensieringsreglene tilpasses etter hvor teknisk komplisert
luftfartøyet er, og en tilhørende definisjon bør fastsettes.

Rettighetene i forbindelse med et fritidsflygersertifikat
bør begrenses etter den opplæring som er fulgt for
å oppnå de aktuelle kvalifikasjoner, i samsvar med
gjennomføringsreglene.

10) For at Fellesskapets mål skal nås med hensyn til fritt
varebytte og fri bevegelighet for personer og tjenester
og med hensyn til den felles transportpolitikk, bør
medlemsstatene uten ytterligere krav eller vurderinger
godta produkter, deler og utstyr, organisasjoner eller
personer som er sertifisert i samsvar med denne forordning
og dens gjennomføringsregler.

11) Det bør sørges for tilstrekkelig fleksibilitet til å ta
høyde for særlige omstendigheter, som hastetiltak
av sikkerhetshensyn og uforutsette eller begrensede
driftsbehov. Det bør likeledes være mulighet for å
oppnå et tilsvarende sikkerhetsnivå med andre midler.
Medlemsstatene bør ha rett til å gi unntak fra kravene i
denne forordning og dens gjennomføringsregler, forutsatt
at de er av strengt begrenset omfang og underlagt
hensiktsmessig fellesskapskontroll.
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12) Det er behov for bedre ordninger på alle områder som
omfattes av denne forordning, og enkelte oppgaver som
nå utføres på fellesskapsplan eller nasjonalt plan, bør
utføres av ett enkelt spesialisert organ. Det er derfor,
innenfor Fellesskapets nåværende institusjonsstruktur og
myndighetsfordeling, behov for å etablere et europeisk
flysikkerhetsbyrå (heretter kalt Byrået) som er uavhengig
når det gjelder tekniske spørsmål, og har juridisk,
administrativ og økonomisk uavhengighet. For dette
formål er det nødvendig og hensiktsmessig at dette er et
fellesskapsorgan som er en juridisk person og som utøver
den gjennomføringsmyndighet som det har fått tildelt ved
denne forordning.

13) I henhold til Fellesskapets institusjonelle system er
gjennomføring av Fellesskapets regelverk primært
medlemsstatenes
ansvar.
Sertifiseringsoppgaver
som kreves i henhold til denne forordning og dens
gjennomføringsregler, skal derfor gjennomføres på
nasjonalt plan. I visse klart definerte tilfeller bør imidlertid
Byrået gis myndighet til å utføre sertifiseringsoppgaver
som fastsatt i denne forordning. Byrået bør av samme
grunn tillates å treffe de nødvendige tiltak i forbindelse
med drift av luftfartøyer, besetningens kvalifikasjoner
eller sikkerheten til tredjestaters luftfartøyer, når dette er
det beste middel til å sikre ensartethet og lette det indre
markeds virkemåte.

14) Ved forordning (EF) nr. 2111/2005(1) pålegges Byrået en
plikt til å meddele alle opplysninger som kan være relevante
for å ajourføre fellesskapslisten over luftfartsselskaper
som av sikkerhetshensyn er underlagt driftsforbud i
Fellesskapet. Dersom Byrået nekter å gi godkjenning til
et luftfartsselskap på denne forordnings vilkår, bør det
gi Kommisjonen alle relevante opplysninger som denne
nektelsen bygger på, slik at luftfartsselskapets navn om
nødvendig kan oppføres på listen.

15) For at Fellesskapets sikkerhetsordning for sivil luftfart
skal fungere effektivt på de områder som omfattes av
denne forordning, kreves styrket samarbeid mellom
Kommisjonen, medlemsstatene og Byrået for å avdekke
sikkerhetsbrister og treffe nødvendige utbedringstiltak.

16) Fremming av en «sikkerhetskultur» og innføring av
en velfungerende reguleringsordning på områder som
omfattes av denne forordning, krever at øyenvitner
(1)

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 av 14. desember
2005 om opprettelse av en fellesskapsliste over luftfartsselskaper underlagt
driftsforbud i Fellesskapet og om informasjon til lufttransportpassasjerer om
identiteten til utførende luftfartsselskaper (EUT L 344 av 27.12.2005, s. 15).
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spontant rapporterer hendelser. Slik rapportering kan
lettes ved at de ikke er forbundet med sanksjoner, og ved
at medlemsstatene treffer hensiktsmessige tiltak for å
beskytte slike opplysninger og personer som rapporterer
dem.

17) For å sikre forbrukernes tillit til lufttransport bør det
reageres snarest mulig på resultater av undersøkelser
av flyulykker, særlig dersom de vedrører mangelfull
flykonstruksjon og/eller driftsmessige forhold.

18) For å bidra til at sikkerhetsmålene i denne forordning nås,
bør Fellesskapet gis myndighet til å pålegge økonomiske
sanksjoner for innehavere av sertifikater og godkjenninger
utstedt av Byrået. Slike økonomiske sanksjoner bør,
i samsvar med Fellesskapets rettsorden, pålegges av
Kommisjonen etter rekommandasjon fra Byrået. Det
bør understrekes at Kommisjonen ved innføring av
økonomiske sanksjoner vil kunne reagere mer nyansert,
fleksibelt og tilpasset på regelbrudd sammenlignet med
tilbakekalling av et sertifikat.

19) Siden alle beslutninger Kommisjonen treffer i henhold til
denne forordning, er underlagt De europeiske fellesskaps
domstols kontroll i samsvar med traktaten, bør Domstolen
i samsvar med traktatens artikkel 229 tildeles ubegrenset
domsmyndighet med hensyn til beslutninger der
Kommisjonen pålegger bøter eller tvangsmulkter.

20) For å imøtekomme den økende bekymring for
passasjerenes helse og velferd under flyginger er det
nødvendig å utvikle flykonstruksjoner som bedre
beskytter passasjerenes sikkerhet og helse.

21) Målene i denne forordning kan nås effektivt ved samarbeid
med tredjestater. I den forbindelse kan bestemmelsene
i denne forordning og dens gjennomføringsregler
tilpasses gjennom avtaler som Fellesskapet inngår
med disse statene. I fravær av slike avtaler bør
imidlertid medlemsstatene, under hensiktsmessig
fellesskapskontroll, tillates å anerkjenne en tredjestats
godkjenninger gitt for utenlandske produkter, deler og
utstyr, organisasjoner og personell.

22) For å bistå Fellesskapet tilstrekkelig bør Byrået tillates
å utvikle sin sakkunnskap på alle områder innen sivil
luftfartssikkerhet og miljøvern som omfattes av denne
forordning. Det bør bistå Kommisjonen ved utarbeidingen
av det nødvendige regelverk og bistå medlemsstatene og
bransjen ved gjennomføringen. Det bør kunne utstede
sertifiseringsspesifikasjoner og veiledningsmateriell,
gjennomføre tekniske undersøkelser og utstede
sertifikater etter behov; det bør bistå Kommisjonen ved
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overvåkingen av gjennomføringen av denne forordning
og dens gjennomføringsregler, og det bør gis den
nødvendige myndighet til å utføre sine oppgaver.

23) Kommisjonen og medlemsstatene bør være representert
i et styre for å kunne kontrollere Byråets virksomhet
effektivt. Styret bør gis de nødvendige fullmakter til å
utarbeide budsjettet, kontrollere gjennomføringen av
det, vedta hensiktsmessige finansielle regler, utarbeide
oversiktlige arbeidsmetoder for Byråets beslutninger
og utpeke den daglig lederen. Byrået bør også kunne
utføre forskning og sørge for hensiktsmessig samordning
med Kommisjonen og medlemsstatene. Det er ønskelig
at Byrået bistår Fellesskapet og dets medlemsstater
på området internasjonale forbindelser, herunder
harmonisering av regler, anerkjennelse av godkjenninger
og teknisk samarbeid, og det bør kunne opprette
hensiktsmessige forbindelser med luftfartsmyndighetene
i tredjestater og med internasjonale organisasjoner
som har myndighet på områder som omfattes av denne
forordning.

24) Av klarhetshensyn bør observatører fra berørte parter
være representert i Byråets styre.

25) Offentlighetens interesse krever at Byrået baserer sine
sikkerhetstiltak utelukkende på uavhengig sakkunnskap,
med streng anvendelse av denne forordning og de
gjennomføringsregler Kommisjonen vedtar for den.
For dette formål bør alle Byråets sikkerhetsrelaterte
beslutninger treffes av daglig leder, som bør ha stor
fleksibilitet med hensyn til å innhente råd og organisere
byråets indre virkemåte. Dersom Byrået skal utarbeide
alminnelige regler som de nasjonale myndigheter skal
gjennomføre, bør imidlertid medlemsstatene kunne delta
i beslutningsprosessen.

26) Det må sikres at parter som berøres av de beslutninger
Byrået treffer, har den nødvendige klageadgang, på
en måte som er hensiktsmessig for luftfartsområdets
særlige karakter. Det bør opprettes en hensiktsmessig
ankeordning, slik at daglig leders beslutninger kan
overprøves av en særskilt klageinstans, hvis beslutninger
i sin tur kan bringes inn for Domstolen.

27) For å sikre at Byrået er fullstendig selvstendig og
uavhengig, bør det ha et eget budsjett hvis inntekter
kommer hovedsakelig fra bidrag fra Fellesskapet og fra
gebyrer som brukerne av systemet betaler. Eventuelle
finansielle bidrag til Byrået fra medlemsstater, tredjestater
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eller andre enheter må ikke sette byråets uavhengighet
eller upartiskhet i fare. Fellesskapets budsjettbehandling
bør gjelde for fellesskapsbidrag og enhver annen støtte
som belastes Den europeiske unions alminnelige budsjett.
Revisjon av regnskapene bør utføres av Revisjonsretten.
28) Før det etableres noen lokalkontorer for Byrået, bør
det utarbeides alminnelige regler for å klarlegge hvilke
krav som skal oppfylles, og hvilke bidrag den berørte
medlemsstat skal yte.
29) Ettersom målene for denne forordning, som er fastsettelse
og ensartet anvendelse av felles regler på området
sikkerhet i sivil luftfart og miljøvern, ikke kan nås i
tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor, fordi
denne forordning omfatter hele Europa, 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.
30) Det er anerkjent at deltaking av europeiske stater som
ikke er medlemmer av Den europeiske union fortsatt bør
etterstrebes, for å sikre en bred felleseuropeisk dimensjon
for å fremme økt sikkerhet i sivil luftfart i hele Europa.
Europeiske stater som har inngått avtaler med Fellesskapet
om å vedta og anvende gjeldende fellesskapsrett på det
område som omfattes av denne forordning, bør knyttes til
arbeidet på vilkår som skal avtales innenfor rammen av
disse avtalene.
31) Det er et allment mål at overføringen av funksjoner
og oppgaver fra medlemsstatene til Byrået, herunder
dem som følger av deres samarbeid gjennom de felles
luftfartsmyndigheter, bør iverksettes effektivt uten noen
reduksjon i det nåværende høye sikkerhetsnivået, og
uten negative følger for sertifiseringsplanene. Det bør
treffes hensiktsmessige tiltak for å sikre den nødvendige
overgangen.
32) Ved denne forordning fastsettes felles regler for sivil
luftfart, og det opprettes et europeisk flysikkerhetsbyrå.
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1592/2002
av 15. juli 2002 om felles regler for sivil luftfart og om
opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå(1) bør derfor
oppheves.
33) Ved denne forordning fastsettes en hensiktsmessig og
omfattende ramme for utarbeiding og gjennomføring av
felles tekniske krav og administrative framgangsmåter
for sivil luftfart. Vedlegg III til rådsforordning (EØF)
( 1)

EFT L 240 av 7.9.2002, s. 1. Forordningen sist endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 334/2007 (EUT L 88 av 29.3.2007, s. 39).
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nr. 3922/91 av 16. desember 1991 om harmonisering av
tekniske krav og administrative fremgangsmåter i sivil
luftfart(2) og rådsdirektiv 91/670/EØF av 16. desember
1991 om gjensidig godkjenning av personsertifikater for
å utøve funksjoner i sivil luftfart(3) bør derfor oppheves
når tiden er inne, uten at det berører sertifiseringen eller
lisensieringen av produkter, personer og organisasjoner
som allerede er utført i samsvar med nevnte rettsakter.

34) Ved denne forordning opprettes en hensiktsmessig
og omfattende ramme for sikkerheten til tredjestaters
luftfartøyer som benytter lufthavner i Fellesskapet.
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/36/EF av
21. april 2004 om sikkerheten til tredjestaters luftfartøyer
som benytter lufthavner i Fellesskapet(4) bør derfor
oppheves når tiden er inne, og uten at det berører
gjennomføringstiltakene for innsamling av opplysninger,
inspeksjon på bakken og utveksling av opplysninger.

35) Denne forordning får anvendelse på alle andre områder
innenfor sikkerhet i sivil luftfart på grunnlag av et
framtidig forslag i samsvar med traktaten.

36) Det må treffes hensiktsmessige tiltak for å sikre
nødvendig beskyttelse av følsomme sikkerhetsdata og
for å gi offentligheten tilstrekkelige opplysninger om
sikkerhetsnivået for sivil luftfart og miljøvern i den
forbindelse, idet det tas hensyn til europaparlamentsog rådsforordning (EF) nr. 1049/2001 av 30. mai 2001
om offentlig tilgang til Europaparlamentets, Rådets
og Kommisjonens dokumenter(5) og relevant nasjonal
lovgivning. Klager mot beslutninger som Byrået treffer
i henhold til artikkel 8 i nevnte forordning, bør kunne
rettes til ombudet, eller saken bør kunne bringes inn for
Domstolen, i henhold til henholdsvis traktatens artikkel
195 og artikkel 230.

37) De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre denne
forordning, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet
som er tillagt Kommisjonen(6).

38) Særlig bør Kommisjonen gis fullmakt til å vedta
gjennomføringsregler for luftdyktighet, lisensiering
av flygebesetninger og tilhørende godkjenninger,
drift av luftfartøyer, luftfartøyer som benyttes av
(2)
()
(4)
3

(5)
(6)

EFT L 373 av 31.12.1991, s. 4. Forordningen sist endret ved
kommisjonsforordning (EF) nr. 8/2008 (EUT L 10 av 12.1.2008, s. 1).
EFT L 373 av 31.12.1991, s. 1.
EUT L 143 av 30.4.2004, s. 76. Direktivet endret ved forordning (EF)
nr. 2111/2005.
EFT L 145 av 31.5.2001, s. 43.
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).
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tredjestatsoperatører, tilsyn og håndheving samt til å vedta
en forordning om Byråets gebyrer og avgifter. Ettersom
disse tiltakene er allmenne og har som formål å endre ikkegrunnleggende 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.
39) Av hensyn til effektiviteten bør de tidsfrister som vanligvis
gjelder for framgangsmåten med forskriftskomité med
kontroll, begrenses ved vedtakelsen av grunnleggende
miljøkrav og ved vedtakelse av gjennomføringsregler for
miljøvern.
40) Siden saken haster, er det nødvendig å anvende
framgangsmåten for behandling av hastesaker i artikkel 5a
nr. 6 i beslutning 1999/468/EF når Kommisjonen treffer
beslutning om tiltak truffet av medlemsstatene som
umiddelbar reaksjon på et sikkerhetsproblem samt
om unntaksgodkjenninger som medlemsstatene har
framlagt —
VEDTATT DENNE FORORDNING:
KAPITTEL I
PRINSIPPER
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c) fremme kostnadseffektiviteten i regelverks- og
sertifiseringsprosessen og unngå dobbeltarbeid på nasjonalt
og europeisk plan,
d) bistå medlemsstatene i oppfyllelsen av deres forpliktelser
i henhold til Chicago-konvensjonen ved å fastsette et
felles tolkningsgrunnlag og en ensartet gjennomføring av
bestemmelsene i sistnevnte konvensjon, og ved å sikre at
det tas hensyn til nevnte bestemmelser innenfor rammen av
denne forordning og dens gjennomføringsregler,
e) fremme Fellesskapets syn på standarder og regler for
sikkerhet i sivil luft fart på verdensbasis ved å opprette
et egnet samarbeid med tredjestater og internasjonale
organisasjoner,
f) sørge for like konkurransevilkår for alle deltakere i det
indre luftfartsmarked.
3.

Målene nevnt i nr. 1 og 2 skal nås gjennom

a) forberedelse, vedtakelse og ensartet anvendelse av de
nødvendige rettsakter,

Artikkel 1
Virkeområde
1.

Denne forordning får anvendelse på

a) konstruksjon, framstilling, vedlikehold og drift av
luftfartsprodukter, -deler og -utstyr samt på personell og
organisasjoner som deltar i konstruksjon, framstilling og
vedlikehold av nevnte produkter, deler og utstyr.
b) personell og organisasjoner som deltar i driften av
luftfartøyer.
2. Denne forordning får ikke anvendelse når produkter,
deler, utstyr, personell og organisasjoner nevnt i nr. 1 gjør
tjeneste i militær-, toll- eller politioperasjoner eller lignende
operasjoner. Medlemsstatene skal forplikte seg til å påse at
det ved slike operasjoner, i den grad det er mulig, tas behørig
hensyn til denne forordnings formål.

b) anerkjennelse, uten ytterligere krav, av sertifikater, lisenser,
godkjenninger eller andre dokumenter som er utstedt for
produkter, personell og organisasjoner i samsvar med
denne forordning og dens gjennomføringsregler,
c) opprettelse av et uavhengig europeisk flysikkerhetsbyrå
(heretter kalt Byrået),
d) nasjonale luftfartsmyndigheters og Byråets ensartede
gjennomføring av de nødvendige rettsakter på deres
respektive ansvarsområder.
Artikkel 3
Definisjoner

Artikkel 2
Formål
1. Denne forordning har som hovedformål å etablere og
opprettholde et høyt og ensartet sikkerhetsnivå for sivil luftfart
i Europa.
2. På de områder som omfattes av denne forordning, har den
dessuten følgende formål:
a) sikre et høyt og ensartet nivå for miljøvern,
b) fremme fritt varebytte og fri bevegelighet for personer og
tjenester,

I denne forordning menes med
a) «løpende tilsyn» de oppgaver som skal utføres for å
etterprøve om vilkårene for utstedelse av et sertifikat
fortsatt er oppfylt på ethvert tidspunkt av dets gyldighetstid
samt iverksetting av eventuelle beskyttelsestiltak,
b) «Chicago-konvensjonen» konvensjonen om internasjonal
sivil luftfart med vedlegg, undertegnet i Chicago 7.
desember 1944,
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c) «produkt» et luftfartøy, en motor eller en propell,
d) «deler og utstyr» instrumenter, innretninger, mekanismer,
deler, apparater, tilleggsutstyr eller tilbehør, herunder
kommunikasjonssystemer, som brukes eller er beregnet på
bruk ved drift eller kontroll av et luftfartøy under flyging,
og som er installert i eller på luftfartøyet. Dette omfatter
deler av flyskroget, motor(er) eller propeller,
e) «sertifisering» enhver form for anerkjennelse av at
produkter, deler og utstyr samt organisasjoner eller personer
oppfyller gjeldende krav, herunder bestemmelsene i denne
forordning og dens gjennomføringsregler, samt utstedelse
av det tilknyttede sertifikat som attesterer slik oppfyllelse,
f) «godkjent organ» et organ som får utføre
sertifiseringsoppgaver under Byråets eller en nasjonal
luftfartsmyndighets kontroll og ansvar,
g) «sertifikat» enhver godkjenning, tillatelse eller ethvert
annet dokument som er utstedt som følge av sertifisering,
h) «operatør» enhver fysisk eller juridisk person som driver
eller har til hensikt å drive ett eller flere luftfartøyer,
i) «kommersiell drift» drift av et luftfartøy mot betaling
eller annen form for vederlag, som er tilgjengelig for
offentligheten, eller når den ikke er tilgjengelig for
offentligheten, som utføres i henhold til en avtale mellom
en operatør og en kunde, idet sistnevnte ikke har noen
kontroll over operatøren,
j) «motordrevet, teknisk komplisert luftfartøy»
i) et fly
— med en største sertifiserte startmasse på over 5 700
kg, eller
— sertifisert for en største passasjersetekapasitet på
over 19, eller
— sertifisert for drift med en besetning på minst to
flygere, eller
— utstyrt med turbojetmotor(er) eller flere enn én
turbopropmotor, eller
ii) et helikopter som er sertifisert
— for en største tillatte startmasse på over 3 175 kg,
eller
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— for en største passasjersetekapasitet på over ni,
eller
— for drift med en besetning på minst to flygere, eller
iii) et luftfartøy med tiltrotor,
k) «opplæringsinnretning
for
flysimulering»
enhver
type innretning der flygeforhold simuleres på
bakken; dette omfatter blant annet flysimulatorer,
flygeopplæringsinnretninger,
opplæringsinnretninger
for flyge- og flysikringsprosedyrer samt innretninger for
grunnleggende instrumentopplæring,
l) «rettighet» en påtegning som er gjort i et sertifikat om
rettighetene, særlige vilkår eller begrensninger i forbindelse
med sertifikatet,
KAPITTEL II
GRUNNLEGGENDE KRAV
Artikkel 4
Grunnleggende prinsipper og anvendelse
1. Luftfartøyer, herunder alle produkter og deler og alt utstyr
som er installert, som er
a) konstruert eller produsert av en organisasjon som Byrået
eller en medlemsstat fører sikkerhetsmessig tilsyn med,
eller
b) registrert i en medlemsstat, med mindre dens
regelverksbaserte sikkerhetstilsyn er delegert til en
tredjestat, og de ikke brukes av en operatør i Fellesskapet,
eller
c) registrert i en tredjestat og brukes av en operatør hvis
virksomhet er under tilsyn av en medlemsstat, eller benyttes
på ruter inn i, innen eller ut av Fellesskapet av en operatør
som er etablert i eller bosatt i Fellesskapet, eller
d) registrert i en tredjestat, eller registrert i en medlemsstat
som har delegert sitt regelverksbaserte sikkerhetstilsyn til
en tredjestat, og brukes av en tredjestatsoperatør på ruter
inn i innen eller ut av Fellesskapet,
skal være i samsvar med denne forordning.
2. Personell som deltar i driften av luftfartøyene nevnt i nr. 1
bokstav b), c) eller d), skal overholde denne forordning.
3. Drift av luftfartøyer som nevnt i nr. 1 bokstav b), c) og d)
skal være i samsvar med denne forordning.
4. Nr. 1 får ikke anvendelse på luftfartøyer som nevnt i
vedlegg II.
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5. Nr. 2 og 3 får ikke anvendelse på luftfartøyer som nevnt
i vedlegg II, med unntak av luftfartøyer som nevnt i bokstav
a) ii), bokstav d) og bokstav h) dersom disse benyttes til
kommersiell lufttransport.

midler anerkjennes ved at det utstedes en godkjenning til
organisasjonen. De rettigheter som er gitt den godkjente
organisasjonen samt omfanget av godkjenningen, skal
være angitt i godkjenningsvilkårene.

6. Denne forordning berører ikke tredjestaters rettigheter
som angitt i internasjonale konvensjoner, særlig Chicagokonvensjonen.

e) Organisasjoner som har ansvar for konstruksjon,
framstilling og vedlikehold av produkter, deler og utstyr,
skal påvise at de har evne og midler til å ivareta det ansvar
som er forbundet med deres rettigheter. Med mindre de er
godkjent på annen måte, skal evne og midler anerkjennes
ved at det utstedes en godkjenning til organisasjonen.
De rettigheter som er gitt den godkjente organisasjonen
samt omfanget av godkjenningen, skal være angitt i
godkjenningsvilkårene.

Artikkel 5
Luftdyktighet
1. Luftfartøyer som nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav a), b) og
c) skal oppfylle de grunnleggende krav til luftdyktighet som er
fastsatt i vedlegg I.
2. For luftfartøyer som nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav b) og
for produkter, deler og utstyr som er montert på dem, påvises
oppfyllelsen etter følgende bestemmelser:
a) Produkter skal være utstyrt med et typesertifikat.
Typesertifikatet og attestering av endringer i sertifikatet,
herunder supplerende typesertifikater, skal utstedes
når søkeren har påvist at produktet er i samsvar med et
typesertifikatgrunnlag som angitt i artikkel 20, som er
fastsatt for å sikre at de grunnleggende kravene nevnt i
nr. 1 er oppfylt, og når produktet ikke har kjennetegn eller
egenskaper som gjør det utrygt å bruke. Typesertifikatet
skal omfatte produktet, herunder alle deler og alt utstyr som
er montert på det.
b) Deler og utstyr kan være utstyrt med et særlig sertifikat når
det er påvist at de er i samsvar med detaljerte spesifikasjoner
for luftdyktighet fastsatt for å sikre oppfyllelse av de
grunnleggende kravene nevnt i nr. 1.

I tillegg
f) kan det kreves at personell med ansvar for frigivelse av et
produkt, en del eller utstyr etter vedlikehold skal være i
besittelse av et egnet sertifikat («personellsertifikat»),
g) kan den evnen som vedlikeholdsopplæringsorganisasjoner
har til å ivareta det ansvar som er forbundet med deres
rettigheter med hensyn til utstedelse av sertifikater som
nevnt i bokstav f), anerkjennes ved at det utstedes en
godkjenning.
3. Luftfartøyer som nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav a) og
produkter, deler og utstyr montert på dem skal være i samsvar
med nr. 2 bokstav a), b) og e) i denne artikkel.
4.

Som unntak fra nr. 1 og 2

a) kan det utstedes en flygetillatelse når det er påvist
at luftfartøyet er i stand til å foreta en sikker flyging
under normale vilkår. Tillatelsen skal utstedes med
hensiktsmessige begrensninger, særlig for å garantere
tredjemanns sikkerhet,

c) Alle luftfartøyer skal utstyres med et individuelt
luftdyktighetsbevis når det er påvist at luftfartøyet er
i samsvar med typekonstruksjonen som er godkjent i
typesertifikatet, og når relevante dokumenter, inspeksjoner
og prøvinger har påvist at luftfartøyet er driftssikkert.
Luftdyktighetsbeviset skal være gyldig så lenge det ikke er
midlertidig opphevet, opphevet eller tilbakekalt, og så lenge
luftfartøyet vedlikeholdes i samsvar med grunnleggende
krav til kontinuerlig luftdyktighet som angitt i vedlegg I
nr. 1.d og i samsvar med gjennomføringsreglene nevnt i
nr. 5.

b) kan det utstedes et begrenset luftdyktighetsbevis til et
luftfartøy som ikke har fått utstedt et typesertifikat i samsvar
med nr. 2 bokstav a). I så fall skal det påvises at luftfartøyet
er i samsvar med særlige luftdyktighetsspesifikasjoner, og
at det til tross for avvik fra de grunnleggende kravene i nr. 1
er mulig å garantere tilfredsstillende sikkerhet med hensyn
til den tiltenkte bruken. De luftfartøyer som er kvalifisert
for et slikt begrenset bevis, og bruksbegrensningene
for disse luftfartøyene, skal angis i samsvar med
gjennomføringsreglene nevnt i nr. 5,

d) Organisasjoner som har ansvar for vedlikehold av produkter,
deler og utstyr, skal påvise at de har evne og midler til å
ivareta det ansvar som er forbundet med deres rettigheter.
Med mindre de er godkjent på annen måte, skal evne og

c) kan det, når antallet luftfartøyer av samme type som er
kvalifisert for et begrenset luftdyktighetsbevis, gjør det
berettiget, utstedes et begrenset typesertifikat, og et egnet
typesertifikatgrunnlag kan utarbeides.
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5. Tiltak som har som formål å endre ikke-grunnleggende
bestemmelser i denne artikkel ved å utfylle den, skal vedtas
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll
fastsatt i artikkel 65 nr. 4. Disse tiltakene skal særlig angi
a) vilkår for fastsettelse av og underretning av søkere om
typesertifikatgrunnlaget som skal gjelde for et produkt,
b) vilkår for fastsettelse av og underretning av søkere om
detaljerte luftdyktighetsspesifikasjoner som skal gjelde for
deler og utstyr,
c) vilkår for fastsettelse av og underretning av søkere om
særlige luftdyktighetsspesifikasjoner som skal gjelde
for luftfartøyer som er kvalifisert for et begrenset
luftdyktighetsbevis,
d) vilkår for offentliggjøring og spredning av obligatoriske
opplysninger for å sikre produkters kontinuerlige
luftdyktighet,
e) vilkår for utstedelse, opprettholdelse, endring, midlertidig
oppheving eller tilbakekalling av typesertifikater,
begrensede typesertifikater, godkjenning av endringer
i typesertifikater, individuelle luftdyktighetsbevis,
begrensede luftdyktighetsbevis, flygetillatelser og
sertifikater for produkter, deler eller utstyr, herunder
i) vilkår for sertifikatenes gyldighetstid, og vilkår for
fornyelse av dem når det er fastsatt en begrenset
gyldighetstid,
ii) begrensninger for utstedelsen av flygetillatelser. Disse
begrensningene skal særlig omfatte følgende:
— formålet med flygingen,
— luftrommet som brukes til flygingen,
— flygebesetningens kvalifikasjoner,
— transport av andre personer enn medlemmer av
flygebesetningen,
iii) luftfartøyer som er kvalifisert for et begrenset
luftdyktighetsbevis, og tilknyttede begrensninger,
iv) minstepensum for typerettighetsopplæring for
personell med ansvar for å sertifisere vedlikehold, for å
sikre samsvar med nr. 2 bokstav f),
v) minstepensum for typerettighetsopplæring for flygere
og kvalifisering av tilhørende simulatorer, for å sikre
samsvar med artikkel 7,
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vi) eventuelt grunnleggende minsteutstyrsliste og
ytterligere luftdyktighetsspesifikasjoner for en gitt type
drift, for å sikre samsvar med artikkel 8,
f) vilkår for utstedelse, opprettholdelse, endring, midlertidig
oppheving eller tilbakekalling av godkjenninger av
organisasjoner som kreves i henhold til nr. 2 bokstav d),
e) og g), og vilkår for når det ikke er nødvendig å søke om
slike godkjenninger,
g) vilkår for utstedelse, opprettholdelse, endring, midlertidig
oppheving eller tilbakekalling av personellsertifikater som
kreves i henhold til nr. 2 bokstav f),
h) det ansvar som påhviler sertifikatinnehavere,
i) hvordan luftfartøyer som nevnt i nr. 1 som ikke
omfattes av nr. 2 eller 4, skal godtgjøre oppfyllelse av
de grunnleggende krav,
j) hvordan luftfartøyer som nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav c)
skal godtgjøre oppfyllelse av de grunnleggende krav.
6. Når tiltakene nevnt i nr. 5 treffes, skal Kommisjonen
særlig påse at de
a) gjenspeiler det nåværende utviklingstrinn i teknikken og
beste praksis på området luftdyktighet,
b) tar hensyn til den erfaring som er oppnådd innen
luftfartsvirksomhet på verdensbasis, og til den
vitenskapelige og tekniske utvikling,
c) gjør det mulig å gripe inn umiddelbart overfor fastslåtte
årsaker til ulykker og alvorlige hendelser,
d) ikke pålegger luftfartøyer som nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav
c) krav som kan være uforenlige med medlemsstatenes
forpliktelser innenfor rammen av Den internasjonale
organisasjon for sivil luftfart (ICAO).
Artikkel 6
Grunnleggende miljøkrav
1. Produkter, deler og utstyr skal oppfylle miljøkravene i
endring 8 til bind I og i endring 5 til bind II i vedlegg 16 til
Chicago-konvensjonen, utgaven av 24. november 2005, med
unntak av tilleggene til vedlegg 16.
2. Tiltak som har som formål å endre ikke-grunnleggende
deler av kravene nevnt i nr. 1 for å bringe dem i samsvar med
senere endringer av Chicago-konvensjonen og dens vedlegg,
som trer i kraft etter at denne forordning er vedtatt, og som får
anvendelse i alle medlemsstater, skal, i den grad endringene
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ikke utvider denne forordnings virkeområde, vedtas etter
framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll fastsatt i
artikkel 65 nr. 5.
3. Tiltak som har som formål å endre ikke-grunnleggende
deler av kravene nevnt i nr. 1 ved å utfylle dem, skal i
nødvendig omfang og på grunnlag av innholdet i tilleggene
nevnt i nr. 1 vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité
med kontroll fastsatt artikkel 65 nr. 5.
Artikkel 7
Flygere
1. Flygere som deltar i drift av luftfartøyer som nevnt i
artikkel 4 nr. 1 bokstav b) og c), og opplæringsinnretninger
for flysimulering, personer og organisasjoner som deltar i
opplæring, prøving, kontroll og medisinsk vurdering av disse
flygerne, skal oppfylle de relevante grunnleggende krav som
fastsatt i vedlegg III.
2. Bortsett fra under opplæring kan en person opptre som
flyger bare dersom vedkommende innehar et flygersertifikat og
en relevant legeattest for den operasjon som skal utføres.
En person kan få utstedt et flygersertifikat bare dersom
vedkommende overholder de regler som er fastsatt for å sikre
oppfyllelse av de grunnleggende krav til teoretiske kunnskaper,
praktiske ferdigheter, språkkunnskaper og erfaring som fastsatt
i vedlegg III.
En person kan få utstedt en legeattest bare dersom vedkommende
overholder de regler som er fastsatt for å sikre oppfyllelse av
de grunnleggende krav til helsemessig egnethet som fastsatt i
vedlegg III. Denne legeattesten kan utstedes av flyleger eller
flymedisinske sentre.
Uansett tredje avsnitt kan en allmennpraktiserende lege som
har tilstrekkelig detaljert kjennskap til søkerens sykehistorie,
dersom det dreier seg om et flygersertifikat for en fritidsflyger,
og forutsatt at nasjonal lovgivning tillater det, fungere som
flylege i samsvar med gjennomføringsregler vedtatt etter
framgangsmåten i artikkel 65 nr. 3; disse gjennomføringsreglene
skal sørge for at sikkerhetsnivået opprettholdes.
De rettigheter som flygeren får tildelt, og flygersertifikatets og
legeattestens omfang skal angis i sertifikatet og attesten.
Kravene i annet og tredje ledd kan oppfylles ved at
flygersertifikater og legeattester utstedt av eller på vegne
av en tredjestat godkjennes for flygere som deltar i drift av
luftfartøyer som nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav c).
3. At flygeropplæringsorganisasjoner og flymedisinske
sentre kan ivareta det ansvaret som er forbundet med deres

25.2.2016

rettigheter med hensyn til utstedelse av flygersertifikater og
legeattester, erkjennes ved at en godkjenning utstedes.
Flygeropplæringsorganisasjoner eller flymedisinske sentre skal
få utstedt en godkjenning når de overholder de regler som er
fastsatt for å sikre oppfyllelse av de relevante grunnleggende
krav som fastsatt i vedlegg III.
De rettigheter godkjenningene innebærer, skal angis i dem.
4. En opplæringsinnretning for flysimulering som brukes
til opplæring av flygere, skal omfattes av et sertifikat. Dette
sertifikatet skal utstedes når det er vist at innretningen oppfyller
de regler som er fastsatt for å sikre oppfyllelse av de relevante
grunnleggende krav som fastsatt i vedlegg III.
5. Personer med ansvar for å drive flygeopplæring eller
flysimuleringsopplæring eller for å vurdere flygeres ferdigheter,
samt flyleger, skal inneha relevant sertifikat. Dette sertifikatet
skal utstedes når det er vist at den berørte person overholder
de regler som er fastsatt for å sikre oppfyllelse av de relevante
grunnleggende krav som fastsatt i vedlegg III.
De rettigheter som sertifikatet innebærer, skal angis i det.
6. Tiltak som har som formål å endre ikke-grunnleggende
bestemmelser i denne artikkel ved å utfylle den, skal vedtas
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll
fastsatt i artikkel 65 nr. 4. Disse tiltakene skal særlig angi
a) de forskjellige typerettigheter for flygersertifikater og
legeattester som er tilstrekkelig for de forskjellige formene
for virksomhet som utøves,
b) vilkår
for
utstedelse,
opprettholdelse,
endring,
begrensning, midlertidig oppheving eller tilbakekalling
av flygersertifikater, rettigheter for flygersertifikater,
legeattester, godkjenninger og sertifikater som nevnt i nr. 2,
3, 4 og 5, og vilkårene for når det ikke er nødvendig å søke
om slike sertifikater og godkjenninger,
c) rettigheter og ansvar for innehavere av flygersertifikater,
typerettigheter
for
flygersertifikater,
legeattester,
godkjenninger og sertifikater som nevnt i nr. 2, 3, 4 og 5,
d) vilkår for konvertering av eksisterende nasjonale
flygersertifikater og nasjonale flymaskinistsertifikater til
flygersertifikater samt vilkår for konvertering av nasjonale
legeattester til allment anerkjente legeattester,
e) med forbehold for bestemmelsene i bilaterale avtaler
inngått i samsvar med artikkel 12, vilkårene for å godkjenne
flygersertifikater fra tredjestater,

25.2.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

f) hvordan flygere i luftfartøyer som nevnt i bokstav a) ii)
og bokstav d) og f) i vedlegg II, når disse anvendes
til kommersiell lufttransport, oppfyller de relevante
grunnleggende krav i vedlegg III.
7. Når Kommisjonen vedtar tiltak som nevnt i nr. 6, skal den
særlig sørge for at de gjenspeiler det nåværende utviklingstrinn
i teknikken, herunder beste praksis og den vitenskapelige og
tekniske utvikling, innen flygeropplæring.
Slike tiltak skal også omfatte bestemmelser om utstedelse av alle
typer flygersertifikater og typerettigheter som kreves i henhold
til Chicago-konvensjonen, og for et fritidsflygersertifikat som
omfatter ikke-kommersiell virksomhet med luftfartøyer med en
største sertifiserte startmasse på 2 000 kg eller mindre, og som
ikke oppfyller noen av kriteriene nevnt i artikkel 3 bokstav j).
Artikkel 8

Nr. 12/57

b) vilkår for utstedelse, opprettholdelse, endring, begrensning,
midlertidig oppheving eller tilbakekalling av sertifikatene
nevnt i nr. 2 samt vilkår for å erstatte et sertifikat med
en erklæring om operatørens evne og midler til å ivareta
ansvaret forbundet med driften av luftfartøyet,
c) sertifikatinnehavernes rettigheter og ansvar,
d) vilkår og framgangsmåter for erklæring fra og tilsyn
med operatørene nevnt i nr. 3 samt vilkår for å erstatte en
erklæring med en godtgjøring av evne og midler til å ivareta
ansvaret forbundet med de rettigheter som operatøren er
tilkjent gjennom utstedelse av et sertifikat,
e) vilkår for utstedelse, opprettholdelse, endring, begrensning,
midlertidig oppheving eller tilbakekalling av attesten for
kabinbesetningen nevnt i nr. 4,

Drift av luftfartøyer
1. Driften av luftfartøyer som nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav
b) og c) skal oppfylle de grunnleggende krav som er fastsatt i
vedlegg IV.
2. Med mindre annet er fastsatt i gjennomføringsreglene,
skal operatører som utøver kommersiell drift, dokumentere
at de har evne og midler til å ivareta ansvaret forbundet med
rettighetene. Disse evnene og midlene skal anerkjennes ved
utstedelse av et sertifikat. Rettigheter gitt til operatøren samt
omfanget av driften skal angis i sertifikatet.
3. Med mindre annet er fastsatt i gjennomføringsreglene,
skal operatører som deltar i ikke-kommersiell drift av
motordrevne, teknisk kompliserte luftfartøyer, erklære at de har
evner og midler til å ivareta ansvaret forbundet med driften av
luftfartøyet.
4. Kabinbesetningen som deltar i driften av luftfartøyer
som nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav b) og c), skal oppfylle
de grunnleggende krav som er fastsatt i vedlegg IV. De som
deltar i kommersiell drift, skal inneha en attest som fastsatt
i vedlegg III, underavsnitt O, bokstav d) i OPS 1 1005 som
opprinnelig angitt i europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 1899/2006 av 12. desember 2006 om endring av
rådsforordning (EØF) nr. 3922/91(1); medlemsstaten kan
tillate at en slik attest utstedes av godkjente operatører eller
opplæringsorganisasjoner.
5. Tiltak som har som formål å endre ikke-grunnleggende
bestemmelser i denne artikkel ved å utfylle den, skal vedtas
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll
fastsatt i artikkel 65 nr. 4. Disse tiltakene skal særlig angi
a) vilkår for drift av et luftfartøy i samsvar med de
grunnleggende krav fastsatt i vedlegg IV,
(1)

EUT L 377 av 27.12.2006, s. 1.

f) vilkår for å forby, begrense eller fastsette vilkår for drift av
sikkerhetshensyn,
g) hvordan drift av luftfartøyer som nevnt i bokstav a) ii)
og bokstav d) og h) i vedlegg II, når disse anvendes
til kommersiell lufttransport, oppfyller de relevante
grunnleggende krav i vedlegg IV.
6.

Tiltakene nevnt i nr. 5 skal

— gjenspeile det nåværende utviklingstrinn i teknikken og
beste praksis på området drift,
— definere forskjellige typer drift og åpne for tilhørende
krav og godtgjøring av samsvar som står i forhold til hvor
komplisert driften er og den risikoen den medfører,
— ta hensyn til erfaring fra drift av luftfartøyer på verdensbasis
og til den vitenskapelige og tekniske utvikling,
— med hensyn til kommersiell flytransport, og uten at det
berører forrige strekpunkt, innledningsvis utvikles på
grunnlag av de felles tekniske krav og administrative
framgangsmåter angitt i vedlegg III til forordning (EØF)
nr. 3922/91,
— bygge på en risikovurdering og skal stå i forhold til driftens
omfang og rekkevidde,
— gjøre det mulig å gripe inn umiddelbart overfor fastslåtte
årsaker til ulykker og alvorlige hendelser,
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— ikke pålegge luftfartøyer som nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav
c) krav som kan være uforenlige med medlemsstatenes
ICAO-forpliktelser.

25.2.2016

d) godkjenningsinnehavernes rettigheter og ansvar,
e) vilkår og framgangsmåter for erklæring fra og tilsyn med
operatører som nevnt i nr. 3,

Artikkel 9
Luftfartøyer som en tredjestatsoperatør benytter inn i, i
eller ut av Fellesskapet
1. Luftfartøyer som nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav d)
samt deres besetning og drift skal overholde relevante ICAOstandarder. Dersom det ikke finnes noen slike standarder, skal
disse luftfartøyene og deres drift oppfylle kravene fastsatt i
vedlegg I, III og IV, forutsatt at disse kravene ikke er i strid
med tredjestaters rettigheter i henhold til internasjonale
konvensjoner.
2. Operatører som deltar i kommersiell drift med luftfartøyer
som nevnt i nr. 1, skal godtgjøre sine evner og midler til å
oppfylle kravene angitt i nr. 1.
Kravet nevnt i første ledd kan oppfylles ved anerkjennelse av
sertifikater utstedt av eller på vegne av en tredjestat.
Evnen og midlene nevnt i første ledd skal anerkjennes ved
utstedelse av en godkjenning. Rettighetene gitt til operatøren
samt omfanget av driften skal angis i godkjenningen.
3. Det kan kreves at operatører som deltar i ikke-kommersiell
drift av motordrevne, teknisk kompliserte luftfartøyer og
anvender luftfartøyer som nevnt i nr. 1, erklærer sine evner
og midler til å ivareta ansvaret forbundet med driften av disse
luftfartøyene.
4. Tiltak som har som formål å endre ikke-grunnleggende
bestemmelser i denne artikkel ved å utfylle den, skal vedtas
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll
fastsatt i artikkel 65 nr. 4. Disse tiltakene skal særlig angi
a) hvordan luftfartøyer som nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav d)
eller besetningsmedlemmer som ikke innehar et standard
ICAO-luftdyktighetsbevis eller -sertifikat, kan få tillatelse
til å benyttes på ruter inn i, i eller ut av Fellesskapet,
b) vilkår for drift av luftfartøy i samsvar med bestemmelsene
i nr. 1,
c) vilkår
for
utstedelse,
opprettholdelse,
endring,
begrensning, midlertidig oppheving eller tilbakekalling
av operatørgodkjenningen nevnt i nr. 2, idet det tas
hensyn til sertifikater utstedt av registreringsstaten
eller operatørstaten, med forbehold for forordning (EF)
nr. 2111/2005 og dens gjennomføringsregler,

f) vilkår for å forby, begrense eller fastsette vilkår for drift av
sikkerhetshensyn, i samsvar med artikkel 22 nr. 1.
5. Når tiltakene nevnt i nr. 4 treffes, skal Kommisjonen
særlig påse at
a) ICAOs anbefalte praksis og veiledningsdokumenter
anvendes i relevant omfang,
b) ingen krav overstiger det som kreves av luftfartøyer som
nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav b) og av operatører av slike
luftfartøyer,
c) tiltak truffet i henhold til artikkel 5 nr. 5 og artikkel 8 nr. 5
anvendes i relevant omfang,
d) framgangsmåten for å innhente godkjenning er enkel,
forholdsmessig, kostnadseffektiv og effektiv i alle tilfeller,
slik at krav og godtgjøring av overholdelse står i forhold
til hvor komplisert driften er og risikoen den medfører.
Framgangsmåten skal særlig ta hensyn til
i) resultatene
av
ICAOs
verdensomspennende
kontrollprogram for tilsyn med sikkerhet (Universal
Safety Oversight Audit Programme),
ii) opplysninger fra inspeksjoner på bakken og programmet
for sikkerhetsvurdering av utenlandske luftfartøyer, og
iii) andre anerkjente opplysninger om sikkerhetsaspekter
med hensyn til den berørte operatør.
Artikkel 10
Tilsyn og håndheving
1. Medlemsstatene, Kommisjonen og Byrået skal
samarbeide med sikte på å sikre at alle produkter, personer eller
organisasjoner som omfattes av denne forordning, overholder
dens bestemmelser og gjennomføringsregler.
2. Ved gjennomføringen av nr. 1 skal medlemsstatene, i
tillegg til tilsynet med sertifikater de har utstedt, gjennomføre
undersøkelser, herunder inspeksjoner på bakken, og treffe alle
tiltak, herunder utstede flygeforbud for luftfartøyer, for å hindre
fortsatt overtredelse.
3. Ved gjennomføringen av nr. 1 skal Byrået gjennomføre
undersøkelser i samsvar med artikkel 24 nr. 2 og artikkel 55.

25.2.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

4. For å gjøre det lettere for vedkommende myndigheter
å treffe relevante håndhevingstiltak skal medlemsstatene
og Kommisjonen utveksle opplysninger om fastslåtte
overtredelser.
5. Tiltak som har som formål å endre ikke-grunnleggende
bestemmelser i denne artikkel ved å utfylle den, skal vedtas
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll
fastsatt i artikkel 65 nr. 4. Disse tiltakene skal særlig angi
a) vilkår for innsamling, utveksling og spredning av
opplysninger,
b) vilkår for gjennomføring av inspeksjoner på bakken,
herunder systematiske,
c) vilkår for flygeforbud for luftfartøyer som ikke oppfyller
kravene i denne forordning eller dens gjennomføringsregler.
Artikkel 11
Godkjenning av sertifikater
1. Medlemsstatene skal uten ytterligere tekniske krav eller
vurderinger godkjenne sertifikater som er utstedt i samsvar med
denne forordning. Når den opprinnelige godkjenningen gjaldt
ett eller flere bestemte formål, skal alle senere godkjenninger
omfatte bare det eller de samme formål.
2. Kommisjonen kan på eget initiativ eller på anmodning fra
en medlemsstat eller Byrået innlede framgangsmåten nevnt i
artikkel 65 nr. 7 for å avgjøre om et sertifikat utstedt i samsvar
med denne forordning, faktisk er i samsvar med forordningen
og dens gjennomføringsregler.
Ved manglende eller mangelfullt samsvar skal Kommisjonen
kreve at utstederen av et sertifikat treffer hensiktsmessige
korrigerende tiltak og beskyttelsestiltak, som begrensning
eller midlertidig oppheving av sertifikatet. Videre skal
bestemmelsene i nr. 1 opphøre å gjelde for sertifikatet fra
den dato medlemsstatene underrettes om Kommisjonens
beslutning.
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5. Inntil tiltakene nevnt i artikkel 8 nr. 5 vedtas, og uten
at artikkel 69 nr. 4 berøres, kan sertifikater som ikke kan
utstedes i samsvar med denne forordning, utstedes på grunnlag
av gjeldende nasjonale regler eller eventuelt på grunnlag av
relevante krav i forordning (EØF) nr. 3922/91.
6. Bestemmelsene i denne artikkel berører ikke forordning
(EF) nr. 2111/2005 og dens gjennomføringsregler.
Artikkel 12
Godkjenning av tredjestaters sertifisering
1. Som unntak fra bestemmelsene i denne forordning og
dens gjennomføringsregler kan Byrået eller medlemsstatenes
luftfartsmyndigheter utstede sertifikater på grunnlag av
sertifikater utstedt av luftfartsmyndighetene i en tredjestat, i
henhold til avtaler om gjensidig godkjenning inngått mellom
Fellesskapet og vedkommende tredjestat.
2. a) Dersom Fellesskapet ikke har inngått noen avtale,
kan en medlemsstat eller Byrået utstede sertifikater på
grunnlag av sertifiseringer utstedt av vedkommende
myndigheter i en tredjestat, i henhold til en avtale
inngått mellom medlemsstaten og vedkommende
tredjestat før tilsvarende bestemmelser i denne
forordning er trådt i kraft og er meddelt Kommisjonen
og de andre medlemsstatene. Byrået kan også utstede
slike sertifikater på vegne av en medlemsstat i henhold
til en avtale inngått mellom medlemsstaten og
vedkommende tredjestat.
b) Dersom Kommisjonen anser
— at bestemmelsene i en avtale mellom en medlemsstat
og en tredjestat ikke vil garantere et sikkerhetsnivå
som tilsvarer det som er angitt i denne forordning
og dens gjennomføringsregler, og/eller
— at en slik avtale vil medføre forskjellsbehandling
blant medlemsstatene som ikke er berettiget av
tvingende sikkerhetsgrunner, eller at avtalen strider
mot Fellesskapets utenrikspolitikk overfor en
tredjestat,

3. Når Kommisjonen har tilstrekkelig bevis for at
hensiktsmessige korrigerende tiltak er truffet av utstederen
nevnt i nr. 2 for å bøte på manglende eller mangelfullt samsvar,
og at beskyttelsestiltak ikke lenger er nødvendige, skal den
beslutte at bestemmelsene i nr. 1 igjen får anvendelse på dette
sertifikatet. Disse bestemmelsene får anvendelse fra den dato
medlemsstatene er gitt underretning om denne beslutning.

kan den etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 65 nr.
2 kreve at den berørte medlemsstaten endrer avtalen,
utsetter anvendelsen av den eller hever den, i samsvar med
traktatens artikkel 307.

4. Inntil tiltakene nevnt i artikkel 5 nr. 5, artikkel 7 nr. 6
og artikkel 9 nr. 4 vedtas, og uten at artikkel 69 nr. 4 berøres,
kan sertifikater som ikke kan utstedes i samsvar med denne
forordning, utstedes på grunnlag av gjeldende nasjonale regler.

c) Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å heve
slike avtaler så snart som mulig etter ikrafttredelsen av en
avtale mellom Fellesskapet og vedkommende tredjestat på
de områder som omfattes av sistnevnte avtale.
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Artikkel 13
Godkjente organer
Ved tildeling av en bestemt sertifiseringsoppgave til et
godkjent organ skal Byrået eller vedkommende nasjonal
luftfartsmyndighet sikre at dette organet oppfyller kriteriene
fastsatt i vedlegg V.
Artikkel 14
Unntakstiltak
1. Denne forordning og dens gjennomføringsregler skal
ikke være til hinder for at en medlemsstat reagerer umiddelbart
overfor et sikkerhetsproblem som gjelder et produkt, en person
eller en organisasjon som omfattes av bestemmelsene i denne
forordning.
Medlemsstaten skal umiddelbart underrette Byrået,
Kommisjonen og de andre medlemsstatene om hvilke tiltak
som er truffet, og grunngi dem.
2. a) Byrået skal vurdere om sikkerhetsproblemet kan
løses innenfor rammen av de fullmakter det er tildelt
i samsvar med artikkel 18 bokstav d). I et slikt tilfelle
skal det treffe en hensiktsmessig beslutning innen en
måned fra underretning er gitt i henhold til nr. 1.
b) Dersom Byrået fastslår at sikkerhetsproblemet ikke kan
løses i samsvar med bokstav a), skal det, innen tidsfristen
nevnt i nevnte bokstav, utstede en rekommandasjon i
samsvar med artikkel 18 bokstav b) om hvorvidt denne
forordning eller dens gjennomføringsregler bør endres,
og hvorvidt de meddelte tiltak bør trekkes tilbake eller
opprettholdes.
3. Tiltak som har som formål å endre ikke-grunnleggende
deler av denne forordning blant annet ved å utfylle den, og som
gjelder spørsmålet om et utilstrekkelig sikkerhetsnivå eller en
mangel i denne forordning eller i dens gjennomføringsregler
berettiger at de endres, og om tiltak som er truffet i henhold til
nr. 1 kan videreføres, skal vedtas etter framgangsmåten med
forskriftskomité med kontroll fastsatt i artikkel 65 nr. 6. I så fall
skal tiltakene iverksettes etter relevans av alle medlemsstater,
og bestemmelsene i artikkel 11 får anvendelse på slike tiltak.
Dersom tiltakene anses som uberettigede, skal den berørte
medlemsstat oppheve dem.
4. En medlemsstat kan gi unntak fra de grunnleggende
kravene i denne forordning og i dens gjennomføringsregler
ved uforutsette og presserende driftsforhold eller driftsbehov
av begrenset varighet, forutsatt at unntakene ikke påvirker
sikkerhetsnivået negativt. Slike unntak skal meddeles Byrået,
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Kommisjonen og de andre medlemsstatene så snart de har
karakter av gjentakelser eller gis for et tidsrom på mer enn to
måneder.
5. Byrået skal vurdere om unntakene som en medlemsstat
har meddelt, er mindre restriktive enn gjeldende
fellesskapsbestemmelser, og skal innen en måned etter
meddelelsen utstede en rekommandasjon i samsvar med
artikkel 18 bokstav b) om hvorvidt disse unntakene er i samsvar
med de generelle sikkerhetsmål i denne forordning eller andre
bestemmelser i fellesskapsretten.
Dersom et unntak ikke er i samsvar med de generelle
sikkerhetsmålene i denne forordning eller i en annen
bestemmelse i fellesskapsretten, skal Kommisjonen treffe
beslutning om ikke å tillate unntaket etter framgangsmåten
nevnt i artikkel 65 nr. 7. I så fall skal den berørte medlemsstat
oppheve unntaket.
6. Dersom det ved andre midler kan oppnås et
beskyttelsesnivå som tilsvarer det som oppnås ved anvendelse
av gjennomføringsreglene for denne forordning, kan
medlemsstatene, uten forskjellsbehandling på grunnlag
av nasjonalitet, gi godkjenninger som fraviker disse
gjennomføringsreglene.
I så fall skal den berørte medlemsstat underrette Kommisjonen
om sin hensikt om å gi en slik godkjenning, og angi grunnene
til å fravike den berørte regelen samt vilkårene som er fastsatt
for å sikre et tilsvarende beskyttelsesnivå.
7. Innen tre måneder etter at det er blitt underrettet i samsvar
med nr. 6, skal Byrået utstede en rekommandasjon i samsvar
med nr. 18 bokstav b) om hvorvidt en foreslått godkjenning i
samsvar med nr. 6 oppfyller vilkårene fastsatt i nevnte nummer.
Tiltak som har som formål å endre ikke-grunnleggende deler av
denne forordning ved å utfylle den, og som gjelder spørsmålet
om hvorvidt en foreslått godkjenning kan gis, skal vedtas etter
framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll fastsatt
i artikkel 65 nr. 6 innen en måned etter mottak av Byråets
rekommandasjon. I så fall skal Kommisjonen underrette alle
medlemsstatene om sin beslutning, og de kan også anvende
tiltaket. Bestemmelsene i artikkel 15 får anvendelse på det
berørte tiltaket.
Artikkel 15
Informasjonsnett
1. Kommisjonen, Byrået og de nasjonale luftfartsmyndigheter skal utveksle alle de opplysninger de har til
rådighet i forbindelse med anvendelsen av denne forordning
og dens gjennomføringsregler. Organer som har ansvar for å
granske eller analysere ulykker og hendelser i sivil luftfart, har
rett til tilgang til disse opplysningene.
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2. Uten at offentlighetens rett til tilgang til Kommisjonens
dokumenter i henhold til forordning (EF) nr. 1049/2001 berøres,
skal Kommisjonen treffe tiltak etter framgangsmåten i artikkel
65 nr. 3 for på eget initiativ videreformidle opplysningene
nevnt i nr. 1 i denne artikkel til de berørte parter. Tiltakene, som
kan være generelle eller individuelle, skal bygge på behovet for
å
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Denne regelen får ikke anvendelse i tilfeller av grov uaktsomhet.
4. Denne artikkel får anvendelse uten at det berører nasjonale
regler for rettsmyndigheters tilgang til opplysninger.
KAPITTEL III
DET EUROPEISKE FLYSIKKERHETSBYRÅ

a) gi personer og organisasjoner de opplysninger de har behov
for med henblikk på å bedre luftfartssikkerheten,

AVSNITT I
Oppgaver

b) begrense videreformidlingen av opplysninger til det som
er strengt nødvendig for brukernes formål, for å sikre at
opplysningene har den hensiktsmessige grad av fortrolighet.
3. De nasjonale luftfartsmyndigheter skal i samsvar med
nasjonal lovgivning treffe de nødvendige tiltak for å sikre de
opplysninger de mottar i henhold til nr. 1 en hensiktsmessig
grad av fortrolighet.
4. Byrået skal hvert år offentliggjøre en rapport om
sikkerheten for å informere offentligheten om det generelle
sikkerhetsnivået. Fra tiltakene nevnt i artikkel 10 nr. 5 trår i
kraft, skal denne sikkerhetsrapporten inneholde en analyse av
alle opplysninger som mottas i henhold til artikkel 10. Denne
analysen skal være enkel og lett å forstå, og skal angi hvorvidt
det foreligger en økt sikkerhetsrisiko. I denne analysen skal
kildene til opplysningene ikke røpes.
Artikkel 16
Vern av informasjonskilde
1. Dersom opplysningene nevnt i artikkel 15 nr. 1 gis av
en fysisk person på frivillig grunnlag til Kommisjonen eller
Byrået, skal kilden til disse opplysningene ikke røpes. Dersom
opplysningene er gitt til en nasjonalt myndighet, skal kilden til
slike opplysninger vernes i samsvar med nasjonal lovgivning.
2. Med forbehold for gjeldende strafferett skal
medlemsstatene avstå fra å innlede rettergang med hensyn til
uoverlagte eller utilsiktede overtredelser som de får kjennskap
til bare fordi de er rapportert i henhold til denne forordning og
dens gjennomføringsregler.

Artikkel 17
Byråets opprettelse og funksjoner
1. Med henblikk på gjennomføring av denne forordning
opprettes et europeisk flysikkerhetsbyrå.
2. For å sikre at sikkerheten i sivil luftfart fungerer og
utvikles på en tilfredsstillende måte, skal Byrået
a) ivareta oppgaver og avgi uttalelser om de forhold som
omfattes av artikkel 1 nr. 1,
b) bistå Kommisjonen ved å forberede de tiltak som skal
treffes i forbindelse med gjennomføringen av denne
forordning. Dersom disse omfatter tekniske krav,
særlig regler knyttet til konstruksjon, utforming eller
driftsforhold, kan Kommisjonen ikke endre innholdet i
disse uten forutgående samordning med Byrået. I tillegg
skal Byrået gi Kommisjonen den tekniske, vitenskapelige
og administrative støtte den har behov for ved utføringen
av dens oppgaver,
c) treffe de nødvendige tiltak innenfor den myndighet det
er tillagt i henhold til denne forordning eller en annen
fellesskapsrettsakt,
d) gjennomføre de inspeksjoner og undersøkelser som er
nødvendige for å utføre dets oppgaver,
e) innenfor sitt ansvarsområde, og på vegne av medlemsstatene,
ivareta de funksjoner og oppgaver som er pålagt dem i
henhold til gjeldende internasjonale konvensjoner, særlig
Chicago-konvensjonen.
Artikkel 18
Byråets tiltak

Denne regelen får ikke anvendelse i tilfeller av grov uaktsomhet.
Byrået skal ved behov
3. Med forbehold for gjeldende regler i strafferetten og etter
framgangsmåtene fastsatt i nasjonal lovgivning og praksis skal
medlemsstatene sikre at arbeidstakere som gir opplysninger i
henhold til denne forordning og dens gjennomføringsregler,
ikke blir utsatt for sanksjoner fra sin arbeidsgiver.

a) avgi uttalelser til Kommisjonen,
b) utstede rekommandasjoner
anvendelsen av artikkel 14,

til

Kommisjonen

for
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c) utstede sertifiseringsspesifikasjoner, herunder luftdyktighetskoder og akseptable måter å oppfylle kravene
på, samt veiledende materiale som gjelder anvendelsen av
denne forordning og dens gjennomføringsregler,
d) treffe de nødvendige beslutninger om anvendelsen av
artikkel 20, 21, 22, 23, 54 og 55,
e) utstede rapporter etter standardiseringsinspeksjonene utført
i henhold til artikkel 24 nr. 1 og artikkel 54.
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produkt eller driftserfaringer gjør bestemmelsene om en
luftdyktighetskode utilstrekkelige eller uhensiktsmessige
for å sikre at de grunnleggende krav oppfylles,
b) for hvert produkt som det søkes om begrenset
luftdyktighetsbevis for, fastsette og meddele de særlige
luftdyktighetsspesifikasjonene,
c) for hver del eller hvert utstyr som det søkes om sertifikat for,
fastsette og meddele detaljerte luftdyktighetsspesifikasjoner,

Artikkel 19
Uttalelser, sertifiseringsspesifikasjoner og veiledende
materiale
1. Byrået skal utarbeide utkast for å bistå Kommisjonen
med forberedelsen av forslag til grunnleggende prinsipper,
anvendelse og grunnleggende krav som skal framlegges
for Europaparlamentet og Rådet, og med vedtakelsen av
gjennomføringsreglene. Byrået skal framlegge disse utkastene
for Kommisjonen i form av uttalelser.
2. Byrået skal i samsvar med artikkel 52 og
gjennomføringsreglene vedtatt av Kommisjonen utarbeide
a) sertifiseringsspesifikasjoner, herunder luftdyktighetskoder
og akseptable måter å oppfylle kravene på, og
b) veiledende materiale
som skal brukes under sertifiseringen.
Disse dokumentene skal gjenspeile det nåværende
utviklingstrinn i teknikken og beste praksis på de berørte
områdene og ajourføres, idet det tas hensyn til erfaring fra drift
av luftfartøyer på verdensbasis og til den vitenskapelige og
tekniske utvikling.
Artikkel 20

d) for hvert produkt som det søkes om miljøsertifikat for
i samsvar med artikkel 6, fastsette og meddele relevante
miljøkrav,
e) selv eller med hjelp fra nasjonale luftfartsmyndigheter eller
godkjente organer, foreta undersøkelser i forbindelse med
sertifisering av produkter, deler og utstyr,
f) utstede relevante typesertifikater eller endringer i denne
forbindelse,
g) utstede sertifikater for deler og utstyr,
h) utstede relevante miljøsertifikater,
i) endre, midlertidig oppheve eller tilbakekalle det relevante
sertifikatet dersom vilkårene for utstedelse ikke lenger er
oppfylt, eller dersom en fysisk eller juridisk person som
innehar sertifikatet ikke oppfyller de forpliktelser som
denne forordning eller dens gjennomføringsregler pålegger
vedkommende,
j) sikre kontinuerlige luftdyktighetsfunksjoner for de
produkter, deler og utstyr som det fører tilsyn med, herunder
uten nødig opphold reagere på sikkerhetsproblemer og utgi
og spre relevante obligatoriske opplysninger,

Luftdyktighetssertifisering og miljøsertifisering
1. Når det gjelder produkter, deler og utstyr som nevnt i
artikkel 4 nr. 1 bokstav a) og b), skal Byrået, der det er relevant
og angitt i Chicago-konvensjonen eller dens vedlegg, på vegne
av medlemsstatene utøve konstruksjons-, produksjons- eller
registreringsstatens funksjoner og oppgaver når disse gjelder
godkjenning av konstruksjon. For dette formål skal Byrået
særlig
a) for hvert produkt som det søkes om typesertifikat eller
endring av et typesertifikat for, fastsette og meddele
typesertifikatgrunnlaget. Typesertifikatgrunnlaget består
av gjeldende luftdyktighetskode, bestemmelser som
det er akseptert et tilsvarende sikkerhetsnivå for og
de særlige detaljerte tekniske spesifikasjonene som er
nødvendige når konstruksjonskjennetegnene til et bestemt

k) for luftfartøyer som det skal utstedes flygetillatelse for,
fastsette luftdyktighetsstandarder og framgangsmåter for å
overholde artikkel 5 nr. 4 bokstav a),
l) utstede flygetillatelser for luftfartøyer med sikte på
sertifisering under Byråets kontroll, etter avtale med
den medlemsstat der luftfartøyet er registrert eller skal
registreres.
2.

Med hensyn til organisasjoner skal Byrået

a) selv eller med hjelp fra nasjonale luftfartsmyndigheter eller
godkjente organer, foreta kontroller og revisjoner av de
organisasjoner det sertifiserer,
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b) utstede og fornye sertifikater for
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iii) opplæringsinnretninger for
medlemsstatenes territorium,

flysimulering

utenfor

i) konstruksjonsorganisasjoner, eller
ii) produksjonsorganisasjoner som er etablert på
medlemsstatenes territorium, dersom den berørte
medlemsstat har anmodet om dette, eller
iii) produksjons- og vedlikeholdsorganisasjoner som er
etablert utenfor medlemsstatenes territorium,
c) endre, midlertidig oppheve eller tilbakekalle en
organisasjons godkjenning dersom vilkårene for utstedelse
ikke lenger er oppfylt, eller dersom den berørte organisasjon
ikke oppfyller de forpliktelser som denne forordning eller
dens gjennomføringsregler pålegger den.
Artikkel 21

c) endre, begrense, midlertidig oppheve eller tilbakekalle det
relevante sertifikatet dersom vilkårene for utstedelse ikke
lenger er oppfylt, eller dersom en fysisk eller juridisk person
som innehar sertifikatet ikke oppfyller de forpliktelser som
denne forordning eller dens gjennomføringsregler pålegger
vedkommende.
Artikkel 22
Driftssertifisering
1. Byrået skal uten unødig opphold reagere på et problem
som påvirker sikkerheten ved luftfartsoperasjoner, ved å vedta
korrigerende tiltak og spre opplysninger om dem, herunder til
medlemsstatene.

Flygersertifisering
2.
1. Med hensyn til personell og organisasjoner nevnt i
artikkel 7 nr. 1 skal Byrået
a) selv eller med hjelp fra nasjonale luftfartsmyndigheter
eller godkjente organer, foreta undersøkelser og revisjoner
av de organisasjoner det sertifiserer og eventuelt av deres
personell,
b) utstede og fornye sertifikater for flygeropplæringsorganisasjoner og flymedisinske sentre utenfor
medlemsstatenes territorium og eventuelt deres personell,
c) endre, begrense, midlertidig oppheve eller tilbakekalle det
relevante sertifikatet dersom vilkårene for utstedelse ikke
lenger er oppfylt, eller dersom en fysisk eller juridisk person
som innehar sertifikatet ikke oppfyller de forpliktelser som
denne forordning eller dens gjennomføringsregler pålegger
vedkommende.
2. Med hensyn til opplæringsinnretninger for flysimulering
nevnt i artikkel 7 nr. 1 skal Byrået
a) selv eller med hjelp fra nasjonale luftfartsmyndigheter
eller godkjente organer, foreta tekniske inspeksjoner av de
innretninger det sertifiserer,
b) utstede og fornye sertifikater for
i) opplæringsinnretninger for flysimulering som anvendes
av opplæringsorganisasjoner som Byrået sertifiserer,
eller
ii) opplæringsinnretninger for flysimulering innenfor
medlemsstatenes territorium, dersom den berørte
medlemsstat har anmodet om dette,

Med hensyn til begrensning av flygetid

a) skal Byrået utstede relevante sertifiseringsspesifikasjoner
for å sikre oppfyllelse av grunnleggende krav og eventuelt
tilhørende gjennomføringsregler. Gjennomføringsreglene
skal i utgangspunktet omfatte alle vesentlige bestemmelser
i underavsnitt Q i vedlegg III til forordning (EØF)
nr. 3922/91, idet det tas hensyn til de siste vitenskapelige
og tekniske data,
b) kan
en
medlemsstat
godkjenne
individuelle
spesifikasjonsordninger for flygetid som avviker fra
sertifiseringsspesifikasjonene nevnt i bokstav a). I så fall
skal medlemsstaten straks underrette Byrået, Kommisjonen
og de andre medlemsstatene om sin hensikt om å gi
godkjenning til en slik individuell ordning,
c) skal Byrået ved underretning vurdere den individuelle
ordningen på grunnlag av en vitenskapelig og medisinsk
vurdering innen en måned. Deretter kan den berørte
medlemsstaten gi godkjenning som meldt, med mindre
Byrået har diskutert ordningen med medlemsstaten og
foreslått endringer i den. Dersom medlemsstaten er enig i
disse endringene, kan den dermed gi godkjenning,
d) kan det i tilfelle uforutsette påtrengende driftsomstendigheter eller driftsbehov av begrenset varighet og
ikke-gjentakende art, gis midlertidig unntak fra
sertifiseringsspesifikasjoner til Byrået har avgitt uttalelse,
e) skal Byrået dersom en medlemsstat er uenig i dets
konklusjoner med hensyn til en individuell ordning,
henvise saken til Kommisjonen for beslutning om hvorvidt
en individuell ordning oppfyller sikkerhetsmålene i denne
forordning, etter framgangsmåten i artikkel 65 nr. 3,
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f) skal innholdet i de individuelle ordningene som Byrået
finner akseptable, eller som Kommisjonen har truffet positiv
beslutning om i samsvar med bokstav a), offentliggjøres.
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5. Byråets arbeidsmetoder i forbindelse med ivaretakelse av
oppgavene nevnt i nr. 1, 3 og 4 skal gjelde med forbehold for
krav som skal vedtas etter framgangsmåten nevnt i artikkel 65
nr. 2, og idet det tas hensyn til prinsippene i artikkel 52 og 53.

Artikkel 23
Tredjestatsoperatører

Artikkel 25

1. Med hensyn til operatører av luftfartøyer nevnt i artikkel
4 nr. 1 bokstav d) som deltar i kommersiell drift, skal Byrået

Bøter og tvangsmulkter

a) selv eller med hjelp fra nasjonale luftfartsmyndigheter eller
godkjente organer, foreta undersøkelser og revisjoner,

1. Med forbehold for artikkel 20 og 55 kan Kommisjonen på
anmodning fra Byrået

b) utstede og fornye tillatelser som nevnt i artikkel 9 nr. 2, med
mindre en medlemsstat utfører operatørstatens funksjoner
og oppgaver med hensyn til disse operatørene,
c) endre, begrense, midlertidig oppheve eller tilbakekalle den
relevante godkjenningen dersom vilkårene for utstedelse
ikke lenger er oppfylt, eller dersom den berørte organisasjon
ikke oppfyller de forpliktelser som denne forordning eller
dens gjennomføringsregler pålegger den.
2. Med hensyn til operatører av luftfartøyer nevnt i artikkel
4 nr. 1 bokstav d) som ikke deltar i kommersiell drift, skal
Byrået
a) motta erklæringer som nevnt i artikkel 9 nr. 3, og
b) selv eller med hjelp fra nasjonale luftfartsmyndigheter eller
godkjente organer, føre tilsyn med operatører som det har
mottatt en erklæring fra.
3. Med hensyn til luftfartøyer som nevnt i artikkel 4 nr. 1
bokstav d) skal Byrået utstede godkjenninger i samsvar med
artikkel 9 nr. 4 bokstav a).
Artikkel 24

a) pålegge de personer og foretak som Byrået har utstedt
sertifikat til, bøter dersom disse bevisst eller uaktsomt
har overtrådt bestemmelsene i denne forordning og dens
gjennomføringsregler,
b) pålegge de personer og foretak som Byrået har utstedt
sertifikat til, tvangsmulkter som beregnes fra den dato
som er fastsatt i beslutningen, for å tvinge disse personene
og foretakene til å overholde bestemmelsene i denne
forordning og dens gjennomføringsregler.
2. Bøter og tvangsmulkter som nevnt i nr. 1 skal være
avskrekkende og stå i et rimelig forhold til tilfellets
alvorlighetsgrad og den berørte sertifikatinnehavers
økonomiske kapasitet, idet det tas særlig hensyn til i hvilket
omfang sikkerheten er satt i fare. Bøtenes beløp skal ikke
overstige 4 % av sertifikatinnehaverens årlige inntekt eller
omsetning. Tvangsmulktenes beløp skal ikke overstige 2,5 %
av sertifikatinnehaverens årlige inntekt eller omsetning.
3. Kommisjonen skal etter framgangsmåten i artikkel 65
nr. 3 vedta nærmere regler for gjennomføringen av denne
artikkel. Når den gjør det, skal den særlig angi

Kontroll av reglenes anvendelse
1. Byrået skal foreta standardiseringsinspeksjoner på de
områder som omfattes av artikkel 1 nr. 1, med henblikk på å
kontrollere nasjonale vedkommende myndigheters anvendelse
av denne forordning og dens gjennomføringsregler, og
framlegge rapport for Kommisjonen.
2. Byrået skal foreta undersøkelser av foretak for å overvåke
anvendelsen av denne forordning og dens gjennomføringsregler.
3. Byrået skal vurdere virkningen av gjennomføringen av
denne forordning og dens gjennomføringsregler, idet det tas
hensyn til målene i artikkel 2.
4. Byrået skal rådspørres og utstede rekommandasjoner til
Kommisjonen om anvendelsen av artikkel 14.

a) detaljerte kriterier for å fastsette beløpet for boten eller
tvangsmulkten, og
b) framgangsmåter for undersøkelser, tilknyttede tiltak og
rapportering samt prosedyreregler for beslutningstaking,
herunder bestemmelser om retten til å forsvare seg,
dokumentinnsyn, juridisk representasjon, fortrolighet og
tidsbestemmelser samt beregning og innkreving av bøter
og tvangsmulkter.
4. De europeiske fellesskaps domstol skal ha ubegrenset
domsmyndighet til å overprøve Kommisjonens beslutninger
om fastsettelse av en bot eller tvangsmulkt. Den kan oppheve,
redusere eller øke boten eller tvangsmulkten som er ilagt.
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5. Beslutninger truffet i henhold til nr. 1 skal ikke være av
strafferettslig art.
Artikkel 26
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3. Byrået kan opprette egne lokalkontorer i medlemsstatene,
med forbehold om sistnevntes samtykke.
4.

Byrået skal være representert ved sin daglige leder.

Forskning

Artikkel 29

1. Byrået kan utvikle og finansiere forskning som er strengt
begrenset til bedring av den virksomhet som inngår i Byråets
ansvarsområde, uten at fellesskapsretten berøres.

Personell

2. Byrået
skal
samordne
sin
forskningsog
utviklingsvirksomhet med tilsvarende virksomhet i
Kommisjonen og medlemsstatene og påse at politikken og
tiltakene er innbyrdes forenlige.
3. Resultatene fra forskning finansiert av Byrået skal
offentliggjøres, med mindre Byrået klassifiserer dem som
fortrolige.
Artikkel 27
Internasjonale forbindelser
1. Byrået skal bistå Fellesskapet og medlemsstatene i deres
forbindelser med tredjestater i samsvar med fellesskapsretten.
Det skal særlig bidra til harmonisering av regler og gjensidig
anerkjennelse av godkjenninger som bekrefter tilfredsstillende
anvendelse av reglene.
2. Byrået kan samarbeide med luftfartsmyndigheter i
tredjestater og med internasjonale organisasjoner som har
myndighet på de områder som omfattes av denne forordning,
innenfor rammen av samarbeidsordninger som er avtalt med
disse organene, i samsvar med de relevante bestemmelser
i traktaten. Slike ordninger skal forhåndsgodkjennes av
Kommisjonen.
3. Byrået skal bistå medlemsstatene med overholdelse av
deres internasjonale forpliktelser, særlig dem som følger av
Chicago-konvensjonen.
AVSNITT II
Intern struktur
Artikkel 28
Rettslig status, lokalisering, lokalkontorer
1. Byrået skal være et fellesskapsorgan. Det skal være eget
rettssubjekt.
2. I hver medlemsstat skal Byrået ha den mest omfattende
rettslige handleevne som en juridisk person kan ha i henhold til
nasjonal lovgivning. Det kan særlig erverve og avhende løsøre
og fast eiendom og være part i en rettssak.

1. Vedtektene for De europeiske fellesskaps tjenestemenn,
ansettelsesvilkårene for andre ansatte i De europeiske
fellesskap og reglene vedtatt i fellesskap av De europeiske
fellesskaps institusjoner med henblikk på gjennomføringen
av nevnte vedtekter og ansettelsesvilkår får anvendelse på
Byråets personale, uten at anvendelsen av artikkel 39 i denne
forordning på medlemmer av klageinstansen berøres.
2. Med forbehold for artikkel 42 skal Byrået med hensyn
til sitt eget personell utøve den myndighet som i henhold til
vedtektene er tillagt ansettelsesmyndigheten, og i henhold til
ansettelsesvilkårene for andre ansatte.
3. Byråets personell skal bestå av et strengt begrenset
antall tjenestemenn utpekt eller utlånt av Kommisjonen eller
medlemsstatene for å fylle ledelsesfunksjoner. Det øvrige
personell skal bestå av ansatte som Byrået ved behov ansetter
for å ivareta sine oppgaver.
Artikkel 30
Privilegier og immunitet
Protokollen om De europeiske fellesskaps privilegier og
immunitet, som er vedlagt traktatene om opprettelse av Det
europeiske fellesskap og Det europeiske atomenergifellesskap,
skal gjelde for Byrået.
Artikkel 31
Erstatningsansvar
1. Byråets ansvar i kontraktsforhold skal være underlagt den
lov som gjelder for vedkommende kontrakt.
2. De europeiske fellesskaps domstol skal ha myndighet til å
treffe beslutning i henhold til en voldgiftsklausul i en kontrakt
inngått av Byrået.
3. Med hensyn til ansvar utenfor kontraktsforhold skal
Byrået, i samsvar med de allmenne prinsipper som er felles
for medlemsstatenes rettssystemer, erstatte den skade som dets
tjenester eller tjenestemenn volder i tjenesten.
4. De europeiske fellesskaps domstol skal ha myndighet til å
avgjøre tvister om erstatning for skader som nevnt i nr. 3.
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5. De ansattes personlige ansvar overfor Byrået skal være
underlagt bestemmelsene i vedtektene eller ansettelsesvilkårene
som gjelder for dem.
Artikkel 32
Offentliggjøring av dokumenter
1. Med forbehold for beslutninger truffet med hjemmel i
traktatens artikkel 290 skal følgende dokumenter framlegges
på alle Fellesskapets offisielle språk:
a) sikkerhetsrapporten nevnt i artikkel 15 nr. 4,
b) uttalelsene som framlegges for Kommisjonen i samsvar
med artikkel 19 nr. 1,
c) den generelle årlige rapporten og arbeidsprogrammet nevnt
i artikkel 33 nr. 2, henholdsvis bokstav b) og c).
2. Oversettelsestjenestene som er nødvendige for Byråets
arbeid, skal utføres av Oversettelsessenteret for Den europeiske
unions institusjoner.
Artikkel 33

25.2.2016

d) etter avtale med Kommisjonen vedta retningslinjer
for tildeling av sertifiseringsoppgaver til nasjonale
luftfartsmyndigheter eller godkjente organer,
e) fastsette
framgangsmåter
for
daglig
beslutningstaking, som angitt i artikkel 52 og 53,

leders

f) utføre sine oppgaver i forbindelse med Byråets budsjett i
henhold til artikkel 59, 60 og 63,
g) utnevne medlemmene av klageinstansen i henhold til
artikkel 41,
h) utøve disiplinærmyndighet overfor daglig leder, og i
forståelse med sistnevnte, overfor direktørene,
i) avgi uttalelse om tiltak som gjelder gebyrer og avgifter som
nevnt i artikkel 64 nr. 1,
j) fastsette sin forretningsorden.
k) treffe beslutning om Byråets språkordning,
l) ved behov komplettere listen over dokumenter nevnt i
artikkel 32 nr. 1,
m) fastsette Byråets organisasjonsstruktur og vedta dets
personellpolitikk.

Styrets myndighet
1.

Byrået skal ha et styre.

2.

Styret skal

a) oppnevne daglig leder, og etter forslag fra daglig leder,
direktørene, i samsvar med artikkel 39,
b) vedta den generelle årsrapporten om Byråets virksomhet og
innen 15. juni oversende den til Europaparlamentet, Rådet,
Kommisjonen, Revisjonsretten og medlemsstatene; på
vegne av Byrået skal det årlig meddele Europaparlamentet
og Rådet (heretter kalt budsjettmyndigheten) alle
opplysninger som er relevante for utfallet av vurderinger,
særlig opplysninger om virkningene eller følgene av
endringer av oppgaver pålagt Byrået,

3. Styret kan gi daglig leder råd i alle spørsmål som er
strengt knyttet til den strategiske utviklingen av flysikkerheten,
herunder forskning som angitt i artikkel 26.
4. Styret skal opprette et rådgivende organ bestående
av berørte parter, som styret skal rådspørre før det treffer
beslutninger på områdene nevnt i nr. 2 bokstav c), e), f) og i). I
tillegg kan styret beslutte å rådspørre det rådgivende organ om
andre spørsmål nevnt i nr. 2 og 3. Styret skal ikke være bundet
av det rådgivende organs uttalelse.
5. Styret kan opprette arbeidsgrupper for å bistå ved
utøvelsen av dets funksjoner, herunder forberedelse av
beslutninger og overvåking av gjennomføringen av dem.
Artikkel 34
Styrets sammensetning

c) innen 30. september hvert år, og etter å ha mottatt
Kommisjonens uttalelse, vedta Byråets arbeidsprogram for
det kommende år og oversende det til Europaparlamentet,
Rådet,
Kommisjonen
og
medlemsstatene;
arbeidsprogrammet skal vedtas uten at Fellesskapets årlige
budsjettbehandling og regelverksprogram på de relevante
flysikkerhetsområder berøres; Kommisjonens uttalelse skal
vedlegges arbeidsprogrammet,

1. Styret skal bestå av én representant for hver medlemsstat
og én representant for Kommisjonen. Medlemmene skal velges
på grunnlag av sin anerkjente erfaring og sitt engasjement
innenfor sivil luftfart, sine lederegenskaper og sine
kvalifikasjoner, som skal anvendes til å fremme målene i denne
forordning. Vedkommende komité i Europaparlamentet skal
orienteres uttømmende i den forbindelse.
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Hver medlemsstat og Kommisjonen skal for dette formål
utnevne et styremedlem samt et varamedlem som skal
representere medlemmet ved fravær. Kommisjonen skal også
utnevne sin representant og vararepresentant. Mandatperioden
skal være fem år. Mandatet kan fornyes.
2. Eventuell deltaking fra representanter for tredjestater og
vilkårene for dette skal fastsettes i ordningene nevnt i artikkel
66.
3. Det rådgivende organ som er nevnt i artikkel 33 nr. 4,
skal utnevne sine medlemmer som skal delta som observatører
i styret. De skal så bredt som mulig representere de forskjellige
synspunkter i det rådgivende organ. Deres mandat skal være 30
måneder og kunne fornyes én gang.
Artikkel 35
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Artikkel 37
Avstemning
1. Styret skal treffe sine beslutninger med to tredelers
flertall, uten at artikkel 39 nr. 1 berøres. På anmodning fra
et styremedlem skal beslutningen nevnt i artikkel 32 nr. 2
bokstav k) treffes ved enstemmighet.
2. Hvert medlem utnevnt i henhold til artikkel 34 nr. 1 skal
ha én stemme. Ved et medlems fravær skal vedkommendes
vararepresentant ha rett til å utøve stemmeretten. Verken
observatører eller Byråets daglige leder skal stemme.
3. Forretningsordenen skal fastsette nærmere regler
for avstemningen, særlig vilkårene for at et medlem kan
handle på vegne av et annet, samt eventuelle regler for
beslutningsdyktighet.
Artikkel 38

Styrets formannskap

Den daglige lederens oppgaver og myndighet

1. Styret skal velge en leder og en nestleder blant sine
medlemmer. Nestlederen skal automatisk ta lederens plass
dersom vedkommende er forhindret fra å ivareta sine plikter.

1. Byrået skal ledes av sin daglige leder, som skal være
fullstendig uavhengig i utførelsen av sine oppgaver. Uten at
Kommisjonens og styrets respektive myndighet berøres, skal
daglig leder ikke anmode om eller ta imot instrukser fra noen
regjering eller fra noe annet organ.

2. Lederens og nestlederens mandat skal utløpe når deres
respektive medlemskap i styret opphører. Med forbehold for
denne bestemmelse skal lederens og nestlederens mandat være
tre år. Mandatet skal kunne fornyes én gang.

2. Europaparlamentet eller Rådet kan oppfordre Byråets
daglige leder til å avgi rapport om utførelsen av vedkommendes
oppgaver.

Artikkel 36
Møter

3. Den daglige lederen skal ha følgende oppgaver og
myndighet:
a) godkjenne Byråets tiltak som angitt i artikkel 18,
innenfor grensene fastsatt i denne forordning, dens
gjennomføringsregler og øvrig gjeldende regelverk,

1.

Styrelederen skal innkalle til styremøtene.

b) treffe beslutning om inspeksjoner og undersøkelser som
fastsatt i artikkel 54 og 55,

2.

Byråets daglige leder skal delta i drøftingene.

c) tildele nasjonale luftfartsmyndigheter eller godkjente
organer sertifiseringsoppgaver i samsvar med retningslinjer
fastsatt av styret,

3. Styret skal ha minst to ordinære møter i året. I tillegg skal
det tre sammen på initiativ fra lederen eller på anmodning fra
minst en tredel av medlemmene.

d) ivareta internasjonale oppgaver og teknisk samarbeid med
tredjestater i henhold til artikkel 27,

4. Styret kan invitere enhver person som har synspunkter
som kan være av interesse, til å delta på møtene som observatør.

e) treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at Byråets virkemåte
er i samsvar med denne forordning, herunder vedta interne
administrative instrukser og offentliggjøre meldinger,

5. Styremedlemmene kan, med forbehold for bestemmelsene
i forretningsordenen, bistås av rådgivere eller sakkyndige.

f) hvert år utarbeide et utkast til generell rapport og framlegge
dette for styret,

6.

g) utøve den myndighet overfor Byråets personell som er
fastsatt i artikkel 29 nr. 2,

Byrået skal ivareta styrets sekretariatsfunksjoner.

Nr. 12/68

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

h) utarbeide overslag over Byråets inntekter og utgifter i
henhold til artikkel 59 og gjennomføre budsjettet i henhold
til artikkel 60,
i) delegere sin myndighet til andre medlemmer av Byråets
personell i samsvar med regler som skal vedtas etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 65 nr. 2,
j) med styrets samtykke treffe beslutning om opprettelse av
lokalkontorer i medlemsstatene i samsvar med artikkel 28
nr. 3,
k) utarbeide og gjennomføre det årlige arbeidsprogrammet,
l) svare på anmodninger om bistand av Kommisjonen.
Artikkel 39
Utnevnelse av høyere tjenestemenn
1. Daglig leder for Byrået skal utnevnes på grunnlag av
kvalifikasjoner og dokumentert kompetanse og erfaring
som er relevant for sivil luftfart. Daglig leder utnevnes eller
avskjediges av styret etter forslag fra Kommisjonen. Styret
skal treffe sin beslutning med tre firedelers flertall blant
medlemmene. Før den kandidaten styret har valgt, blir utnevnt,
kan vedkommende bli bedt om å avgi en erklæring overfor
Europaparlamentets vedkommende komité eller komiteer og
besvare spørsmål fra komiteen(e)s medlemmer.
2. Den daglige lederen kan bistås av én eller flere direktører.
Dersom den daglige lederen er fraværende eller forhindret, skal
en av direktørene erstatte vedkommende.
3. Byråets direktører skal utnevnes på grunnlag av
yrkeskompetanse på området sivil luftfart. Direktørene
utnevnes eller avskjediges av styret etter forslag fra daglig
leder.
4. Den daglige lederens og direktørenes mandatperiode skal
være fem år. Direktørenes mandat skal kunne fornyes, og den
daglige lederens mandat skal kunne fornyes bare én gang.
Artikkel 40
Klageinstansenes myndighet
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Artikkel 41
Klageinstansenes sammensetning
1. En klageinstans skal bestå av en leder og to andre
medlemmer.
2. Ved fravær skal lederen og de to medlemmene erstattes av
sine vararepresentanter.
3. Lederen, de andre medlemmene og deres respektive
vararepresentanter skal utnevnes av styret på grunnlag av en liste
over kvalifiserte kandidater som er vedtatt av Kommisjonen.
4. Dersom klageinstansen anser at arten av en klage tilsier
det, kan den for den aktuelle saken innkalle ytterligere to
medlemmer fra listen nevnt i nr. 3.
5. Kvalifikasjonene som kreves for medlemmene av den
enkelte klageinstans, det enkelte medlems myndighet i den
forberedende fasen av beslutningene og avstemningsvilkårene
skal fastsettes av Kommisjonen etter framgangsmåten fastsatt i
artikkel 65 nr. 3.
Artikkel 42
Klageinstansenes medlemmer
1. Mandatet til medlemmer av en klageinstans, herunder
ledere og vararepresentanter, skal være fem år. Mandatet skal
kunne fornyes.
2. Medlemmene av en klageinstans skal være uavhengige.
De skal treffe sine beslutninger uten å være bundet av instrukser.
3. Medlemmene av en klageinstans kan ikke utøve andre
funksjoner i Byrået. Funksjonen som medlem av en klageinstans
kan være en deltidsfunksjon.
4. Medlemmene av en klageinstans kan ikke fjernes fra sine
funksjoner eller fra listen i løpet av mandatet, med mindre det
foreligger tungtveiende grunner for dette og Kommisjonen har
truffet beslutning om dette etter å ha innhentet uttalelse fra
styret.
Artikkel 43
Utelukkelse og innsigelse

2. Klageinstansen eller -instansene skal treffe beslutning om
klager på beslutningene nevnt i artikkel 44.

1. Medlemmer av en klageinstans kan ikke delta i
behandlingen av en klagesak dersom de har en personlig
interesse i den, eller dersom de tidligere har representert en av
partene i saken eller har deltatt i beslutningen som er gjenstand
for klage.

3. Klageinstansen eller -instansene skal tre sammen ved
behov. Antallet klageinstanser og arbeidsfordelingen mellom
dem skal fastsettes av Kommisjonen etter framgangsmåten
nevnt i artikkel 65 nr. 3.

2. Dersom et medlem av en klageinstans av årsaker nevnt
i nr. 1 eller av en hvilken som helst annen årsak mener at
vedkommende ikke kan delta i behandlingen av en klagesak,
skal vedkommende underrette klageinstansen om dette.

1.

Byrået skal opprette én eller flere klageinstanser.
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3. Partene i klagesaker kan framsette en innsigelse mot
medlemmene av en klageinstans ut fra en av årsakene nevnt
i nr. 1 eller dersom de mistenker at en av disse medlemmene
er partiske. En innsigelse skal ikke tas til følge dersom parten
i klagesaken har innledet saken med kjennskap til at det forelå
en innsigelsesgrunn. Det kan ikke framsettes innsigelser på
grunnlag av medlemmenes nasjonalitet.
4. Klageinstansene skal treffe beslutning om hvilke tiltak som
skal treffes i tilfellene nevnt i nr. 2 og 3, uten at vedkommende
medlem deltar. Ved beslutningen skal vedkommende medlem
erstattes av sin vararepresentant i klageinstansen.
Artikkel 44
Beslutninger som kan påklages
1. Beslutninger som Byrået har truffet i henhold til artikkel
20, 21, 22, 23, 55 eller 64, kan påklages.
2. En klage som inngis i henhold til nr. 1, har ikke utsettende
virkning. Byrået kan imidlertid utsette gjennomføringen av den
påklagede beslutningen dersom det mener at omstendighetene
tillater det.
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2. Dersom beslutningen ikke er omgjort innen én måned etter
at begrunnelsen for klagen er mottatt, skal Byrået omgående
treffe beslutning om hvorvidt det skal utsette gjennomføringen
av beslutningen i henhold til artikkel 44 nr. 2 annet punktum,
og oversende klagen til klageinstansen.
Artikkel 48
Behandling av klager
1. Dersom klagen kan behandles, skal klageinstansen
undersøke om klagen er begrunnet.
2. Klageinstansen skal handle raskt ved behandling av
klagen i henhold til nr. 1. Den skal så ofte som nødvendig
oppfordre partene til å framsette merknader til meldinger den
sender ut, eller meldinger fra de andre partene innen en frist
som fastsettes av klageinstansen. Partene i klagesaken har rett
til å framsette muntlige merknader.
Artikkel 49
Beslutning om klagen

3. En beslutning som ikke avslutter saksbehandlingen med
hensyn til en av partene, kan påklages bare i forbindelse med
en klage på den endelige beslutningen, med mindre nevnte
beslutning gir adgang til særskilt klage.
Artikkel 45

Klageinstansen kan utøve enhver myndighet som hører
inn under Byråets ansvarsområde, eller oversende saken til
vedkommende organ i Byrået. Sistnevnte skal være bundet av
klageinstansens beslutning.

Klageberettigede personer

Artikkel 50

Enhver fysisk eller juridisk person kan klage på en beslutning
som er rettet mot den personen, eller på en beslutning som
berører personen direkte og individuelt, selv om beslutningen
framstår som rettet mot en annen person. Partene i saken kan
være parter i klagesaken.

Prøving av klagen for Domstolen

Artikkel 46
Klagefrist og klagens form
Klagen og en begrunnelse for denne skal inngis skriftlig
til Byrået innen en frist på to måneder etter at den berørte
personen fikk underretning om tiltaket eller, i mangel av slik
underretning, etter at vedkommende fikk kjennskap til tiltaket,
alt etter hva som er relevant.
Artikkel 47
Omgjøring
1. Dersom daglig leder mener at klagen kan behandles og
er begrunnet, skal vedkommende omgjøre beslutningen. Denne
bestemmelsen får ikke anvendelse når den som har inngitt
klagen, har en motpart i klagesaken.

1. Beslutninger kan klages inn for De europeiske fellesskaps
domstol med henblikk på annullering av Byråets handlinger
som er juridisk bindende for tredjemann, for passivitet og for
skader forårsaket av Byrået i forbindelse med dets virksomhet.
2. Klager med sikte på annullering av beslutninger som
Byrået har truffet i henhold til artikkel 20, 21, 22, 23, 55 eller
64, kan bringes inn for De europeiske fellesskaps domstol først
etter at alle Byråets interne klagemuligheter er uttømt.
3. Byrået skal treffe alle nødvendige tiltak for å etterkomme
beslutningen til De europeiske fellesskaps domstol.
Artikkel 51
Direkte klage
Medlemsstatene og fellesskapsorganene kan klage beslutninger
truffet av Byrået direkte inn for De europeiske fellesskaps
domstol.
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AVSNITT III

underrettes om sin klageadgang i henhold til denne
forordning,

Arbeidsmetoder

d) sikre at beslutningen er begrunnet.

Artikkel 52
Framgangsmåter for utarbeiding av uttalelser,
sertifiseringsspesifikasjoner og veiledende materiale
1. Snarest mulig etter denne forordnings ikrafttredelse skal
styret fastsette åpne framgangsmåter for utstedelse av uttalelser,
sertifiseringsspesifikasjoner og veiledende materiale som nevnt
i artikkel 18 bokstav a) og c).
Disse framgangsmåtene skal
a) bygge på den sakkunnskap
luftfartsmyndigheter rår over,
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2. I tillegg skal styret fastsette framgangsmåter som angir
vilkårene for underretning om beslutningene, idet det tas
behørig hensyn til klagebehandlingen.
3. Det skal fastsettes særlige framgangsmåter for
umiddelbare tiltak som Byrået skal treffe for å reagere på et
sikkerhetsproblem og for å underrette berørte parter om de
tiltak de skal treffe.
Artikkel 54

som

medlemsstatenes

b) om nødvendig omfatte innkalling av sakkyndige fra berørte
parter,
c) sikre at Byrået offentliggjør dokumentene og i vidt omfang
holder samråd med berørte parter etter en tidsplan og en
framgangsmåte som omfatter en forpliktelse for Byrået til
å svare skriftlig under samrådsprosessen.
2. Når Byrået i henhold til artikkel 19 utarbeider uttalelser,
sertifiseringsspesifikasjoner og veiledende materiale som
skal anvendes av medlemsstatene, skal det fastsette en
framgangsmåte for samråd med medlemsstatene. For dette
formål kan Byrået nedsette en arbeidsgruppe der hver av
medlemsstatene har rett til å utnevne en sakkyndig.
3. Tiltakene nevnt i artikkel 18 bokstav a) og c) og
framgangsmåtene fastsatt i henhold til nr. 1 i denne artikkel
skal offentliggjøres i en offisiell publikasjon fra Byrået.
4. Det skal fastsettes særlige framgangsmåter for
umiddelbare tiltak som Byrået skal treffe for å reagere på et
sikkerhetsproblem og for å underrette de berørte parter om de
tiltak de skal treffe.
Artikkel 53
Framgangsmåter for beslutninger
1. Styret skal fastsette åpne framgangsmåter for at
enkeltbeslutninger treffes som fastsatt i artikkel 18 bokstav d).
Disse framgangsmåtene skal
a) sikre at den fysiske eller juridiske personen som
beslutningen er rettet mot, samt enhver annen person som
direkte og individuelt berøres av den, blir hørt,
b) sikre at beslutningen meddeles den berørte fysiske eller
juridiske personen og at den offentliggjøres,
c) sikre at den fysiske eller juridiske personen som
beslutningen er rettet mot, og enhver annen part i saken,

Inspeksjoner i medlemsstatene
1. Uten at den gjennomføringsmyndighet som er tillagt
Kommisjonen i henhold til traktaten berøres, skal Byrået
bistå Kommisjonen i overvåkningen av anvendelsen av denne
forordning og dens gjennomføringsregler ved å gjennomføre
standardiseringsinspeksjoner hos vedkommende myndigheter
i medlemsstatene som fastsatt i artikkel 24 nr. 1. For dette
formål har tjenestemenn som har fullmakt i henhold til denne
forordning, og de som er utlånt av nasjonale myndigheter som
deltar i slike inspeksjoner, og i samsvar med lovbestemmelsene
i den berørte medlemsstat myndighet til å
a) undersøke relevante saksmapper, data, framgangsmåter
og alt annet materiale som er relevant for å oppnå et
flysikkerhetsnivå som er i samsvar med denne forordning,
b) ta kopier av eller utdrag av slike saksmapper, data,
framgangsmåter og annet materiale,
c) be om en muntlig forklaring på stedet,
d) få adgang til relevante lokaler, landområder eller
transportmidler.
2. Byråets tjenestemenn som har fullmakt til å foreta
inspeksjoner som nevnt i nr. 1, skal utøve sin myndighet ved
framlegging av en skriftlig fullmakt som angir inspeksjonens
gjenstand og formål samt datoen for inspeksjonens begynnelse.
Byrået skal i god tid før inspeksjonen underrette den berørte
medlemsstat om den fastsatte inspeksjonen, og om identiteten
til tjenestemennene som har fullmakt.
3. Den berørte medlemsstat skal underkaste seg
inspeksjonene og sørge for at de berørte organer eller personer
også underkaster seg inspeksjonene.
4. Dersom en inspeksjon i henhold til denne artikkel
innebærer inspeksjon hos et foretak eller en sammenslutning av
foretak, får bestemmelsene i artikkel 55 anvendelse. Dersom et
foretak motsetter seg inspeksjon, skal den berørte medlemsstat
gi de tjenestemenn som har fullmakt fra Byrået den nødvendige
bistand slik at de kan gjennomføre inspeksjonen.
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Artikkel 57

5. Rapportene som utarbeides i henhold til denne artikkel,
skal være tilgjengelige på det/de offisielle språk i medlemsstaten
der inspeksjonen fant sted.
Artikkel 55
Undersøkelse av foretakene

Nr. 12/71

Generell årsrapport
Den generelle årsrapporten skal beskrive hvordan Byrået har
gjennomført sitt årlige arbeidsprogram. Det skal klart angi
hvilke av Byråets mandater og oppgaver som er tilføyd, endret
eller som ikke videreføres i forhold til det foregående år.

1. Byrået kan selv foreta alle nødvendige undersøkelser i
henhold til artikkel 7, 20, 21, 22 og 23 samt artikkel 24 nr. 2 av
foretakene eller overlate dem til nasjonale luftfartsmyndigheter
eller godkjente organer. Undersøkelsene skal utføres i samsvar
med gjeldende lovbestemmelser i medlemsstaten der de skal
utføres. For dette formål har personer som har fullmakt i
henhold til denne forordning, myndighet til å

Rapporten skal angi hvilken virksomhet Byrået har utøvd,
og vurdere resultatene av den med hensyn til fastsatte mål,
tidsplan, risikoen forbundet med virksomheten, bruken av
ressurser og Byråets generelle drift.

a) undersøke relevante saksmapper, data, framgangsmåter og
alt annet materiale som er relevant for utførelsen av Byråets
oppgaver,

1. Forordning (EF) nr. 1049/2001 får anvendelse på
dokumenter som Byrået innehar.

b) ta kopier av eller utdrag av slike saksmapper, data,
framgangsmåter og annet materiale,
c) be om muntlige forklaringer på stedet,
d) få adgang til foretakenes relevante lokaler, landområder
eller transportmidler,
e) gjennomføre inspeksjoner i samarbeid med medlemsstater.
2. Personer som har fullmakt til å foreta undersøkelsene
nevnt i nr. 1, skal utøve sin myndighet ved framlegging av
en skriftlig fullmakt som angir undersøkelsens gjenstand og
formål.
3. Byrået skal i god tid før undersøkelsen underrette
medlemsstaten på hvis territorium undersøkelsen skal finne
sted, om den forestående undersøkelsen og om identiteten
til tjenestemennene som har fullmakt. Tjenestemenn fra den
berørte medlemsstat skal på anmodning fra Byrået bistå de
personer som har fullmakt med utførelsen av deres oppgaver.

Artikkel 58
Åpenhet og kommunikasjon

2. Byrået kan på eget initiativ sørge for kommunikasjon
på områder innenfor sitt ansvarsområde. I tillegg til
publikasjonen nevnt i artikkel 52 nr. 3 skal Byrået særlig sørge
for at offentligheten og alle andre berørte parter hurtig mottar
objektive, pålitelige og lett forståelige opplysninger om dets
arbeid.
3. Enhver fysisk eller juridisk person skal ha rett til å
henvende seg skriftlig til Byrået på et av språkene nevnt i
traktatens artikkel 314. Personen skal ha rett til å få svar på
samme språk.
4. De opplysninger som Byrået samler inn i samsvar med
denne forordning, skal omfattes av europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om
personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger
i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av
slike opplysninger(1).
AVSNITT IV
Finansielle bestemmelser
Artikkel 59
Budsjett

Artikkel 56
Årlig arbeidsprogram
Det årlige arbeidsprogrammet skal ha som mål å fremme
vedvarende forbedring av europeisk luftfartssikkerhet og
oppfylle Byråets mål, mandater og oppgaver som fastsatt
i denne forordning. Det skal klart angi hvilke av Byråets
mandater og oppgaver som er tilføyd, endret eller som ikke
videreføres i forhold til det foregående år.
Framleggingen av det årlige arbeidsprogrammet skal bygge på
den metoden Kommisjonen har anvendt innenfor rammene av
den virksomhetsbaserte forvaltningen.

1.

Byråets inntekter utgjøres av

a) et bidrag fra Fellesskapet,
b) et bidrag fra enhver europeisk tredjestat som Fellesskapet
har inngått avtaler med, som nevnt i artikkel 66,
c) avgifter betalt av søkere om og innehavere av sertifikater
og godkjenninger utstedt av Byrået,
d) gebyrer for publikasjoner, opplæring og eventuelle andre
tjenester som Byrået yter, og
(1)

EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1.
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Artikkel 60

e) eventuelle frivillige finansielle bidrag fra medlemsstater,
tredjestater eller andre enheter, forutsatt at et slikt bidrag
ikke bringer Byråets uavhengighet og upartiskhet i fare.
2. Byråets utgifter skal omfatte utgifter til personell,
administrasjon, infrastruktur og drift.
3.

Inntekter og utgifter skal være i balanse.

4. Budsjettene knyttet til reguleringsoppgaver og avgiftene
som pålegges og innkreves for sertifiseringsvirksomhet, skal
behandles særskilt i Byråets budsjett.
5. Styret skal hvert år på grunnlag av et utkast til overslag
over inntekter og utgifter utarbeide et overslag over Byråets
inntekter og utgifter for det kommende regnskapsår.
6. Overslaget nevnt i nr. 4, som skal omfatte et utkast til
stillingsoversikt sammen med et foreløpig arbeidsprogram,
skal senest 31. mars oversendes av styret til Kommisjonen
og til de stater som Fellesskapet har inngått avtaler med, som
nevnt i artikkel 66.
7. Kommisjonen skal sende budsjettmyndigheten overslaget
sammen med det foreløpige utkastet til alminnelig budsjett for
Den europeiske union.
8. På grunnlag av overslaget skal Kommisjonen innta i det
foreløpige utkast til Den europeiske unions alminnelige budsjett
de overslag den anser nødvendige for stillingsoversikten
og det tilskudd som skal ytes over det alminnelige budsjett,
og framlegge dette for budsjettmyndigheten i samsvar med
traktatens artikkel 272.
9. Budsjettmyndigheten skal godkjenne bevilgningene i
form av tilskudd til Byrået. Budsjettmyndigheten skal vedta
Byråets stillingsoversikt.
10. Budsjettet skal vedtas av styret. Det blir endelig etter at
Den europeiske unions alminnelige budsjett er endelig vedtatt.
Det skal eventuelt justeres tilsvarende.
11. Styret skal snarest mulig underrette budsjettmyndigheten
om at det har til hensikt å gjennomføre ethvert prosjekt som
kan ha betydelig økonomiske følger for finansieringen av
budsjettet, særlig prosjekter i tilknytning til eiendom, f.eks.
leie eller kjøp av bygninger. Det skal umiddelbart underrette
Kommisjonen om dette.
Dersom en enhet innen budsjettmyndigheten har gitt melding
om at den har til hensikt å avgi en uttalelse, skal den oversende
sin uttalelse til styret innen en frist på seks uker fra datoen for
meldingen av prosjektet.
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Gjennomføring og kontroll av budsjettet
1.

Daglig leder skal gjennomføre Byråets budsjett.

2. Senest 1. mars etter hvert regnskapsår skal Byråets
regnskapsfører oversende de foreløpige regnskapene til
Kommisjonens regnskapssjef, sammen med en rapport om
budsjett- og økonomistyringen i det aktuelle regnskapsåret.
Kommisjonens regnskapsfører skal konsolidere institusjonenes
og de desentraliserte organenes foreløpige regnskaper i samsvar
med artikkel 128 i rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1606/2002
av 25. juni 2002 om finansreglementet som får anvendelse på
De europeiske fellesskaps alminnelige budsjett(1).
3. Senest 31. mars etter hvert regnskapsår skal
Kommisjonens regnskapsfører oversende Byråets foreløpige
regnskaper til Revisjonsretten, sammen med en rapport om
budsjett- og økonomistyringen i det aktuelle regnskapsåret.
Rapporten om budsjett- og økonomistyringen i det aktuelle
regnskapsåret skal også oversendes til Europaparlamentet og
Rådet.
4. I henhold til artikkel 129 i forordning (EF, Euratom) nr.
1605/2002 skal daglig leder etter mottak av Revisjonsrettens
synspunkter på Byråets foreløpige regnskaper, utarbeide
byråets endelige regnskap på eget ansvar og framlegge det for
styret for uttalelse.
5. Styret skal avgi en uttalelse om Byråets endelige
regnskap.
6. Daglig leder skal senest 1. juli etter hvert regnskapsår
oversende det endelige regnskapet til Europaparlamentet,
Rådet, Kommisjonen og Revisjonsretten, sammen med styrets
uttalelse.
7.

Det endelige regnskapet skal offentliggjøres.

8. Daglig leder skal sende Revisjonsretten et svar på dens
synspunkter senest 30. september. Dette svaret skal også sendes
til styret.
9. Daglig leder skal framlegge for Europaparlamentet, på
anmodning fra dette, alle opplysninger som er nødvendige
for at framgangsmåten for meddelelse av ansvarsfrihet for
det aktuelle regnskapsåret skal kunne gjennomføres på
en tilfredsstillende måte, som fastsatt i artikkel 146 nr. 3 i
forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002.
10. Europaparlamentet skal etter rekommandasjon fra Rådet,
som skal treffe sin beslutning med kvalifisert flertall, før 30.
april i år N + 2 meddele Byråets daglige leder ansvarsfrihet for
gjennomføringen av budsjettet for år N.
(1)

EFT L 248 av 16.9.2002, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF)
nr. 1525/2007 (EUT L 343 av 27.12.2007, s. 9).
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Artikkel 61
Bedrageribekjempelse
1. Bestemmelsene i europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 1073/1999 av 25. mai 1999 om undersøkelser som
foretas av Det europeiske kontor for bedrageribekjempelse
(OLAF)(1) får ubegrenset anvendelse for bekjempelse av
bedrageri, korrupsjon og andre ulovlige handlinger.
2. Byrået skal tiltre den tverrinstitusjonelle avtale av 25. mai
1999 mellom Europaparlamentet, Rådet for Den europeiske
union og Kommisjonen for De europeiske fellesskap om
interne undersøkelser som foretas av Det europeiske kontor for
bedrageribekjempelse (OLAF)(2) og umiddelbart vedta egnede
bestemmelser, som får anvendelse for Byråets ansatte.
3. I beslutninger om finansiering og i avtaler og dokumenter
i forbindelse med gjennomføring av dem skal det uttrykkelig
fastsettes at Revisjonsretten og OLAF om nødvendig kan
gjennomføre kontroll på stedet hos mottakere av midler fra
Byrået samt hos de organer som fordeler dem.
Artikkel 62
Vurdering
1. Innen tre år etter at Byrået har begynt sin virksomhet, og
deretter hvert femte år, skal styret bestille en uavhengig ekstern
vurdering av gjennomføringen av denne forordning.
2. Vurderingen skal undersøke hvor effektivt Byrået faktisk
ivaretar sine oppgaver. Den skal også vurdere i hvilken grad
denne forordning, Byrået og dets arbeidsmetoder har bidratt
til et høyt sikkerhetsnivå i sivil luftfart. Ved vurderingen skal
det tas hensyn til synspunktene til alle berørte parter, på både
europeisk og nasjonalt plan.

Nr. 12/73

nr. 1605/2002 om finansreglementet som får anvendelse på De
europeiske fellesskaps alminnelige budsjett(3), med mindre
Byråets drift særlig krever dette og Kommisjonen på forhånd
har gitt sitt samtykke.
Artikkel 64
Gebyrer og avgifter
1. Tiltak som har som formål å endre ikke-grunnleggende
bestemmelser om gebyrer og avgifter i denne forordning
ved å utfylle den, skal vedtas etter framgangsmåten med
forskriftskomité med kontroll fastsatt i artikkel 65 nr. 4.
2. Kommisjonen skal rådspørre styret om utkastet til tiltak
nevnt i nr. 1.
3. Tiltakene nevnt i nr. 1 skal særlig avgjøre i hvilke tilfeller
gebyrer og avgifter skal innkreves i henhold til artikkel 59 nr. 1
bokstav c) og d), gebyrenes og avgiftenes størrelse og måten de
skal betales på.
4.

Det skal innkreves gebyrer og avgifter for

a) utstedelse og fornyelse av sertifikater samt løpende tilsyn i
tilknytning til dette,
b) tjenesteyting; de skal gjenspeile den reelle kostnaden ved
hver enkelt ytelse,
c) klagebehandling.
Gebyrer og avgifter skal angis og betales i euro.
5. Gebyrenes og avgiftenes størrelse skal fastsettes på et
nivå som sikrer en inntekt som i prinsippet er tilstrekkelig
til å dekke de samlede kostnadene ved tjenestene som ytes.
Gebyrene og avgiftene, herunder dem som er innsamlet i 2007,
skal være øremerkede inntekter for Byrået.

3. Resultatene av vurderingen skal oversendes styret, som
skal rette rekommandasjoner om endringer av forordningen, av
Byrået og av dets arbeidsmetoder til Kommisjonen, som kan
oversende dem til Europaparlamentet og Rådet sammen med
sin egen uttalelse og hensiktsmessige forslag. Om nødvendig
vedlegges en handlingsplan og en tidsplan. Resultatene av
vurderingen samt rekommandasjonene skal offentliggjøres.

KAPITTEL IV
SLUTTBESTEMMELSER
Artikkel 65
Komité

Artikkel 63
Finansielle bestemmelser
De finansielle reglene som får anvendelse på Byrået, skal vedtas
av styret etter samråd med Kommisjonen. Styret kan ikke
avvike fra kommisjonsforordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002
av 19. november 2002 om det finansielle rammereglementet for
organene nevnt i artikkel 185 i rådsforordning (EF, Euratom)
( 1)
( 2)

EFT L 136 av 31.5.1999, s. 1.
EFT L 136 av 31.5.1999, s. 15.

1.

Kommisjonen skal bistås av en komité.

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 3 og 7 i
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.
3. 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.
(3)

EFT L 357 av 31.12.2002, s. 72.

Nr. 12/74

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF
skal være én måned.
4. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1 til 4
samt artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig
som det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.
5. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1 til 4
og nr. 5 bokstav b) samt artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF
anvendelse, samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene i
beslutningens artikkel 8.
Tidsfristene fastsatt i artikkel 5a nr. 3 bokstav c) og nr. 4 bokstav
b) og e) i beslutning 1999/468/EF fastsettes til 20 dager.
6. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1, nr. 2, nr. 4,
nr. 5 bokstav b) og nr. 6 samt artikkel 7 i beslutning 1999/468/
EF anvendelse, samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene
i beslutningens artikkel 8.
7. Når det vises til dette nummer, får artikkel 6 i beslutning
1999/468/EF anvendelse.
Før Kommisjonen treffer beslutning, skal den rådspørre
komiteen nevnt i nr. 1 i denne artikkel.
Tidsrommet fastsatt i artikkel 6 bokstav b) i beslutning
1999/468/EF skal være tre måneder.
Når en medlemsstat bringer Kommisjonens beslutning inn
for Rådet, kan Rådet med kvalifisert flertall treffe en annen
beslutning innen tre måneder.
Artikkel 66
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sertifikater og godkjenninger som unntak fra artikkel 5, 6,
12 og 20 på vilkårene fastsatt av Kommisjonen i tiltakene
som er vedtatt for anvendelsen av disse artiklene. Dersom
medlemsstatene i denne forbindelse utsteder sertifikater på
grunnlag av sertifikater utstedt av en tredjestat, skal det i
gjennomføringsreglene vedtatt av Kommisjonen tas behørig
hensyn til prinsippene fastsatt i artikkel 12 nr. 2 bokstav b) og
c).
Artikkel 68
Sanksjoner
Medlemsstatene skal fastsette sanksjoner for overtredelse
av denne forordning og dens gjennomføringsregler. De
fastsatte sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold til
overtredelsen og virke avskrekkende.
Artikkel 69
Oppheving
1. Forordning (EF) nr. 1592/2002 oppheves uten at det
berører bestemmelsene i annet ledd.
Henvisninger til den opphevede forordningen skal forstås
som henvisninger til denne forordning og leses som angitt i
sammenligningstabellen i vedlegg VI.
2. Rådsdirektiv 91/760/EØF oppheves den dato tiltakene
nevnt i artikkel 7 nr. 6 trer i kraft.

Europeiske tredjestaters deltaking

3. Vedlegg III til forordning (EØF) nr. 3922/91 oppheves fra
den dato de tilsvarende tiltak nevnt i artikkel 8 nr. 5 trer i kraft.

Byrået er åpent for deltaking for de europeiske tredjestater
som er parter i Chicago-konvensjonen, og som har inngått
avtaler med Det europeiske fellesskap i henhold til hvilke de
har vedtatt og anvender fellesskapsretten på det området som
omfattes av denne forordning og dens gjennomføringsregler.

4. Bestemmelsene i artikkel 11 får anvendelse på produkter,
deler, utstyr, organisasjoner og personer hvis sertifisering er
utført eller godkjent i samsvar med bestemmelsene nevnt i
nr. 1, 2 og 3 i denne artikkel.

I henhold til relevante bestemmelser i disse avtalene vil det
bli utarbeidet ordninger som blant annet skal angi arten og
omfanget av disse statenes deltaking i Byråets arbeid, herunder
bestemmelser om finansielle bidrag og personell.

5. Direktiv 2004/36/EF oppheves den dato tiltakene nevnt
i artikkel 10 nr. 5 i denne forordning trer i kraft, og uten at
det berører gjennomføringsreglene nevnt i direktivets artikkel
8 nr. 2.

Artikkel 67

Artikkel 70

Begynnelsen av Byråets virksomhet
1. Byrået skal fra 28. september 2003 ivareta de
sertifiseringsoppgaver det er pålagt i henhold til artikkel
20. Inntil denne dato skal medlemsstatene fortsatt anvende
gjeldende lover og forskrifter.
2. I en ytterligere overgangsperiode på 42 måneder fra
datoen nevnt i nr. 1 kan medlemsstatene fortsatt utstede

Ikrafttredelse
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.
Artikkel 5, 6, 7, 8, 9 og 10 får anvendelse fra datoene angitt
i deres respektive gjennomføringsregler, men senest 8. april
2012.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Strasbourg, 20. februar 2008.

For Europaparlamentet

For Rådet

H.-G. PÖTTERING

J. LENARČIČ

President

Formann

_______
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VEDLEGG I
Grunnleggende krav til luftdyktighet som nevnt i artikkel 5

1.

Produktets pålitelighet: Produktets pålitelighet skal sikres under alle forventede flygeforhold i luftfartøyets
driftslevetid. Det skal kunne påvises oppfyllelse av alle krav gjennom vurderinger eller analyser, underbygd av
prøvinger der det er nødvendig.

1.a.

Strukturer og materialer: Strukturens pålitelighet skal sikres for hele det operasjonelle begrensningsområdet
til luftfartøyet, herunder framdriftssystemet, og i tilstrekkelig grad utover dette, og skal opprettholdes i
luftfartøyets driftslevetid.

1.a.1.

Alle deler av luftfartøyet som ved svikt kan redusere strukturens pålitelighet, skal oppfylle vilkårene nedenfor
uten skadelig deformasjon eller svikt. Dette omfatter alle deler med betydelig masse og deres festeinnretninger.

1.a.1.a. Det skal tas hensyn til alle belastningskombinasjoner som kan forventes å forekomme innenfor og i tilstrekkelig
grad utover grensene for luftfartøyets masse, tyngdepunktsområde, operasjonelle begrensningsområde og
levetid. Dette omfatter belastninger forårsaket av turbulens, manøvrer, trykksetting, bevegelige overflater samt
kontroll- og framdriftssystemer både under flyging og på bakken.
1.a.1.b. Det skal tas hensyn til belastninger og sannsynlig svikt som skyldes nødlanding på bakken eller på vann.
1.a.1.c. Dynamiske virkninger skal inngå i strukturens reaksjon på disse belastningene.
1.a.2.

Luftfartøyet skal være fritt for enhver aeroelastisk ustabilitet og altfor store vibrasjoner.

1.a.3.

Produksjonsprosessene og materialene som brukes ved konstruksjon av luftfartøyer skal resultere i kjente og
reproduserbare strukturegenskaper. Alle endringer i materialenes ytelse som er knyttet til driftsmiljøet, skal
begrunnes.

1.a.4.

Virkningene av syklisk belastning, forringelse som skyldes miljøet, skader som skyldes ulykker eller
enkeltskader, skal ikke redusere strukturens pålitelighet til et nivå under et akseptabelt restmotstandsnivå. Alle
instrukser som er nødvendige for å sikre kontinuerlig luftdyktighet i denne forbindelse, skal gjøres kjent.

1.b.

Framdrift: Framdriftssystemets (dvs. motorens, eventuelt propellenes) pålitelighet skal være påvist i hele
det operasjonelle begrensningsområdet til framdriftssystemet, og i tilstrekkelig grad utover dette, og skal
opprettholdes i framdriftssystemets levetid.

1.b.1.

Framdriftssystemet skal, innenfor de fastsatte grenser, produsere den skyvkraft eller kraft som kreves under alle
flygeforhold som forekommer, idet det tas hensyn til miljøvirkninger og miljøforhold.

1.b.2.

Framstillingsprosessen og materialene som brukes ved konstruksjon av framdriftssystemet, skal resultere i
kjent og reproduserbar strukturatferd. Alle endringer i materialenes ytelse som er knyttet til driftsmiljøet, skal
begrunnes.

1.b.3.

Virkningene av syklisk belastning, forringelse som skyldes miljøet og driften, og sannsynlig påfølgende svikt i
deler skal ikke redusere framdriftssystemets pålitelighet til et nivå under det akseptable. Alle instrukser som er
nødvendige for å sikre kontinuerlig luftdyktighet i denne forbindelse, skal gjøres kjent.

1.b.4.

Alle instrukser, opplysninger og krav som er nødvendige for å sikre et korrekt og sikkert grensesnitt mellom
framdriftssystemet og luftfartøyet, skal gjøres kjent.

1.c.

Systemer og utstyr

1.c.1.

Luftfartøyet skal ikke ha konstruksjonsmessige egenskaper eller detaljer som erfaring har vist er farlige.

1.c.2.

Luftfartøyet, herunder systemer, utstyr og innretninger som kreves i forbindelse med typesertifisering eller i
henhold til driftsregler, skal virke etter hensikten under alle forventede driftsforhold i hele det operasjonelle
begrensningsområdet til luftfartøyet og i tilstrekkelig grad utover dette, idet det tas behørig hensyn til systemets,
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utstyrets eller innretningens driftsmiljø. Andre systemer, annet utstyr og andre innretninger som ikke kreves
for typesertifiseringen eller i henhold til driftsregler – enten de virker tilfredsstillende eller ikke – skal ikke
redusere sikkerheten og skal ikke skade andre systemers, annet utstyrs eller andre innretningers korrekte
virkemåte. Systemer, utstyr og innretninger skal kunne betjenes uten at det kreves særskilt kompetanse eller
fysisk styrke.
1.c.3.

Luftfartøyets systemer, utstyr og tilhørende innretninger skal hver for seg og i forhold til hverandre være
slik utformet at én enkelt svikt som ikke er blitt påvist som ytterst usannsynlig, ikke fører til en katastrofal
totalsvikt, og det skal være et omvendt forhold mellom sannsynligheten for en svikt og omfanget av virkningen
på luftfartøyet og dem som er om bord. Med hensyn til kriteriet for én enkelt svikt som nevnt ovenfor aksepteres
det at det må tas behørig hensyn til luftfartøyets størrelse og dets samlede konfigurasjon, og at kriteriet for én
enkelt svikt derfor muligens ikke kan oppfylles for visse deler og visse systemer i helikoptre og småfly.

1.c.4.

Besetningen eller eventuelt vedlikeholdspersonell skal på en klar, sammenhengende og entydig måte gis de
opplysninger som er nødvendige for en sikker gjennomføring av flygingen, samt opplysninger om usikre
forhold. Systemer, utstyr og kontrollinnretninger, herunder signalinnretninger som avleses og høres, skal være
slik utformet og plassert at feil som kunne ha bidratt til en farlig situasjon, begrenses til et minstemål.

1.c.5.

Det må tas forholdsregler med hensyn til konstruksjonen for å minske risikoen for luftfartøyet og de som er om
bord som følge av tenkelige farer, både inne i og utenfor luftfartøyet, herunder beskyttelse mot risikoen for en
alvorlig svikt eller et sammenbrudd i en av luftfartøyets innretninger.

1.d.

Kontinuerlig luftdyktighet

1.d.1.

Det skal utarbeides instrukser for kontinuerlig luftdyktighet for å sikre at standarden for luftfartøyets
luftdyktighet etter typesertifiseringen opprettholdes i hele luftfartøyets driftslevetid.

1.d.2.

Det skal finnes midler som muliggjør inspeksjon, tilpasning, smøring, fjerning eller utskifting av deler og utstyr
i den grad dette er nødvendig for å sikre kontinuerlig luftdyktighet.

1.d.3.

Instrukser for kontinuerlig luftdyktighet skal finnes i form av én eller flere håndbøker, alt etter datamengden.
Håndbøkene skal omfatte vedlikeholds- og reparasjonsinstrukser, opplysninger om service, diagnose- og
inspeksjonsmetoder og ha et format som gjør dem lette å bruke.

1.d.4.

Instrukser for kontinuerlig luftdyktighet skal inneholde opplysninger om begrensninger i luftdyktigheten som
angir obligatoriske utskiftingstidspunkter, obligatoriske inspeksjonsintervaller og obligatoriske tilknyttede
framgangsmåter for inspeksjon.

2

Aspekter ved driften av produkter knyttet til luftdyktigheten

2.a.

Det skal påvises at det er tatt hensyn til vilkårene angitt nedenfor for å sikre et tilfredsstillende sikkerhetsnivå
for personer om bord i luftfartøyet eller på bakken når produktet er i drift.

2.a.1.

Det skal fastsettes hvilke former for drift luftfartøyet er godkjent for, og de begrensninger og opplysninger som
er nødvendige for sikker drift, herunder miljøbegrensninger og miljømessig yteevne, skal fastsettes.

2.a.2.

Luftfartøyet skal kunne styres og manøvreres på en sikker måte under alle forventede driftsforhold, herunder
etter en svikt i ett eller eventuelt flere framdriftssystemer. Det skal tas behørig hensyn til flygerens fysiske
styrke, miljøet i førerkabinen, flygerens arbeidsbyrde og andre menneskelige faktorer samt flygefasen og dens
varighet.

2.a.3.

Det skal være mulig å foreta en jevn overgang fra en flygefase til en annen uten at det krever særlig ferdighet,
årvåkenhet, fysisk styrke eller en særlig arbeidsinnsats fra flygerens side under alle forventede driftsforhold.

2.a.4.

Luftfartøyet skal ha en slik stabilitet at kravene til flygeren ikke blir urimelig store, idet det tas hensyn til
flygefasen og dens varighet.

2.a.5.

Det skal fastsettes framgangsmåter for normal drift, svikt og nødssituasjoner.

2.a.6.

Det skal finnes advarsler eller andre forebyggende midler som hindrer at det normale flyoperasjonelle
begrensningsområdet ut fra type overskrides.
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2.a.7.

Luftfartøyet og dets systemer skal ha egenskaper som gjør det mulig å gjenopprette situasjonen på en sikker
måte etter eventuelle ekstreme forhold som kan oppstå innenfor det flyoperasjonelle begrensningsområdet.

2.b.

Opplysninger om driftsbegrensningene og andre opplysninger som er nødvendige for sikker drift, skal gjøres
tilgjengelige for besetningen.

2.c.

Driften av produktene skal være beskyttet mot farer som skyldes ugunstige eksterne og interne forhold,
herunder miljøforhold.

2.c.1.

Det må særlig ikke oppstå noen usikker situasjon som følge av fenomener som dårlige værforhold, lyn,
sammenstøt med fugler, høyfrekvente strålingsfelt, ozon osv., men ikke begrenset til dette, som kan forventes
å forekomme under driften av produktet.

2.c.2.

Passasjerkabinene skal gi tilfredsstillende transportforhold for passasjerene og hensiktsmessig beskyttelse mot
forventede farer som følge av flygeoperasjoner eller nødssituasjoner, herunder fare i forbindelse med ild, røyk,
giftige gasser og hurtig dekompresjon. Det skal treffes tiltak for å gi dem som er om bord rimelige sjanser til
å unngå alvorlig skade, til hurtig rømming av luftfartøyet og beskyttelse mot følgene av retardasjonskrefter i
tilfelle nødlanding på land eller på vann. Det skal etter behov sørges for klare og entydige skilt eller meldinger
som opplyser dem som er om bord om sikker atferd samt plassering og riktig bruk av sikkerhetsutstyret.
Nødvendig sikkerhetsutstyr skal være lett tilgjengelig.

2.c.3.

Besetningsrommene skal være utformet med henblikk på å lette flygingen, herunder med midler som
sikrer situasjonsforståelse samt håndtering av alle forventede situasjoner og nødssituasjoner. Miljøet i
besetningsrommene skal ikke risikere besetningens evne til å utføre sine oppgaver, og det skal utformes med
henblikk på å unngå forstyrrelser ved drift samt feil bruk av betjeningsinnretningene.

3.

Organisasjoner (herunder fysiske personer som utfører konstruksjon, produksjon eller vedlikehold)

3.a.

Det skal utstedes godkjenning til organisasjoner når følgende vilkår er oppfylt:

3.a.1.

Organisasjonen skal ha de nødvendige midler til å gjennomføre sine oppgaver. Disse midlene omfatter, men
er ikke begrenset til, følgende: anlegg, personell, utstyr, redskaper og materialer, dokumentasjon av oppgaver,
ansvar og framgangsmåter, tilgang til relevante data og arkivering.

3.a.2.

Organisasjonen skal innføre og vedlikeholde et forvaltningssystem for å sikre oppfyllelse av de grunnleggende
krav til luftdyktighet og tilstrebe en stadig forbedring av systemet.

3.a.3.

Organisasjonen skal innføre ordninger, eventuelt sammen med andre relevante organisasjoner, for å sikre
fortsatt oppfyllelse av de grunnleggende krav til luftdyktighet.

3.a.4.

Organisasjonen skal innføre et system for rapportering og/eller håndtering av hendelser, som skal inngå i
forvaltningssystemet nevnt i punkt 3.a.2 og ordningene i punkt 3.a.3, for å bidra til målet om kontinuerlig
forbedring av produktsikkerheten.

3.b.

Vilkårene i punkt 3.a.3 og 3.a.4 får ikke anvendelse på organisasjoner med ansvar for vedlikeholdsopplæring.
______
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VEDLEGG II
Luftfartøyer nevnt i artikkel 4 nr. 4

Artikkel 4 nr. 1, 2 og 3 får ikke anvendelse på luftfartøyer som faller inn under én eller flere av følgende kategorier:
a) historiske luftfartøyer som oppfyller følgende kriterier:
i)

teknisk ukompliserte luftfartøyer
— hvis opprinnelige konstruksjon er utformet før 1. januar 1955, og
— hvis produksjon opphørte før 1. januar 1975,

eller
ii) luftfartøyer med klar historisk relevans knyttet til
— deltaking i en betydningsfull historisk begivenhet, eller
— et viktig skritt i utviklingen av luftfarten, eller
— en viktig rolle i en medlemsstats væpnede styrker,
b) luftfartøyer som er spesielt konstruert eller endret for forskningsformål, forsøksformål eller vitenskapelige formål,
og som ventes produsert bare i et svært begrenset antall,
c) luftfartøyer der minst 51 % er bygd av en amatør eller en ideell organisasjon av amatører til egen bruk, uten noe
kommersielt formål,
d) luftfartøyer som har vært i de væpnede styrkers tjeneste, med mindre luftfartøyet er av en type som Byrået har
fastsatt en konstruksjonsstandard for,
e) fly, helikoptre og motordrevne fallskjermer med høyst to seter, en største tillatte startmasse (MTOM) som ifølge
medlemsstatenes registrering som ikke overstiger
i)

300 kg for landfly/helikoptre med ett sete, eller

ii) 450 kg for landfly/helikoptre med to seter, eller
iii) 330 kg for amfibiefly eller sjøfly med ett sete, eller
iv) 495 kg for amfibiefly eller sjøfly med to seter, forutsatt at de ved bruk både som sjøfly og som landfly har en
masse som ligger under begge relevante MTOM-grenseverdier,
v) 472,5 kg for landfly med to seter utstyrt med et fallskjermsystem som kan bære hele flyet, montert på flykroppen,
vi) 315 kg for landfly med ett sete utstyrt med et fallskjermsystem som kan bære hele flyet, montert på flykroppen,
og, for flyenes vedkommende, med en stallhastighet eller en minste stabil flygehastighet i landingskonfigurasjon på
høyst 35 knop kalibrert flygehastighet (CAS),
f)

ett- og toseters gyroplan med en største tillatte startmasse på høyst 560 kg,

g) glidefly med en største tommasse på høyst 80 kg for ett sete eller 100 kg for to seter, herunder de som fotstartes,
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h) kopier av luftfartøyer som oppfyller kriteriene i bokstav a) eller d), og som har en strukturell utforming som ligner
på originalluftfartøyets,
i)

ubemannede luftfartøyer med en driftsmasse på høyst 150 kg,

j)

alle andre luftfartøyer med en største tommasse, herunder drivstoff, på høyst 70 kg.
________
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VEDLEGG III
Grunnleggende krav til sertifisering av flygere som nevnt i artikkel 7

1.

Opplæring

1.a.

Alminnelige bestemmelser

1.a.1.

En person som gjennomgår opplæring for å fly et luftfartøy, skal være tilstrekkelig moden utdanningsmessig,
fysisk og mentalt til å kunne tilegne seg, fastholde og framvise de relevante teoretiske kunnskaper og praktiske
ferdigheter.

1.b.

Te o r e t i s k e k u n n s k a p e r

1.b.1.

En flyger skal tilegne seg og opprettholde et kunnskapsnivå som svarer til de funksjoner vedkommende ivaretar
på luftfartøyet, og står i forhold til de farer som er forbundet med typen virksomhet. Slike kunnskaper skal
minst omfatte følgende:
i)

luftfartslovgivning,

ii)

generelle kunnskaper om luftfartøyer,

iii) tekniske aspekter ved kategorien av luftfartøy,
iv)

planlegging og gjennomføring av flyginger,

v)

menneskers yteevne og begrensninger,

vi)

meteorologi,

vii) navigasjon,
viii) driftsprosedyrer, herunder ressursforvaltning,
ix)

flygeprinsipper,

x)

kommunikasjon og

xi)

ikke-tekniske ferdigheter, herunder gjenkjenning og håndtering av trusler og feil.

1.c.

Framvisning og vedlikehold av teoretiske kunnskaper

1.c.1.

Tilegning og fastholdelse av teoretiske kunnskaper skal påvises ved kontinuerlig vurdering under opplæring og
eventuelt ved eksamener.

1.c.2.

Et hensiktsmessig kompetansenivå innen teoretisk kunnskap skal vedlikeholdes. Oppfyllelsen av dette kravet
skal påvises ved regelmessige vurderinger, eksamener, prøver og kontroller. Hyppigheten av eksamener, prøver
og kontroller skal stå i forhold til risikonivået forbundet med virksomheten.

1.d.

Praktiske ferdigheter

1.d.1.

En flyger skal tilegne seg og opprettholde praktiske ferdigheter til å ivareta sine funksjoner i luftfartøyet. Slike
ferdigheter skal stå i forhold til de farer som er forbundet med typen virksomhet og skal, dersom det er relevant
for virksomheten som utøves i luftfartøyet, omfatte følgende:
i)

virksomhet før og under flyging, herunder luftfartøyets ytelse, bestemmelse av masse og balanse, inspeksjon
og service av luftfartøyet, drivstoffplanlegging, værvurdering, ruteplanlegging, luftromsbegrensninger og
rullebanetilgjengelighet,

ii)

flyplassmanøvrer og trafikkmønstre,

Nr. 12/81

Nr. 12/82

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

iii) forholdsregler og prosedyrer for å unngå kollisjoner,
iv)

kontroll av luftfartøyet ved ekstern visuell referanse,

v)

flygemanøvrer, herunder i kritiske situasjoner, og tilhørende gjenopprettingsmanøvrer, i den grad det er
teknisk mulig,

vi)

avgang og landing under normale forhold og i sidevind,

vii) flyging basert utelukkende på instrumenter, etter relevans for typen virksomhet,
viii) driftsprosedyrer, herunder gruppearbeid og ressursforvaltning, etter relevans for driftstypen, med ett eller
flere besetningsmedlemmer,
ix)

navigasjon og anvendelse av lufttrafikkregler og tilhørende prosedyrer ved hjelp av visuell referanse eller
navigasjonshjelpemidler etter relevans,

x)

drift i unormale situasjoner og nødssituasjoner, herunder simulerte funksjonsfeil på luftfartøyet,

xi)

overholdelse av prosedyrer for lufttrafikktjenester og kommunikasjon,

xii) bestemte aspekter ved luftfartøytype eller -klasse,
xiii) ytterligere tilegnelse av praktiske ferdigheter som kan kreves for å redusere farene knyttet til særlig
virksomhet, og
xiv) ikke-tekniske ferdigheter, herunder gjenkjenning og håndtering av trusler og feil, ved hjelp av en egnet
vurderingsmetodikk i forbindelse med vurdering av de tekniske ferdighetene.

1.e.

Påvisning og vedlikehold av praktiske ferdigheter

1.e.1.

En flyger skal påvise evne til å utføre prosedyrer og manøvrer med en grad av kompetanse som passer for de
funksjoner vedkommende utøver i luftfartøyet, ved
i)

å overholde grensene for drift av luftfartøyet,

ii)

å gjennomføre alle manøvrer med smidighet og presisjon,

iii) å utvise god dømmekraft og flygeatferd,
iv)

å anvende sine luftfartskunnskaper,

v)

å beholde kontrollen over luftfartøyet til alle tider på en slik måte at det sikres en korrekt utførelse av en
prosedyre eller manøver, og

vi)

ikke-tekniske ferdigheter, herunder gjenkjenning og håndtering av trusler og feil, ved hjelp av en egnet
vurderingsmetodikk i forbindelse med vurdering av de tekniske ferdighetene.

1.e.2.

Et hensiktsmessig kompetansenivå innen praktiske ferdigheter skal vedlikeholdes. Oppfyllelsen av dette kravet
skal påvises ved regelmessige vurderinger, eksamener, prøver og kontroller. Hyppigheten av eksamener, prøver
og kontroller skal stå i forhold til risikonivået forbundet med virksomheten.

1.f.

Språkferdigheter

En flyger skal ha dokumentert språkferdigheter på et nivå som passer til de funksjonene vedkommende utøver i
luftfartøyet. Slike dokumenterte ferdigheter skal omfatte
i)

evne til å forstå værinformasjonsdokumenter,
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ii)

bruk av luftfartskart underveis, ved avgang og ved innflyging samt tilhørende flygeinformasjonsdokumenter,
og

iii) evne til å kommunisere med andre besetningsmedlemmer og flysikringstjenester i alle faser av flygingen,
herunder flygeforberedelsen.

1.g.

Opplæringsinnretninger for flysimulering

Når en opplæringsinnretning for flysimulering (FSTD) brukes ved opplæring, eller til påvisning av at en praktisk
ferdighet er tilegnet, skal denne FSTD være kvalifisert til et visst ytelsesnivå på de områder som er relevante for
fullføring av oppgaven. Særlig skal gjengivelsen av utforming, betjeningsegenskaper, luftfartøyets ytelse og systemenes
virkemåte gjengi luftfartøyet tilstrekkelig nøyaktig.

1.h.

Opplæringskurs

1.h.1.

Opplæringen skal gjennomføres som et opplæringskurs.

1.h.2.

Et opplæringskurs skal oppfylle følgende vilkår:
i)

En studieplan skal utarbeides for hver type kurs, og

ii)

opplæringskurset skal i nødvendig grad omfatte både teoretiske kunnskaper og praktisk flygeinstruksjon
(herunder syntetisk opplæring).

1.i.

Instruktører

1.i.1.

Teoretisk undervisning
Teoretisk undervisning skal gis av tilstrekkelig kvalifiserte instruktører. De skal

1.i.2.

i)

ha tilstrekkelige kunnskaper på det området det undervises i og

ii)

kunne bruke egnede undervisningsmetoder.

Flygeopplæring og flysimuleringsundervisning
Flygeopplæring og flysimuleringsundervisning skal gis av kvalifiserte instruktører som har følgende
kvalifikasjoner:
i)

de teoretiske kunnskaper og den erfaring som kreves for undervisningen som gis,

ii)

kunne bruke egnede undervisningsmetoder,

iii) ha erfaring med undervisningsmetoder innen de flygemanøvrer og flygeprosedyrer som det skal gis
flygeopplæring i,
iv)

ha vist evne til å undervise på de områder det skal gis flygeopplæring i, herunder før og etter flyging og
på bakken, og

v)

få regelmessig oppfriskingsopplæring for å sikre at undervisningsstandardene holdes ved like.

Flygeinstruktører skal også ha rett til å opptre som fartøysjef for luftfartøyet som det undervises for, unntatt ved
opplæring for nye fartøytyper.

1.j.

Eksaminatorer

1.j.1.

Personer med ansvar for å vurdere flygernes ferdigheter skal
i)

oppfylle kravene til flygeinstruktører og flysimuleringsinstruktører,
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ii)

være i stand til å vurdere flygernes yteevne og gjennomføre flygetester og -kontroller.

2.

Krav til erfaring

2.a.1.

En person som opptrer som flygebesetningsmedlem, instruktør eller eksaminator, skal tilegne seg og
vedlikeholde tilstrekkelig erfaring for de funksjoner vedkommende utøver, med mindre gjennomsøringsregler
krever at kvalifikasjoner skal påvises i samsvar med nr. 1.e.

3.

Utdanningsorganisasjoner

3.a.

K r a v t i l o p p l æ r i n g s o rg a n i s a s j o n e r

3.a.1.

En opplæringsorganisasjon som gir flygeropplæring, skal oppfylle følgende krav:
i)

Ha alle de nødvendige ressurser til å ivareta det ansvaret som er forbundet med denne virksomheten. Disse
midlene omfatter, men er ikke begrenset til, følgende: anlegg, personell, utstyr, redskaper og materialer,
dokumentasjon av oppgaver, ansvar og framgangsmåter, tilgang til relevante data og arkivering.

ii)

Iverksette og vedlikeholde et forvaltningssystem for sikkerhet og opplæringsstandard og etterstrebe
kontinuerlig forbedring av dette systemet.

iii) Om nødvendig innføre ordninger sammen med andre relevante organisasjoner for å sikre kontinuerlig
oppfyllelse av kravene ovenfor.

4.

Medisinsk egnethet

4.a.

Medisinske kriterier

4.a.1.

Alle flygere skal regelmessig påvise at de er medisinsk egnet til å ivareta sine funksjoner på en tilfredsstillende
måte, idet det tas hensyn til typen virksomhet. Denne egnetheten påvises ved passende vurdering basert på
flymedisinsk beste praksis, idet det tas hensyn til typen virksomhet og mulig aldersbetinget mental og fysisk
svekkelse.
Medisinsk egnethet, herunder fysisk og mental egnethet, betyr at flygeren ikke lider av noen sykdom eller
funksjonshemning som gjør vedkommende ute av stand til
i)

å utføre de nødvendige oppgaver for å drive luftfartøyet, eller

ii)

å utføre pålagte oppgaver på et hvilket som helst tidspunkt, eller

iii) å oppfatte sine omgivelser korrekt.
4.a.2.

Dersom medisinsk egnethet ikke kan påvises, kan det iverksettes korrigerende tiltak som gir tilsvarende
flysikkerhet.

4.b.

Flyleger

4.b.1.

En flylege skal
i)

være kvalifisert og ha tillatelse til å praktisere som lege,

ii)

ha mottatt opplæring i flymedisin og regelmessig oppfriskingsopplæring i flymedisin for å sikre at
vurderingsstandardene opprettholdes,

iii) ha tilegnet seg praktiske ferdigheter og erfaring om de forhold som flygerne utøver sin tjeneste i.
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4.c.

Flymedisinske sentre

4.c.1.

Flymedisinske sentre skal oppfylle følgende vilkår:
i)

ha alle de nødvendige ressurser for å ivareta det ansvaret som er forbundet med deres rettigheter. Disse
midlene omfatter, men er ikke begrenset til, følgende: anlegg, personell, utstyr, redskaper og materialer,
dokumentasjon av oppgaver, ansvar og framgangsmåter, tilgang til relevante data og arkivering.

ii)

iverksette og vedlikeholde et forvaltningssystem for sikkerhet og standard for medisinsk vurdering og
etterstrebe kontinuerlig forbedring av dette systemet,

iii) om nødvendig innføre ordninger sammen med andre relevante organisasjoner for å sikre kontinuerlige
oppfyllelse av disse kravene.
________
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VEDLEGG IV
Grunnleggende krav til drift av luftfartøyer som nevnt i artikkel 8

1.

Alminnelige bestemmelser

1.a.

En flyging skal ikke gjennomføres dersom besetningsmedlemmene og eventuelt alt annet driftspersonell
som deltar i forberedelsen og gjennomføringen av flygingen, ikke er fortrolige med de lover, forskrifter og
framgangsmåter som er relevante for utførelsen av deres oppgaver, og som gjelder for de områdene som skal
gjennomflys, de flyplassene som er planlagt benyttet og de tilhørende flysikringsinnretninger.

1.b.

En flyging skal gjennomføres i samsvar med driftsprosedyrene som er angitt i flygehåndboken eller, dersom
det kreves, i driftshåndboken, for forberedelse og gjennomføring av flygingen. For dette formål skal det
finnes et system med sjekklister som besetningsmedlemmene kan bruke ved behov i alle faser av driften av
luftfartøyet under normale og unormale forhold og i nødssituasjoner. Framgangsmåter skal utarbeides for alle
nødssituasjoner som med rimelighet kan forutses.

1.c.

Før hver flyging skal hvert besetningsmedlems roller og plikter defineres. Fartøyssjefen skal ha ansvar for
driften og sikkerheten til luftfartøyet og for sikkerheten til alle besetningsmedlemmer, passasjerer og last om
bord.

1.d.

Produkter eller stoffer som kan utgjøre en betydelig risiko for helse, sikkerhet, eiendom eller miljø, for
eksempel farlig last, våpen og ammunisjon, skal ikke fraktes om bord på noe luftfartøy med mindre det
medfølger konkrete sikkerhetsprosedyrer og instruksjoner for å redusere risikoen forbundet med dem.

1.e.

Alle nødvendige data, dokumenter, registre og opplysninger som dokumenterer at vilkårene angitt i nr. 5.c er
oppfylt, skal oppbevares for hver flyging og være tilgjengelige i et minste tidsrom som står i forhold til typen
drift.

2.

Forberedelse for flyging

2.a.

En flyging skal påbegynnes først når det med alle rimelige midler er kontrollert at følgende vilkår er oppfylt:

2.a.1.

De anlegg som er direkte nødvendige for flygingen og for sikker drift av luftfartøyet, herunder
kommunikasjonsanlegg og navigasjonshjelpemidler, er tilgjengelige for gjennomføring av flygingen, idet det
tas hensyn til tilgjengelig luftfartstjenesteinformasjonsdokumentasjon.

2.a.2.

Besetningen skal være fortrolig med og passasjerene underrettet om plassering og bruk av relevant nødutstyr.
Besetning og passasjerer skal ha tilgang til tilstrekkelige og klare opplysninger om nødprosedyrer og bruk av
sikkerhetsutstyr i kabinen.

2.a.3.

Fartøysjefen skal ha forsikret seg om at
i)

luftfartøyet er luftdyktig som angitt i nr. 6,

ii) luftfartøyet er behørig registrert, dersom dette kreves, og at relevante sertifikater i den forbindelse finnes
om bord i luftfartøyet,
iii) instrumenter og utstyr som angitt i nr. 5 som kreves for å gjennomføre flygingen, er installert i luftfartøyet
og er funksjonsdyktige, med mindre minsteutstyrslisten (MEL) eller et tilsvarende dokument gir fritak i så
måte,
iv) luftfartøyets masse og tyngdepunkt er slik at flyet kan føres innenfor fastsatte grenser i
luftdyktighetsdokumentasjonen,
v) all kabinbagasje, bagasje i lasterommet og last er korrekt lastet og sikret, og
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vi) luftfartøyets driftsbegrensninger som angitt i nr. 4 ikke vil overskrides på noe tidspunkt under flygingen.
2.a.4.

Opplysninger om meteorologiske forhold for avgangs- og bestemmelsesflyplass og eventuelle alternative
lufthavner samt forholdene underveis skal være tilgjengelige for flygebesetningen. Særlig oppmerksomhet skal
vies potensielt farlige atmosfæriske forhold.

2.a.5.

I tilfelle flyging inn i områder med kjente eller forventede isingsforhold skal luftfartøyet være sertifisert, utstyrt
og/eller behandlet for sikker drift under slike forhold.

2.a.6.

For en flyging basert på visuellflygeregler skal de meteorologiske forholdene langs ruten som skal flys
være slik at det er mulig å følge disse flygereglene. For en flyging basert på instrumentflygeregler skal
bestemmelsesflyplass og eventuelle alternative flyplasser der luftfartøyet kan lande, velges, idet det tas
særlig hensyn til varslede meteorologiske forhold, tilgjengeligheten til flysikringstjenester, tilgjengeligheten
til bakkeanlegg og instrumentflygingsprosedyrer godkjent av staten der bestemmelsesflyplassen eller den
alternative flyplassen befinner seg.

2.a.7.

Mengden av drivstoff og olje om bord skal være tilstrekkelig til å sikre at den planlagte flygingen kan fullføres
trygt, idet det tas hensyn til meteorologiske forhold, eventuelle andre forhold som påvirker luftfartøyets ytelse
og eventuelle forsinkelser som forventes for flygingen. Dessuten skal det medbringes en drivstoffreserve med
henblikk på utforutsette hendelser. Det skal eventuelt fastsettes framgangsmåter for drivstoffhåndtering under
flyging.

3.

Luftfartsoperasjoner

3.a.

I forbindelse med luftfartsoperasjoner skal alle følgende vilkår være oppfylt:

3.a.1.

Dersom det er relevant for typen luftfartøy, skal hvert besetningsmedlem under avgang og landing, og ellers
når fartøysjefen anser det nødvendig av hensyn til sikkerheten, sitte på sin plass og bruke det foreliggende
sikringsutstyr, idet det tas hensyn til typen luftfartøy.

3.a.2.

Dersom det er relevant for typen luftfartøy, skal alle besetningsmedlemmer som må være til stede i førerkabinen,
sitte og forbli sittende på sin plass, med setebeltene festet, unntatt i situasjoner underveis da fysiologiske eller
driftsmessige behov tilsier noe annet.

3.a.3.

Dersom det er relevant for typen luftfartøy og typen drift, skal fartøysjefen før avgang og landing, under taksing
og når det anses nødvendig for sikkerheten, sikre at hver passasjer sitter på sin plass og er forsvarlig fastspent.

3.a.4.

En flyging skal gjennomføres på en slik måte at nødvendig avstand til andre luftfartøyer opprettholdes og
tilstrekkelig klaring til hindringer sikres i alle faser av flygingen. Slik klaring skal være minst den som kreves i
relevante luftfartsregler.

3.a.5.

En flyging skal ikke fortsettes med mindre kjente forhold fortsatt tilsvarer minst forholdene i nr. 2. For en
flyging basert på instrumentflygeregler skal dessuten en innflyging mot en flyplass ikke fortsettes under visse
angitte høyder eller forbi en viss posisjon dersom fastsatte siktkriterier ikke er oppfylt.

3.a.6.

I en nødssituasjon skal fartøysjefen sikre at alle passasjerer instrueres om de nødtiltak som er nødvendige etter
omstendighetene.

3.a.7.

En fartøysjef skal treffe alle nødvendige tiltak for å minimere forstyrrende passasjerers konsekvenser for
flygingen.

3.a.8.

Et luftfartøy skal ikke takses i trafikkområdet på en flyplass, og luftfartøyets rotor skal ikke slås på, med mindre
personen ved betjeningsinnretningene har de nødvendige kvalifikasjoner.

3.a.9.

De relevante framgangsmåter for drivstoffhåndtering om bord skal brukes.
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4.

Luftfartøyets ytelse og driftsbegrensninger

4.a.

Et luftfartøy skal drives i samsvar med luftdyktighetsdokumentasjonen og alle tilhørende driftsprosedyrer
og -begrensninger slik de er gjengitt i godkjent flygehåndbok eller eventuell tilsvarende dokumentasjon.
Flygehåndboken eller tilsvarende dokumentasjon skal være tilgjengelig for besetningen og holdes à jour for
hvert luftfartøy.

4.b.

Luftfartøyet skal drives i samsvar med relevant miljødokumentasjon.

4.c.

En flyging skal ikke påbegynnes med mindre luftfartøyets planlagte ytelse, idet det tas hensyn til alle faktorer
som kan påvirke ytelsesnivået vesentlig, gjør det mulig å gjennomføre alle faser av flygingen innen relevante
avstander/områder og hinderklaringer ved planlagt driftsmasse. Blant ytelsesfaktorer som vesentlig påvirker
avgang, flyging underveis og innflyging/landing, er særlig
i)

driftsprosedyrer,

ii) flyplassens trykkhøyde,
iii) temperatur,
iv) vind,
v) avgangs- og landingsområdets størrelse, helning og tilstand og
vi) flyskrogets, motorenes eller systemenes tilstand, idet det tas hensyn til mulig forringelse.
4.c.1.

Det skal tas hensyn til slike faktorer direkte som driftsparametrer eller indirekte i form av tillatte avvik eller
marginer, som alt etter relevans for driftstypen kan tas med ved planlegging av ytelsesdata.

5.

Instrumenter, data og utstyr

5.a.

Et luftfartøy skal være utstyrt med alt navigasjonsutstyr, kommunikasjonsutstyr og annet utstyr som er
nødvendig for den planlagte flygingen, idet det tas hensyn til gjeldende lufttrafikkregler og luftfartsregler i alle
faser av flygingen.

5.b.

Dersom det er relevant, skal et luftfartøy være utstyrt med alt nødvendig sikkerhetsutstyr, medisinsk utstyr,
evakueringsutstyr og overlevelsesutstyr, idet det tas hensyn til risikoen forbundet med områdene der flygingen
finner sted, rutene som skal flys, flygehøyden og flygingens varighet.

5.c.

Alle nødvendige data for besetningens gjennomføring av flygingen skal være à jour og tilgjengelig om bord
på luftfartøyet, idet det tas hensyn til gjeldende lufttrafikkregler, luftfartsregler, flygehøyder og områder der
flygingen finner sted.

6.

Kontinuerlig luftdyktighet

6.a.

Et luftfartøy skal ikke anvendes med mindre følgende vilkår er oppfylt:
i)

Luftfartøyet er i luftdyktig stand.

ii) Det drifts- og nødutstyr som er nødvendig for den planlagte flygingen, er funksjonsdyktig.
iii) Luftfartøyets luftdyktighetsdokument er gyldig.
iv) Vedlikehold av flyet er utført i samsvar med vedlikeholdsprogrammet.
6.b.

Før hver flyging eller sammenhengende serie av påfølgende flyginger skal luftfartøyet inspiseres ved en
kontroll før flyging, for å avgjøre om det er egnet for den planlagte flygingen.
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6.c.

Vedlikeholdsprogrammet skal særlig omfatte vedlikeholdsoppgaver og -intervaller, særlig det som er angitt
som obligatorisk i instruksene for kontinuerlig luftdyktighet.

6.d.

Luftfartøyet skal ikke flys med mindre det er frigitt til bruk av kvalifiserte personer eller organisasjoner etter
vedlikehold. Det undertegnede frigivelsesdokumentet skal særlig omfatte grunnleggende opplysninger om det
utførte vedlikeholdet.

6.e.

All dokumentasjon på luftfartøyets luftdyktighet skal oppbevares til opplysningene i dem er erstattet med nye
opplysninger av tilsvarende omfang og detaljnivå, og i minst 24 måneder ved detaljerte vedlikeholdsarkiver.
Dersom luftfartøyet leies ut, skal all dokumentasjon på luftfartøyets luftdyktighet oppbevares minst i leiens
varighet.

6.f.

Alle endringer og reparasjoner skal oppfylle de grunnleggende krav til luftdyktighet. Dataene som dokumenterer
kravene til luftdyktighet, skal oppbevares.

7.

Besetningsmedlemmer

7.a.

Besetningens antall og sammensetning skal fastsettes idet det tas hensyn til
i)

luftfartøyets sertifiseringsbegrensninger, herunder eventuelt relevant nødevakueringsdemonstrasjon,

ii) luftfartøyets konfigurasjon og
iii) driftens type og varighet.
7.b.		
Kabinbesetningsmedlemmene skal
i)

ha gjennomgått opplæring og være kontrollert regelmessig slik at de har oppnådd og opprettholder et
tilstrekkelig kompetansenivå til å utføre sine pålagte sikkerhetsoppgaver, og

ii) vurderes regelmessig for medisinsk egnethet for å sikre at de på en sikker måte kan utføre sine
sikkerhetsoppgaver. Oppfyllelsen av dette kravet skal påvises ved relevant vurdering basert på flymedisinsk
beste praksis.
7.c.

Fartøysjefen skal ha myndighet til å gi alle ordrer og treffe alle nødvendige tiltak for å garantere drift og
sikkerhet for luftfartøyet og passasjerer og/eller eiendom om bord.

7.d.

I en nødssituasjon som setter flyets drift eller sikkerhet og/eller personer om bord i fare, skal fartøysjefen treffe
de tiltak vedkommende anser som nødvendige av hensyn til sikkerheten. Dersom et slikt tiltak innebærer brudd
på lokale regler eller framgangsmåter, er fartøysjefen ansvarlig for straks å underrette vedkommende lokal
myndighet.

7.e.

Unormale nødssituasjoner skal ikke simuleres mens luftfartøyet har passasjerer eller last om bord.

7.f.

Intet besetningsmedlem skal la sin utføring av oppgaver eller beslutningstaking svekkes i en slik grad at
flysikkerheten bringes i fare på grunn av virkningene av tretthet, idet det blant annet tas hensyn til akkumulert
tretthet, søvnmangel, antall sektorer som gjennomflys, nattjeneste eller tidssoneendringer. Hvileperiodene skal
gi tilstrekkelig tid til å sette besetningen i stand til å overvinne virkningene av forrige tjeneste og være uthvilt
ved begynnelsen av neste flygetjenesteperiode.

7.g.

Et besetningsmedlem skal ikke utføre oppgaver om bord i et luftfartøy under påvirkning av psykotrope stoffer
eller alkohol, eller dersom vedkommende er uskikket på grunn av skade, tretthet, medisinering, sykdom eller
andre årsaker.
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8.

Tilleggskrav til kommersiell drift og drift av motordrevne, teknisk kompliserte luftfartøyer

8.a.

Kommersiell drift og drift av motordrevne, teknisk kompliserte luftfartøyer skal ikke utføres med mindre
følgende vilkår er oppfylt:

8.a.1.

Operatøren skal direkte eller indirekte gjennom kontrakter ha de nødvendige midler for driftens omfang
og rekkevidde. Disse midlene skal omfatte, men ikke være begrenset til, følgende: luftfartøy, anlegg,
forvaltningsstruktur, personell, utstyr, dokumentasjon av oppgaver, ansvar og framgangsmåter, adgang til
relevante data og arkivering.

8.a.2.

Operatøren skal bare bruke tilstrekkelig kvalifisert og opplært personell, og skal gjennomføre opplærings- og
kontrollprogrammer for besetningsmedlemmer og annet relevant personell.

8.a.3.

Operatøren skal utarbeidet en MEL eller et tilsvarende dokument, idet det tas hensyn til følgende:
i)

Dokumentet skal muliggjøre drift av luftfartøyet, under angitte forhold, med bestemte instrumenter, utstyr
eller funksjoner ute av drift ved begynnelsen av flygingen.

ii) Dokumentet skal utarbeides for hvert enkelt luftfartøy, idet det tas hensyn til operatørens relevante driftsog vedlikeholdsforhold.
iii) MEL skal bygge på den grunnleggende minsteutstyrslisten (MMEL), dersom en slik finnes, og skal ikke
være mindre restriktiv enn MMEL.
8.a.4.

Operatøren skal innføre og vedlikeholde et forvaltningssystem for å sikre oppfyllelse av de grunnleggende krav
til drift og tilstrebe en stadig forbedring av systemet.

8.a.5.

Operatøren skal iverksette og vedlikeholde et ulykkesforebyggings- og sikkerhetsprogram, herunder et
hendelsesrapporteringsprogram, som skal brukes av forvaltningssystemet til å bidra til at målet om kontinuerlig
forbedring av driftssikkerheten nås.

8.b.

Kommersiell drift og drift av motordrevne, teknisk kompliserte luftfartøyer skal bare utføres i samsvar med
operatørens driftshåndbok. En slik håndbok skal inneholde alle nødvendige instrukser, opplysninger og
framgangsmåter for alle luftfartøyer som drives, og som driftspersonellet trenger for å utføre sine oppgaver,
Begrensninger som gjelder for flygetid, flygetjenesteperioder og hvileperioder for besetningsmedlemmer, skal
angis. Driftshåndbøkene og deres revisjoner skal være i samsvar med godkjent flygehåndbok, og skal endres
ved behov.

8.c.

Operatøren skal etter behov fastsette framgangsmåter for å gjøre forstyrrende passasjerers konsekvenser for
flysikkerheten så små som mulig.

8.d.

Operatøren skal utarbeide og vedlikeholde sikkerhetsprogrammer som er tilpasset til luftfartøyet og typen drift,
herunder særlig
i)

sikkerheten i førerkabinen,

ii) kontrolliste for gjennomsøking av luftfartøyet,
iii) opplæringsprogrammer,
iv) beskyttelse av elektroniske systemer og datasystemer for å hindre overlagt systemforstyrrelse og
-ødeleggelse, og
v) rapportering av ulovlig innblanding.
Dersom sikkerhetstiltakene kan påvirke driftssikkerheten negativt, skal farene vurderes og relevante prosedyrer
utarbeides for å redusere sikkerhetsrisikoen, noe som kan nødvendiggjøre bruk av spesialutstyr.
8.e.

Operatøren skal utpeke en flyger blant flygebesetningen til fartøysjef.
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8.f.

Forebygging av tretthet skal håndteres gjennom et vaktlistesystem. For en flyging, eller en serie av flyginger,
skal et slikt vaktlistesystem innrettes mot flygetid, flygetjenesteperioder, tjenesteperioder og tilpassede
hvileperioder. Ved fastsettelse av begrensninger innen vaktlistesystemet skal det tas hensyn til alle relevante
faktorer som bidrar til tretthet, særlig antallet sektorer som gjennomflys, tidssoneendringer, søvnmangel,
forstyrrelse av døgnrytmen, nattjeneste, posisjonering, kumulativ tjenestetid for gitte tidsrom, deling av pålagte
oppgaver mellom besetningsmedlemmer og innsetting av flere besetningsmedlemmer.

8.g.

Oppgavene omhandlet i nr. 6.a, 6.d og 6.e skal kontrolleres av en organisasjon med ansvar for sikring av
kontinuerlig luftdyktighet som i tillegg til kravene i vedlegg I, nr. 3.a, skal oppfylle følgende vilkår:
i)

Organisasjonen skal være kvalifisert for vedlikehold av produkter, deler og utstyr under dens ansvar eller
ha inngått en kontrakt med en slik kvalifisert organisasjon for disse produktene, delene og utstyret.

ii) Organisasjonen skal utarbeide en organisasjonshåndbok, til bruk og veiledning av berørt personell,
som gir en beskrivelse av alle organisasjonens framgangsmåter for kontinuerlig luftdyktighet, herunder
eventuelt en beskrivelse av administrative ordninger mellom organisasjonen og den godkjente
vedlikeholdsorganisasjonen.
________
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VEDLEGG V
Kriterier for godkjente organer omhandlet i artikkel 13

1.

Organet, dets leder og dets personell med ansvar for å utføre kontrollene skal verken direkte eller som representant
delta i konstruksjon, produksjon, markedsføring eller vedlikehold av produkter, deler, utstyr, komponenter eller
systemer; de skal heller ikke delta i drift, tjenesteyting eller bruk av disse. Dette utelukker ikke muligheten for
utveksling av tekniske opplysninger mellom de involverte organisasjoner og det godkjente organ.

2.

Organet og dets personell med ansvar for sertifiseringsoppgavene skal utføre sine oppgaver med størst mulig faglig
integritet, ha best mulige tekniske kvalifikasjoner og være fri for press og påvirkning, særlig økonomisk, som kan
påvirke deres vurdering eller resultatene av deres undersøkelser, særlig fra personer eller grupper av personer som
påvirkes av resultatene av sertifiseringsoppgavene.

3.

Organet skal ha tilgjengelig nødvendig personell og de nødvendige midler til å utføre de tekniske og administrative
oppgavene knyttet til sertifiseringsprosessen på en tilfredsstillende måte; det skal også ha tilgang til det utstyr som
er nødvendig for å utføre særlige kontroller.

4.

Personellet med ansvar for undersøkelsen skal ha
— god teknisk og yrkesrettet opplæring,
— tilfredsstillende kunnskaper om kravene i forbindelse med de sertifiseringsoppgavene de utfører, og tilstrekkelig
erfaring med slike prosesser,
— den nødvendige evne til å utarbeide erklæringer, dokumenter og rapporter som dokumenterer at undersøkelsene
er utført.

5.

Undersøkelsespersonellets upartiskhet skal sikres. Deres godtgjøring skal ikke avhenge av antallet undersøkelser de
utfører eller av resultatene av disse undersøkelsene.

6.

Organet skal tegne ansvarsforsikring, med mindre ansvaret dekkes av en medlemsstat i henhold til dens nasjonale
lovgivning.

7.

Organets personell skal være underlagt taushetsplikt for alle opplysninger det tilegner seg ved utførelsen av
oppgaver i henhold til denne forordning.
_______
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VEDLEGG VI
SAMMENLIGNINGSTABELL

Forordning (EF) nr. 1592/2002

Denne forordning

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikkel 2 nr. 1

Artikkel 2 nr. 1

Artikkel 2 nr. 2 bokstav a) til e)

Artikkel 2 nr. 2 bokstav a) til e)

—

Artikkel 2 nr. 2 bokstav f)

Artikkel 2 nr. 3

Artikkel 2 nr. 3

Artikkel 3 bokstav a) til g)

Artikkel 3 bokstav a) til g)

—

Artikkel 3 bokstav h) til l)

Artikkel 4 nr. 1 bokstav a) til c)

Artikkel 4 nr. 1 bokstav a) til c)

—

Artikkel 4 nr. 1 bokstav d)

—

Artikkel 4 nr. 2 og 3

Artikkel 4 nr. 2

Artikkel 4 nr. 4

—

Artikkel 4 nr. 5

Artikkel 4 nr. 3

Artikkel 4 nr. 6

Artikkel 5 nr. 1

Artikkel 5 nr. 1

Artikkel 5 nr. 2 første ledd, innledende tekst

Artikkel 5 nr. 2 første ledd, innledende tekst

Artikkel 5 nr. 2 første ledd bokstav a) til c)

Artikkel 5 nr. 2 første ledd bokstav a) til c)

Artikkel 5 nr. 2 første ledd bokstav d)

Artikkel 5 nr. 2 første ledd bokstav d) og e)

Artikkel 5 nr. 2 første ledd bokstav e) og f)

Artikkel 5 nr. 2 første ledd bokstav f) og g)

—

Artikkel 5 nr. 3

Artikkel 5 nr. 3

Artikkel 5 nr. 4

Artikkel 5 nr. 4 første ledd, innledende tekst

Artikkel 5 nr. 5 første ledd, innledende tekst

Artikkel 5 nr. 4 første ledd bokstav a) til d)

Artikkel 5 nr. 5 første ledd bokstav a) til d)

Artikkel 5 nr. 4 første ledd bokstav e) punkt i) til iii)

Artikkel 5 nr. 5 første ledd bokstav e) punkt i) til iii)

—

Artikkel 5 nr. 5 første ledd bokstav e) punkt iv) til vi)

Artikkel 5 nr. 4 første ledd bokstav f) til i)

Artikkel 5 nr. 5 første ledd bokstav f) til i)

—

Artikkel 5 nr. 5 første ledd bokstav j)

Artikkel 5 nr. 5 første ledd, innledende tekst

Artikkel 5 nr. 6 første ledd, innledende tekst

Artikkel 5 nr. 5 første ledd bokstav a), b) og c)

Artikkel 5 nr. 6 første ledd bokstav a), b) og c)

—

Artikkel 5 nr. 6 første ledd bokstav d)

Artikkel 6

Artikkel 6

—

Artikkel 7

—

Artikkel 8

—

Artikkel 9

—

Artikkel 10
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Forordning (EF) nr. 1592/2002

Denne forordning

Artikkel 8 nr. 1

Artikkel 11 nr. 1

—

Artikkel 11 nr. 2 til 4

Artikkel 8 nr. 2

Artikkel 11 nr. 5

—

Artikkel 11 nr. 6

Artikkel 9

Artikkel 12

—

Artikkel 13

Artikkel 10 nr. 1

Artikkel 14 nr. 1

—

Artikkel 14 nr. 2

Artikkel 10 nr. 2

Artikkel 14 nr. 3

Artikkel 10 nr. 3

Artikkel 14 nr. 4

Artikkel 10 nr. 4

Artikkel 14 nr. 5

Artikkel 10 nr. 5

Artikkel 14 nr. 6

Artikkel 10 nr. 6

Artikkel 14 nr. 7

Artikkel 11

Artikkel 15

—

Artikkel 16

Artikkel 12

Artikkel 17

Artikkel 13, innledende tekst

Artikkel 18, innledende tekst

Artikkel 13 bokstav a)

Artikkel 18 bokstav a)

—

Artikkel 18 bokstav b)

Artikkel 13 bokstav b)

Artikkel 18 bokstav c)

Artikkel 13 bokstav c)

Artikkel 18 bokstav d)

—

Artikkel 18 bokstav e)

Artikkel 14

Artikkel 19

Artikkel 15 nr. 1, innledende tekst

Artikkel 20 nr. 1, innledende tekst

Artikkel 15 nr. 1 bokstav a) til j)

Artikkel 20 nr. 1 bokstav a) til j)

—

Artikkel 20 nr. 1 bokstav k) og l)

Artikkel 15 nr. 2

Artikkel 20 nr. 2

—

Artikkel 21

—

Artikkel 22

—

Artikkel 23

Artikkel 16 nr. 1 og 2

Artikkel 24 nr. 1 og 2

—

Artikkel 24 nr. 3

Artikkel 16 nr. 3

Artikkel 24 nr. 4

Artikkel 16 nr. 4

Artikkel 24 nr. 5

—

Artikkel 25

Artikkel 17

Artikkel 26

Artikkel 18

Artikkel 27

Artikkel 19

Artikkel 28
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Forordning (EF) nr. 1592/2002

Denne forordning

Artikkel 20

Artikkel 29

Artikkel 21

Artikkel 30

Artikkel 22

Artikkel 31

Artikkel 23

Artikkel 32

Artikkel 24 nr. 1 til 4

Artikkel 33 nr. 1 til 4

—

Artikkel 33 nr. 5

Artikkel 25 nr. 1 og 2

Artikkel 34 nr. 1 og 2

—

Artikkel 34 nr. 3

Artikkel 26

Artikkel 35

Artikkel 27

Artikkel 36

Artikkel 28

Artikkel 37

Artikkel 29 nr. 1 og 2

Artikkel 38 nr. 1 og 2

Artikkel 29 nr. 3 bokstav a) til j)

Artikkel 38 nr. 3 bokstav a) til j)

—

Artikkel 38 nr. 3 bokstav k) og l)

Artikkel 30

Artikkel 39

Artikkel 31

Artikkel 40

Artikkel 32

Artikkel 41

Artikkel 33

Artikkel 42

Artikkel 34

Artikkel 43

Artikkel 35

Artikkel 44

Artikkel 36

Artikkel 45

Artikkel 37

Artikkel 46

Artikkel 38

Artikkel 47

Artikkel 39

Artikkel 48

Artikkel 40

Artikkel 49

Artikkel 41

Artikkel 50

Artikkel 42

Artikkel 51

Artikkel 43

Artikkel 52

Artikkel 44

Artikkel 53

Artikkel 45

Artikkel 54

Artikkel 46 nr. 1, innledende tekst

Artikkel 55 nr. 1, innledende tekst

Artikkel 46 nr. 1 bokstav a) til d)

Artikkel 55 nr. 1 bokstav a) til d)

—

Artikkel 55 nr. 1 bokstav e)

Artikkel 46 nr. 2 og 3

Artikkel 55 nr. 2 og 3

—

Artikkel 56

—

Artikkel 57

Artikkel 47 nr. 1 og 2

Artikkel 58 nr. 1 og 2

Artikkel 47 nr. 3

—
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Forordning (EF) nr. 1592/2002

Denne forordning

Artikkel 47 nr. 4

Artikkel 58 nr. 3

Artikkel 47 nr. 5

—

—

Artikkel 58 nr. 4

Artikkel 48 nr. 1, innledende tekst

Artikkel 59 nr. 1, innledende tekst

Artikkel 48 nr. 1 bokstav a)

Artikkel 59 nr. 1 bokstav a) og b)

Artikkel 48 nr. 1 bokstav b) og c)

Artikkel 59 nr. 1 bokstav c) og d)

—

Artikkel 59 nr. 1 bokstav e)

Artikkel 48 nr. 2 og 3

Artikkel 59 nr. 2 og 3
Artikkel 59 nr. 4

Artikkel 48 nr. 4 til 10

Artikkel 59 nr. 5 til 11

Artikkel 49

Artikkel 60

Artikkel 50

Artikkel 61

Artikkel 51

Artikkel 62

Artikkel 52

Artikkel 63

Artikkel 53

Artikkel 64

Artikkel 54

Artikkel 65

Artikkel 55

Artikkel 66

Artikkel 56

Artikkel 67

—

Artikkel 68

Artikkel 57

Artikkel 69

Artikkel 59

Artikkel 70
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1108/2009

Nr. 12/97

2016/EØS/12/03

av 21. oktober 2009
om endring av forordning (EF) nr. 216/2008 på området flyplasser, lufttrafikkstyring og
flysikringstjenester og om oppheving av direktiv 2006/23/EF(*)
EUROPAPARLAMENTET OG
EUROPEISKE UNION HAR —

RÅDET

FOR

DEN

3)

Resultatene av initiativet Det felles europeiske luftrom
må suppleres med det harmoniserte sikkerhetselementet
som skal anvendes på flyplasser og ATM/ANS. For dette
formål bør det også utarbeides egnede rammeregler for
sikkerhet med hensyn til utviklingen av ny teknologi på
dette området.

4)

Fellesskapet bør, i samsvar med standardene og de
anbefalte framgangsmåtene fastsatt i konvensjonen om
internasjonal luftfart, undertegnet i Chicago 7. desember
1944 («Chicago-konvensjonen»), fastsette grunnleggende
krav til luftfartsprodukter, ‑deler og –utstyr, flyplasser og
yting av ATM/ANS; grunnleggende krav til personer og
organisasjoner som deltar i drift av flyplasser og i yting
av ATM/ANS, samt grunnleggende krav til personer og
produkter som deltar i opplæring og medisinsk vurdering
av flygeledere. Kommisjonen bør gis myndighet til å
utarbeide de nødvendige gjennomføringsregler for dette.

5)

I og med at tjenester som består i å skaffe, bearbeide,
formatere og levere data i forbindelse med flysikring, skiller
seg fra ANS-tjenester som definert i europaparlamentsog rådsdirektiv (EF) nr. 549/2004 av 10. mars 2004
om fastsettelse av rammeregler for opprettelse av et
felles europeisk luftrom (rammeforordningen)(4), bør
Kommisjonen utarbeide særlige krav som er tilpasset
slike tjenester.

6)

Det vil ikke være hensiktsmessig å anvende felles regler
på alle flyplasser. Særlig flyplasser som ikke er åpne for
offentligheten, og flyplasser som i hovedsak brukes til
fritidsflyginger eller annen kommersiell lufttransport enn
flyginger utført i samsvar med instrumentflygereglene, og
som har rullebaner med fast dekke på under 800 meter, bør
fortsatt være underlagt medlemsstatenes lovgivning, uten
at de øvrige medlemsstater i henhold til denne forordning
er forpliktet til å anerkjenne slike nasjonale ordninger.
Det bør imidlertid treffes forholdsmessige tiltak for i
alminnelighet å øke sikkerhetsnivået for fritidsflyginger
og for all kommersiell lufttransport. Kommisjonen vil på
et senere tidspunkt revurdere muligheten for en trinnvis
utvidelse av anvendelsesområdet til flyplasser som for
tiden ikke omfattes, idet den tar fullt hensyn til hvordan
dette kan komme til å påvirke slike flyplasser.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 80 nr. 2,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

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

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1)

2)

I sin melding av 15. november 2005 til Rådet,
Europaparlamentet, Den europeiske økonomiske og
sosiale komité og Regionkomiteen kalt «Utvidelse
av oppgavene til Det europeiske flysikkerhetsbyrå
— en agenda for 2010» meddelte Kommisjonen at
den har til hensikt å gradvis utvide oppgavene til Det
europeiske flysikkerhetsbyrå («Byrået») med sikte på en
helhetsmetode som omfatter sikkerhet og samvirkingsevne
for flyplasser/lufthavner, flysikringstjenester («ANS») og
lufttrafikktjenester («ATM»).

Luftfartens stadige vekst i Europa skaper mange
utfordringer, særlig når det gjelder viktige
sikkerhetselementer forbundet med flyplasser og
ATM/ANS. Det må derfor fastsettes nødvendige
risikoreduserende tiltak for å garantere sikkerheten
gjennom en harmonisert og helhetlig lovgivningsmetode
i medlemsstatene.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 309 av 24.11.2009, s. 51, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 165/2011 av 19. desember 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til
Den europeiske unions tidende nr. 15 av 15.3.2012, s. 64.
(1) EUT C 182 av 4.8.2009, s. 50.
(2) EUT C 120 av 28.5.2009, s. 52.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 25. mars 2009 (ennå ikke offentliggjort i
EUT) og rådsbeslutning av 7. september 2009.

(4)

EUT L 96 av 31.3.2004, s. 1.
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Med tanke på at flyplasser er svært forskjellige, med svært
individuelle infrastrukturer og miljøer, bør felles regler
for flyplassikkerhet legge til rette for den fleksibilitet
som er nødvendig for en individuell overholdelse
av reglene, gjennom en passende balanse mellom
gjennomføringsregler, sertifiseringsspesifikasjoner og
akseptable samsvarskriterier. Reglene bør stå i forhold
til flyplassens størrelse, trafikk, kategori og kompleksitet
samt til flyplassdriftens art og omfang, for å unngå
unødvendige byråkratiske og økonomiske byrder, særlig
for mindre flyplasser med svært begrenset passasjertrafikk.

8)

Flyplassers infrastruktur og drift bør sertifiseres med
ett sertifikat. Medlemsstatene kan imidlertid sertifisere
flyplassenes infrastruktur og drift hver for seg. I så
fall bør sertifikatene utstedes av samme myndighet.
Operatører som driver flere flyplasser, og som har
opprettet egnede sentrale funksjoner, kan søke om ett
sertifikat som omfatter drift og styring av alle flyplassene
de er ansvarlige for.

9)

Luftfartsprodukter, ‑deler og –utstyr, flyplasser og deres
utstyr, operatører som deltar i kommersiell lufttransport
og i drift av flyplasser, systemer for og ytere av ATM/
ANS samt flygere og flygeledere, og personer, produkter
og organisasjoner som deltar i opplæring og medisinsk
vurdering av dem, bør sertifiseres eller lisensieres når
det er fastslått at de oppfyller grunnleggende krav som
Fellesskapet skal fastsette i samsvar med de standarder
og anbefalte framgangsmåter som er fastsatt i Chicagokonvensjonen. Kommisjonen bør gis myndighet til
å utarbeide de nødvendige gjennomføringsregler for
fastsettelsen av vilkår for utstedelse av sertifikatet eller
vilkår for å erstatte det med en egnethetserklæring, idet
det tas hensyn til risikoen knyttet til de forskjellige typer
tjenester.

10) Gjennomføringsregler for sertifisering av konstruksjon,
produksjon og vedlikehold av ATM/ANS-systemer
og –komponenter samt regler for organisasjoner som
deltar i utformingen, produksjonen og vedlikeholdet, bør
fastsettes bare i forbindelse med sikkerhetskritiske risikoer
som er påvist etter en detaljert konsekvensanalyse.
11) Kommisjonen vil på et senere tidspunkt starte arbeidet
med å undersøke om det lar seg gjøre og er nødvendig
å innføre godkjente organer til sertifisering av ATM/
ANS-systemer, og vil evaluere alle mulige løsninger og
konsekvenser. Kommisjonen kan eventuelt framlegge et
forslag om ytterligere revisjon av denne forordning på
grunnlag av en fullstendig konsekvensanalyse.
12) I henhold til Fellesskapets institusjonelle system er
gjennomføring av Fellesskapets regelverk primært
medlemsstatenes
ansvar.
Sertifiseringsoppgaver
som kreves i henhold til denne forordning og dens
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gjennomføringsregler, skal derfor gjennomføres på
nasjonalt plan. I visse klart definerte tilfeller bør
imidlertid også Byrået gis myndighet til å utføre
sertifiseringsoppgaver som fastsatt i denne forordning.
Byrået bør av samme grunn tillates å treffe de nødvendige
tiltak i forbindelse med områdene som omfattes av
denne forordning, når dette er det beste middel for
å sikre ensartethet og at det indre marked fungerer
tilfredsstillende.
13) Gjennomføringsreglene som Byrået skal utarbeide
på området ATM/ANS, bør utformes i samsvar
med resultatene etter Byråets samrådsprosess på et
grunnlag som bør tilpasses nye berørte parter og bygge
på bestemmelsene i forordning (EF) nr. 549/2004,
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 550/2004
av 10. mars 2004 om yting av flysikringstjenester i Det
felles europeiske luftrom (tjenesteytingsforordningen)(1),
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 551/2004
av 10. mars 2004 om organisering og bruk av Det
felles europeiske luftrom (luftromsforordningen)(2),
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 552/2004
av 10. mars 2004 om samvirkingsevnen i Det europeiske
nett for lufttrafikkstyring (samvirkingsforordningen)(3) og
særlig de av Eurocontrols sikkerhetskrav («Eurocontrol
Safety Regulatory Requirements») som er innarbeidet
i nasjonal lovgivning. Gjennomføringsreglene bør
vedtas av Kommisjonen etter framgangsmåten med
forskriftskomité nevnt i artikkel 5 i forordning (EF)
nr. 549/2004. Det bør utarbeides overgangsordninger
som sikrer kontinuitet i de godkjenninger som allerede er
utstedt i henhold til bestemmelsene i nevnte forordninger.
14) Forordning (EF) nr. 549/2004, (EF) nr. 550/2004,
(EF) nr. 551/2004 og (EF) nr. 552/2004 inneholder
bestemmelser om flere regulerende funksjoner innen
ATM, deriblant, men ikke begrenset til, samvirkingsevne
og styring av trafikkflyt og luftrom. Alle disse områdene
omfatter sikkerhetselementer som må behørig behandles.
Når de regulerer disse områdene, bør medlemsstatene og
Kommisjonen derfor påse at disse sikkerhetselementene
behandles tilfredsstillende, ved å sørge for passende
samordning med Byrået.
15) Det er et allment mål at overføringen av funksjoner og
oppgaver fra medlemsstatene til Byrået, herunder dem
som følger av deres samarbeid gjennom Eurocontrols
kommisjon for sikkerhetsregler, bør gjennomføres
effektivt, uten noen reduksjon i de nåværende høye
sikkerhetsnivåer, og uten noen negativ innvirkning på
sertifiseringsplanene. Det bør treffes hensiktsmessige
tiltak for å sikre den nødvendige overgangen. Byrået bør
ha tilstrekkelige økonomiske midler til å utføre sine nye
oppgaver, og tidspunktet for tildelingen av midlene bør
bygge på et definert behov og en tidsplan for vedtakelse
og anvendelse av de relevante gjennomføringsregler.
(1)
(2)
(3)

EUT L 96 av 31.3.2004, s. 10.
EUT L 96 av 31.3.2004, s. 20.
EUT L 96 av 31.3.2004, s. 26.
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16) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 216/2008(1) fastsettes en hensiktsmessig og
omfattende ramme for utarbeiding og gjennomføring av
felles tekniske krav og administrative framgangsmåter
for sivil luftfart. Europaparlaments- og rådsdirektiv
2006/23/EF av 5. april 2006 om et fellesskapssertifikat
for flygeledere(2) bør derfor oppheves, uten at det berører
sertifisering eller lisensiering av produkter, personer
og organisasjoner som allerede er utført i samsvar med
nevnte direktiv.
17) Når det gjelder regulering av yrker som ikke omfattes
av denne forordning, bør medlemsstatene fortsatt ha
myndighet til, etter eget skjønn, å innføre eller beholde
blant annet krav til sertifisering eller lisensiering av
personell.
18) Gjennomføringsreglene som Byrået skal utarbeide
på området ATM/ANS, bør utformes i tilknytning til
en omfattende gjennomgang av sikkerhetskravene i
regelverket for Det felles europeiske luftrom, det vil
si forordning (EF) nr. 549/2004, (EF) nr. 550/2004,
(EF) nr. 551/2004 og (EF) nr. 552/2004. For å unngå
overlapping med hensyn til gjeldende sikkerhetskrav
til ATM/ANS-tjenester på den ene side og et juridisk
tomrom uten gjeldende sikkerhetskrav på den annen
side bør ikrafttredelsesdatoen for endringer i regelverket
for Det felles europeiske luftrom være i tråd med dem
som gjelder for de nye sikkerhetstiltakene som innføres i
henhold til denne forordning.
19) De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre denne
forordning, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet
som er gitt Kommisjonen(3).
20) Særlig bør Kommisjonen ha myndighet til å vedta
gjennomføringsregler for sertifisering av flygeledere
og tilhørende godkjenninger, flyplasser og flyplassdrift,
lufttrafikkstyring og flysikringstjenester, og tilhørende
sertifikater, tilsyn og håndheving, samt vedta en forordning
om Byråets gebyrer og avgifter. Ettersom disse tiltakene er
allmenne og har som formål å endre ikke-grunnleggende
bestemmelser i forordning (EF) nr. 216/2008 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.
21) Uten at det berører medlemsstatenes myndighet, kan
Kommisjonen ved behov framlegge anbefalinger
(1)
(2)
(3)

EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1.
EUT L 114 av 27.4.2006, s. 22.
EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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for Rådet om å opprette en ramme for samordning
av sikkerhetsrevisjoner mellom Fellesskapet og Den
internasjonale organisasjon for sivil luftfart (ICAO), for
å unngå dobbeltarbeid og for å utnytte ressursene best
mulig.
22) Når Byrået utarbeider sikkerhetsregler, bør det påse
at alle berørte parter er involvert. Uttalelser om
regelutformingen bør bygge på full rådspørring av alle
berørte parter, herunder driftsansvarlige i små foretak,
samt på en behørig vurdering av reglenes mulige virkning
på anvendelsesområdene. Som fastsatt i forordning (EF)
nr. 216/2008 skal de berørte parters rådgivende organ
rådspørres av Byrået før det treffer beslutninger.
VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
I forordning (EF) nr. 216/2008 gjøres følgende endringer:
1. Artikkel 1 skal lyde:
«Artikkel 1
Virkeområde
1.

Denne forordning får anvendelse på

a) konstruksjon, produksjon, vedlikehold og drift av
luftfartsprodukter, ‑deler og ‑utstyr samt personell og
organisasjoner som deltar i konstruksjon, produksjon
og vedlikehold av slike produkter, deler og utstyr,
b) personell og organisasjoner som deltar i drift av
luftfartøyer,
c) konstruksjon, vedlikehold og drift av flyplasser
samt personell og organisasjoner som deltar i slik
virksomhet, og, uten at det berører Fellesskapets
regelverk og nasjonal lovgivning med hensyn til miljø
og arealplanlegging, vern av flyplassenes omgivelser,
d) konstruksjon, produksjon og vedlikehold av
flyplassutstyr samt personell og organisasjoner som
deltar i slik virksomhet,
e) konstruksjon, produksjon og vedlikehold av
systemer og komponenter for lufttrafikkstyring og
flysikringstjenester (ATM/ANS) samt personell og
organisasjoner som deltar i slik virksomhet, og
f) ATM/ANS samt personell og organisasjoner som deltar
i slik virksomhet.
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Denne forordning får ikke anvendelse på

a) produkter, deler, utstyr, personell og organisasjoner
nevnt i nr. 1 bokstav a) og b) når det utføres virksomhet
eller tjenester tilknyttet militæret, tollvesen, politi,
søke- og redningstjenester, brannslokking, kystvakt
eller lignende. Medlemsstatene skal sikre at det ved
slik virksomhet eller slike tjenester i den grad det er
mulig, tas hensyn til denne forordnings mål,
b) flyplasser eller deler av flyplasser samt utstyr, personell
og organisasjoner nevnt i nr. 1 bokstav c) og d) som
kontrolleres og drives av militæret,
c) ATM/ANS, herunder systemer og komponenter,
personell og organisasjoner som nevnt i nr. 1 bokstav e)
og f), som ytes eller stilles til rådighet av militæret.
Medlemsstatene skal sørge for at luftfartøyene
omhandlet i bokstav a) i dette nummer holdes atskilt
fra andre luftfartøyer dersom det er relevant.
3.
Medlemsstatene skal så langt det er praktisk mulig,
sørge for at militære anlegg som er åpne for offentligheten,
og som omhandles i nr. 2 bokstav b), eller tjenester som
ytes av militært personell til offentligheten, og som
omhandles i nr. 2 bokstav c), har et sikkerhetsnivå som er
minst like effektivt som nivået som kreves i henhold til de
grunnleggende kravene i vedlegg Va og Vb.»

25.2.2016

«h) «operatør» en fysisk eller juridisk person som
driver eller tilbyr å drive ett eller flere luftfartøyer
eller én eller flere flyplasser,»
d) Nye bokstaver m)‑s) skal lyde:
«m) «flyplass» et definert område (herunder bygninger,
installasjoner og utstyr) på land eller vann eller på
en fast konstruksjon, en fast konstruksjon offshore
eller en flytende konstruksjon, som skal brukes
helt eller delvis til luftfartøyers ankomst, avgang
og manøvrering på bakken,
n)

«flyplassutstyr» utstyr, apparater, tilleggsutstyr,
programvare eller tilbehør som brukes eller er
beregnet på å brukes for å bidra til å manøvrere et
luftfartøy på en flyplass,

o)

«oppstillingsplattform» et definert område
beregnet på luftfartøyer som tar om bord eller setter
av passasjer, laster eller losser post eller frakt,
påfyller drivstoff, parkerer eller vedlikeholdes,

p)

«oppstillingsplattformledelse»
en
tjeneste
som ytes for å regulere luftfartøyers og
kjøretøyers aktiviteter og bevegelser på en
oppstillingsplattform,

q)

«ATM/ANS» funksjoner for lufttrafikkstyring
som definert i artikkel 2 nr. 10 i forordning (EF)
nr. 549/2004, flysikringstjenester som definert i
artikkel 2 nr. 4 i samme forordning, og tjenester
som består i å skaffe, bearbeide, formatere og
levere data som er avgjørende for den allmenne
lufttrafikken med hensyn til flysikring,

r)

«ATM/ANS-system» enhver kombinasjon av
sikkerhetsrelatert utstyr og systemer som definert i
artikkel 2 nr. 39 i forordning (EF) nr. 549/2004,

s)

«flygeinformasjonstjeneste» en tjeneste som har
som formål å gi råd og informasjon som fremmer
en sikker og effektiv luftfart.»

2. I artikkel 3 gjøres følgende endringer:
a) Bokstav d) skal lyde:
«d) «deler og utstyr» instrumenter, innretninger,
mekanismer, deler, apparater, tilleggsutstyr,
programvare
eller
tilbehør,
herunder
kommunikasjonssystemer, som brukes eller er
beregnet på bruk ved drift eller kontroll av et
luftfartøy under flyging; dette omfatter deler av
flyskrog, motorer eller propeller, eller utstyr som
brukes til å manøvrere luftfartøyet fra bakken,»
b) Ny bokstav da) skal lyde:
«da) «ATM/ANS-komponenter» komponenter som
definert i artikkel 2 nr. 19 i europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 549/2004 av 10. mars 2004
om fastsettelse av rammeregler for opprettelse
av et felles europeisk luftrom (rammeforordningen)(*),
———————
(*) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 1.»
c) Bokstav h) skal lyde:

3. I artikkel 4 skal nye nr. 3a‑3c lyde:
«3a. Flyplasser, herunder utstyr, som ligger i et territorium
som er underlagt traktatens bestemmelser, er åpne for
offentligheten, betjener kommersiell lufttransport, benytter
prosedyrer for instrumentinnflyging og instrumentutflyging, og
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a) har en rullebane med fast dekke på minst 800 meter,
eller

b) utelukkende betjener helikoptre,

skal overholde denne forordning. Personell og
organisasjoner som deltar i drift av disse flyplassene, skal
overholde denne forordning.

3b. Som unntak fra nr. 3a kan medlemsstatene beslutte
å unnta fra bestemmelsene i denne forordning en flyplass
som

— håndterer høyst 10 000 passasjerer per år, og

— håndterer høyst 850 bevegelser i forbindelse med
fraktvirksomhet per år.

Dersom et slikt unntak fra en medlemsstats side ikke er i
samsvar med de generelle sikkerhetsmålene fastsatt i denne
forordning eller i en annen bestemmelse i fellesskapsretten,
skal Kommisjonen treffe en beslutning om ikke å tillate
unntaket etter framgangsmåten ved beslutninger om
sikkerhetstiltak nevnt i artikkel 65 nr. 7. I så fall skal
vedkommende medlemsstat oppheve unntaket.

3c. ATM/ANS-tjenester som ytes i luftrommet til et
territorium som traktaten får anvendelse på, samt i alle andre
luftrom der medlemsstatene anvender europaparlamentsog rådsforordning (EF) nr. 551/2004 av 10. mars 2004
om organisering og bruk av Det felles europeiske luftrom
(luftromsforordningen)(*) i samsvar med artikkel 1 nr. 3
i nevnte forordning, skal overholde denne forordning.
Systemer og komponenter, personell og organisasjoner som
deltar i ytingen av ATM/ANS-tjenestene, skal overholde
denne forordning.
——————
(*) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 20.»

4. Artikkel 5 nr. 2 bokstav b) og c) skal lyde:

«b) Tiltakene nevnt i nr. 5 kan omfatte et sertifiseringskrav
for deler og utstyr. Sertifikater for deler og utstyr skal
utstedes når søkeren har påvist at delene og utstyret
er i samsvar med de detaljerte spesifikasjonene for
luftdyktighet som er fastsatt for å sikre oppfyllelsen av
de grunnleggende kravene nevnt i nr. 1.

c)
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Et luftfartøy skal ikke drives med mindre det
har et gyldig luftdyktighetsbevis. Beviset skal
utstedes når søkeren har påvist at luftfartøyet er i
samsvar med typekonstruksjonen som er godkjent
i typesertifikatet, og når relevante dokumenter,
inspeksjoner og prøvinger har påvist at luftfartøyet
er driftssikkert. Luftdyktighetsbeviset er gyldig
så lenge det ikke er midlertidig opphevet,
opphevet eller tilbakekalt, og så lenge luftfartøyet
vedlikeholdes i samsvar med de grunnleggende
kravene knyttet til kontinuerlig luftdyktighet som
angitt i vedlegg I nr. 1 bokstav d), og i samsvar
med tiltakene vedtatt i henhold til i nr. 5.»

5. I artikkel 7 skal nr. 4 lyde:
«4. Det kreves et sertifikat for hver opplæringsinnretning
for flysimulering som brukes til opplæring av flygere.
Sertifikatet skal utstedes når søkeren har påvist at
innretningen er i samsvar med reglene som er fastsatt for å
sikre oppfyllelsen av de relevante grunnleggende kravene
fastsatt i vedlegg III.»
6. I artikkel 8 gjøres følgende endringer:
a) Nr. 1 skal lyde:
«1. Driften av luftfartøyene nevnt i artikkel 4 nr. 1
bokstav b) og c) skal oppfylle de grunnleggende kravene
fastsatt i vedlegg IV og, eventuelt, i vedlegg Vb.»
b) I nr. 5 gjøres følgende endringer:
i) Bokstav a) skal lyde:
«a) vilkår for drift av et luftfartøy i samsvar med
de grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg IV
og, eventuelt, i vedlegg Vb,»
ii) Bokstav g) skal lyde:
«g) hvordan drift av luftfartøyene omhandlet
i bokstav a) ii), bokstav d) og bokstav h) i
vedlegg II, når disse anvendes til kommersiell
lufttransport,
oppfyller
de
relevante
grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg IV
og, eventuelt, i vedlegg Vb.»
c) I nr. 6 skal nytt strekpunkt lyde:
«— ta hensyn til sikkerhetsaspekter ved ATM/ANS,»
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7. Nye artikler 8a‑8c skal lyde:
«Artikkel 8a
Flyplasser
1.
Flyplasser og flyplassutstyr samt drift av flyplasser
skal oppfylle de grunnleggende kravene fastsatt i
vedlegg Va og, eventuelt, i vedlegg Vb.

2.
For flyplasser, flyplassutstyr og drift av flyplasser
skal oppfyllelsen av de grunnleggende kravene godtgjøres
på følgende måte:

a) Det skal kreves et sertifikat for hver flyplass. Sertifikatet
og attestering av endringer i sertifikatet skal utstedes
når søkeren har påvist at flyplassen er i samsvar med
et sertifiseringsgrunnlag for flyplasser som angitt i
bokstav b), og at flyplassen ikke har kjennetegn eller
egenskaper som gjør den utrygg å bruke. Sertifikatet
skal omfatte flyplassen, driften av den og flyplassens
sikkerhetsutstyr.

b) Sertifiseringsgrunnlaget for en flyplass skal bestå av
følgende:

i)

gjeldende sertifiseringsspesifikasjoner for typen
flyplass,

ii)

de bestemmelser som det er akseptert et tilsvarende
sikkerhetsnivå for, og

iii) de nødvendige tekniske enkeltspesifikasjoner
når kjennetegn ved konstruksjonen til en
bestemt flyplass eller driftserfaringer gjør
bestemmelsene nevnt i punkt i) utilstrekkelige
eller uhensiktsmessige med henblikk på å sikre
oppfyllelsen av de grunnleggende kravene fastsatt
i vedlegg Va.

c) Tiltakene nevnt i nr. 5 kan omfatte et sertifiseringskrav
for flyplassutstyr som er avgjørende for sikkerheten.
Sertifikater for slikt utstyr skal utstedes når søkeren
har påvist at utstyret er i samsvar med de detaljerte
spesifikasjonene som er fastsatt for å sikre oppfyllelsen
av de grunnleggende kravene nevnt i nr. 1.

d) Organisasjoner som har ansvar for å drive flyplasser, skal
påvise at de har evne og midler til å ivareta det ansvar
som er forbundet med deres rettigheter. Disse evnene
og midlene skal anerkjennes gjennom utstedelse av
sertifikatet nevnt i bokstav a). De kan også anerkjennes
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gjennom utstedelse av et særskilt sertifikat dersom
medlemsstaten der flyplassen ligger, bestemmer det. De
rettighetene som er gitt den sertifiserte organisasjonen,
samt omfanget av sertifikatet, herunder en liste over
flyplassene som skal drives, skal angis i sertifikatet.

e) Som unntak fra bokstav d) kan medlemsstatene
beslutte at ytere av plattformledelse skal ha mulighet
til å erklære at de har evne og midler til å ivareta det
ansvar som er forbundet med tjenesten som ytes.

3.
Medlemsstatene skal sikre at det finnes bestemmelser
som beskytter flyplasser mot virksomhet og utvikling i
deres omgivelser som kan medføre uakseptable risikoer for
luftfartøyer som bruker flyplassen.

4.
Flyplassoperatører skal overvåke virksomhet og
utvikling som kan medføre uakseptable sikkerhetsrisikoer
for luftfarten i flyplassens omgivelser og, innenfor sitt
ansvarsområde, treffe hensiktsmessige risikoreduserende
tiltak.

5.
Tiltak som har som formål å endre ikke-grunnleggende
bestemmelser i kravene nevnt i denne artikkel ved å
supplere den, skal vedtas etter framgangsmåten med
forskriftskomité med kontroll omhandlet i artikkel 65 nr. 4.

Disse tiltakene skal særlig angi

a) vilkår for fastsettelse og underretning til en søker av
sertifiseringsgrunnlaget for flyplasser,

b) vilkår for fastsettelse og underretning til en søker av de
detaljerte spesifikasjonene for flyplassutstyr,

c) vilkår for utstedelse, opprettholdelse, endring,
oppheving eller tilbakekalling av sertifikater for
flyplasser og sertifikater for flyplassutstyr, herunder
driftsbegrensninger knyttet til flyplassens bestemte
konstruksjon,

d) vilkår for drift av en flyplass i samsvar med de
grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg Va og,
eventuelt, i vedlegg Vb,

e) vilkår for utstedelse, opprettholdelse, endring,
oppheving eller tilbakekalling av sertifikatene nevnt i
nr. 2 bokstav d),
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f) det ansvar som påhviler sertifikatinnehavere,
g) vilkår for godkjenning og konvertering av sertifikater
for flyplasser som er utstedt av medlemsstatene,
herunder tiltak som allerede er tillatt av den berørte
medlemsstaten på grunnlag av rapporterte avvik
fra vedlegg 14 til Chicago-konvensjonen, før
ikrafttredelsen av denne forordning,
h) vilkår for en beslutning om ikke å tillate unntak nevnt
i artikkel 4 nr. 3b, herunder kriterier for fraktflyplasser,
underretning om unntatte flyplasser og gjennomgåelse
av gitte unntak,
i) vilkår for å forby drift, begrense den eller fastsette
vilkår for den av sikkerhetshensyn,
j) vilkår og framgangsmåter for erklæring fra og tilsyn
med tjenesteyterne nevnt i nr. 2 bokstav e).
6.

Tiltakene nevnt i nr. 5 skal

a) gjenspeile det nåværende utviklingstrinn i teknikken
og beste praksis på området flyplasser og ta hensyn til
gjeldende standarder og anbefalte framgangsmåter fra
ICAO,
b) stå i forhold til flyplassens størrelse, trafikk, kategori og
kompleksitet samt til flyplassdriftens art og omfang,
c) ta hensyn til den erfaring som er oppnådd innen
flyplassdrift på verdensbasis, og til den vitenskapelige
og tekniske utvikling,
d) gjøre det mulig å gripe inn umiddelbart overfor
fastslåtte årsaker til ulykker og alvorlige hendelser,
e) legge til rette for den fleksibilitet som er nødvendig for
en individuell overholdelse av reglene.
Artikkel 8b
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evne og midler til å ivareta det ansvar som er forbundet
med rettighetene yteren er tilkjent. Rettighetene som er gitt,
og omfanget av tjenestene som ytes, skal angis i sertifikatet.

3.
Som unntak fra nr. 2 kan medlemsstatene beslutte at
ytere av flygeinformasjonstjenester skal ha mulighet til å
erklære at de har evne og midler til å ivareta det ansvar som
er forbundet med tjenestene som ytes.

4.
Tiltakene nevnt i nr. 6 kan omfatte et krav til
sertifisering av organisasjoner som deltar i konstruksjon,
produksjon og vedlikehold av ATM/ANS-systemer
og ‑komponenter som er avgjørende for sikkerheten.
Organisasjonenes sertifikater skal utstedes når de har påvist
at de har evne og midler til å ivareta det ansvar som er
forbundet med rettighetene de er tilkjent. Rettighetene som
gis, skal angis i sertifikatet.

5.
Tiltakene nevnt i nr. 6 kan omfatte et krav til
sertifisering eller, eventuelt, til validering av ATM/
ANS-yteren, med hensyn til ATM/ANS-systemer og
‑komponenter som er avgjørende for sikkerheten.
Sertifikatet for systemene og komponentene skal utstedes,
eller valideringen skal gis, når søkeren har påvist at
systemene og komponentene er i samsvar med de detaljerte
spesifikasjonene som er fastsatt for å sikre oppfyllelsen av
de grunnleggende kravene nevnt i nr. 1.

6.
De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre
denne artikkel, skal vedtas etter framgangsmåten med
forskriftskomité nevnt i artikkel 5 nr. 3 i forordning (EF)
nr. 549/2004.

Disse tiltakene skal særlig angi

a) vilkår for yting av ATM/ANS i samsvar med de
grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg Vb og,
eventuelt, i vedlegg Va,

b) vilkår for fastsettelse og underretning til en søker av de
detaljerte spesifikasjonene for ATM/ANS-systemer og
‑komponenter,

ATM/ANS
1.
Yting av ATM/ANS skal oppfylle de grunnleggende
kravene fastsatt i vedlegg Vb og, i den grad et er praktisk
mulig, i vedlegg Va.

2.
ATM/ANS-ytere skal inneha et sertifikat. Sertifikatet
skal utstedes når yteren har påvist at vedkommende har

c) vilkår for utstedelse, opprettholdelse, endring,
oppheving eller tilbakekalling av sertifikatene nevnt i
nr. 2 og 4,

d) det ansvar som påhviler sertifikatinnehavere,
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e) vilkår og framgangsmåter for erklæring fra og tilsyn
med tjenesteyterne nevnt i nr. 3,
f) vilkår for å forby drift, begrense den eller fastsette
vilkår for den av sikkerhetshensyn.
7.

Tiltakene nevnt i nr. 6 skal

a) gjenspeile det nåværende utviklingstrinn i teknikken og
beste praksis på området ATM/ANS,
b) stå i forhold til arten av og kompleksiteten til tjenestene
som ytes,
c) ta hensyn til den erfaring som er oppnådd innen ATM/
ANS på verdensbasis, og til den vitenskapelige og
tekniske utvikling,
d) så langt det er praktisk mulig, utarbeides på grunnlag
av de relevante bestemmelsene i forordning
(EF) nr. 549/2004 og europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 550/2004 av 10. mars
2004 om yting av flysikringstjenester i Det felles
europeiske luftrom (tjenesteytingsforordningen)(*),
forordning (EF) nr. 551/2004 og europaparlamentsog rådsforordning (EF) nr. 552/2004 av 10. mars
2004 om samvirkingsevnen i Det europeiske nett for
lufttrafikkstyring (samvirkingsforordningen)(**), og
fastsette overgangsordninger for å sikre kontinuitet i de
sertifikater som allerede er utstedt i henhold til nevnte
bestemmelser; tiltakene skal som utgangspunkt omfatte
sikkerhetsbestemmelsene i disse forordningene og skal
eventuelt ved framtidige endringer ta hensyn til den
siste vitenskapelige og tekniske utvikling,
e) gjøre det mulig å gripe inn umiddelbart overfor
fastslåtte årsaker til ulykker og alvorlige hendelser.
Artikkel 8c
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overholder de regler som er fastsatt for å sikre oppfyllelsen
av de grunnleggende kravene til teoretiske kunnskaper,
praktiske ferdigheter, språkkunnskaper og erfaring som er
fastsatt i vedlegg Vb.

4.
Legeattesten nevnt i nr. 2 skal utstedes bare dersom
flygelederen overholder de regler som er fastsatt for å sikre
oppfyllelsen av de grunnleggende kravene til medisinsk
skikkethet som er fastsatt i vedlegg Vb. Legeattesten kan
utstedes av flyleger eller flymedisinske sentre.

5.
De rettigheter som flygelederen får tildelt, og
sertifikatets og legeattestens gyldighet skal angis i
sertifikatet og attesten.

6.
At opplæringsorganisasjoner for flygeledere, flyleger
og flymedisinske sentre kan ivareta det ansvar som er
forbundet med deres rettigheter med hensyn til utstedelse
av sertifikater og legeattester, skal anerkjennes gjennom
utstedelse av et sertifikat.

7.
Opplæringsorganisasjoner, flyleger og flymedisinske
sentre for flygeledere skal få utstedt et sertifikat når de
har påvist at de overholder de regler som er fastsatt for å
sikre oppfyllelsen av de grunnleggende kravene fastsatt i
vedlegg Vb. De rettigheter som sertifikatet innebærer, skal
angis i det.

8.
Personer med ansvar for å drive praktisk opplæring
eller for å vurdere flygelederes ferdigheter skal inneha
et sertifikat. Sertifikatet skal utstedes når den berørte
personen har vist at vedkommende overholder de regler
som er fastsatt for å sikre oppfyllelsen av de relevante
grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg Vb. De rettigheter
som sertifikatet innebærer, skal angis i det.

9.
Simulatorinnretninger skal oppfylle de relevante
grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg Vb.

Flygeledere
1.
Flygeledere samt personer og organisasjoner
som deltar i opplæring, prøving, kontroll og medisinsk
vurdering av flygeledere, skal oppfylle de grunnleggende
kravene fastsatt i vedlegg Vb.

10. Tiltak som har som formål å endre ikke-grunnleggende
bestemmelser i denne artikkel ved å supplere dem, skal
vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med
kontroll omhandlet i artikkel 65 nr. 4.

2.
Flygeledere skal inneha et sertifikat og en legeattest
som er relevant for tjenesten som skal ytes.

Disse tiltakene skal særlig angi

3.
Sertifikatet nevnt i nr. 2 skal utstedes bare dersom
den som søker om sertifikatet, påviser at han eller hun

a) de ulike rettighetene og påtegnelsene for flygeledersertifikater,
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b) vilkår for utstedelse, opprettholdelse, endring,
begrensning, oppheving eller tilbakekalling av
sertifikater, rettigheter og påtegnelser for sertifikater,
legeattester, godkjenninger og øvrige sertifikater, og
vilkår for når det ikke er nødvendig å be om slike
sertifikater, attester og godkjenninger, samtidig som det
fastsettes overgangsordninger for å sikre kontinuiteten
i de godkjenninger, attester og sertifikater som allerede
er utstedt,
c) rettigheter og forpliktelser til innehavere av sertifikater,
rettigheter og påtegnelser for sertifikater, legeattester,
godkjenninger og øvrige sertifikater,
d) vilkår for godkjenning og konvertering av
flygeledersertifikater samt vilkår for godkjenning
og konvertering av nasjonale legeattester til allment
anerkjente legeattester.
11. Tiltakene nevnt i nr. 10 skal gjenspeile det nåværende
utviklingstrinn, herunder beste praksis og vitenskapelig og
teknisk utvikling, innen opplæring av flygeledere. De skal
som utgangspunkt utarbeides på grunnlag av bestemmelsene
i europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/23/EF av 5. april
2006 om et fellesskapssertifikat for flygeledere(***).
——————
(*) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 10.
(**) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 26.
(***) EUT L 114 av 27.4.2006, s. 22.»
8. I artikkel 9 gjøres følgende endringer:
a) Nr. 1 skal lyde:
«1. Luftfartøyer nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav d)
samt deres besetning og drift skal overholde relevante
ICAO-standarder. Dersom det ikke finnes noen
slike standarder, skal disse luftfartøyene og deres
drift oppfylle kravene fastsatt i vedlegg I, III, IV og,
eventuelt, vedlegg Vb, forutsatt at disse kravene ikke
er i strid med tredjestaters rettigheter i henhold til
internasjonale konvensjoner.»
b) I nr. 5 skal ny bokstav e) lyde:
«e) det er tatt hensyn til sikkerhetsaspekter ved ATM/
ANS.»
9. I artikkel 10 skal nr. 1 lyde:
«1. Medlemsstatene, Kommisjonen og Byrået skal
samarbeide for å sikre at denne forordning og dens
gjennomføringsregler overholdes.»
10. I artikkel 11 gjøres følgende endringer:

Nr. 12/105

a) Nr. 4 og 5 skal lyde:

«4. Inntil tiltakene nevnt i artikkel 5 nr. 5, artikkel 7
nr. 6 og artikkel 9 nr. 4 trer i kraft og eventuelle
overgangsperioder fastsatt ved nevnte tiltak utløper, og
uten at artikkel 69 nr. 4 berøres, kan sertifikater som
ikke kan utstedes i samsvar med denne forordning,
utstedes på grunnlag av gjeldende nasjonale regler.

5. Inntil tiltakene nevnt i artikkel 8 nr. 5 trer i kraft
og eventuelle overgangsperioder fastsatt ved nevnte
tiltak utløper, og uten at artikkel 69 nr. 4 berøres,
kan sertifikater som ikke kan utstedes i samsvar med
denne forordning, utstedes på grunnlag av gjeldende
nasjonale regler.»

b) Nye nr. 5a og 5b skal lyde:

«5a. Inntil tiltakene nevnt i artikkel 8a nr. 5
og artikkel 8c nr. 10 trer i kraft og eventuelle
overgangsperioder fastsatt ved nevnte tiltak utløper, og
uten at artikkel 69 nr. 4 berøres, kan sertifikater som
ikke kan utstedes i samsvar med denne forordning,
utstedes på grunnlag av gjeldende nasjonale regler.

5b. Inntil tiltakene nevnt i artikkel 8b nr. 6 trer i kraft
og eventuelle overgangsperioder fastsatt ved nevnte
tiltak utløper, og uten at artikkel 69 nr. 4 berøres,
kan sertifikater som ikke kan utstedes i samsvar med
denne forordning, utstedes på grunnlag av gjeldende
nasjonale regler eller, når det er relevant, på grunnlag
av relevante krav i kommisjonsforordning (EF)
nr. 2096/2005 av 20. desember 2005 om fastsettelse av
felles krav til yting av flysikringstjenester(*).

——————
(*) EUT L 335 av 21.12.2005, s. 13.»

11. I artikkel 13 skal nytt ledd lyde:

«Godkjente organer skal ikke utstede sertifikater.»

12. I artikkel 18 skal bokstav c) og d) lyde:

«c) utstede sertifiseringsspesifikasjoner og akseptable
samsvarskriterier samt veiledende materiale som
gjelder anvendelsen av denne forordning og dens
gjennomføringsregler,
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d) treffe de nødvendige beslutninger om anvendelsen av
artikkel 20, 21, 22, 22a, 22b, 23, 54 og 55, herunder
innvilge unntak for innehavere av sertifikater som
Byrået har utstedt, fra de grunnleggende kravene
i denne forordning og dens gjennomføringsregler
ved uforutsette og presserende driftsforhold eller
driftsbehov av begrenset varighet, forutsatt at
unntakene ikke påvirker sikkerhetsnivået negativt,
at de gis for et tidsrom på høyst to måneder, at de er
meddelt Kommisjonen og at de ikke fornyes,»
13. I artikkel 19 nr. 2 skal bokstav a) lyde:
«a) sertifiseringsspesifikasjoner og akseptable samsvarskriterier, og»
14. Nye artikler 22a og 22b skal lyde:
«Artikkel 22a
ATM/ANS
Med hensyn til ATM/ANS nevnt i artikkel 4 nr. 3c skal
Byrået
a) selv, eller med hjelp fra nasjonale luftfartsmyndigheter
eller godkjente organer, foreta kontroller og revisjoner
av de organisasjoner det sertifiserer,
b) utstede og fornye sertifikater for organisasjoner
som ligger utenfor det territorium som omfattes av
traktatens bestemmelser, og som har ansvar for å yte
tjenester i luftrommet til et territorium som traktaten får
anvendelse på,
c) utstede og fornye sertifikater for organisasjoner som
yter felleseuropeiske tjenester,
d) endre, oppheve eller tilbakekalle det relevante
sertifikatet dersom vilkårene for utstedelse ikke lenger
er oppfylt, eller dersom innehaveren av sertifikatet ikke
oppfyller de forpliktelser som denne forordning eller
dens gjennomføringsregler pålegger innehaveren.
Artikkel 22b
Sertifisering av flygeledere
Med hensyn til personene og organisasjonene nevnt i
artikkel 8c nr. 1 skal Byrået
a) selv, eller med hjelp fra nasjonale luftfartsmyndigheter
eller godkjente organer, foreta undersøkelser og
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revisjoner av de organisasjoner det sertifiserer, og om
relevant deres personell,
b) utstede og fornye sertifikater for opplæringsorganisasjoner for flygeledere som befinner seg utenfor
medlemsstatenes territorium, og om relevant deres
personell,
c) endre, oppheve eller tilbakekalle det relevante
sertifikatet dersom vilkårene for utstedelse ikke lenger
er oppfylt, eller dersom en fysisk eller juridisk person
som innehar sertifikatet, ikke oppfyller de forpliktelser
som denne forordning eller dens gjennomføringsregler
pålegger vedkommende.»
15. I artikkel 33 nr. 2 bokstav c) endres datoen «30. september»
til «30. november».
16. I artikkel 44 skal nr. 1 lyde:
«1. Beslutninger som Byrået har truffet i henhold til artikkel
20, 21, 22, 22a, 22b, 23, 55 eller 64, kan påklages.»
17. I artikkel 50 skal nr. 2 lyde:
«2. Klager med sikte på annullering av beslutninger som
Byrået har truffet i henhold til artikkel 20, 21, 22, 22a,
22b, 23, 55 eller 64, kan bringes inn for De europeiske
fellesskaps domstol først etter at alle Byråets interne
klagemuligheter er uttømt.»
18. I artikkel 52 gjøres følgende endringer:
a) I nr. 1 skal første ledd lyde:
«Snarest mulig etter denne forordnings ikrafttredelse
skal styret fastsette åpne framgangsmåter for utstedelse
av uttalelser, sertifiseringsspesifikasjoner, akseptable
samsvarskriterier og veiledende materiale som nevnt i
artikkel 18 bokstav a) og c).»
b) Nr. 2 skal lyde:
«2. Når Byrået i henhold til artikkel 19 avgir
uttalelser og utarbeider sertifiseringsspesifikasjoner,
samsvarskriterier og veiledende materiale som skal
anvendes av medlemsstatene, skal det fastsette en
framgangsmåte for samråd med medlemsstatene. For
dette formål kan Byrået nedsette en arbeidsgruppe
der hver av medlemsstatene har rett til å utnevne en
sakkyndig.»

25.2.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 12/107

Artikkel 2

19. I artikkel 55 nr. 1 skal første punktum lyde:
«Byrået kan selv foreta alle nødvendige undersøkelser
i samsvar med artikkel 7, 20, 21, 22, 22a, 22b, 23 samt
artikkel 24 nr. 2 hos foretakene eller overlate dette til
nasjonale luftfartsmyndigheter eller godkjente organer.»
20. Ny artikkel 65a skal lyde:

Direktiv 2006/23/EF oppheves.
Bestemmelsene i direktiv 2006/23/EF får fortsatt anvendelse i
en overgangsperiode fram til ikrafttredelsesdatoen for tiltakene
nevnt i artikkel 8c nr. 10 i forordning (EF) nr. 216/2008, som
endret ved denne forordning.

«Artikkel 65a

Artikkel 3

Endringer
I samsvar med traktatens bestemmelser skal Kommisjonen
framlegge forslag til endring av forordning (EF)
nr. 549/2004, (EF) nr. 550/2004, (EF) nr. 551/2004 og (EF)
nr. 552/2004 for å ta hensyn til kravene i denne forordning.»
21. Overskriften i vedlegg V skal lyde:
«Kriterier for godkjente organer omhandlet i artikkel 13
(«godkjent organ» eller «organ»)»
22. Vedlegg Va og Vb i vedlegget til denne forordning tilføyes.

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.
Kommisjonen skal vedta tiltakene nevnt i artikkel 8a nr. 5 i
forordning (EF) nr. 216/2008, som endret ved denne forordning,
før 31. desember 2013. Artikkel 8a får anvendelse fra datoene
angitt i nevnte tiltak.
Kommisjonen skal vedta tiltakene nevnt i artikkel 8b nr. 6 og
artikkel 8c nr. 10 i forordning (EF) nr. 216/2008, som endret
ved denne forordning, innen 31. desember 2012. Artikkel 8b og
8c får anvendelse fra datoene angitt i nevnte tiltak.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Strasbourg, 21. oktober 2009.
For Europaparlamentet

For Rådet

J. BUZEK

C. MALMSTRÖM

President

Formann

________
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VEDLEGG

‘«VEDLEGG Va

GRUNNLEGGENDE KRAV TIL FLYPLASSER
A — Fysiske kjennetegn, infrastruktur og utstyr
1.

Manøvreringsområde
a) Flyplasser skal ha et definert område avsatt til luftfartøyers landing og avgang som oppfyller følgende vilkår:
i)

Landings- og avgangsområdet skal ha dimensjoner og egenskaper som er passende for de luftfartøyer som
er tiltenkt å bruke anlegget.

ii) Landings- og avgangsområdet skal, når det er relevant, ha tilstrekkelig bæreevne til å tåle gjentatte
flybevegelser med de planlagte luftfartøyene. Områder som ikke er beregnet på gjentatte flybevegelser,
trenger bare å kunne tåle luftfartøyenes vekt.
iii) Landings- og avgangsområdet skal være konstruert for vannavrenning og for å hindre at stillestående vann
utgjør en uakseptabel risiko for drift av luftfartøyer.
iv) Hellingen og variasjoner i hellingen på landings- og avgangsområdet skal ikke skape en uakseptabel risiko
for drift av luftfartøyer.
v) Overflateegenskapene til landings- og avgangsområdet skal være egnet for bruk av de planlagte
luftfartøyene.
vi) Landings- og avgangsområdet skal være fritt for gjenstander som kan skape en uakseptabel risiko for drift
av luftfartøyer.
b) Dersom det finnes flere definerte landings- og avgangsområder, skal de være av en slik art at de ikke skaper en
uakseptabel risiko for drift av luftfartøyer.
c) Det definerte landings- og avgangsområdet skal være omgitt av avgrensede områder. Områdenes formål er
å beskytte luftfartøyer som flyr over dem i forbindelse med avgang eller landing, eller å begrense følgene av
for lav innflyging eller utforkjøring over siden eller enden av avgangs- og landingsområdet, og skal oppfylle
følgende vilkår:
i)

Områdene skal ha dimensjoner som er tilpasset den forventede driften av luftfartøyer.

ii) Hellingen og variasjoner i hellingen skal ikke skape en uakseptabel risiko for drift av luftfartøyer.
iii) Områdene skal være fri for gjenstander som kan skape en uakseptabel risiko for drift av luftfartøyer. Dette
utelukker ikke at det plasseres brekkbart utstyr på områdene dersom det er nødvendig av hensyn til driften
av luftfartøyer.
iv) Hvert av områdene skal ha tilstrekkelig bæreevne ut fra områdets formål.
d) De områder av en flyplass, med tilhørende umiddelbare omgivelser, som skal brukes til taksing eller parkering
av luftfartøyer, skal være konstruert for sikker drift av de luftfartøyer som forventes å bruke det aktuelle
anlegget under alle planlagte forhold, og de skal oppfylle følgende vilkår:
i)

Områdene skal ha tilstrekkelig bæreevne til å tåle gjentatte flybevegelser med de planlagte luftfartøyene,
unntatt områder som er beregnet bare på tilfeldig bruk, og som bare trenger å kunne tåle luftfartøyenes
vekt.

ii) Områdene skal være konstruert for vannavrenning og for å hindre at stillestående vann utgjør en uakseptabel
risiko for drift av luftfartøyer.
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iii) Hellingen og variasjoner i hellingen skal ikke skape en uakseptabel risiko for drift av luftfartøyer.
iv) Områdenes overflateegenskaper skal være egnet for de planlagte luftfartøyene.
v) Områdene skal være fri for gjenstander som kan skape en uakseptabel risiko for luftfartøyer. Dette bør ikke
utelukke parkeringsutstyr som kreves for området, og som finnes i særlig angitte posisjoner eller soner.
e) Annen infrastruktur som er beregnet på luftfartøyer, skal utformes slik at bruken av den ikke skaper en
uakseptabel risiko for luftfartøyer som bruker den.
f)

Konstruksjoner, bygninger, utstyr eller lagringsområder skal plasseres og utformes slik at de ikke skaper en
uakseptabel risiko for drift av luftfartøyer.

g) Det skal treffes hensiktsmessige forholdsregler for å hindre at uautoriserte personer, uautoriserte kjøretøyer
eller dyr som er store nok til å utgjøre en uakseptabel risiko for drift av luftfartøyer, kommer inn på
manøvreringsområdet, uten at det berører nasjonale eller internasjonale dyrevernbestemmelser.
2.

Hinderklaringer
a) For å beskytte luftfartøyer som nærmer seg en flyplass for å lande, eller ved deres avgang fra en flyplass, skal
det fastsettes innflygings- og utflygingstraseer eller ‑områder. Slike traseer eller områder skal sørge for at
luftfartøyer har den nødvendige klaring fra hindre som ligger i området rundt flyplassen, idet det tas behørig
hensyn til lokale fysiske forhold.
b) Hinderklaringen skal være tilstrekkelig ut fra flygingens fase og flybevegelsen som utføres. Den skal også ta
hensyn til utstyret som brukes til å bestemme luftfartøyets posisjon.

3.

Visuelle og ikke-visuelle hjelpemidler samt flyplassutstyr
a) Hjelpemidlene skal være egnet til formålet, gjenkjennelige og gi entydige opplysninger til brukerne under alle
planlagte driftsforhold.
b) Flyplassutstyr skal fungere etter hensikten under de forventede driftsforhold. Under driftsforhold eller ved
eventuelle feil skal flyplassutstyret ikke skape en uakseptabel risiko for flysikkerheten.
c) Hjelpemidlene og deres kraftforsyningssystemer skal være utformet slik at eventuelle feil ikke fører til at
brukerne får uhensiktsmessige, misvisende eller utilstrekkelige opplysninger, eller til avbrudd i en vesentlig
funksjon.
d) Passende beskyttelsesordninger skal være tilgjengelige for å unngå skader på eller forstyrrelser av slike
hjelpemidler.
e) Strålingskilder og bevegelige eller faste gjenstander må ikke forstyrre eller virke negativt inn på ytelsen til
luftfartøyers kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingssystemer.
f)

4.

Opplysninger om drift og bruk av flyplassutstyr skal stilles til rådighet for berørt personell, herunder tydelige
anvisninger om forhold som kan skape uakseptable risikoer for flysikkerheten.

Flyplassopplysninger
a) Opplysninger om flyplassen og tjenestene som tilbys, skal utarbeides og holdes ajourført.
b) Opplysningene skal være nøyaktige, leselige, fullstendige og entydige. Passende sikkerhetsnivåer skal
opprettholdes.
c) Opplysningene skal i rett tid stilles til rådighet for brukerne og de relevante ANS-yterne ved hjelp av en
tilstrekkelig sikker og hurtig kommunikasjonsmetode.

B — Drift og styring
1.

Flyplassoperatøren er ansvarlig for driften av flyplassen. Flyplassoperatøren har følgende ansvarsområder:
a) Flyplassoperatøren skal, enten direkte eller via kontrakter, ha tilgang til alle nødvendige ressurser for å sikre
sikker drift av luftfartøyer på flyplassen. Disse ressursene skal omfatte, men ikke være begrenset til, anlegg,
personell, utstyr og materialer, dokumentasjon av oppgaver, ansvar og framgangsmåter, tilgang til relevante
data og arkivering.
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b) Flyplassoperatøren skal kontrollere at kravene i del A til enhver tid er oppfylt, eller treffe de nødvendige tiltak
for å begrense risikoene forbundet med manglende oppfyllelse av kravene. Det skal fastsettes og anvendes
framgangsmåter for å underrette alle brukere i rett tid om slike tiltak.
c) Flyplassoperatøren skal utarbeide og gjennomføre et egnet risikostyringsprogram for den viltlevende
dyrebestanden på flyplassen.
d) Flyplassoperatøren skal sikre at kjøretøyers og personers bevegelser i manøvreringsområdet og andre
driftsområder samordnes med luftfartøyenes bevegelser for å unngå kollisjoner og skader på luftfartøyene.
e) Flyplassoperatøren skal sikre at det utarbeides og gjennomføres framgangsmåter for å begrense risikoene
forbundet med drift av luftfartøyer om vinteren, under dårlige værforhold, ved nedsatt sikt eller om natten,
dersom det er relevant.
f)

Flyplassoperatøren skal inngå avtaler med andre relevante organisasjoner for å sikre fortsatt oppfyllelse av disse
grunnleggende kravene for flyplasser. Organisasjonene omfatter, men er ikke begrenset til, luftfartøyoperatører,
ytere av flysikringstjenester, ytere av bakkearbeidstjenester samt andre organisasjoner hvis virksomhet eller
produkter kan påvirke luftfartøyenes sikkerhet.

g) Flyplassoperatøren skal, enten selv eller via kontrakter med tredjeparter, sikre at det utarbeides framgangsmåter
for å forsyne luftfartøyene med drivstoff som er rent og av riktig type.
h) Håndbøker for vedlikehold av flyplassutstyr skal være tilgjengelige, brukes i praksis og omfatte vedlikeholdsog reparasjonsinstrukser, opplysninger om service samt diagnose- og inspeksjonsmetoder.
i)

Flyplassoperatøren skal utarbeide og iverksette en beredskapsplan for flyplassen som omfatter nødssituasjoner
som kan oppstå på flyplassen eller i dens omgivelser. Planen skal samordnes etter behov med lokalsamfunnets
beredskapsplan.

j)

Flyplassoperatøren skal sikre at flyplassen tilbyr egnede rednings- og brannslokkingstjenester. Tjenestene skal
reagere hurtig på en hendelse eller ulykke og minst omfatte utstyr, slokkemidler og tilstrekkelig personell.

k) Flyplassoperatøren skal bruke bare opplært og kvalifisert personell til drift og vedlikehold av flyplassen, og skal
innføre og opprettholde opplærings- og kontrollprogrammer for å opprettholde et høyt kompetansenivå hos alt
relevant personell.
l)

Flyplassoperatøren skal sikre at alle personer som gis adgang uten følge til manøvreringsområdet eller andre
driftsområder, er behørig opplært og kvalifisert til slik adgang.

m) Rednings- og brannslokkingspersonell skal være behørig opplært og kvalifisert til å arbeide i flyplassmiljøer.
Flyplassoperatøren skal innføre og opprettholde opplærings- og kontrollprogrammer for å opprettholde et høyt
kompetansenivå hos slikt personell.
n) Alt rednings- og brannslokkingspersonell som kan få i oppgave å rykke ut ved nødsituasjoner innenfor luftfart,
skal regelmessig påvise at de er medisinsk skikket til å ivareta sine funksjoner på en tilfredsstillende måte, idet
det tas hensyn til typen virksomhet. I den forbindelse menes med medisinsk skikkethet, herunder fysisk og
psykisk skikkethet, å ikke lide av noen sykdom eller funksjonshemning som kan gjøre personellet ute av stand
til å
i)

utføre de oppgaver som er nødvendige for å arbeide i nødsituasjoner innenfor luftfart,

ii) utføre pålagte oppgaver på et hvilket som helst tidspunkt, eller
iii) oppfatte sine omgivelser korrekt.
2.

Styringssystemer
a) Flyplassoperatøren skal innføre og opprettholde et styringssystem for å sikre oppfyllelsen av de grunnleggende
kravene for flyplasser og etterstrebe kontinuerlig og aktiv forbedring av sikkerheten. Styringssystemet skal
omfatte organisasjonsstrukturer, ansvar, plikter, prinsipper og framgangsmåter.
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b) Styringssystemet skal omfatte et program for forebygging av ulykker og hendelser, herunder en ordning for
rapportering og analyse av hendelser. Analysen skal omfatte partene nevnt i nr. 1 bokstav f) ovenfor, alt etter
hva som er relevant.
c) Flyplassoperatøren skal utarbeide en flyplasshåndbok og drive flyplassen i samsvar med håndboken. En slik
håndbok skal inneholde alle nødvendige instrukser, opplysninger og framgangsmåter for drift av flyplassen og
styringssystemet, slik at driftspersonellet kan utføre sine oppgaver.
C — Flyplassens omgivelser
1.

Luftrommet omkring flyplassens manøvreringsområder skal holdes fritt for hindre, slik at den planlagte driften
av luftfartøyer på flyplassen kan gjennomføres uten at det oppstår uakseptable risikoer på grunn av hindre
omkring flyplassen. Det skal derfor defineres hinderflater som iverksettes og hele tiden overvåkes for å identifisere
gjennomtrenging av flatene.
a) Enhver gjennomtrenging av en hinderflate krever en vurdering for å definere om gjenstanden utgjør en
uakseptabel risiko. En gjenstand som utgjør en uakseptabel risiko, skal fjernes, eller det skal treffes passende
begrensende tiltak for å beskytte luftfartøyer som bruker flyplassen.
b) Eventuelle resterende hindre skal offentliggjøres og ved behov merkes og, om nødvendig, synliggjøres med lys.

2.

Farer forbundet med menneskers virksomhet og arealbruk, deriblant eksemplene på listen nedenfor, skal overvåkes.
Risikoene de medfører, skal vurderes og begrenses på en egnet måte:
a) all utvikling eller endring i arealbruken i flyplassområdet,
b) mulighet for turbulens forårsaket av hindre,
c) bruk av farlige, forvirrende eller villedende lys,
d) blending fra store og svært reflekterende overflater,
e) opprettelse av områder som kan fremme utvikling av en viltlevende dyrebestand i omgivelsene rundt flyplassens
manøvreringsområde,
f)

3.

kilder til usynlig stråling eller forekomst av bevegelige eller faste gjenstander som kan forstyrre eller virke
negativt inn på ytelsen til luftfartøyers kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingssystemer.

Det skal utarbeides en beredskapsplan for lokalsamfunnet til bruk i nødsituasjoner innenfor luftfart som oppstår i
flyplassens nærhet.

D — Annet
Unntatt i nødsituasjoner for luftfartøyer, når disse omdirigeres til en annen flyplass, eller under andre forhold som skal
angis i hvert enkelt tilfelle, skal en flyplass eller deler av den ikke brukes av luftfartøyer som flyplassens utforming og
driftsrutiner normalt ikke er beregnet på.

———

VEDLEGG Vb

GRUNNLEGGENDE KRAV TIL ATM/ANS OG FLYGELEDERE
1.

Bruk av luftrommet
a) Alle luftfartøyer, unntatt dem som deltar i aktivitetene nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav a), skal i alle faser av
en flyging eller på manøvreringsområdet på en flyplass drives i samsvar med felles alminnelige driftsregler og
eventuelle gjeldende framgangsmåter som er fastsatt for bruken av luftrommet.
b) Alle luftfartøyer, unntatt dem som deltar i aktivitetene nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav a), skal være utstyrt med
de nødvendige komponenter og drives i samsvar med dette. Komponenter som brukes i ATM/ANS-systemet,
skal i tillegg oppfylle kravene i nr. 3.
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2.

Tjenester
a) Luftfartsinformasjon og –data til luftromsbrukere med henblikk på flysikring
i)

Data som brukes som kilde til luftfartsinformasjon, skal være av tilstrekkelig kvalitet, fullstendige, aktuelle
og leveres i rett tid.

ii) Luftfartsinformasjon skal være nøyaktig, fullstendig, aktuell og utvetydig, og skal ha tilstrekkelig integritet
og et format som passer brukerne.
iii) Spredning av luftfartsinformasjon til luftromsbrukere skal skje i rett tid ved hjelp av tilstrekkelig pålitelige
og hurtige kommunikasjonsmetoder som er beskyttet mot inngrep og endringer.
b) Meteorologisk informasjon
i)

Data som brukes som kilde til meteorologisk informasjon for luftfart, skal være av tilstrekkelig kvalitet,
fullstendige og aktuelle.

ii) I den grad det er mulig, skal meteorologisk informasjon for luftfart være nøyaktig, fullstendig og aktuell,
ha tilstrekkelig integritet og være utvetydig, slik at luftromsbrukernes behov oppfylles.
iii) Spredning av meteorologisk informasjon for luftfart til luftromsbrukere skal skje i rett tid ved hjelp av
tilstrekkelig pålitelige og hurtige kommunikasjonsmetoder som er beskyttet mot inngrep og endringer.
c) Lufttrafikktjenester
i)

Data som brukes som kilde ved yting av lufttrafikktjenester, skal være korrekte, fullstendige og aktuelle.

ii) Lufttrafikktjenester skal være tilstrekkelig nøyaktige, fullstendige, aktuelle og utvetydige, slik at brukernes
sikkerhetsbehov oppfylles.
iii) Automatiserte verktøy som formidler informasjon eller råd til brukerne, skal utformes, produseres og
vedlikeholdes på en måte som sikrer at de er egnet for formålet.
iv) Flygekontrolltjenester og tilknyttede prosesser skal sørge for at luftfartøyer er tilstrekkelig atskilt og, når
det er relevant, bistå med å beskytte mot hindre og andre flybårne farer, og skal sikre en hurtig og rettidig
samordning med alle relevante brukere og tilstøtende deler av luftrommet.
v) Kommunikasjon mellom lufttrafikktjenester og luftfartøyer samt mellom relevante enheter for
lufttrafikktjenester skal skje i rett tid, være tydelig, korrekt og utvetydig, være beskyttet mot inngrep og
være allment forståelig og, dersom det er aktuelt, anerkjent av alle berørte parter.
vi) Det skal foreligge metoder for å oppdage eventuelle nødsituasjoner og ved behov sette i gang søk og
redning. Metodene skal minst omfatte hensiktsmessige varslingsordninger, samordningstiltak samt
framgangsmåter, ressurser og personell for å dekke ansvarsområdet effektivt.
d) Kommunikasjonstjenester
Kommunikasjonstjenester skal ha og opprettholde et tilstrekkelig ytelsesnivå med hensyn til tilgjengelighet,
integritet, kontinuitet og levering i rett tid. Tjenestene skal være hurtige og beskyttet mot forstyrrelser.
e) Navigasjonstjenester
Navigasjonstjenester skal ha og opprettholde et tilstrekkelig ytelsesnivå med hensyn til veiledning,
posisjonering og, når det er aktuelt, tidsopplysninger. Ytelseskriteriene omfatter tjenestens nøyaktighet,
integritet, tilgjengelighet og kontinuitet.
f)

Overvåkingstjenester
Overvåkingstjenester skal bestemme posisjonen til luftfartøyer i luften og til andre luftfartøyer samt kjøretøyer
på flyplassen, og ytelsesnivået skal være tilfredsstillende med hensyn til nøyaktighet, integritet, kontinuitet og
deteksjonssannsynlighet.
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g) Trafikkflytstyring
I den taktiske styringen av trafikkflyten på fellesskapsplan skal det benyttes og leveres tilstrekkelig nøyaktige
og aktuelle opplysninger om omfanget og arten av den planlagte lufttrafikken som påvirker tjenesteytingen,
og omdirigeringer eller utsettelse av trafikkflyt skal samordnes og forhandles for å redusere risikoen for at det
oppstår situasjoner med overbelastning i luften eller på flyplassene.

h) Styring av luftrommet
Utpeking av særlige deler av luftrommet til et bestemt formål skal overvåkes, samordnes og gjøres kjent i rett
tid for å redusere risikoen for manglende atskillelse mellom luftfartøyer under alle omstendigheter.

i)

Utforming av luftrommet
Luftromsstrukturer og flygeprosedyrer skal utformes, kontrolleres og godkjennes på riktig måte før de kan
innføres og tas i bruk av luftfartøyer.

3.

Systemer og komponenter
a) Generelt
ATM/ANS-systemer og –komponenter som leverer informasjon om slike systemer og komponenter til og fra
luftfartøyer og på bakken, skal utformes, produseres, installeres, vedlikeholdes og drives på en måte som sikrer
at de er egnet for formålet.

b) Integritet, ytelse og pålitelighet for systemer og komponenter
Integriteten og den sikkerhetsrelaterte ytelsen til systemer og komponenter, det være seg i luftfartøyer, på
bakken eller i luftrommet, skal være egnet for bruksformålet. De skal holde det påkrevde nivået for driftsmessig
ytelse under alle forutsigbare driftsforhold og under hele driftslevetiden.

c) Utforming av systemer og komponenter
i)

Systemer og komponenter skal utformes slik at de oppfyller gjeldende sikkerhetskrav.

ii) Systemer og komponenter skal samlet, hver for seg og i forhold til hverandre være slik utformet
at sannsynligheten for at en feil kan føre til en totalsvikt i systemet, er omvendt proporsjonal med
alvorlighetsgraden av virkningen på tjenestenes sikkerhet.

iii) Det skal ved utformingen av systemer og komponenter, hver for seg og i kombinasjon med hverandre, tas
hensyn til begrensninger knyttet til menneskers evner og yteevne.

iv) Systemer og komponenter skal utformes slik at de beskyttes mot utilsiktede skadelige vekselvirkninger
med eksterne elementer.

v) Personell skal på en klar, sammenhengende og entydig måte gis de opplysninger som er nødvendige for
å produsere, installere, drive og vedlikeholde systemer og komponenter samt opplysninger om usikre
forhold.

d) Kontinuerlig servicenivå
Sikkerhetsnivået for systemer og komponenter skal opprettholdes under tjenesten og eventuelle endringer i
tjenesten.

4.

Flygelederes kvalifikasjoner
a) Generelt
En person som gjennomgår opplæring som flygeleder eller flygelederelev, skal være tilstrekkelig moden
utdanningsmessig, fysisk og mentalt til å kunne tilegne seg, fastholde og framvise de relevante teoretiske
kunnskaper og praktiske ferdigheter.
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b) Teoretiske kunnskaper
i)

En flygeleder skal tilegne seg og opprettholde et kunnskapsnivå som svarer til de funksjoner vedkommende
ivaretar og står i forhold til de farer som er forbundet med tjenesten.

ii) Tilegning og fastholdelse av teoretiske kunnskaper skal påvises ved kontinuerlig evaluering under
opplæring, eller ved passende eksamener.
iii) Et passende nivå i teoretisk kunnskap skal opprettholdes. Oppfyllelsen av dette kravet skal påvises ved
regelmessige evalueringer eller eksamener. Eksamenshyppigheten skal stå i forhold til risikonivået knyttet
til tjenestetypen.
c) Praktiske ferdigheter
i)

En flygeleder skal tilegne seg og opprettholde de praktiske ferdigheter som er nødvendige for å kunne
ivareta sine funksjoner. Slike ferdigheter skal stå i forhold til de farer som er forbundet med tjenesten, og
skal, dersom det er relevant for funksjonene vedkommende ivaretar, omfatte følgende:
i.

driftsprosedyrer,

ii. forhold som er spesifikke for oppgaven,
iii. unormale situasjoner og nødsituasjoner, og
iv. menneskelige faktorer.
ii) En flygeleder skal ha evnen til å utføre sine prosedyrer og oppgaver med et kompetansenivå som svarer til
de funksjoner vedkommende ivaretar.
iii) Et tilfredsstillende kompetansenivå innen praktiske ferdigheter skal opprettholdes. Oppfyllelsen av dette
kravet skal kontrolleres ved regelmessige evalueringer. Evalueringshyppigheten skal stå i forhold til
kompleksiteten og risikonivået knyttet til tjenesten og oppgavene som utføres.
d) Språkferdigheter
i)

En flygeleder skal dokumentere at vedkommende kan snakke og forstå engelsk godt nok til å kunne
kommunisere effektivt bare ved hjelp av tale (telefon/radiotelefon) og i situasjoner ansikt til ansikt om
konkrete og arbeidsrelaterte emner, herunder i nødssituasjoner.

ii) Dersom det er nødvendig i forbindelse med yting av ATS i en bestemt del av luftrommet, skal en flygeleder
også kunne snakke og forstå nasjonalspråket/nasjonalspråkene som beskrevet ovenfor.
e) Simuleringsbaserte opplæringsinnretninger (STD)
Når en STD brukes ved praktisk opplæring i situasjonsforståelse og menneskelige faktorer, eller for å vise at
en praktisk ferdighet er tilegnet eller opprettholdt, skal den ha et ytelsesnivå som gjør det mulig å gjennomføre
en tilfredsstillende simulering av arbeidsmiljøer og driftssituasjoner som er hensiktsmessige for opplæringen
som gjennomføres.
f)

Opplæringskurs
i)

Opplæring skal skje i form av et opplæringskurs, som kan omfatte teoretisk og praktisk undervisning, samt
eventuelt opplæring med en STD.

ii) Det skal utarbeides og godkjennes et kurs for hver opplæringstype.
g) Instruktører
i)

Teoretisk undervisning skal gis av behørig kvalifiserte instruktører. De skal
i.

ha tilstrekkelige kunnskaper på området det undervises i, og
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ii. ha vist at de har evne til å bruke egnede undervisningsmetoder.
ii) Opplæring i praktiske ferdigheter skal gis av behørig kvalifiserte instruktører som skal
i.

ha de teoretiske kunnskaper og den erfaring som kreves for undervisningen som gis,

ii. ha vist at de har evne til å undervise og bruke egnede undervisningsmetoder,
iii. ha erfaring med undervisningsmetoder innen de prosedyrer som det skal gis undervisning i, og
iv. få regelmessig oppfriskingsopplæring for å sikre at undervisningskompetansen holdes ved like.
iii) Instruktører i praktiske ferdigheter skal dessuten ha eller ha hatt rett til å tjenestegjøre som flygeleder.
h) Vurderingsansvarlige
i)

Personer med ansvar for å vurdere flygelederes ferdigheter skal
i.

ha vist at de har evne til å vurdere flygelederes prestasjoner samt utføre tester og kontroller av
flygeledere, og

ii. få regelmessig oppfriskingsopplæring for å sikre at vurderingsstandardene holdes ved like.
ii) Vurderingsansvarlige for praktiske ferdigheter skal dessuten ha eller ha hatt rett til å tjenestegjøre som
flygeleder på de områder evalueringen gjelder.
i)

Flygelederes medisinske skikkethet
i)

Medisinske kriterier
i.

Alle flygeledere skal regelmessig påvise at de er medisinsk skikket til å ivareta sine funksjoner på en
tilfredsstillende måte. Dette skal påvises gjennom en passende vurdering som tar hensyn til eventuell
aldersbetinget psykisk og fysisk svekkelse.

ii) For å påvise medisinsk skikkethet, herunder fysisk og psykisk skikkethet, skal en person som yter en
flygekontrolltjeneste (ATC), påvise at vedkommende ikke lider av en sykdom eller funksjonshemning
som gjør vedkommende ute av stand til å
— utføre de oppgaver som er nødvendig for å yte en ATC-tjeneste,
— utføre pålagte oppgaver på et hvilket som helst tidspunkt, eller
— oppfatte sine omgivelser korrekt.
ii) Dersom medisinsk skikkethet ikke kan påvises, kan det iverksettes korrigerende tiltak som gir tilsvarende
sikkerhet.
5.

Tjenesteytere og opplæringsorganisasjoner
a) Tjenesteytingen forutsetter at følgende vilkår er oppfylt:
i)

Tjenesteyteren skal direkte eller indirekte gjennom kontrakter ha de nødvendige ressurser for tjenestens
art og omfang. Ressursene omfatter, men er ikke begrenset til, følgende: systemer, anlegg, herunder
strømforsyning, styringsstruktur, personell, utstyr og vedlikehold av utstyr, dokumentasjon av oppgaver,
ansvar og framgangsmåter, tilgang til relevante data og arkivering.
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ii)

Tjenesteyteren skal utarbeide og ajourføre styrings- og driftshåndbøker for tjenestene som ytes, og drive
virksomheten i samsvar med håndbøkene. Slike håndbøker skal inneholde alle nødvendige instrukser,
opplysninger og framgangsmåter for driften og styringssystemet som driftspersonellet trenger for å utføre
sine oppgaver.

iii) Tjenesteyteren skal innføre og opprettholde et risikobasert styringssystem for å sikre at de grunnleggende
kravene i dette vedlegg er oppfylt, og skal etterstrebe kontinuerlig og proaktiv forbedring av dette
systemet.
iv)

Tjenesteyteren skal bruke bare tilstrekkelig kvalifisert og opplært personell, og skal gjennomføre og
opprettholde opplærings- og kontrollprogrammer for personellet.

v)

Tjenesteyteren skal opprette formelle kontaktflater med alle andre som bidrar til tjenesteytingen, for å
sikre at de grunnleggende kravene er oppfylt.

vi)

Tjenesteyteren skal innføre og gjennomføre en beredskapsplan som omfatter nødssituasjoner og unormale
situasjoner som kan oppstå i forbindelse med tjenestene.

vii) Tjenesteyteren skal innføre og opprettholde et program for forebygging av ulykker og hendelser
og for sikkerhet, herunder et program for rapportering og analyse av hendelser, som skal brukes av
styringssystemet for å bidra til å nå målet om kontinuerlig forbedring av sikkerheten.
viii) Tjenesteyteren skal treffe tiltak for å kontrollere at systemene og komponentene vedkommende bruker, til
enhver tid oppfyller sikkerhetskravene.
b) Yting av ATC-tjenester forutsetter at følgende vilkår er oppfylt:
i)

Forebygging av tretthet hos personell som yter en ATC-tjeneste, skal håndteres gjennom en vaktlisteordning.
Vaktlisteordningen må omfatte tjenesteperioder, tjenestetid og tilpassede hvileperioder. Begrensninger
i vaktlisteordningen skal ta hensyn til relevante faktorer som bidrar til tretthet, særlig søvnmangel,
forstyrrelse av døgnrytmen, nattjeneste, kumulativ tjeneste for gitte tidsrom samt deling av pålagte
oppgaver mellom personell.

ii) Forebygging av stress hos personell som yter en ATC-tjeneste, skal håndteres gjennom opplærings- og
forebyggingsprogrammer.
iii) ATC-tjenesteyteren skal ha framgangsmåter for å kontrollere at personell som yter ATC-tjenester, ikke har
nedsatte kognitive evner eller utilstrekkelig medisinsk skikkethet.
iv) ATC-tjenesteyteren skal ta hensyn til driftsmessige og tekniske begrensninger samt til menneskelige
faktorer i forbindelse med planlegging og drift.
c) Yting av kommunikasjons-, navigasjons- og/eller overvåkingstjenester forutsetter at følgende vilkår er oppfylt:
Tjenesteyteren skal i god tid underrette relevante luftromsbrukere og ATS-enheter om den driftsmessige
statusen (og endringer i den) for de tjenester som ytes for ATS-formål.
d) Opplæringsorganisasjoner
En opplæringsorganisasjon som gir opplæring til personell som yter en ATC-tjeneste, skal
i)

ha alle de nødvendige ressurser for å ivareta det ansvaret som er forbundet med denne virksomheten.
Ressursene omfatter, men er ikke begrenset til, følgende: anlegg, personell, utstyr, metoder, dokumentasjon
av oppgaver, ansvar og framgangsmåter, tilgang til relevante data og arkivering,

ii) iverksette og vedlikeholde et styringssystem for sikkerhet og opplæringsstandard og etterstrebe kontinuerlig
forbedring av dette systemet, og
iii) om nødvendig inngå avtaler med andre relevante organisasjoner for å sikre løpende oppfyllelse av disse
grunnleggende kravene.»
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KOMMISJONSAVGJERD
av 2. desember 2010

om endring av vedtak 2007/453/EF med omsyn til BSE-status for India, Peru, Panama og Sør-Korea
[meld under nummeret K(2010) 8352]
(2010/749/EU)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

4)

I mai 2010 vedtok OIE resolusjon nr. 18 om sannkjenning
av risikostatus for bovin spongiform encefalopati hjå
medlemmer. I denne resolusjonen er India og Peru førte
opp med ein svært liten BSE-risiko, og Panama og SørKorea med ein kontrollert BSE-risiko. Lista i vedlegget
til vedtak 2007/453/EF bør difor endrast slik at ho vert i
samsvar med denne resolusjonen når det gjeld dei nemnde
tredjestatane.

5)

Vedtak 2007/453/EF bør difor endrast.

6)

Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar
med fråsegna frå Det faste utvalet for næringsmiddelkjeda
og dyrehelsa —

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske
unionen,
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 tredje leddet,
og
ut frå desse synsmåtane:
1)

2)

3)

I forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsett reglar
for å førebyggje, motkjempe og utrydde spongiform
encefalopati som kan overførast (TSE) hjå dyr. 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: svært liten risiko, kontrollert
risiko og ikkje-fastsett risiko.

TEKE DENNE AVGJERDA:
Artikkel 1
Vedlegget til vedtak 2007/453/EF vert bytt ut med teksta i
vedlegget til denne avgjerda.

Vedlegget til kommisjonsvedtak 2007/453/EF av 29. juni
2007 om fastsetjing av BSE-status for medlemsstatar
eller tredjestatar eller regionar i desse statane på grunnlag
av BSE-risikoen deira(2) inneheld ei liste over statar eller
regionar som er førte opp i ei liste på grunnlag av statusen
deira for BSE-risiko.

Artikkel 2
Denne avgjerda er retta til medlemsstatane.

Verdsdyrehelseorganisasjonen (OIE) spelar ei leiande
rolle når det gjeld inndelinga av statar eller regionar i
kategoriar på grunnlag av BSE-risikoen deira. I lista i
vedlegget til vedtak 2007/453/EF er det teke omsyn til
resolusjon nr. XXII om sannkjenning av status for bovin
spongiform encefalopati hjå medlemmer, vedteken av OIE
i mai 2009, når det gjeld BSE-status for medlemsstatar og
tredjestatar.

Utferda i Brussel, 2. desember 2010.
For Kommisjonen
John DALLI
Medlem av Kommisjonen

______

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 318 av 4.12.2010, s. 47,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 123/2011 av 2. desember
2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 15 av
15.3.2012, s. 1.
(1) TEF L 147 av 31.5.2001, s. 1.
(2) TEU L 172 av 30.6.2007, s. 84.
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VEDLEGG

«LISTE OVER STATAR ELLER REGIONAR
A. Statar eller regionar med ein svært liten BSE-risiko
Medlemsstatar
–

Finland

–

Sverige

EFTA-statar
–

Island

–

Noreg

Tredjestatar
–

Argentina

–

Australia

–

Chile

–

India

–

New Zealand

–

Paraguay

–

Peru

–

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, Det sameinte kongeriket

EFTA-statar
–

Liechtenstein

–

Sveits

Tredjestatar
–

Brasil

–

Canada

–

Colombia

–

Japan

–

Mexico

–

Panama

–

Sør-Korea

–

Taiwan

–

Sambandsstatane

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

Statar eller regionar som ikkje er førte opp under bokstav A eller B i dette vedlegget.»
____________
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2016/EØS/12/05

KOMMISJONSAVGJERD
av 7. desember 2010

om endring av vedlegg I og II til avgjerd 2010/221/EU med omsyn til godkjende nasjonale tiltak
frå Ungarn og Det sameinte kongeriket mot vårviremi hjå karpe
[meld under nummeret K(2010) 8617]
(2010/761/EU)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —
med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske
unionen,

vedlegg I til den nemnde avgjerda, i staden for vedlegg II,
med omsyn til denne sjukdommen.
4)

Ungarn har sendt over til Kommisjonen søknader om
godkjenning av nasjonale tiltak med omsyn til vårviremi
hjå karpe. Dei to siste åra har Ungarn òg gjennomført ei
målretta overvaking av vårviremi hjå karpe, og denne har
synt at heile territoriet til Ungarn er fritt for den nemnde
sjukdommen. Ungarn bør difor førast opp i lista i vedlegg
I til avgjerd 2010/221/EU som fri for vårviremi hjå karpe.

5)

Vedlegg I og II til avgjerd 2010/221/EU bør difor endrast.

6)

Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar
med fråsegna frå Det faste utvalet for næringsmiddelkjeda
og dyrehelsa —

med tilvising til rådsdirektiv 2006/88/EF av 24. oktober 2006
om krav til dyrehelse for akvakulturdyr og produkter av disse,
og om forebygging og bekjempelse av visse sykdommer hos
vanndyr(1), særleg artikkel 43 nr. 2, og
ut frå desse synsmåtane:
1)

Etter kommisjonsavgjerd 2010/221/EU av 15. april 2010
om godkjenning av nasjonale tiltak for avgrensing av
verknaden av visse sjukdommar hjå akvakulturdyr og
viltlevande vassdyr i samsvar med artikkel 43 i rådsdirektiv
2006/88/EF(2) kan visse medlemsstatar nytte restriksjonar
på omsetning og import av sendingar med desse dyra
for å unngå innførsel av visse sjukdommar, medrekna
vårviremi hjå karpe, på det vilkåret at medlemsstatane
anten har prova at dei, eller visse avgrensa område av
dei, er frie for den aktuelle sjukdommen (heretter kalla
«sjukdomsfrie område»), eller at dei har innført eit
utryddingsprogram for å oppnå dette.

2)

Vedlegg I til avgjerd 2010/221/EU inneheld ei liste over
sjukdomsfrie område, og vedlegg II til den same avgjerda
inneheld ei liste over godkjende utryddingsprogram.

3)

I vedlegg II til avgjerd 2010/221/EU er no Storbritannia
oppført som eit område i Det sameinte kongeriket med
eit godkjent program for utrydding av vårviremi hjå
karpe. Den nemnde medlemsstaten har no sendt over
opplysningar som syner at utryddingsprogrammet er
fullført på ein vellukka måte, og at Storbritannia bør
reknast som fritt for vårviremi hjå karpe og førast opp i

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 322 av 8.12.2010, s. 47,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 123/2011 av 2. desember
2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 15 av
15.3.2012, s. 1.
(1) TEU L 328 av 24.11.2006, s. 14.
(2) TEU L 98 av 20.4.2010, s. 7.

TEKE DENNE AVGJERDA:
Artikkel 1
Vedlegg I og II til avgjerd 2010/221/EF vert bytt ut med teksta
i vedlegget til denne avgjerda.
Artikkel 2
Denne avgjerda er retta til medlemsstatane.
Utferda i Brussel, 7. desember 2010.
For Kommisjonen
John DALLI
Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG
Vedlegg I og II til avgjerd 2010/221/EU skal lyde:
«VEDLEGG I
Medlemsstatar og område i medlemsstatar som er rekna som frie for dei sjukdommane som er oppførte i tabellen,
og som er godkjende med omsyn til bruk av nasjonale tiltak for å hindre innførsel av desse sjukdommane i samsvar
med artikkel 43 nr. 2 i direktiv 2006/88/EF
Sjukdom

Vårviremi hjå karpe (SVC)

Bakteriell nyresjuke (BKD)

Infeksiøs pankreasnekrose (IPN)

Infeksjon med Gyrodactylus
salaris (GS)

Medlemsstat

Kode

Geografisk avgrensing av området som er omfatta av
godkjende nasjonale tiltak

Danmark

DK

Heile territoriet

Irland

IE

Heile territoriet

Ungarn

HU

Heile territoriet

Finland

FI

Heile territoriet

Sverige

SE

Heile territoriet

Det
sameinte
kongeriket

UK

Heile territoriet til Det sameinte kongeriket, og
territoria til Guernsey, Jersey og Isle of Man

Irland

IE

Heile territoriet

Det
sameinte
kongeriket

UK

Territoriet til Nord-Irland, og territoria til Jersey og
Isle of Man

Finland

FI

Fastlandssonene til territoriet

Sverige

SE

Fastlandssonene til territoriet

Det
sameinte
kongeriket

UK

Territoriet til Isle of Man

Irland

IE

Heile territoriet

Finland

FI

Nedbørfeltet til Tenojoki og Näätämönjoki;
nedbørfelta til Paatsjoki, Luttojoki og Uutuanjoki
vert rekna som buffersoner

Det
sameinte
kongeriket

UK

Heile territoriet til Det sameinte kongeriket, og
territoria til Guernsey, Jersey og Isle of Man

25.2.2016

25.2.2016
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VEDLEGG II

Medlemsstatar og område i medlemsstatar som har program for utrydding av visse sjukdommar hjå
akvakulturdyr, og som er godkjende for å gjere nasjonale tiltak for å motkjempe desse sjukdommane i samsvar
med artikkel 43 nr. 2 i direktiv 2006/88/EF
Sjukdom

Bakteriell nyresjuke (BKD)

Infeksiøs pankreasnekrose (IPN)

Medlemsstat

Kode

Geografisk avgrensing av området som er
omfatta av godkjende nasjonale tiltak

Finland

FI

Fastlandssonene til territoriet

Sverige

SE

Fastlandssonene til territoriet

Det sameinte
kongeriket

UK

Territoriet til Storbritannia

Sverige

SE

Kystområda til territoriet

Nr. 12/121
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KOMMISJONSAVGJERD

25.2.2016

2016/EØS/12/06

av 24. mars 2011
om endring av avgjerd 2010/221/EU med omsyn til godkjenning av nasjonale tiltak for å hindre
innførsel av østersherpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) til visse område av Irland og Det sameinte
kongeriket
[meld under nummeret K(2011) 1825]
(2011/187/EU)(*)

av arten Crassostrea gigas i forbindelse med påvisning av
østersherpesvirus 1 μvar (OsHV-1 μvar)(3) vart vedteken
med sikte på å hindre vidare spreiing av OsHV-1 μνar. Ved
denne forordninga vart det innført tiltak for å motkjempe
spreiinga av denne sjukdommen, og forordninga skal
nyttast fram til 30. april 2011.

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske
unionen,

med tilvising til rådsdirektiv 2006/88/EF av 24. oktober 2006
om krav til dyrehelse for akvakulturdyr og produkter av disse,
og om forebygging og bekjempelse av visse sykdommer hos
vanndyr(1), særleg artikkel 43 nr. 2, og

4)

Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik
(EFSA) vedtok 27. oktober 2010 ei vitskapleg fråsegn
om dei auka dødstala hjå stillehavsøsters, Crassostrea
gigas(4) (heretter kalla «fråsegna frå EFSA»). I denne
fråsegna konkluderer EFSA med at OsHV-1, både
referansestamma og den nye μ-varianten (μνar) av dette
østersherpesviruset, er vortne forbundne med høge dødstal
blant larvar og yngel av stillehavsøsters, og at tilgjengeleg
dokumentasjon tyder på at ein infeksjon med OsHV-1
er ei naudsynt, men ikkje aleine ei tilstrekkeleg årsak,
ettersom det òg finst andre faktorar som kan vere viktige.
Fråsegna frå EFSA konkluderer vidare med at OsHV1 μνar ser ut til å vere den dominerande virusstamma i
utbrota med auka dødstal i 2008–2010, sjølv om det ikkje
går klart fram om dette er eit resultat av auka virulens eller
andre epidemiologiske faktorar.

5)

I 2010 innførte Irland, Spania, Nederland og Det sameinte
kongeriket program for tidleg påvising av OsHV-1 μνar,
og nytta dei relevante restriksjonane på flytting som
er fastsette i forordning (EU) nr. 175/2010. Resultatet
av den overvakinga som dei nemnde medlemsstatane
gjennomførte innanfor ramma av desse programma, tyder
på at delar av Unionen er frie for OsHV-1 μνar.

6)

Irland og Det sameinte kongeriket har i samsvar med
direktiv 2006/88/EF sendt over til Kommisjonen
overvakingsprogram
til
godkjenning
(heretter
kalla «overvakingsprogramma»). Føremålet med
overvakingsprogramma er å syne at dei områda der
OsHV-1 μνar ikkje er vorte påvist, er fri for dette viruset,
og å hindre at viruset vert innført til desse områda.

ut frå desse synsmåtane:

1)

Etter kommisjonsavgjerd 2010/221/EU av 15. april
2010 om godkjenning av nasjonale tiltak for avgrensing
av verknaden av visse sjukdommar hjå akvakulturdyr
og viltlevande vassdyr i samsvar med artikkel 43 i
rådsdirektiv 2006/88/EF(2) kan visse medlemsstatar nytte
restriksjonar på omsetning og import av sendingar med
desse dyra for å unngå innførsel av visse sjukdommar til
territoriet deira, på det vilkåret at dei anten har prova at
territoriet deira eller visse avgrensa område av territoriet
er frie for slike sjukdommar, eller at dei har innført eit
utryddingsprogram for å oppnå dette.

2)

Sidan 2008 har det vore ein auke i dødstalet for
stillehavsøsters (Crassostrea gigas) i fleire område
av Irland, Frankrike og Det sameinte kongeriket. Dei
epidemiologiske granskingane som vart gjorde i 2009,
tydde på at ei nyleg påvist stamme av østersherpesvirus-1
(OsHV-1), nemleg OsHV-1 μνar, har hatt ei viktig rolle
med tanke på dei auka dødstala.

3)

Kommisjonsforordning (EU) nr. 175/2010 av 2. mars
2010 om gjennomføring av rådsdirektiv 2006/88/EF med
hensyn til tiltak for å bekjempe økt dødelighet hos østers

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 80 av 26.3.2011, s. 15, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 123/2011 av 2. desember 2011 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 15 av 15.3.2012, s. 1.
(1) TEU L 328 av 24.11.2006, s. 14.
(2) TEU L 98 av 20.4.2010, s. 7.

(3)
(4)

TEU L 52 av 3.3.2010, s. 1.
EFSA Journal 2010;8(11):1894.
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7)

I medhald av overvakingsprogramma vil Irland og Det
sameinte kongeriket nytte grunnleggjande tiltak for
biotryggleik mot OsHV-1 μνar som svarar til dei som er
fastsette i direktiv 2006/88/EF, og målretta overvaking.
I tillegg vil dei nytte restriksjonar på flyttinga av
stillehavsøsters til alle område som er omfatta av
overvakingsprogramma.

8)

Dei restriksjonane på flytting som er fastsette
i overvakingsprogramma, vil vere avgrensa til
stillehavsøsters som er meinte for oppdretts- og
attutleggingsområde, og til ekspedisjonssentralar,
reinsesentralar eller liknande anlegg som ikkje er
utstyrte med eit system for reinsing av avløpsvatn som
kan redusere risikoen for overføring av sjukdommar til
naturlege vassområde, til eit akseptabelt nivå.
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setjast i verk ei gransking, og under granskinga bør det
nyttast visse restriksjonar på flytting slik det er fastsett
i direktiv 2006/88/EF, for å verne andre medlemsstatar
som har innført godkjende nasjonale tiltak med omsyn til
OsHV-1 μνar. For å gjere det enklare å gjennomføre ei
ny vurdering av dei godkjende nasjonale tiltaka, bør òg
eventuelle seinare stadfesta førekomstar av sjukdommen
meldast til Kommisjonen og til dei andre medlemsstatane.
14) Avgjerd 2010/221/EU bør difor endrast.
15) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar
med fråsegna frå Det faste utvalet for næringsmiddelkjeda
og dyrehelsa —
TEKE DENNE AVGJERDA:
Artikkel 1

9)

Konklusjonane i fråsegna frå EFSA og dei epidemiologiske
opplysningane frå 2010 tyder på at spreiinga av OsHV-1
μνar til virusfrie område truleg vil føre til auka dødstal, og
følgjeleg til høge tap for stillehavsøstersindustrien.

I avgjerd 2010/221/EU vert det gjort følgjande endringar:
1. Artikkel 1 skal lyde:
«Artikkel 1

10) Difor bør det nyttast restriksjonar på flytting av
stillehavsøsters til område som er omfatta av
overvakingsprogramma, for å hindre innførsel av OsHV-1
μνar til desse områda. Av omsyn til klarleik og forenkling
av regelverket til Unionen må dei respektive krava til
omsetning takast inn i kommisjonsforordning (EF)
nr. 1251/2008 av 12. desember 2008 om gjennomføring
av rådsdirektiv 2006/88/EF med hensyn til vilkår og
krav til utstedelse av sertifikater for akvakulturdyr og
produkter av disse som bringes i omsetning og importeres
til Fellesskapet, og om utarbeiding av en liste over
smittebærende arter(5).

11) Overvakingsprogramma bør difor godkjennast.

12) Ettersom OsHV-1 μνar er ein ny sjukdom som det
framleis er mykje uvisse om, bør dei restriksjonane på
flytting som er fastsette i overvakingsprogramma som
vert godkjende ved denne avgjerda, vurderast på nytt,
og innan ei rimeleg tid bør det gjerast ei ny vurdering av
kor høvelege og naudsynte dei er. Dei krava til omsetning
som er fastsette i denne avgjerda, bør difor nyttast berre i
eit avgrensa tidsrom. I tillegg bør Irland og Det sameinte
kongeriket kvart år sende Kommisjonen rapportar om
korleis overvakinga og restriksjonane på flytting verkar.

13) Ved mistanke om førekomst av OsHV-1 μνar i område
som er omfatta av overvakingsprogramma, bør det
(5)

TEU L 337 av 16.12.2008, s. 41.

Føremål og verkeområde
I denne avgjerda vert dei nasjonale tiltaka for avgrensing
av verknaden og spreiinga av visse sjukdommar hjå
akvakulturdyr og viltlevande vassdyr i samsvar med
artikkel 43 nr. 2 i direktiv 2006/88/EF, godkjende for dei
medlemsstatane som er oppførte i vedlegg I, II og III til
denne avgjerda.»
2. Ny artikkel 3a skal lyde:
«Artikkel 3a
Godkjenning av nasjonale overvakingsprogram med
omsyn til østersherpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar)
1.
Dei overvakingsprogramma med omsyn til
østersherpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) som er vedtekne
av dei medlemsstatane som er oppførte i andre kolonne
i tabellen i vedlegg III for dei områda som er oppførte i
den fjerde kolonnen i den same tabellen (heretter kalla
«overvakingsprogram»), vert godkjende.
2.
Fram til 30. april 2013 kan dei medlemsstatane som
er oppførte i tabellen i vedlegg III, krevje at følgjande
sendingar som vert innførte til eit område som er ført opp
i fjerde kolonne i det nemnde vedlegget, skal oppfylle
følgjande krav:
a) Sendingar med stillehavsøsters som er meinte for
oppdretts- og attutelggingsområde, må oppfylle dei
krava til omsetning som er fastsette i artikkel 8a i
forordning (EF) nr. 1251/2008.
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b) Sendingar med stillehavsøsters må oppfylle dei krava
til omsetning som er fastsette i artikkel 8b i forordning
(EF) nr. 1251/2008, dersom slike sendingar, innan dei
vert konsumerte, er meinte for ekspedisjonssentralar,
reinsesentralar eller liknande anlegg som ikkje er
utstyrte med eit system for reinsing av avløpsvatn som
er godkjent av den rette styresmakta, og der
i) kappevirus vert inaktiverte, eller
ii) risikoen for å overføre sjukdommar til dei naturlege
vassområda vert redusert til eit akseptabelt nivå.»
3. Artikkel 4 skal lyde:
«Artikkel 4
Rapportering
1.
Dei medlemsstatane som er oppførte i vedlegg I og II,
skal innan 30. april kvart år leggje fram for Kommisjonen
ein rapport om dei godkjende nasjonale tiltaka som er
nemnde i artikkel 2 og 3.
2.
Dei medlemsstatane som er oppførte i vedlegg III,
skal innan 31. desember kvart år leggje fram for
Kommisjonen ein rapport om dei godkjende nasjonale
tiltaka som er nemnde i artikkel 3a.
3.
Dei rapportane som er fastsette i nr. 1 og 2, skal minst
omfatte ajourførte opplysningar om følgjande:
a) Dei vesentlege risikoane som dei sjukdommane som dei
nasjonale tiltaka gjeld for, utgjer for helsesituasjonen
for akvakulturdyr eller viltlevande vassdyr, og kor
føremålstenlege og naudsynte desse tiltaka er.
b) Dei nasjonale tiltaka som er gjorde for å halde ved
lag statusen som sjukdomsfri, medrekna eventuell
prøving som er utført. Opplysningar om slik prøving
skal sendast inn ved bruk av dei skjemamodellane
som er fastsette i vedlegg VI til kommisjonsvedtak
2009/177/EF(*).
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c) Utviklinga av utryddings- eller overvakingsprogrammet,
medrekna eventuell prøving som er utført. Opplysningar
om slik prøving skal sendast inn ved bruk av dei
skjemamodellane som er fastsette i vedlegg VI til
vedtak 2009/177/EF.
___________
(*) TEU L 63 av 7.3.2009, s. 15.»
4. Ny artikkel 5a skal lyde:
«Artikkel 5a
Mistanke og påvising av østersherpesvirus 1 μνar
(OsHV-1 μνar) i område med overvakingsprogram
1.
Dersom ein medlemsstat som er oppført i vedlegg III,
har mistanke om førekomst av OsHV-1 μνar i eit område
som er oppført i fjerde kolonne i tabellen i det nemnde
vedlegget, skal medlemsstaten gjere tiltak som minst svarar
til dei som er fastsette i artikkel 28, artikkel 29 nr. 2, 3 og 4
og artikkel 30 i direktiv 2006/88/EF.
2.
Dersom den epizootiske granskinga stadfestar
påvisinga av OsHV-1 μνar i område som er nemnde i
nr. 1, skal den medlemsstaten som det gjeld, melde frå til
Kommisjonen og dei andre medlemsstatane om dette og
om eventuelle andre tiltak som er gjorde for å avgrense
sjukdommen.»
5. Nytt vedlegg III vert sett inn i samsvar med vedlegget til
denne avgjerda.
Artikkel 2
Denne avgjerda skal nyttast frå 1. mai 2011.
Artikkel 3
Denne avgjerda er retta til medlemsstatane.
Utferda i Brussel, 24. mars 2011.
For Kommisjonen
John DALLI
Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

«VEDLEGG III
Medlemsstatar og område i medlemsstatar som har overvakingsprogram for østersherpesvirus 1 μνar (OsHV1 μνar), og som er godkjende for å gjere nasjonale tiltak for å motkjempe denne sjukdommen i samsvar med
artikkel 43 nr. 2 i direktiv 2006/88/EF
Sjukdom

Østersherpesvirus 1
μνar (OsHV-1 μνar)

Medlemsstat

Kode

Irland

IE

Geografisk avgrensing av område som er omfatta av godkjende nasjonale
tiltak (medlemsstatar, soner og segment)

Segment 1: Sheephaven Bay og Gweedore Bay.
Segment 2: Gweebara Bay.
Segment 3: Drumcliff Bay, Killala Bay, Broadhaven Bay og
Blacksod Bay.
Segment 4: Ballinakill Bay og Streamstown Bay.
Segment 5: Bertraghboy Bay og Galway Bay.
Segment 6: Shannon Estuary og Poulnasharry Bay, Askeaton Bay og
Ballylongford Bay.
Segment 7: Kenmare Bay.
Segment 8: Dunmanus Bay.
Segment 9: Kinsale Bay og Oysterhaven Bay.

Det sameinte
kongeriket

UK

Heile territoriet til Storbritannia, bortsett frå Whitestable Bay, Kent.
Heile territoriet til Nord-Irland, bortsett frå Killough Bay, Lough
Foyle og Carlington Lough.»
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2016/EØS/12/07

av 10. januar 2011
om fastsetjing av gjennomføringstiltak for snøggvarslingssystemet for næringsmiddel og fôr(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

direkte eller indirekte risiko for menneskehelsa i samband
med næringsmiddel, materiale som er meinte å kome i
kontakt med næringsmiddel, eller fôr i samsvar med
forordning (EF) nr. 178/2002, eller som ein alvorleg risiko
for menneskehelsa, dyrehelsa eller miljøet i samband med
fôr, i samsvar med forordning (EF) nr. 183/2005.

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske
unionen,
med tilvising til 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(1), særleg artikkel 51, og

5)

Det bør fastsetjast reglar slik at RASFF kan fungere
korrekt, både i tilfelle der det vert påvist ein alvorleg
risiko slik det er definert i artikkel 50 nr. 2 i forordning
(EF) nr. 178/2002, og i andre tilfelle der risikoen er mindre
alvorleg eller akutt, men likevel gjer det naudsynt med ei
effektiv utveksling av opplysningar mellom medlemmene
av RASFF-nettverket. Meldingar vert klassifiserte som
varselmeldingar, informasjonsmeldingar og meldingar
om avvising ved grensa, noko som skal gjere det mogleg
for medlemmene av nettverket å handtere dei på ein meir
effektiv måte.

6)

For at RASFF skal kunne fungere effektivt, bør det
utarbeidast krav til framgangsmåten for vidareformidling
av ulike typar meldingar. Varselmeldingar bør
vidareformidlast og handsamast med høg prioritet.
Meldingar om avvising ved grensa er særleg viktige for dei
kontrollane som vert utførte ved grensekontrollstasjonane
og ved utpeikte innførselsstader langs grensa til Det
europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Bruk av
malar og dataordbøker vil gjere meldingane meir leselege
og lettare å forstå. Ved å markere kva medlemmer av
nettverket som skal varslast om visse meldingar, kan det
sikrast at desse medlemmene vert gjorde merksame på
desse meldingane, og at meldingane difor vert handsama
snøgt.

7)

I samsvar med forordning (EF) nr. 178/2002 har
Kommisjonen, medlemsstatane og EFSA peikt
ut kontaktpunkt som representerer medlemmene
av nettverket, for såleis å sikre korrekt og snøgg
kommunikasjon. For å gjennomføre artikkel 50 i den
nemnde forordninga, og for å unngå moglege feil ved
vidareformidlinga av meldingar, bør det berre peikast ut
eitt kontaktpunkt for kvar av medlemmene av nettverket.
Dette kontaktpunktet bør leggje til rette for ei snøgg
vidareformidling til ei rett styresmakt i ein medlemsstat.

8)

For å sikre at nettverket fungerer på ein korrekt og
effektiv måte medlemmene imellom, bør det innførast
felles reglar for arbeidsoppgåvene til kontaktpunkta. Det
bør òg fastsetjast føresegner om den samordnande rolla
til Kommisjonen, medrekna kontroll av meldingane.
I samband med dette bør Kommisjonen òg hjelpe
medlemmene av nettverket med å gjere høvelege tiltak
ved å identifisere dei farane og aktørane som ofte er
omtala i meldingane.

ut frå desse synsmåtane:
1)

Ved forordning (EF) nr. 178/2002 vert det innført eit
snøggvarslingssystem for næringsmiddel og fôr (heretter
kalla «RASFF»), som vert forvalta av Kommisjonen
og omfattar medlemsstatane, Kommisjonen og Den
europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik,
for å gje kontrollstyresmaktene eit effektivt verktøy for
å melde frå om risikoar for menneskehelsa på grunn
av næringsmiddel eller fôr. I artikkel 50 i den nemnde
forordninga er det fastsett verkeområde for og krav til
drifta av RASFF.

2)

I artikkel 51 i forordning (EF) nr. 178/2002 er det fastsett
at Kommisjonen skal innføre gjennomføringstiltak for
artikkel 50 i den nemnde forordninga, særleg når det gjeld
kva særlege vilkår og framgangsmåtar som skal gjelde for
vidareformidling av meldingar og tilleggsopplysningar.

3)

Det er medlemsstatane som først og fremst er ansvarlege
for å handheve EU-regelverket. Dei utfører offentlege
kontrollar, som det er fastsett reglar for i europaparlamentsog rådsforordning (EF) nr. 882/2004 av 29. april
2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og
næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs
helse og velferd overholdes(2). RASFF støttar verksemda
til medlemsstatane ved å gjere det mogleg med ei snøgg
utveksling av opplysningar om risikoar som er knytte til
næringsmiddel og fôr, og om tiltak som er gjorde eller
skal gjerast for å motverke slike risikoar.

4)

Ved artikkel 29 i europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 183/2005 av 12. januar 2005 om fastsettelse av
krav til fôrvarehygiene(3) vert verkeområdet for RASFF
utvida til å omfatte alvorlege risikoar for dyrehelsa og
for miljøet. I denne forordninga tyder difor «risiko» ein

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 6 av 11.1.2011, s. 7, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 124/2011 av 2. desember 2011 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)
og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 15 av 15.3.2012, s. 3.
(1) TEF L 31 av 1.2.2002, s. 1
(2) TEU L 165 av 30.4.2004, s. 1.
(3) TEU L 35 av 8.2.2005, s. 1
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Dersom det viser seg at ei melding som er vidareformidla,
er feil eller ugrunna trass i dei kontrollane som
Kommisjonen og medlemmen som har gjeve meldinga,
har utført, bør det fastsetjast ein framgangsmåte som
anten gjer det mogleg å endre meldinga eller trekkje
henne tilbake frå systemet.

10) I samsvar med nr. 3 og 4 i artikkel 50 i forordning (EF)
nr. 178/2002 skal Kommisjonen melde frå til tredjestatar
om visse RASFF-meldingar. Utan at det rører ved dei
særlege føresegnene i avtaler som er gjorde i medhald
av artikkel 50 nr. 6 i forordning (EF) nr. 178/2002, bør
Kommisjonen syte for at det er direkte kontakt med
styresmaktene for næringsmiddeltryggleik i tredjestatar,
slik at han kan sende ut meldingar til desse tredjestatane
og samstundes sikre utveksling av relevante opplysningar
om desse meldingane og om eventuelle direkte eller
indirekte risikoar for menneskehelsa på grunn av
næringsmiddel eller fôr.
11) Etter artikkel 10 i forordning (EF) nr. 178/2002 skal dei
offentlege styresmaktene m.a. informere ålmenta om
risikoar for menneskehelsa. Kommisjonen bør leggje fram
samanfattande opplysningar om dei RASFF-meldingane
som vert vidareformidla, og årlege rapportar om dei
tendensane innanfor næringsmiddeltryggleiksspørsmål
som vert melde gjennom RASFF, og om utviklinga av
sjølve nettverket for å informere medlemmene, aktørane
og ålmenta.

a) «informasjonsmelding
for
oppfølging»
ei
informasjonsmelding knytt til eit produkt som er eller
kan verte bringa i omsetning i ein annan medlemsstat,
b) «informasjonsmelding
til
orientering»
informasjonsmelding knytt til eit produkt som

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:
Artikkel 1
Definisjonar
I denne forordninga skal dei definisjonane som er fastsette i
forordning (EF) nr. 178/2002 og (EF) nr. 882/2004, nyttast.
Vidare tyder:
1. «nettverk» snøggvarslingssystemet for melding om ein
direkte eller indirekte risiko for menneskehelsa på grunn
av næringsmiddel eller fôr, slik det er fastsett i artikkel 50 i
forordning (EF) nr. 178/2002,
2. «medlem av nettverket» ein medlemsstat, Kommisjonen,
Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik
og alle søkjarstatar, tredjestatar eller internasjonale
organisasjonar som har gjort avtale med Den europeiske
unionen i samsvar med artikkel 50 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 178/2002,
3. «kontaktpunkt» det utpeikte kontaktpunktet
representerer medlemmen av nettverket,

som

4. «varselmelding» ei melding om ein risiko som krev eller
kan krevje snøgg handling i ein annan medlemsstat,
5. «informasjonsmelding» ei melding om ein risiko som ikkje
krev snøgg handling i ein annan medlemsstat,

ei

i) er å finne berre i meldarmedlemsstaten, eller
ii) ikkje er bringa i omsetning, eller
iii) ikkje lenger finst på marknaden,
6. «melding om avvising ved grensa» avvising av eit parti,
ein container eller ei last med næringsmiddel eller fôr slik
det er nemnt i artikkel 50 nr. 3 bokstav c) i forordning (EF)
nr. 178/2002,
7. «opphavleg
melding»
ei
varselmelding,
ei
informasjonsmelding eller ei melding om avvising ved
grensa,
8. «oppfølgingsmelding» ei melding som inneheld
tilleggsopplysningar som utfyller ei opphavleg melding,
9. «profesjonelle
aktørar»
driftsansvarlege
for
næringsmiddelføretak og driftsansvarlege for fôrføretak
slik det er definert i forordning (EF) nr. 178/2002,
eller driftsansvarlege for føretak slik det er definert i
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1935/2004(4).
Artikkel 2

12) Denne forordninga er vorten drøfta med Den europeiske
styresmakta for næringsmiddeltryggleik.
13) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga,
er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for
næringsmiddelkjeda og dyrehelsa —
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Arbeidsoppgåvene til medlemmene av nettverket
1. Medlemmene av nettverket skal syte for at nettverket
fungerer effektivt innanfor deira jurisdiksjon.
2. Kvar av medlemmene av nettverket skal peike ut
eitt kontaktpunkt og gje kontaktpunktet til Kommisjonen
melding om kven som er utpeikt, saman med nærmare
opplysningar om dei personane som er ansvarlege for drifta,
og kontaktopplysningane for desse. For dette føremålet
skal dei nytte den malen for kontaktpunktopplysningar som
kontaktpunktet til Kommisjonen skal stille til rådvelde.
3. Kontaktpunktet til Kommisjonen skal vedlikehalde og
ajourføre lista over kontaktpunkt og gjere denne tilgjengeleg
for alle medlemmene av nettverket. Medlemmene av nettverket
skal straks melde frå til kontaktpunktet til Kommisjonen om alle
endringar som gjeld deira kontaktpunkt og kontaktopplysningar.
4. Kontaktpunktet til Kommisjonen skal syte for at
medlemmene av nettverket får dei malane som skal nyttast til
meldingsføremål.
5. For føremåla med nettverket skal medlemmene
av nettverket syte for effektiv kommunikasjon mellom
kontaktpunkta sine og dei rette styresmaktene innanfor
jurisdiksjonen sin på den eine sida, og mellom kontaktpunkta
sine og kontaktpunkta til Kommisjonen på den andre. Dei skal
særleg
a) etablere eit effektivt kommunikasjonsnett mellom
kontaktpunkta sine og alle relevante rette styresmakter
(4)

TEU L 338 av 13.11.2004, s. 4.
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innanfor jurisdiksjonen sin, slik at ei melding straks kan
formidlast vidare til dei rette styresmaktene med sikte på
iverksetjing av høvelege tiltak, og slik at nettet alltid kan
haldast i god stand,
b) definere rollene og ansvarsområda til kontaktpunkta sine
og til kontaktpunkta til dei relevante rette styresmaktene
innanfor jurisdiksjonen sin, når det gjeld førebuing
og vidareformidling av meldingar som er sende til
kontaktpunktet til Kommisjonen, og når det gjeld
vurdering og fordeling av meldingar som kontaktpunktet
til Kommisjonen har motteke.
6. Alle kontaktpunkta skal syte for at ein vakthavande
tenestemann kan kontaktast utanom kontortid heile døgnet alle
dagar i veka i tilfelle naudssituasjonar.
Artikkel 3
Varselmeldingar
1. Medlemmene av nettverket skal sende varselmeldingar
til kontaktpunktet til Kommisjonen snarast mogleg og
seinast 48 timar etter at dei mottok meldinga om risikoen.
Varselmeldingane skal innehalde alle tilgjengelege
opplysningar, særleg om risikoen og om produktet som er
opphav til risikoen. Vidareformidlinga av varselmeldingar
skal ikkje forseinkast utan grunn, sjølv om ikkje alle relevante
opplysningar er vortne samla inn.
2. Etter å ha gjennomført den kontrollen som er nemnd i
artikkel 8, skal kontaktpunktet til Kommisjonen vidareformidle
varselmeldingar til alle medlemmene av nettverket innan 24
timar etter at meldingane er mottekne.
3. Utanfor kontortid skal medlemmene av nettverket
melde frå om vidareformidlinga av ei varselmelding eller
oppfølgingsmelding ved å ringje naudtelefonnummeret
til kontaktpunktet til Kommisjonen. Kontaktpunktet til
Kommisjonen skal melde frå til dei medlemmene av
nettverket som er markerte for oppfølging, ved å ringje til
naudtelefonnummeret deira.
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slik det er definert i rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember
1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering av
veterinærkontrollene av produkter som innføres til Fellesskapet
fra tredjestater(5), og til utpeikte innførselsstader slik det er
nemnt i forordning (EF) nr. 882/2004.
Artikkel 6
Oppfølgingsmeldingar
1. Når ein medlem av nettverket har tilleggsopplysningar
om den risikoen eller det produktet som er nemnt i ei opphavleg
melding, skal han straks vidareformidle ei oppfølgingsmelding
gjennom kontaktpunktet sitt til kontaktpunktet til Kommisjonen.
2. Når ein medlem av nettverket har bede om
oppfølgingsopplysningar som gjeld ei opphavleg melding, skal
desse opplysningane snarast mogleg leggjast fram i den grad
dette er mogleg.
3. Når det vert gjort tiltak etter at ei opphavleg melding
er motteken slik det er nemnt i artikkel 50 nr. 5 i forordning
(EF) nr. 178/2002, skal den medlemmen som gjorde
tiltaket, straks vidareformidle nærmare opplysningar om
dette til kontaktpunktet til Kommisjonen i form av ei
oppfølgingsmelding.
4. Dersom det tiltaket som er nemnt i nr. 3, inneber at eit
produkt vert halde tilbake og returnert til ein avsendar som har
bustaden sin i ein annan medlemsstat,
a) skal medlemsstaten som gjer tiltaket, leggje fram relevante
opplysningar om det returnerte produktet gjennom ei
oppfølgingsmelding, med mindre desse opplysningane alt
var tekne med fullt ut i den opphavlege meldinga,
b) skal medlemsstaten som får produkta i retur, melde frå om
tiltaket som er gjort med omsyn til dei returnerte produkta,
i form av ei oppfølgingsmelding.

Artikkel 4

5. Kontaktpunktet til Kommisjonen skal vidareformidle
oppfølgingsmeldingar til alle medlemmene av nettverket snarast
mogleg, og innan 24 timar når det gjeld oppfølgingsmeldingar
som gjeld varselmeldingar.

Informasjonsmeldingar

Artikkel 7

1. Medlemmene av nettverket skal snarast mogleg sende over
informasjonsmeldingar til kontaktpunktet til Kommisjonen.
Meldingane skal innehalde alle tilgjengelege opplysningar,
særleg om risikoen og om produktet som er opphav til risikoen.

Innsending av meldingar

2. Etter å ha gjennomført den kontrollen som er nemnd i
artikkel 8, skal kontaktpunktet til Kommisjonen snarast mogleg
vidareformidle informasjonsmeldingar til alle medlemmene av
nettverket.
Artikkel 5
Meldingar om avvising ved grensa
1. Medlemmene av nettverket skal snarast mogleg sende
over meldingar om avvising ved grensa til kontaktpunktet til
Kommisjonen. Meldingane skal innehalde alle tilgjengelege
opplysningar, særleg om risikoen og om produktet som er
opphav til risikoen.
2. Kontaktpunktet til Kommisjonen skal vidareformidle
meldingar om avvising ved grensa til grensekontrollstasjonar

1. Meldingar skal sendast inn ved bruk av dei malane som
kontaktpunktet til Kommisjonen har stilt til rådvelde.
2. Alle relevante felt i malen skal fyllast ut for å sikre at
det eller dei produkta og den eller dei risikoane som det gjeld,
kan identifiserast på ein tydeleg måte, og for å gje opplysningar
om sporing av produktet eller produkta. Dataordbøkene som
kontaktpunktet til Kommisjonen stiller til rådvelde, skal nyttast
i størst mogleg grad.
3. Meldingane skal klassifiserast i samsvar med dei
definisjonane som er fastsette i artikkel 1, i ein av dei følgjande
kategoriane:
a) opphavleg melding
i) varselmelding,
ii) informasjonsmelding for oppfølging,
(5)

TEF L 24 av 30.1.1998, s. 9.
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iii) informasjonsmelding til orientering,

Nr. 12/129

kontaktpunktet til Kommisjonen etter avtale med medlemmen
som har gjeve meldinga, dersom dei opplysningane som ligg til
grunn for det tiltaket som skal gjerast, viser seg å vere ugrunna,
eller dersom meldinga vart vidareformidla ved ein feil.

iv) meldingar om avvising ved grensa,
b) oppfølgingsmelding.
4. Meldingane skal innehalde opplysningar om kva
medlemmer av nettverket som er bedne om å følgje opp
meldinga.
5. Alle relevante dokument skal leggjast ved meldinga og
snarast mogleg sendast over til kontaktpunktet til Kommisjonen.

2. Alle medlemmer av nettverket kan be om at ei melding
vert endra, etter avtale med medlemmen som har gjeve
meldinga. Ei oppfølgingsmelding skal ikkje reknast som ei
endring av ei melding og kan difor vidareformidlast utan
samtykke frå nokon av dei andre medlemmene av nettverket.

Artikkel 8

Artikkel 10

Kontroll av meldinga

Utveksling av opplysningar med tredjestatar

Før ei melding vert vidareformidla til alle medlemmene av
nettverket, skal kontaktpunktet til Kommisjonen

1. Dersom produktet som det er gjeve melding om,
har opphav i eller vert distribuert frå ein tredjestat, skal
Kommisjonen straks melde frå til tredjestaten.

a) kontrollere at meldinga er fullstendig og leseleg, og at det
er nytta korrekte data frå dei ordbøkene som er nemnde i
artikkel 7 nr. 2,
b) kontrollere at det oppgjevne rettsgrunnlaget for dei tilfella
av manglande etterleving som er påviste, er korrekt; eit
feilaktig rettsgrunnlag skal likevel ikkje vere til hinder for
at meldinga kan vidareformidlast dersom det vart påvist ein
risiko,
c) kontrollere at føremålet for meldinga fell innanfor
verkeområdet for nettverket slik det er fastsett i artikkel 50
i forordning (EF) nr. 178/2002,
d) sikre at dei viktigaste opplysningane i meldinga er gjevne
på eit språk som er lett forståeleg for alle medlemmene av
nettverket,
e) kontrollere at det er samsvar med dei krava som er fastsette
i denne forordninga,
f) identifisere profesjonelle aktørar og/eller farar og/eller
opphavsstatar som ofte er omtala i meldingane.
For å kunne halde fristen for vidareformidling kan Kommisjonen
gjere små endringar i ei melding, på det vilkåret at medlemmen
som har gjeve meldinga, har sagt seg samd i dette på førehand.

2. Utan at det rører ved dei særlege føresegnene i avtaler
som er gjorde i medhald av artikkel 50 nr. 6 i forordning
(EF) nr. 178/2002, skal kontaktpunktet til Kommisjonen ta
kontakt med eitt enkelt utpeikt kontaktpunkt i tredjestaten,
dersom eit slikt kontaktpunkt finst, med sikte på å betre
kommunikasjonen, m.a. ved hjelp av informasjonsteknologi.
Kontaktpunktet til Kommisjonen skal sende over meldingar
til dette kontaktpunktet i tredjestaten til orientering eller
oppfølging, alt etter kor alvorleg risikoen er.
Artikkel 11
Offentleggjering
Kommisjonen kan offentleggjere
a) eit samandrag av alle varselmeldingar, informasjonsmeldingar og meldingar om avvising ved grensa som
inneheld opplysningar om klassifiseringa og statusen til
meldinga, produkta og dei påviste risikoane, opphavsstaten,
statane der produkta var distribuerte, medlemmen av
nettverket som har gjeve meldinga, grunnlaget for meldinga
og dei tiltaka som er gjorde,

Artikkel 9

b) ein årleg rapport om dei meldingane som vert vidareformidla
gjennom nettverket.

Tilbaketrekking og endringar av ei melding

Artikkel 12

1. Alle medlemmer av nettverket kan be om at ei melding
som er vidareformidla gjennom nettverket, vert trekt tilbake av

Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er
kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.
Utferda i Brussel, 10. januar 2011.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
____________

Nr. 12/130

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

25.2.2016

2016/EØS/12/08

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 998/2010
av 5. november 2010
om godkjenning av Enterococcus faecium DSM 7134 som tilsetjingsstoff i fôrvarer for
oppfôringskjuklingar (innehavar av godkjenninga: Lactosan GmbH & Co KG)(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

I ei fråsegn av 27. mai 2010(5) slo Den europeiske
styresmakta for næringsmiddeltryggleik (heretter kalla
«Styresmakta») fast at Enterococcus faecium DSM
7134 under dei framlagde bruksvilkåra ikkje har nokon
skadeverknad på dyrehelsa, menneskehelsa eller miljøet,
og at det effektivt kan betre dei avlstekniske parametrane
når det vert gjeve til den aktuelle dyrearten. Styresmakta
reknar ikkje at det er naudsynt med særlege krav om
overvaking etter marknadsføring. Ho stadfesta dessutan
den rapporten om metoden for analyse av tilsetjingsstoffet
i fôrvarer som er lagd fram av referanselaboratoriet til
Fellesskapet, som vart skipa ved forordning (EF) nr.
1831/2003.

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske
unionen,
med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i
fôrvarer(1), særleg artikkel 9 nr. 2, og
ut frå desse synsmåtane:
1)

2)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneheld føresegner om
godkjenning av tilsetjingsstoff i fôrvarer og om vilkår og
framgangsmåtar for å gje slik godkjenning.
I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003
er det sendt inn søknad om godkjenning av det preparatet
som er ført opp i vedlegget til denne forordninga. Saman
med søknaden var òg dei opplysningane og dokumenta
som krevst i medhald av artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF)
nr. 1831/2003.

6)

Vurderinga av Enterococcus faecium DSM 7134 viser
at vilkåra for godkjenning, som er fastsette i artikkel 5
i forordning (EF) nr. 1831/2003, er oppfylte. Bruken av
dette preparatet bør difor godkjennast slik det er fastlagt i
vedlegget til denne forordninga.

7)

Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga,
er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for
næringsmiddelkjeda og dyrehelsa —

3)

Søknaden gjeld godkjenning i kategorien «avlstekniske
tilsetjingsstoff» av Enterococcus faecium DSM 7134 som
tilsetjingsstoff i fôrvarer for oppfôringskjuklingar.

4)

Bruken av Enterococcus faecium DSM 7134 vart
godkjend for avvande smågrisar og oppfôringssvin ved
kommisjonsforordning (EF) nr. 538/2007(2), for purker
ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1521/2007(3) og vart
mellombels godkjend for fire år for oppfôringskjuklingar
ved kommisjonsforordning (EF) nr. 521/2005(4).

Preparatet som er ført opp i vedlegget og tilhøyrer kategorien
«avlstekniske tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa «middel
som stabiliserer tarmfloraen», vert godkjent som tilsetjingsstoff
i fôrvarer på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget.

Det er lagt fram nye opplysningar til støtte for søknaden
om godkjenning av preparatet for oppfôringskjuklingar.

Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er
kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.

5)

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:
Artikkel 1

Artikkel 2

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.
Utferda i Brussel, 5. november 2010.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
______

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 290 av 6.11.2010, s. 22,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 125/2011 av 2. desember
2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 15 av
15.3.2012, s. 5.
(1) TEU L 268 av 18.10.2003, s. 29.
(2) TEU L 128 av 16.5.2007, s. 16.
(3) TEU L 335 av 20.12.2007, s. 24.
(4) TEU L 84 av 2.4.2005, s. 3.

(5)

EFSA Journal (2010), 8(6):1636.

Namnet til
innehavaren av
godkjenninga

Tilsetjingsstoff

Samansetnad, kjemisk formel, forklaring,
analysemetode

Dyreart eller
dyregruppe

(1)

GmbH & Co
KG

Lactosan

DSM 7134

Enterococcus
faecium

Identifikasjon:
pulsfeltgelelektroforese (PFGE).

Teljing: platespreiingsmetoden med
bruk av galle-eskulin-azid-agar.

Analysemetode(1)

Enterococcus faecium DSM 7134

Karakteristikk av det aktive stoffet

Granulert form (mikrokapslar):
1 × 1010 KDE/g tilsetjingsstoff

Pulver: 1 × 1010 KDE/g
tilsetjingsstoff

Preparat av Enterococcus faecium
DSM 7134 som inneheld minst:

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet
Oppfôringskjuklingar

—

Høgste alder

Høgste innhald

5 × 108

—

KDE/kg fullfôr med eit
vassinnhald på 12 %

Lågaste
innhald

Nærmare opplysningar om analysemetodane er å finne på nettstaden til referanselaboratoriet til Fellesskapet: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives

4b1841

Kategori: avlstekniske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: middel som stabiliserer tarmfloraen

Identifikasjonsnummeret til tilsetjingsstoffet

VEDLEGG

2. Kan nyttast i fôr som inneheld følgjande godkjende koksidiostatika:
diclazuril, halofuginonhydrobromid,
robenidinhydroklorid, dekokinat, lasalocid-A-natrium, maduramicinammonium eller monensinnatrium.

1. Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet
og premiksen inneheld opplysningar
om lagringstemperatur, lagringstid og
pelleteringsstabilitet.

Andre føresegner

26. november
2020

Godkjenninga
gjeld inntil

25.2.2016
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 12/131

Nr. 12/132

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

25.2.2016

2016/EØS/12/09

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 999/2010
av 5. november 2010

om godkjenning av 6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt av Aspergillus oryzae (DSM 17594) som
tilsetjingsstoff i fôrvarer for purker (innehavar av godkjenninga: DSM Nutritional Products Ltd)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

5)

Det vart lagt fram nye opplysningar til støtte for søknaden.
I ei fråsegn av 25. mai 2010(3) slo Den europeiske
styresmakta for næringsmiddeltryggleik (heretter kalla
«Styresmakta») fast at 6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt
av Aspergillus oryzae (DSM 17594), som vert nytta på
den måten det er gjort framlegg om, ikkje har nokon
skadeverknad på dyrehelsa, menneskehelsa eller miljøet,
og at bruken av preparatet kan betre fordøyinga av
fosfor. Styresmakta reknar ikkje at det er naudsynt med
særlege krav om overvaking etter marknadsføring.
Ho stadfesta dessutan den rapporten om metoden for
analyse av tilsetjingsstoffet i fôrvarer som er lagd fram av
referanselaboratoriet til Fellesskapet, som vart skipa ved
forordning (EF) nr. 1831/2003.

6)

Vurderinga av 6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt av
Aspergillus oryzae (DSM 17594) viser at vilkåra for
godkjenning, som er fastsette i artikkel 5 i forordning (EF)
nr. 1831/2003, er oppfylte. Bruken av dette preparatet bør
difor godkjennast slik det er fastlagt i vedlegget til denne
forordninga.

7)

Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga,
er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for
næringsmiddelkjeda og dyrehelsa —

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske
unionen,
med tilvising til europaparlaments- og rådsforordnng (EF)
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i
fôrvarer(1), særleg artikkel 9 nr. 2, og
ut frå desse synsmåtane:
1)

2)

3)

4)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneheld føresegner om
godkjenning av tilsetjingsstoff i fôrvarer og om vilkår og
framgangsmåtar for å gje slik godkjenning.
I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003
er det sendt inn søknad om godkjenning av det preparatet
som er ført opp i vedlegget til denne forordninga. Saman
med søknaden var òg dei opplysningane og dokumenta
sende inn som krevst i medhald av artikkel 7 nr. 3 i
forordning (EF) nr. 1831/2003.
Søknaden gjeld godkjenning i kategorien «avlstekniske
tilsetjingsstoff» av eit nytt bruksområde for
enzympreparatet 6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt av
Aspergillus oryzae (DSM 17594) som tilsetjingsstoff i
fôrvarer for purker.

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:
Artikkel 1
Preparatet som er ført opp i vedlegget og tilhøyrer
kategorien «avlstekniske tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa
«fordøyingsbetrande middel», vert godkjent som tilsetjingsstoff
i fôrvarer på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget.

Bruken av 6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt av Aspergillus
oryzae (DSM 17594) er vorte godkjend for avvande
smågrisar,
oppfôringssvin,
oppfôringsfjørfe
og
eggleggjande fjørfe ved kommisjonsforordning (EF) nr.
1088/2009(2).

Artikkel 2
Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er
kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.
Utferda i Brussel, 5. november 2010.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
______
(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 290 av 6.11.2010, s. 24,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 125/2011 av 2. desember
2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 15 av
15.3.2012, s. 5.
(1) TEU L 268 av 18.10.2003, s. 29.
(2) TEU L 297 av 13.11.2009, s. 6.

(3)

The EFSA Journal 2010, 8(6):1634.

Tilsetjingsstoff

Samansetnad, kjemisk formel,
forklaring, analysemetode

(1)
(2)

Sp. Z o.o

DSM
Nutritional
Products
Ltd,
representert
av DSM
Nutritional
Products

EC 3.1.3.26

6-fytase

uorganisk fosfat.

Analysemetode(2)
Kolorimetrisk metode basert på
reaksjonen til vanadomolybdat på
uorganisk fosfat gjennom verknad
av 6-fytase på eit fytathaldig
substrat (natriumfytat) ved pH
5,5 og 37 C, og som vert utrekna
i høve til ei standardkurve for

6-fytase framstilt av Aspergillus
oryzae (DSM 17594)

Karakteristikk av det aktive
stoffet

Flytande form: 20 000 FYT/g

Anna fast form: 50 000 FYT/g

1

Overtrekt form: 10 000 FYT( )/g

Preparat av 6-fytase framstilt av
Aspergillus oryzae (DSM 17594)
med ein aktivitet på minst:

Samansetnaden til
tilsetjingsstoffet
Purker

Dyreart eller
dyregruppe

—

Høgste
alder

1 500 FYT

—

Einingar aktivt stoff per kg fullfôr
med eit vassinnhald på 12 %

Lågaste innhald Høgste innhald

Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet
og premiksen inneheld opplysningar
om lagringstemperatur, lagringstid og
pelleteringsstabilitet.
Til bruk i fôr som inneheld meir enn
0,23 % fytinbunde fosfor.
Tryggleikstiltak: pustevern, briller og
hanskar skal nyttast under handsaminga.

1.

2.
3.

Andre føresegner

Godkjenninga
gjeld inntil

26. november
2020

1 FYT er den mengda enzym som frigjer 1 μmol uorganisk fosfat per minutt frå natriumfytat ved reaksjonsvilkåra med ein fytatkonsentrasjon på 5,0 mM ved pH 5,5 og ein temperatur på 37 °C ved inkubasjonstid på 30 minuttar.
Nærmare opplysningar om analysemetodane er å finne på nettstaden til referanselaboratoriet til Fellesskapet: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives

4a6

Kategori: avlstekniske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: fordøyingsbetrande middel

Namnet til
Identifikasjonsnummeret
innehavaren av
til tilsetjingsstoffet
godkjenninga

VEDLEGG

25.2.2016
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 12/133

Nr. 12/134

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

25.2.2016

2016/EØS/12/10

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1070/2010
av 22. november 2010

om endring av direktiv 2008/38/EF ved å tilføye støtte av stoffskiftet i leddene ved leddgikt hos
hunder og katter til listen over bruksområder for fôrvarer med særlige ernæringsformål(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

2)

Saksmappen som er omfattet av søknaden viser at den
nøyaktige sammensetningen av fôrvaren oppfyller
det særlige ernæringsformålet og at den ikke har noen
skadevirkninger på dyrs og menneskers helse, på miljøet
eller på dyrs velferd. Søknaden er derfor gyldig, og det
særlige ernæringsformålet «støtte av leddfunksjonen ved
leddgikt» med hensyn til hunder og katter bør tilføyes
listen over bruksområder.

3)

Direktiv 2008/38/EF bør derfor endres.

4)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden
og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet
har motsatt seg dem —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 767/2009 av 13. juli 2009 om omsetning og bruk av
fôrvarer, endring av europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 1831/2003 og oppheving av rådsdirektiv 79/373/
EØF, kommisjonsdirektiv 80/511/EØF, rådsdirektiv 82/471/
EØF, 83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/113/EF og 96/25/EF samt
kommisjonsvedtak 2004/217/EF(1), særlig artikkel 10(5), og
ut fra følgende betraktninger:
1)

I samsvar med artikkel 10 i forordning (EF) nr. 767/2009
mottok Kommisjonen en søknad om å tilføye det
særlige ernæringsformålet «støtte av leddfunksjonen
ved leddgikt» med hensyn til hunder og katter til
listen over bruksområder for fôrvarer med særlige
ernæringsformål i del B i vedlegg I til kommisjonsdirektiv
2008/38/EF av 5. mars 2008 om utarbeiding av en
liste over bruksområdene for fôrvarer med særlige
ernæringsformål(2). Kommisjonen gjorde søknaden,
herunder saksmappen, tilgjengelig for medlemsstatene.

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Vedlegg I til direktiv 2008/38/EF endres i samsvar med
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, 22. november 2010.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
______

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 360 av 23.11.2010, s. 42,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 125/2011 av 2. desember
2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 15 av
15.3.2012, s. 5.
(1) EUT L 229 av 1.9.2009, s. 1.
(2) EUT L 62 av 6.3.2008, s. 9.

«Støtte av stoffskiftet i leddene
ved leddgikt

Særlig ernæringsformål

Passende innhold av vitamin E.

Økt innhold av metionin og mangankelat.

Tørrstoffet skal inneholde minst 1,2 % omega-3fettsyrer og 0,28 % dokosaheksaensyre (DHA).

Katter:

Passende innhold av vitamin E.

Tørrstoffet skal inneholde minst 3,3 % omega-3fettsyrer og 0,38 % eikosapentaensyre (EPA).

Hunder:

Grunnleggende ernæringsegenskaper

Hunder og katter

Dyreart eller dyre
gruppe

– Vitamin E i alt

– Mangankelat i alt

– Metionin i alt

– DHA i alt

– Omega-3-fettsyrer i alt

Katter:

– Vitamin E i alt

– EPA i alt

– Omega-3-fettsyrer i alt

Hunder:

Merkingsopplysninger

Innledningsvis
tre måneder

inntil

Anbefalt bruksperiode

Før bruk eller før forlengelse av bruksperioden
bør det innhentes uttalelse fra veterinær.»

Andre bestemmelser

I del B i vedlegg I til direktiv 2008/38/EF, settes følgende rader inn mellom raden for det særlige ernæringsformålet «Støtte av hudfunksjonen ved dermatose og håravfall» og raden for det særlige ernæringsformålet
«Redusert risiko for melkefeber»:

VEDLEGG

25.2.2016
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 12/135

Nr. 12/136

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

25.2.2016

2016/EØS/12/11

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1117/2010
av 2. desember 2010

om godkjenning av eit preparat av sitronsyre, sorbinsyre, tymol og vanillin som tilsetjingsstoff i
fôrvarer for avvande smågrisar (innehavar av godkjenninga: Vetagro SpA)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

nokon skadeverknad på dyrehelsa, menneskehelsa eller
miljøet, og at dette tilsetjingsstoffet vert rekna for å kunne
auke vekstraten og betre fôrfaktoren hjå den aktuelle
målarten. Styresmakta reknar ikkje at det er naudsynt
med særlege krav om overvaking etter marknadsføring.
Ho stadfesta dessutan den rapporten om metoden for
analyse av tilsetjingsstoffet i fôrvarer som er lagd fram av
referanselaboratoriet til Fellesskapet, som vart skipa ved
forordning (EF) nr. 1831/2003.

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske
unionen,
med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i
fôrvarer(1), særleg artikkel 9 nr. 2, og
ut frå desse synsmåtane:
1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneheld føresegner om
godkjenning av tilsetjingsstoff i fôrvarer og om vilkår og
framgangsmåtar for å gje slik godkjenning.

2)

I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003
er det sendt inn søknad om godkjenning av det preparatet
som er ført opp i vedlegget til denne forordninga. Saman
med søknaden var òg dei opplysningane og dokumenta
sende inn som krevst i medhald av artikkel 7 nr. 3 i
forordning (EF) nr. 1831/2003.

3)

Søknaden gjeld godkjenning i kategorien «avlstekniske
tilsetjingsstoff» av eit preparat av sitronsyre, sorbinsyre,
tymol og vanillin som tilsetjingsstoff i fôrvarer for
avvande smågrisar.

4)

I ei fråsegn av 25. mai 2010(2) slo Den europeiske
styresmakta for næringsmiddeltryggleik (heretter kalla
«Styresmakta») fast at det preparatet som er ført opp i
vedlegget, under dei framlagde bruksvilkåra ikkje har

5)

Vurderinga av preparatet viser at dei vilkåra for
godkjenning, som er fastsette i artikkel 5 i forordning (EF)
nr. 1831/2003, er oppfylte. Bruken av dette preparatet bør
difor godkjennast slik det er fastlagt i vedlegget til denne
forordninga.

6)

Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga,
er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for
næringsmiddelkjeda og dyrehelsa —

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:
Artikkel 1
Preparatet som er ført opp i vedlegget og tilhøyrer kategorien
«avlstekniske tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa «andre
avlstekniske tilsetjingsstoff», vert godkjent som tilsetjingsstoff
i fôrvarer på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget.
Artikkel 2
Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er
kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 2. desember 2010.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

______

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 317 av 3.12.2010, s. 3, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 125/2011 av 2. desember 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 15 av
15.3.2012, s. 5.
(1) TEU L 268 av 18.10.2003, s. 29.
(2) EFSA Journal (2010), 8(6):1633

Tilsetjingsstoff

Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, analysemetode

Dyreart eller
dyregruppe

Vetagro
SpA

Preparat
av verna
sitronsyre,
sorbinsyre,
tymol og
vanillin

Analysemetodar(1)
Fastsetjing av sorbinsyre og tymol i fôrvarer: omvendt
fase høgtrykksvæskekromatografi kombinert med UV-/
diodearraypåvising (RP-HPLC-UV/DAD). Fastsetjing av
sitronsyre i tilsetjingsstoffet og premiksane: (RP-HPLC-UV/
DAD). Fastsetjing av sitronsyre i fôrvarer: påvising av enzym
i sitronsyreinnhaldet – spektrometrisk metode ved hjelp av
NADH (ei redusert form av nikotinamid-adenin-dinukleotid).

4-hydroksy-3-metoksybenzaldehyd, CAS-nummer 121-33-5)

Vanillin (reinleik ≥ 99,5 %)

5-metyl-2-(1-metyletyl)fenol, CAS-nummer 89-83-8)

Tymol (reinleik ≥ 98 %)

2,4-heksadiensyre, CAS-nummer 110-44-1

Sorbinsyre C6H8O2 (reinleik ≥ 99,5 %)

2-hydroksy-1,2,3-propantrikarboksylsyre, CAS-nummer 77-929 vassfri

Karakteristikk av dei aktive stoffa
Sitronsyre C6H8O7 (reinleik ≥ 99,5 %)

Vanillin: 1 g/100 g

Sorbinsyre: 16,7 g/100 g

Tymol: 1,7 g/100 g

Sitronsyre: 25 g/100 g

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet
Preparat av verna mikroperler som inneheld sitronsyre,
sorbinsyre, tymol og vanillin med minst:
Smågrisar
(avvande)

—

Høgste alder

Høgste
innhald

1 000

—

mg/kg fullfôr med eit
vassinnhald på 12 %

Lågaste
innhald

For smågrisar
(avvande) på
opptil 35 kg.
Tryggleikstiltak:
pustevern,
briller og
hanskar skal
nyttast under
handsaminga.

1.

2.

Andre føresegner

23. desember
2020

Godkjenninga
gjeld inntil

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

(1) Nærmare opplysningar om analysemetodane er å finne på nettstaden til referanselaboratoriet til Fellesskapet: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives

4d 3

Kategori: avlstekniske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: andre avlstekniske tilsetjingsstoff (betring av avlstekniske parametrar)

Namnet til
Identifikasjonsnummeret
innehavaren av
til tilsetjingsstoffet
godkjenninga

VEDLEGG

25.2.2016
Nr. 12/137

Nr. 12/138

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

25.2.2016

2016/EØS/12/12

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1118/2010
av 2. desember 2010

om godkjenning av diclazuril som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger (innehaver av
godkjenningen: Janssen Pharmaceutica NV) og om endring av forordning (EF) nr. 2430/1999(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

bruk ikke har skadevirkninger for dyrs helse, forbrukeres
helse eller miljøet, og at tilsetningsstoffet er effektivt til
bekjempelse av koksidiose hos oppfôringskyllinger(4).
Myndigheten konkluderte med at det ikke ville oppstå
sikkerhetsproblemer forutsatt at det treffes egnede
beskyttelsestiltak. I uttalelsen bekreftes dessuten rapporten
om metoden for analyse av tilsetningsstoffet i fôrvarer
som ble framlagt av Fellesskapets referanselaboratorium,
som ble opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i
fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

4)

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 slik godkjenning. I artikkel 10 i
nevnte forordning er det fastsatt at tilsetningsstoffer som
er godkjent i henhold til rådsdirektiv 70/524/EØF(2), skal
vurderes på nytt.
Diclazuril,
CAS-nr.
101831-37-2,
ble
ved
kommisjonsforordning (EF) nr. 2430/1999(3) godkjent i ti
år i samsvar med direktiv 70/524/EEC som tilsetningsstoff
i fôrvarer for oppfôringskyllinger, livkyllinger inntil 16
uker og kalkuner inntil 12 uker. Dette tilsetningsstoffet
ble deretter innført i fellesskapsregisteret over
tilsetningsstoffer i fôrvarer som et eksisterende produkt,
i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EF)
nr. 1831/2003.
I samsvar med artikkel 10 nr. 2, sammenholdt med
artikkel 7, i forordning (EF) nr. 1831/2003 ble det inngitt en
søknad om ny vurdering av diclazuril som tilsetningsstoff
i fôrvarer for oppfôringskyllinger, med anmodning
om at det klassifiseres i kategorien «koksidiostatika og
histomonostatika». Søknaden var vedlagt de nødvendige
opplysninger og dokumenter som kreves i henhold til
artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003.
Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet
(Myndigheten) konkluderte i sin uttalelse av 23. juni
2010 med at diclazuril under de foreslåtte vilkårene for

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 317 av 3.12.2010, s. 5, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 125/2011 av 2. desember 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 15 av
15.3.2012, s. 5.
(1) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29.
(2) EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1.
(3) EFT L 296 av 17.11.1999, s. 3.

5)

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

6)

Som følge av at det gis ny godkjenning i henhold til
forordning (EF) nr. 1831/2003, bør bestemmelsene om
diclazuril for oppfôringskyllinger i forordning (EF)
nr. 2430/1999 oppheves.

7)

Ettersom endringene i vilkårene for godkjenningen ikke
er knyttet til sikkerhetsgrunner, er det hensiktsmessig
å tillate en overgangsperiode for disponering av
eksisterende lagre av premikser og fôrblandinger.

8)

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
Preparatet oppført i vedlegget, som tilhører kategorien
«koksidiostatika og histomonostatika», godkjennes som
tilsetningsstoff i fôrvarer på de vilkår som er fastsatt i vedlegget.

Artikkel 2
I vedlegg I til forordning (EF) nr. 2430/1999 utgår oppføringen
for tilsetningsstoffet med registreringsnummer E 771, som
gjelder diclazuril.
(4)

EFSA Journal 2010 8(7):1663.
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Artikkel 3
Premikser og fôrblandinger som inneholder diclazuril som er merket i samsvar med direktiv 70/524/EØF
kan fortsatt markedsføres og brukes til lagrene er tomme.
Artikkel 4
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, 2. desember 2010.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

______

Nr. 12/139

Navn på
innehaveren av
godkjenning

Tilsetningsstoff
(handelsbetegnelse)

5 1 771

Janssen Pharmaceutica NV

(Clinacox
0,5 %)

Diclazuril
0,5 g / 100 g

Koksidiostatika og histomonostatika

Tilsetningstoffets
identifikasjonsnummer

Urenheter i alt: ≤ 1,5 %

≤ 0,5 % per urenhet

Oppfôringskyllinger

Dyreart eller
dyregruppe

—

Høyeste
alder

Høyeste
innhold

1

1

mg aktivt stoff/kg fullfôr
med et vanninnhold på 12 %

Laveste
innhold

4. Innehaveren av
godkjenningen
skal utarbeide og
gjennomføre en plan
for overvåking etter
markedsføring med
hensyn til resistens
mot bakterier og
Eimeria spp.

3. Sikkerhet: ånde
drettsvern, briller
og hansker ved
håndtering.

2. Diclazuril må ikke
blandes med andre
koksidiostatika.

1. Tilsetningsstoffet
skal tilsettes
fôrblandinger som en
premiks.

Andre bestemmelser

23. desember 2020

Godkjenningsperiodens
utløp

500 μg diclazuril/kg
hud/fett (våtvekt)

500 μg diclazuril/kg
muskel (våtvekt)

1 000 μg diclazuril/
kg nyre (våtvekt)

1 500 μg diclazuril/
kg lever (våtvekt)

Grenseverdier
for restmengder
i de relevante
næringsmidlene av
animalsk opprinnelse

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Andre beslektede urenheter
(T001434, R066891, R068610,
R070156, R070016):

Nedbrytningsprodukt (R064318):
≤ 0,1 %

Beslektede urenheter:

CAS-nr. 101831-37-2

(2,3,4,5-tetrahydro-3,5-diokso1,2,4-triazin-2-yl)fenyl]acetonitril,

(±)-4-klorfenyl[2,6-diklor-4-

Diclazuril, C17H9Cl3N4O2,

Karakterisering av det aktive
stoffet:

Natriumhydroksid: 0,05 g/100 g

Polyvidon K 30: 0,20 g/100 g

Proteinfattig soyamel: 99,25 g/100 g

Diclazuril: 0,50 g / 100 g

Tilsetningsstoffets sammensetning

Sammensetning, kjemisk formel,
beskrivelse, analysemetode

VEDLEGG

Nr. 12/140
25.2.2016

(1)

Navn på
innehaveren av
godkjenning

Tilsetningsstoff
(handelsbetegnelse)

Til bestemmelse av diclazuril i
fjørfevev: HPLC i kombinasjon
med
tredobbelt
firepolet
massespektrometer (MS/MS) ved
bruk av én morion og to datterioner.

Til bestemmelse av diclazuril i
fôrvarer: reversfase høytrykksvæskekromatografi (HPLC) med UVdetektering ved 280 nm (forordning
(EF) nr. 152/2009)

Analysemetode(1)

Sammensetning, kjemisk formel,
beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller
dyregruppe

Høyeste
alder

Høyeste
innhold

mg aktivt stoff/kg fullfôr
med et vanninnhold på 12 %

Laveste
innhold

Nærmere opplysninger om analysemetoden finnes på Fellesskapets referanselaboratoriums nettsted: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives

Tilsetningstoffets
identifikasjonsnummer
Andre bestemmelser

Godkjenningsperiodens
utløp

Grenseverdier
for restmengder
i de relevante
næringsmidlene av
animalsk opprinnelse

25.2.2016
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 12/141

Nr. 12/142

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1119/2010

25.2.2016

2016/EØS/12/13

av 2. desember 2010
om godkjenning av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôrvarer for
melkekyr og hester og om endring av forordning (EF) nr. 1520/2007 (innehaver av godkjenningen
er Prosol SpA)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

tilsetningsstoffet klassifiseres i kategorien «avlstekniske
tilsetningsstoffer». Søknaden var vedlagt de nødvendige
opplysninger og dokumenter som kreves i henhold til
artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
4)

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet
(Myndigheten) konkluderte i sin uttalelse av
22. juni 2010(7) at Saccharomyces cerevisiae MUCL
39885 under de foreslåtte vilkårene for bruk ikke har
skadevirkninger for dyrs helse, forbrukeres helse eller
miljøet, og at det kan øke melkeproduksjonen hos
melkekyr. Myndigheten anser ikke at det er behov for
særlige krav om overvåking etter markedsføring. I
uttalelsen bekreftes dessuten rapporten om metoden for
analyse av tilsetningsstoffet i fôrvarer som ble framlagt
av Fellesskapets referanselaboratorium, som ble opprettet
ved forordning (EF) nr. 1831/2003.

5)

Myndigheten konkluderte i sin uttalelse av 22. juni 2010(8)
om bruk som tilsetningsstoff i fôrvarer for hester at
bruken av nevnte preparat kan øke fiberfordøyeligheten
i målarten.

6)

Vurderingen av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885
viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i
forordning (EF) nr. 1831/2003, er oppfylt. Bruk av dette
preparatet bør derfor godkjennes, som angitt i vedlegget
til denne forordning.

7)

Som følge av at det gis ny godkjenning i henhold til
forordning (EF) nr. 1831/2003, bør bestemmelsene om
Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 i forordning
(EF) nr. 1520/2007 oppheves.

8)

Ettersom endringene i betingelsene for godkjenningen
ikke er knyttet til sikkerhetsgrunner, er det hensiktsmessig
å tillate en overgangsperiode for disponering av
eksisterende lagre av premikser og fôrblandinger.

9)

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

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)

2)

3)

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 slik godkjenning. I henhold
til artikkel 10 i nevnte forordning skal tilsetningsstoffer
som er godkjent i henhold til rådsdirektiv 70/524/EØF(2),
vurderes på nytt.

Preparatet Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885
ble godkjent i ti år som tilsetningsstoff i fôrvarer for
purker ved kommisjonsforordning (EF) 896/2009(3).
I samsvar med direktiv 70/524/EØF, ble det godkjent
uten tidsfrist til smågriser ved kommisjonsforordning
(EF)
nr.
1200/2005(4),
oppfôringsstorfe
ved
kommisjonsforordning (EF) nr. 492/2006(5) og melkekyr
ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1520/2007(6). Dette
tilsetningsstoffet ble deretter innført i fellesskapsregisteret
over tilsetningsstoffer i fôrvarer som et eksisterende
produkt, i samsvar med artikkel 10 nr. 1 bokstav b) i
forordning (EF) nr. 1831/2003.

I samsvar med artikkel 10 nr. 2, sammenholdt med
artikkel 7, i forordning (EF) nr. 1831/2003 ble det inngitt
en søknad om ny vurdering av Saccharomyces cerevisiae
MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôrvarer for melkekyr,
og i samsvar med artikkel 7 i nevnte forordning, om
godkjenning av ny bruk til hester, med anmodning om at

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 317 av 3.12.2010, s. 9, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 125/2011 av 2. desember 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 15 av
15.3.2012, s. 5.
1
( ) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29.
(2) EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1.
(3) EUT L 256 av 29.9.2009, s. 6.
(4) EUT L 195 av 27.7.2005, s. 6.
(5) EUT L 89 av 28.3.2006, s. 6.
(6) EUT L 335 av 20.12.2007, s. 17.

(7)
(8)

EFSA Journal 2010 8(7):1662.
EFSA Journal 2010 8(7):1659.
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Nr. 12/143

Artikkel 3

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Premikser og fôrblandinger som inneholder Saccharomyces
cerevisiae MUCL 39885 som er merket i samsvar med direktiv
70/524/EØF kan fortsatt markedsføres og brukes til lagrene er
tomme.

Artikkel 1
Preparatet oppført i vedlegget, som tilhører kategorien
«avlstekniske tilsetningsstoffer» og den funksjonelle gruppen
«midler som stabiliserer tarmfloraen», godkjennes som
tilsetningsstoff i fôrvarer på de vilkår som er fastsatt i vedlegget.
Artikkel 2

Artikkel 4

I forordning (EF) nr. 1520/2007 oppheves artikkel 1 og vedlegg
I.

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, 2. desember 2010.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
______

Navn på innehaveren av godkjenning

Tilsetningsstoff

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse,
analysemetode

(1)

Prosol SpA

MUCL 39885

Saccharomyces
cerevisiae

Identifikasjon: polymerasekjedereaksjon
(PCR)

Telling ved platespredningsmetoden
ved bruk av gjærekstraktagar med
kloramfenikol

Analysemetoder(1)

Levedyktige celler av Saccharomyces
cerevisiae MUCL 39885

Karakterisering av det aktive stoffet:

Preparat av Saccharomyces cerevisiae
MUCL 39885 som inneholder minst
1 × 109 KDE/g

Tilsetningsstoffets sammensetning
Hester

Melkekyr

Dyreart eller
dyregruppe

—

Høyeste
alder

Nærmere opplysninger om analysemetoden finnes på Fellesskapets referanselaboratoriums nettsted: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives

4b1710

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonell gruppe: tarmflorastabilisatorer

Tilsetningsstoffets identifikasjonsnummer

VEDLEGG

Høyeste
innhold

3 × 109

2 × 109

—

KDE per kg fullfôr med et
vanninnhold på 12 %

Laveste
innhold

2. Sikkerhet: briller og hansker ved
håndtering.

1. I
bruksanvisningen
for
tilsetningsstoffet og premiksen
angis
lagringstemperatur,
holdbarhetstid
og
pelleteringsstabilitet.

Andre bestemmelser

23. desember 2020

Godkjenningsperiodens utløp

Nr. 12/144
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
25.2.2016

25.2.2016
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Nr. 12/145

2016/EØS/12/14

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1120/2010
av 2. desember 2010

om godkjenning av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som tilsetjingsstoff i fôrvarer for
avvande smågrisar (innehavar av godkjenninga: Lallemand SAS)(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

fråsegn av 23. juni 2010(5) slo Den europeiske styresmakta
for næringsmiddeltryggleik (heretter kalla «Styresmakta»)
fast at Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M under
dei framlagde bruksvilkåra ikkje har nokon skadeverknad
på dyrehelsa, menneskehelsa eller miljøet, og at bruken
av preparatet vil betre veksten eller fôrutnyttinga monaleg
hjå den aktuelle målarten. Styresmakta reknar ikkje at
det er naudsynt med særlege krav om overvaking etter
marknadsføring. Ho stadfesta dessutan den rapporten om
metoden for analyse av tilsetjingsstoffet i fôrvarer som
er lagd fram av referanselaboratoriet til Fellesskapet,
som vart skipa ved forordning (EF) nr. 1831/2003.

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske
unionen,
med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i
fôrvarer(1), særleg artikkel 9 nr. 2, og
ut frå desse synsmåtane:
1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneheld føresegner om
godkjenning av tilsetjingsstoff i fôrvarer og om vilkår og
framgangsmåtar for å gje slik godkjenning.

2)

I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003
er det sendt inn søknad om godkjenning av det preparatet
som er ført opp i vedlegget til denne forordninga. Saman
med søknaden var òg dei opplysningane og dokumenta
sende inn som krevst i medhald av artikkel 7 nr. 3 i
forordning (EF) nr. 1831/2003.

3)

4)

5)

Søknaden gjeld godkjenning i kategorien «avlstekniske
tilsetjingsstoff» av Pediococcus acidilactici CNCM
MA 18/5M som tilsetjingsstoff i fôrvarer for avvande
smågrisar.
Bruken av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M
er godkjend utan tidsavgrensing for oppfôringskjuklingar
ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1200/2005(2) og
for oppfôringssvin ved kommisjonsforordning (EF)
nr. 2036/2005(3), og for eit tidsrom på ti år for laksefisk
og reker ved kommisjonsforordning (EF) nr. 911/2009(4).
Det er lagt fram nye opplysningar til støtte for søknaden
om godkjenning av preparatet for avvande smågrisar. I ei

6)

Vurderinga av Pediococcus acidilactici CNCM MA
18/5M viser at vilkåra for godkjenning, som er fastsette
i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er oppfylte.
Bruken av dette preparatet bør difor godkjennast slik det
er fastlagt i vedlegget til denne forordninga.

7)

Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga,
er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for
næringsmiddelkjeda og dyrehelsa —

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:
Artikkel 1
Preparatet som er ført opp i vedlegget og tilhøyrer kategorien
«avlstekniske tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa «middel
som stabiliserer tarmfloraen», vert godkjent som tilsetjingsstoff
i fôrvarer på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget.
Artikkel 2
Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er
kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 2. desember 2010.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
_____
(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 317 av 3.12.2010, s. 12,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 125/2011 av 2. desember
2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 15 av
15.3.2012, s. 5.
(1) TEU L 268 av 18.10.2003, s. 29.
(2) TEU L 195 av 27.7.2005, s. 6.
(3) TEU L 328 av 15.12.2005, s. 13.
(4) TEU L 257 av 30.9.2009, s. 10.

(5)

The EFSA Journal 2010, 8(7):1660.

Namnet til
innehavaren av
godkjenninga

Tilsetjingsstoff

Samansetnad, kjemisk formel, forklaring,
analysemetode

(1)

Lallemand
SAS

CNCM MA
18/5M

Pediococcus
acidilactici

Identifikasjon: pulsfeltgelelektroforese (PFGE)

Teljing: platespreiingsmetoden med
bruk av MRS-agar (EN15786:2009)

Analysemetodar(1)

Levedyktige celler av Pediococcus
acidilactici CNCM MA 18/5 M

Karakteristikk av det aktive stoffet

Preparat av Pediococcus acidilactici
CNCM MA 18/5M som inneheld
minst 1 × 1010 KDE/g

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet
Smågrisar
(avvande)

Dyreart eller
dyregruppe

—

Høgste alder

Nærmare opplysningar om analysemetodane er å finne på nettstaden til referanselaboratoriet til Fellesskapet: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives

4d1712

Kategori: avlstekniske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: middel som stabiliserer tarmfloraen

Identifikasjonsnummeret til
tilsetjingsstoffet

VEDLEGG

Høgste
innhald

1 × 109

—

KDE/kg fullfôr med eit
vassinnhald på 12 %

Lågaste
innhald

3. Tryggleikstiltak: pustevern, briller
og hanskar skal nyttast under
handsaminga.

2. For smågrisar (avvande) på opptil
35 kg.

1. Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet og premiksen inneheld
opplysningar
om
lagringstemperatur,
lagringstid
og
pelleteringsstabilitet.

Andre føresegner

23. desember 2020

Godkjenninga gjeld
inntil

Nr. 12/146
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
25.2.2016

25.2.2016
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Nr. 12/147

2016/EØS/12/15

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 168/2011
av 23. februar 2011

om endring av forordning (EU) nr. 107/2010 med omsyn til bruken av tilsetjingsstoffet Bacillus
subtilis ATCC PTA-6737 i fôr som inneheld maduramicinammonium, monensinnatrium, narasin
eller robenidinhydroklorid(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

maduramicinammonium, monensinnatrium, narasin
eller robenidinhydroklorid, for oppfôringskjuklingar.
Innehavaren av godkjenninga sende inn relevante
opplysningar til støtte for denne søknaden.

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske
unionen,
med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i
fôrvarer(1), særleg artikkel 13 nr. 3, og
ut frå desse synsmåtane:
1)

2)

3)

4)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneheld føresegner om
godkjenning av tilsetjingsstoff i fôrvarer og om vilkår og
framgangsmåtar for å gje slik godkjenning.
I medhald av forordning (EF) nr. 1831/2003 er det mogleg
å endre godkjenninga av eit tilsetjingsstoff i fôrvarer
etter oppmoding frå innehavaren av godkjenninga og på
grunnlag av ei fråsegn frå Den europeiske styresmakta for
næringsmiddeltryggleik (heretter kalla «styresmakta»).

5)

I ei fråsegn av 7. oktober 2010 slo styresmakta fast
at tilsetjingsstoffet Bacillus subtilis ATCC PTA6737 er kompatibelt med maduramicinammonium,
monensinnatrium, narasin eller robenidinhydroklorid(3).

6)

Dei vilkåra som er fastsette i artikkel 5 i forordning (EF)
nr. 1831/2003, er oppfylte.

7)

Forordning (EU) nr. 107/2010 bør difor endrast.

8)

Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga,
er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for
næringsmiddelkjeda og dyrehelsa —

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:
Artikkel 1

Mikroorganismepreparatet
av
Bacillus
subtilis
ATCC PTA-6737 vart godkjend for bruk i ti år for
oppfôringskjuklingar ved kommisjonsforordning (EU)
nr. 107/2010(2).

Vedlegget til forordning (EU) nr. 107/2010/EF vert bytt ut med
teksta i vedlegget til denne forordninga.

Innehavaren av godkjenninga søkte om ei endring av
godkjenninga av Bacillus subtilis ATCC PTA-6737, slik at
preparatet kan nyttast i fôr som inneheld koksidiostatikaa

Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er
kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.

Artikkel 2

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.
Utferda i Brussel, 23. februar 2011.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
______

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 49 av 24.2.2011, s. 4, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 125/2011 av 2. desember 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 15 av
15.3.2012, s. 5.
(1) TEU L 268 av 18.10.2003, s. 29.
(2) TEU L 36 av 9.2.2010, s. 1.

(3)

EFSA Journal 2010, 8(10):1863.

Namnet til
innehavaren av
godkjenninga

Tilsetjingsstoff

Samansetnad, kjemisk formel, forklaring,
analysemetode

(1)

Kemin
Europa NV

Identifikasjon: pulsfelt-gelelektroforese
(PFGE)

Teljing: platespreiingsmetoden med bruk
av trypton-soya-agar med førevarming av
fôrvareprøvene

Analysemetodar(1)

Sporar av Bacillus subtilis ATCC PTA-6737

Karakteristikk av det aktive stoffet

Preparat av Bacillus subtilis ATCC PTA6737 som inneheld minst 1 × 1010 KDE/g
tilsetjingsstoff

subtilis

ATCC PTA6737

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet

Bacillus
Oppfôringkjuklingar

Dyreart eller
dyregruppe

—

Høgste alder

Nærmare opplysningar om analysemetodane er å finne på nettstaden til referanselaboratoriet til Fellesskapet: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives

4b1823

Kategori: avlstekniske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: middel som stabiliserer tarmfloraen

Identifikasjonsnummeret til
tilsetjingsstoffet

VEDLEGG

Høgste
innhald

1 × 107

—

KDE/kg fullfôr med eit
vassinnhald på 12 %

Lågaste
innhald

2. Kan nyttast i fôrvarer som inneheld dei
godkjende koksidiostatikaa: diclazuril,
dekokinat,
salinomycinnatrium,
narasin/nicarbazin,
lasalocid
A-natrium, maduramicinammonium,
monensinnatrium,
narasin
eller
robenidinhydroklorid.

1. Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet
og premiksen inneheld opplysningar
om lagringstemperatur, lagringstid og
pelleteringsstabilitet.

Andre føresegner

1.3.2020

Godkjenninga
gjeld inntil

Nr. 12/148
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
25.2.2016

25.2.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 12/149

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/57/EF

2016/EØS/12/16

av 13. juli 2009
om veltevern på jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul
(kodifisert utgave)(*)
EUROPAPARLAMENTET OG
EUROPEISKE UNION HAR —

RÅDET

FOR

DEN

maskiner, samt deres systemer, deler og tekniske
enheter(5), og fastsetter tekniske krav til utforming og
konstruksjon av jordbruks- og skogbrukstraktorer med
hensyn til veltevern. Disse tekniske kravene gjelder
tilnærmingen av medlemsstatenes lovgivning for at den
framgangsmåten for EF-typegodkjenning som ble innført
ved direktiv 2003/37/EF, skal kunne få anvendelse på
alle typer traktorer. De bestemmelsene om jordbruksog skogbrukstraktorer, tilhengere og utskiftbare trukne
maskiner samt deres systemer, deler og tekniske enheter
som er fastsatt i direktiv 2003/37/EF, får derfor anvendelse
på dette direktiv.

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),

3)

Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstatenes
forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i
nasjonal lovgivning og anvendelse av direktivene angitt
i vedlegg X del B —

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og
VEDTATT DETTE DIREKTIV:
ut fra følgende betraktninger:

Artikkel 1
1)

Rådsdirektiv 77/536/EØF av 28. juli 1977 om tilnærming
av medlemsstatenes lovgivning om veltevern for
jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul(3) er blitt
vesentlig endret flere ganger(4). Av klarhetshensyn og av
praktiske årsaker bør nevnte direktiv kodifiseres.

2)

Direktiv 77/536/EØF er et av særdirektivene etter den
EF-typegodkjenningsrutinen som ble innført i henhold til
rådsdirektiv 74/150/EØF av 4. mars 1974 om tilnærming
av medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning
av jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul, erstattet
ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/37/EF av
26. mai 2003 om typegodkjenning av jordbruks- eller
skogbrukstraktorer, tilhengere og utskiftbare trukne

Dette direktiv får anvendelse på traktorer definert i artikkel 2
bokstav j) i direktiv 2003/37/EF med følgende egenskaper:

a) klaring under bakaksel på høyst 1 100 mm,

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 261 av 3.10.2009, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 126/2011 av 2. desember 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 15 av 15.3.2012, s. 8.
(1) EUT C 10 av 15.1.2008, s. 21.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 25. september 2007 (EUT C 219 E av
28.8.2008, s. 68) og rådsbeslutning av 22. juni 2009.
(3) EFT L 220 av 29.8.1977, s. 1.
(4) Se vedlegg X del A.

b) fast eller regulerbar sporvidde på en av drivakslene på
1 150 mm eller mer,

c) mulighet for montering av en flerpunktskopling for
redskaper som kan henges på, samt en trekkbom,
(5)

EUT L 171 av 9.7.2003, s. 1.

Nr. 12/150

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

d) masse mellom 1,5 og 6 tonn, tilsvarende traktorens egenvekt
som definert i nr. 2.1.1 i vedlegg I til direktiv 2003/37/EF,
herunder veltevernet montert i samsvar med dette direktiv
og dekk med største dimensjon anbefalt av produsenten.

Artikkel 2
1. Hver medlemsstat skal gi EF-typegodkjenning av deler
for enhver type veltevern og dets fester til traktoren som
oppfyller kravene til oppbygging og prøving fastsatt i vedlegg
I-V.

2. Den medlemsstaten som har gitt EF-typegodkjenning
av deler, skal treffe nødvendige tiltak for å kontrollere, i den
utstrekning det trengs, og om nødvendig i samarbeid med
vedkommende myndigheter i de øvrige medlemsstatene, at
produksjonsmodellene er i samsvar med den godkjente typen.
Slik kontroll skal begrenses til stikkprøvekontroller.

25.2.2016

Artikkel 6
1. Dersom medlemsstaten som har gitt EF-typegodkjenning
av deler, finner at flere veltevern og deres fester til traktoren
som er påført samme EF-typegodkjenningsmerke for deler,
ikke er i samsvar med den typen som den har godkjent, skal
den treffe nødvendige tiltak for å sikre at produksjonsmodeller
er i samsvar med den godkjente typen. Vedkommende
myndigheter i denne staten skal underrette vedkommende
myndigheter i de andre medlemsstatene om de tiltakene som
er truffet, og som dersom det forekommer alvorlig og gjentatt
mangel på samsvar, om nødvendig kan omfatte tilbakekalling
av EF-typegodkjenningen av deler. De nevnte myndighetene
skal treffe de samme tiltakene dersom de underrettes av
vedkommende myndigheter i en annen medlemsstat om slik
mangel på samsvar.

2. Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal innen
én måned underrette hverandre om enhver tilbakekalling av
EF-typegodkjenning av deler, og om begrunnelsen for dette
tiltaket.

Artikkel 3
Medlemsstatene skal for hver type veltevern og dets fester til
traktoren som de godkjenner i samsvar med artikel 2, utstede
til produsenten av traktoren eller veltevernet, eller til dennes
representant, et EF-typegodkjenningsmerke for deler som er i
samsvar med modellen vist i vedlegg VI.
Medlemsstatene skal treffe alle hensiktsmessige tiltak for å
hindre bruk av merker som kan forårsake forveksling mellom
veltevern som er gitt EF-typegodkjenning av deler i samsvar
med artikkel 2, og andre innretninger.

Artikkel 7
Alle vedtak som gjøres i henhold til de bestemmelsene som
vedtas i forbindelse med gjennomføringen av dette direktiv
om å nekte eller tilbakekalle EF-typegodkjenning av deler for
veltevern og deres fester til traktoren, eller å forby at de bringes
i omsetning eller tas i bruk, skal være utførlig begrunnet. Slike
vedtak skal meddeles den berørte part, som samtidig skal
underrettes om den klageadgangen som foreligger i henhold til
gjeldende lovgivning i medlemsstatene, og om fristen for slik
klage.

Artikkel 4
1. Ingen medlemsstat kan forby at veltevern eller dets
traktorfester bringes i omsetning med begrunnelse i deres
oppbygging dersom de er påført EF-typegodkjenningsmerket
for deler.

2. En medlemsstat kan imidlertid forby at veltevern som
er påført EF-typegodkjenningsmerket for deler, bringes i
omsetning, dersom de systematisk ikke er i samsvar med den
godkjente typen.

Denne staten skal umiddelbart underrette de andre
medlemsstatene og Kommisjonen om de tiltakene som er
truffet, og skal begrunne det.

Artikkel 8
1. Medlemsstatene kan ikke nekte å gi EF-typegodkjenning,
utstede dokumentet fastsatt i artikkel 2 bokstav u) i
direktiv 2003/37/EF eller gi nasjonal typegodkjenning for en
traktortype med begrunnelse i dens veltevern, dersom denne
oppfyller kravene i vedlegg I-IX.

2. Medlemsstatene kan ikke lenger utstede dokumentet
nevnt i artikkel 2 bokstav u) i direktiv 2003/37/EF for en
traktortype som ikke oppfyller kravene i dette direktiv.

Medlemsstatene kan nekte å gi nasjonal typegodkjenning for
en traktortype som ikke oppfyller kravene i dette direktiv.

Artikkel 5
Vedkommende myndigheter i hver medlemsstat skal innen
én måned sende til vedkommende myndigheter i de andre
medlemsstatene et eksemplar av typegodkjenningsdokumentet
for deler som det er vist eksempler av i vedlegg VII, utfylt for
hver type veltevern som de godkjenner eller nekter å godkjenne.

Artikkel 9
Medlemsstatene kan ikke nekte registrering eller forby salg,
førstegangs ibruktaking eller bruk av traktorer med begrunnelse
i veltevernet, dersom dette oppfyller kravene i vedlegg I-IX.
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Artikkel 10
I forbindelse med EF-typegodkjenning skal enhver traktor som
artikkel 1 viser til, være utstyrt med et veltevern som oppfyller
kravene fastsatt i vedlegg I-IV.

Nr. 12/151

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

Artikkel 14
Artikkel 11
De endringene som er nødvendige for å tilpasse kravene
i vedlegg I-IV til den tekniske utvikling, skal vedtas
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 20 nr. 3 i direktiv
2003/37/EF.

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.
Det får anvendelse fra 1. januar 2010.

Artikkel 15
Artikkel 12
Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de
viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 13. juli 2009.

Artikkel 13
Direktiv 77/536/EØF, endret ved rettsaktene oppført i
vedlegg X del A, oppheves, uten at det berører medlemsstatenes
forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i nasjonal
lovgivning og anvendelse av direktivene angitt i vedlegg X
del B.

For Europaparlamentet

For Rådet

H.-G. PÖTTERING

E. ERLANDSSON

President

Formann
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Vilkår for EF-typegodkjenning av deler
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Vilkår for prøving av styrken til et veltevern og dets fester til traktoren

VEDLEGG III
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VEDLEGG IV

Figurer

VEDLEGG V

Mønster for rapport om EF-typegodkjeningsprøving av deler for et veltevern (velteramme eller
veltehytte) med hensyn til dets styrke samt styrken til dets feste til traktoren

VEDLEGG VI

Merking

VEDLEGG VII

Mønster for EF-typegodkjenningsdokument for deler

VEDLEGG VIII

Vilkår for EF-typegodkjenning

VEDLEGG IX

Vedlegg til EF-typegodkjenningsdokumentet for en traktor med hensyn til veltevernets styrke
(veltehytte eller velteramme) og styrken til dets feste til traktoren

VEDLEGG X

Del A: Opphevet direktiv med oversikt over endringer
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______
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VEDLEGG I

Vilkår for EF-typegodkjenning av deler
1.

DEFINISJON

1.1.

Med veltevern (veltehytte eller velteramme) menes det vern på en traktor som har som hovedformål å unngå
eller begrense den faren som føreren utsettes for dersom traktoren velter under normal bruk.

1.2.

Veltevernene nevnt i nr. 1.1 kjennetegnes ved at de i tilfelle velt sikrer et innvendig fritt rom som er stort nok
til å verne føreren.

2.

GENERELLE KRAV

2.1.

Hvert veltevern og dets fester til traktoren skal være utformet og konstruert slik at de oppfyller hovedformålet
fastsatt i nr. 1.

2.2.

Dette kravet skal kontrolleres ved en av de to prøvingsmetodene som er beskrevet i vedlegg III. Den metoden
som velges, skal ta hensyn til traktorens masse på følgende måter:
for traktorer med masse angitt i artikkel 1 — vedlegg III del B,
for traktorer med masse på mer enn 1,5 tonn og høyst 3,5 tonn — vedlegg III del A,
når det gjeder traktorer med vendbar førerplass (dvs. vendbart sete og ratt) eller utstyrt med valgfrie seter, er
det bare prøvingsmetoden beskrevet i vedlegg III del B som får anvendelse.

3.

SØKNAD OM EF-TYPEGODKJENNING AV DELER

3.1.

Søknaden om EF-typegodkjenning med hensyn til styrken til et veltevern og styrken til dets fester til traktoren
skal inngis av traktorprodusenten, av produsenten av veltevernet eller av deres representanter.

3.2.

Søknaden om EF-typegodkjenning skal være vedlagt dokumentene nevnt nedenfor i tre eksemplarer med
følgende opplysninger:
typetegning, der enten tegningens målestokk eller hovedmålene til veltevernet er angitt på tegningen. Denne
tegningen skal særlig vise innfestingens enkeltdeler,
fotografier tatt fra siden og bakfra som viser innfestingens enkeltdeler,
kort beskrivelse av veltevernet, herunder konstruksjonsmåte, opplysninger om montering på traktoren, og
eventuelt opplysninger om kledning, atkomst- og rømningsmuligheter, innvendig polstring og tiltak for å
hindre ytterligere rulling samt opplysninger om oppvarming og ventilasjon,
opplysninger om materialer brukt i bærende deler, herunder festebraketter og festebolter (se vedlegg V).

3.3.

En traktor som er representativ for den traktortypen som veltevernet som skal godkjennes, er beregnet på,
skal framstilles for den tekniske instansen som er ansvarlig for å foreta typegodkjenningsprøvingene. Denne
traktoren skal ha veltevernet montert.

3.4.

Innehaveren av EF-typegodkjenningen kan be om å få denne utvidet slik at den omfatter andre traktortyper.
Vedkommende myndighet som har gitt den opprinnelige EF-typegodkjenningen, skal gi slik utvidelse dersom
det godkjente veltevernet og traktortypen(e) som det bes om utvidelse for, oppfyller følgende vilkår:
traktorens masse uten ballast, som definert i vedlegg II nr. 1.3, overstiger ikke referansemassen brukt under
prøvingen med mer enn 5 %,
innfestingsmetoden og de delene på traktoren som festene er framstilt for, er like,
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alle deler, for eksempel skvettskjermer og motorpansere, som kan være støtte for veltevernet, er like,
setets plassering er ikke endret.

4.

MERKING

4.1.

Alle veltevern som er i samsvar med den godkjente typen, skal ha følgende merking:

4.1.1.

varemerke eller handelsnavn,

4.1.2.

et typegodkjenningsmerke for deler som er i samsvar med mønsteret i vedlegg VI,

4.1.3.

veltevernets serienummer,

4.1.4.

varemerke og traktortype(r) som veltevernet er beregnet på.

4.2.

Alle disse opplysningene skal stå på en liten plate.

4.3.

Denne merkingen skal være synlig, lett leselig og ikke kunne fjernes.
______
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VEDLEGG II
Vilkår for prøving av styrken til et veltevern og dets fester til traktoren
1.

GENERELLE KRAV

1.1.

Prøvingens formål
Prøving ved bruk av spesialinnretninger har som formål å simulere de belastningene som et veltevern
utsettes for når en traktor ruller rundt. Slik prøving, som er beskrevet i vedlegg III, skal gjøre det mulig å
vurdere styrken til veltevernet og dets festebraketter på traktoren.

1.2.

Forberedelse til prøving

1.2.1.

Et veltevern skal prøves på en traktor av den typen som det er beregnet på. Det skal festes til traktoren i
samsvar med anvisningene fra traktorprodusenten og/eller produsenten av veltevernet.

1.2.2.

Til prøvingen skal traktoren være utstyrt med alle konstruksjonsdeler som inngår i produksjonsserien, og
som kan påvirke veltevernets styrke, eller som kan være nødvendig for prøvingen av styrke.
Deler som kan skape fare i frisonen, skal også monteres, slik at de kan undersøkes med hensyn til samsvar
med kravene i nr. 4.1 i dette vedlegg.

1.2.3.

Prøvingen skal utføres på stillestående traktor.

1.3.

Traktorens masse
Den målte massen W som benyttes i formelen (se vedlegg III del A og B) for å beregne pendelloddets
fallhøyde og trykkraften, skal minst tilsvare den som er definert i nr. 2.1.1 i vedlegg I til direktiv 2003/37/
EF (dvs. uten tilleggsutstyr, men med kjølevæske, smøremiddel, drivstoff, verktøy og fører) pluss
veltevernet minus 75 kg. Ballast, hjulvekter, påmonterte redskaper, påmontert utstyr og alt spesialutstyr er
ikke inkludert.

2.

APPARATER OG UTSTYR

2.1.

Pendellodd

2.1.1.

Et pendellodd skal henges opp med to kjettinger eller ståltau fra omdreiningspunkter minst 6 m over
underlaget. Det skal sørges for et middel som muliggjør uavhengig regulering av loddets slaghøyde og
vinkelen mellom loddet og opphengets kjettinger eller ståltau.

2.1.2.

Vekten skal være 2000 ± 20 kg, ikke medregnet vekten av kjettinger eller ståltau, som ikke skal overstige
100 kg. Lengden på slagflatens sider skal være 680 ± 20 mm (se figur 4 i vedlegg IV). Loddet skal være
fylt på en slik måte at plasseringen av dets tyngdepunkt er konstant.

2.1.3.

Det skal sørges for et middel som trekker loddet bakover som en pendel til en høyde som bestemmes for
hver prøving. En utløsermekanisme skal gi loddet mulighet til å svinge fritt nedover uten at det endrer
vinkelen i forhold til bærende kjettinger eller ståltau.

2.2.

Pendeloppheng
Pendelens omdreiningspunkter skal være solid fastgjort, slik at deres forskyvning ikke i noen retning
overstiger 1 % av fallhøyden.

2.3.

Forankringer

2.3.1.

Traktoren skal ved hjelp av festeinnretninger og innspenningsmekanismer forankres til skinner som er
solid fastgjort i et fast betongunderlag. Skinnene skal være anbrakt med passende mellomrom, slik at
traktoren kan forankres som illustrert i figur 5, 6 og 7 i vedlegg IV. Ved hver prøving skal traktorhjulene
og alle akselstøtter som brukes, hvile på det faste underlaget.
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2.3.2.

Foruten innspenningsmekanismer og skinnefester skal forankringen bestå av ståltau med de dimensjonene
som er angitt.
Dette ståltauet skal være rundt med fiberkjerne og oppbygd av 6 × 19 tråder i samsvar med ISO 2408.
Ståltauets nominelle diameter skal være 13 mm.

2.3.3.

På midjestyrte traktorer skal styreleddet støttes opp og forankres på passende måte for slag forfra, bakfra
og fra siden samt for vertikal belastningsprøving, og skal i tillegg støttes opp fra siden for sideslag. For- og
bakhjulene trenger ikke å være på linje dersom dette gjør det enklere å feste ståltauene riktig.

2.4.

Hjulstøtte og bjelke

2.4.1.

En bjelke skal brukes som støtte for hjulet ved slag fra siden som vist i figur 7 i vedlegg IV.

2.4.2.

En bjelke av nåletre med dimensjon 150 mm × 150 mm skal spennes fast i underlaget for å støtte opp
dekkene på motsatt side for slaget som vist i figur 5, 6 og 7 i vedlegg IV.

2.5.

Støtter og forankringer for midjestyrte traktorer

2.5.1.

Det skal brukes ekstra støtter og forankringer for midjestyrte traktorer. Formålet med dette er å sikre at
den delen av traktoren som er påmontert veltevernet, er like stiv som en traktor med stiv kropp.

2.5.2.

Særlige tilleggsopplysninger for slagprøving og vertikal belastningsprøving er gitt i vedlegg III.

2.6.

Rigg for statisk prøving
En rigg som vist i figur 8 i vedlegg IV skal kunne utøve en loddrett kraft nedover på et veltevern gjennom
en stiv bjelke med bredde på ca. 250 mm som er forbundet med en kraftpåføringsmekanisme ved hjelp av
universalledd. Egnede akselstøtter skal plasseres slik at traktordekkene ikke opptar trykkraften.

2.7.

Måleutstyr

2.7.1.

Ved prøvingen fastsatt i vedlegg III del A og B skal det brukes en innretning med en bevegelig friksjonsring
som passe stramt omslutter en vannrett stang med det formål å måle forskjellen mellom største momentane
deformasjon og restdeformasjon under en sideslagprøving.

2.7.2.

Ved prøvingen fastsatt i vedlegg III del A skal det gjøres målinger etter laboratorieprøvingen for å
bestemme om noen del av veltevernet er trengt inn i frisonen beskrevet i vedlegg III del A nr. 2.

2.7.3.

Ved prøvingen fastsatt i vedlegg III del B skal det anvendes utstyr, herunder eventuelt fotoutstyr, som gjør
at det etter laboratorieprøvingen kan konstateres om noen del av veltevernet er trengt inn i eller kommet i
kontakt med frisonen beskrevet i vedlegg III del B nr. 2.

2.8.

Toleranser ved måling
Følgende toleranser gjelder for målinger gjort under prøvingene:

2.8.1.

lineære dimensjoner målt under prøving (unntatt nr. 2.8.2); dimensjoner på veltevern og traktor, frisone
og dekkutbøyninger ved forankring for slagprøvinger: ± 3 mm,

2.8.2.

høyde for pendellodd innstilt for slagprøvinger: ± 6 mm,

2.8.3.

målt masse for traktor: ± 20 kg,
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2.8.4.

belastning anvendt i vertikal belastningsprøving: ± 2 %,

2.8.5.

vinkel på pendelopphengets kjettinger eller ståltau ved slagpunktet: ± 2°.

3.

PRØVING

3.1.

Generelle krav

3.1.1.

Rekkefølge ved prøving

3.1.1.1.

Listen over og rekkefølgen ved prøving skal være som følger: Nummeret på punktene tilsvarer det
nummeret prøvingene er beskrevet under i vedlegg III del A og B:

1. slag bakfra:

1.1,

2. vertikal belastningsprøving bak:

1.4,

3. slag forfra:

1.2,

4. slag fra siden:

1.3,

5. vertikal belastningsprøving foran:

1.5.

3.1.1.2.

Dersom noen del av festeutstyret beveger seg eller ryker under prøvingen, skal prøvingen gjentas.

3.1.1.3.

Det skal ikke foretas noen reparasjoner eller justeringer av traktoren eller veltevernet under prøvingen.

3.1.1.4.

Under hele prøvingen skal traktorens gir stå i fri og bremsene ikke være tilkoplet.

3.1.1.5.

For en traktor med vendbar førerplass (dvs. vendbart sete og ratt) skal det første slaget skje i lengderetningen
og påføres i den tyngste enden (med mer enn 50 % av traktorens masse). Det skal følges av en vertikal
belastningsprøving i samme ende. Det andre slaget skal skje i den letteste enden, og det tredje slaget skal
skje fra siden. Til slutt skal den andre vertikale belastningsprøvingen skje i den letteste enden.

3.1.2.

Sporvidde
Det skal velges en innstilling for bakhjulenes sporvidde som gjør at veltevernet i den grad det er mulig,
ikke støttes av dekkene under prøvingen.

3.1.3.

Demontering av deler som ikke utgjør noen fare
Alle deler på traktoren og veltevernet som i egenskap av hele enheter utgjør et vern for føreren, herunder
beskyttelse mot været, skal leveres sammen med den traktoren som skal prøves. Det er tillatt å demontere
front-, side- og bakvinduer av sikkerhetsglass eller lignende materiale samt alle avtakbare plater og alt
utstyr og tilbehør som ikke har noen funksjon for veltevernets styrke, og som ikke kan skape fare i tilfelle
velt.

3.1.4.

Slagretning
Den siden av traktoren som skal utsettes for slagprøving, er den siden som antas å få størst deformasjon.
Slaget bakfra skal skje mot det hjørnet som befinner seg lengst fra sideslaget, og slaget forfra mot det
hjørnet som befinner seg nærmest sideslaget.

3.1.5.

Dekktrykk og utbøyninger
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Dekkene skal ikke ha vannballast. Trykk og utbøyninger i de dekkene som er forankret i de forskjellige
prøvingene, skal være i samsvar med følgende tabell:

Dekktrykk (bar)
Radialdekk

Utbøyning (mm)

Diagonaldekk

Foran

Bak

Foran

Bak

Foran

Bak

Firehjulsdrift, for- og bakhjul med
samme dimensjon

1,20

1,20

1,00

1,00

25

25

Firehjulsdrift, forhjul mindre enn
bakhjul

1,80

1,20

1,50

1,00

20

25

Tohjulsdrift

2,40

1,20

2,00

1,00

15

25

4.

TOLKING AV RESULTATENE

4.1.

Et veltevern som er innlevert til EF-typegodkjenning, skal anses å oppfylle kravene til styrke dersom det
oppfyller følgende vilkår:

4.1.1.

Det er uten brudd og sprekker som beskrevet i nr. 3.1 i vedlegg III del A og B.

4.1.2.

Til prøving i henhold til vedlegg III del A: Ingen del av frisonen er utenfor veltevernet.
Til prøving i henhold til vedlegg III del B: Veltevernet har ikke trengt inn i noen del av frisonen under
noen av slagprøvingene eller de vertikale belastningsprøvingene, og ingen del av frisonen befinner seg
utenfor veltevernet, som beskrevet i nr. 3.2 i vedlegg III del B.

4.1.3.

Til prøving i henhold til vedlegg III del A: Forskjellen mellom største momentane deformasjon og
restdeformasjon nevnt i nr. 3.3 i vedlegg III del A overstiger ikke 15 cm.
Til prøving i henhold til vedlegg III del B: Under sideslagprøving overstiger forskjellen mellom største
momentane deformasjon og restdeformasjon nevnt i nr. 3.3 i vedlegg III del B ikke 25 cm.

4.2.

Det er ingen andre deler som representerer noen særlig fare for føreren, for eksempel glass av en type som
er farlig ved knusing, utilstrekkelig innvendig polstring i taket eller deler som førerens hode kan støte mot.

5.

PRØVINGSRAPPORT

5.1.

Prøvingsrapporten skal vedlegges EF-typegodkjenningsdokumentet nevnt i vedlegg VII. Rapportens
utforming skal være som vist i vedlegg V. Rapporten skal omfatte:

5.1.1.

en generell beskrivelse av veltevernets form og konstruksjon, herunder materialer og fester, traktorens
ytre mål med veltevernet montert, de viktigste innvendige målene, minsteklaring fra rattet, avstand fra
rattet til veltevernets sider, høyden til veltevernets tak over setet eller setets referansepunkt samt over
eventuell dørk, opplysninger om normale inn- og utganger samt nødutganger, avhengig av veltevernets
konstruksjonsdeler, og opplysninger om oppvarming og eventuelt ventilasjonsanlegg,

5.1.2.

opplysninger om alle spesialinnretninger som for eksempel innretninger for å hindre at traktoren fortsetter
å rulle,

5.1.3.

en kort beskrivelse av all innvendig polstring som i så stor grad som mulig skal redusere hode- eller
skulderskader eller virke støydempende,

5.1.4.

en angivelse av type frontvindu og vindusmateriale som er brukt.
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5.2.

Rapporten skal klart angi hvilken traktortype (varemerke, type, handelsbetegnelse osv.) som er brukt til
prøving, og hvilke traktortyper veltevernet er beregnet på.

5.3.

Dersom en EF-typegodkjenning av deler utvides til andre traktortyper, skal rapporten inneholde en
nøyaktig henvisning til rapporten fra den opprinnelige EF-typegodkjenningen samt nøyaktige angivelser
med hensyn til de kravene som er fastsatt i nr. 3.4 i vedlegg I.
______
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VEDLEGG III
PRØVINGSMETODER
A — Prøvingsmetode I
1.

SLAGPRØVING OG VERTIKAL BELASTNINGSPRØVING

1.1.

Slag bakfra

1.1.1.

Traktoren plasseres slik i forhold til loddet at dette vil treffe veltevernet når loddets slagflate og
opphengskjettingene eller -ståltauene har en vinkel på 20º i forhold til vertikalplanet, med mindre veltevernet
ved kontaktpunktet har en større vinkel i forhold til vertikalplanet under deformasjonen. I dette tilfellet skal
loddets slagflate justeres ved hjelp av et supplerende oppheng, slik at den er parallell med veltevernet ved
slagpunktet på det tidspunktet da deformasjonen er størst, og opphengskjettingene eller -ståltauene har en
vinkel på 20° i forhold til vertikalplanet. Det skal treffes tiltak for å redusere loddets tendens til å dreie rundt
kontaktpunktet. Loddets slaghøyde reguleres slik at tyngdepunktet går gjennom kontaktpunktet.

Slagpunktet er den delen av veltevernet som antas å treffe bakken først ved en ulykke som skyldes steiling,
normalt den øvre kanten. Loddets tyngdepunkt skal befinne seg i en avstand på en seksdel av bredden på
toppen av veltevernet, innenfor et vertikalplan parallelt med traktorens midtplan i lengderetningen som berører
den ytterste delen av veltevernets topp.

Dersom en krumning på veltevernets bakside begynner i større avstand enn dette innenfor dette vertikalplanet,
skal imidlertid slaget rettes mot det punktet der krumningen begynner, dvs. mot det punktet der denne
krumningen tangerer en linje med rette vinkler på traktorens midtplan i lengderetningen (se figur 9 i vedlegg
IV).

Dersom en utstikkende del vil gi et utilstrekkelig plass til loddet, skal det festes en stålplate med passende
tykkelse og bredde og med lengde på omkring 300 mm til denne delen, slik at veltevernets styrke ikke påvirkes.

1.1.2.

Traktorer med stiv kropp skal forankres. Festepunktene for forankringene skal være ca. 2 m bak bakakselen og
1,5 m foran forakselen. De skal enten befinne seg i det planet som pendelens tyngdepunkt vil svinge i, eller,
dersom det benyttes mer enn én forankring, skal disse gi en resultantkraft i dette planet, som vist i figur 5 i
vedlegg IV.

Forankringene skal strammes slik at utbøyningen i for- og bakdekkene er som angitt i nr. 3.1.5 i vedlegg II.
Når forankringene er strammet, skal en trebjelke på 150 × 150 mm fastspennes foran bakhjulene og presses
tett mot dem.

1.1.3.

Midjestyrte traktorer skal ha begge aksler forankret. Akselen på den delen av traktoren der veltevernet er
montert, skal behandles som bakakselen i figur 5 i vedlegg IV. Styreleddet skal så støttes opp med en bjelke
med dimensjon 100 × 100 mm og forankres ved hjelp av ståltau fastgjort i underlagsskinnene.

1.1.4.

Loddet trekkes bakover, slik at høyden på dets tyngdepunkt ligger så mye høyere enn slagpunktet som gitt ved
formelen:

H = 125 + 0,020 W

der H er fallhøyden i millimeter og W er traktorens masse som definert i nr. 1.3 i vedlegg II.

Loddet utløses derettes og slår mot veltevernet.

1.2.

Slag forfra
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1.2.1.

Traktoren plasseres slik i forhold til loddet at dette vil treffe veltevernet når loddets slagflate og
opphengskjettingene eller -ståltauene har en vinkel på 20º i forhold til vertikalplanet, med mindre veltevernet
ved kontaktpunktet har en større vinkel i forhold til vertikalplanet under deformasjonen. I dette tilfellet skal
loddets slagflate justeres ved hjelp av et supplerende oppheng, slik at den er parallell med veltevernet ved
slagpunktet på det tidspunktet da deformasjonen er størst, og opphengskjettingene eller -ståltauene har en
vinkel på 20° i forhold til vertikalplanet. Det treffes tiltak for å redusere loddets tendens til å dreie rundt
kontaktpunktet. Loddets slaghøyde reguleres slik at tyngdepunktet går gjennom kontaktpunktet.

Slagpunktet er den delen av veltevernet som antas å treffe bakken først dersom traktoren velter over på siden
under kjøring forover, normalt øvre fremre hjørne. Loddets tyngdepunkt skal ikke være mer enn 80 mm fra et
vertikalplan parallelt med traktorens midtplan i lengderetningen som berører den ytterste delen av veltevernets
topp.

Dersom en krumning foran på veltevernet begynner i større avstand enn 80 mm innenfor dette vertikalplanet,
skal imidlertid slaget rettes mot det punktet der krumningen begynner, dvs. mot det punktet der denne
krumningen tangerer en linje med rette vinkler i forhold til traktorens midtplan i lengderetningen (se figur 9 i
vedlegg IV).

1.2.2.

Traktorer med stiv kropp skal forankres som vist i figur 6 i vedlegg IV. Festepunktene for forankringene skal
være ca. 2 m bak bakakselen og 1,5 m foran forakselen.

Forankringene skal strammes slik at utbøyningen i for- og bakdekkene er som angitt i nr. 3.1.5 i vedlegg II. Når
forankringene er strammet, skal en trebjelke på omtrent 150 × 150 mm fastspennes bak bakhjulene og presses
tett mot dem.

1.2.3.

Midjestyrte traktorer skal ha begge aksler forankret. Akselen på den delen av traktoren der veltevernet er
montert, skal behandles som forakselen i figur 6 i vedlegg IV. Styreleddet støttes så opp med en bjelke med
dimensjon på omtrent 100 × 100 mm og forankres ved hjelp av ståltau fastgjort i underlagsskinnene.

1.2.4.

Loddet trekkes bakover, slik at høyden på dets tyngdepunkt ligger så mye høyere enn slagpunktet som gitt ved
formelen:

H = 125 + 0,020 W

1.3.

Slag fra siden

1.3.1.

Traktoren plasseres slik i forhold til loddet at dette vil treffe veltevernet når loddets slagflate og
opphengskjettingene eller -ståltauene er loddrette, med mindre veltevernet ikke er loddrett ved kontaktpunktet
under deformasjonen. I dette tilfellet skal loddets slagflate justeres ved hjelp av et supplerende oppheng,
slik at den er parallell med veltevernet ved slagpunktet på det tidspunktet da deformasjonen er størst, og
opphengskjettingene eller ‑ståltauene forblir loddrette. Loddets slaghøyde reguleres slik at tyngdepunktet går
gjennom kontaktpunktet.

Slagpunktet er den delen av veltevernet som antas å treffe bakken først ved en ulykke som skyldes velting
mot siden, normalt den øvre kanten. Med mindre det er sikkert at en annen del av denne kanten vil treffe
bakken først, skal slagpunktet være i planet vinkelrett på traktorens midtplan i lengderetningen og passere
gjennom midten av setet ved midtinnstilling. Det treffes tiltak for å redusere loddets tendens til å dreie rundt
kontaktpunktet.

1.3.2.

For traktorer med stiv kropp skal aksler som er faste i forhold til veltevernet, forankres på den siden der slaget
vil treffe. For traktorer med drift på to hjul vil dette normalt være bakakselen, og oppstillingen for dette er
vist i figur 7 i vedlegg IV. De to forankringene skal gå over akselen fra punkter rett under den, der én går til et
festepunkt omkring 1,5 m foran akselen, og den andre til et punkt omkring 1,5 m bak akselen. Forankringene
skal strammes slik at det er en utbøyning i dekket nærmest forankringen som vist i nr. 3.1.5 i vedlegg II. Etter
fastgjøring plasseres en trebjelke som støtte mot hjulet på motsatt side av loddet og sikres til underlaget, slik
at den holdes stramt mot felgkanten under slag som vist i figur 7 i vedlegg IV. Bjelkens lengde skal være slik
at den når den er plassert mot hjulet, har en vinkel på 30 ± 3° i forhold til horisontalplanet. Dens lengde skal
være 20 til 25 ganger tykkelsen og bredden to til tre ganger tykkelsen. Begge akslene skal hindres i å bevege
seg sidelengs ved hjelp av en bjelke fastspent til underlaget mot utsiden av hjulet på motsatt side av den slaget
vil bli rettet mot.
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1.3.3.

En midjestyrt traktor skal forankres slik at den delen av traktoren der veltevernet er montert, er solid fastgjort
til underlaget på samme måte som en traktor med stiv kropp.

På midjestyrte traktorer skal begge aksler forankres til underlaget. Akselen og hjulene på den delen av
traktoren der veltevernet er montert, skal forankres og støttes opp som vist i figur 7 i vedlegg IV. Styreleddet
skal støttes opp med en bjelke med dimensjon på minst 100 × 100 mm og forankres til underlagsskinnene.
En støtte plasseres mot styreleddet og sikres til underlaget, slik at den har samme virkning som en støtte mot
bakhjulet og gir en støtte lik den som oppstår for en traktor med stiv kropp.

1.3.4.

Loddet trekkes bakover, slik at høyden på dets tyngdepunkt ligger så mye høyere enn slagpunktet som gitt ved
formelen:

H = 125 + 0,150 W

1.4.

Vertikal belastningsprøving bak

Traktoren plasseres i riggen beskrevet i nr. 2.6 i vedlegg II og vist i figur 8 og 10 i vedlegg IV, slik at bjelkens
bakkant befinner seg over bakre øvre belastningsbærende del av veltevernet, og traktorens midtplan i
lengderetningen befinner seg midt mellom belastningspunktene på bjelken.

Akselstøttene skal plasseres under akslene på en slik måte at dekkene ikke opptar trykkraften. Kraften som
utøves, skal tilsvare to ganger traktorens masse som definert i nr. 1.3 i vedlegg II. Det kan være nødvendig å
forankre traktorens frampart.

1.5.

Vertikal belastningsprøving foran

1.5.1.

Denne skal være lik den vertikale belastningsprøvingen bak, bortsett fra at forkanten av bjelken skal være over
fremre øvre del av veltevernet.

1.5.2.

Dersom fremre del av veltevernets tak ikke kan motstå full belastning, skal denne påføres inntil taket er så
mye nedbøyd at det faller sammen med det planet som forbinder veltevernets øverste punkt med den delen av
traktorens forpart som kan bære traktorens masse når den er veltet. Deretter fjernes belastningen og traktoren
flyttes, slik at bjelken ligger over den delen av veltevernet som nå vil bære traktorens bakpart når den velter
helt rundt som vist i figur 10 i vedlegg IV, og deretter utsettes veltevernet for full belastning på nytt.

2.

FRISONE

2.1.

«Frisonen» defineres ved hjelp av plan på følgende måte, med traktoren på en horisontal flate:

horisontalplan, 95 cm over det belastede setet,

vertikalplan, vinkelrett på traktorens midtplan i lengderetningen og 10 cm bak seteryggen,

vertikalplan, parallelt med traktorens midtplan i lengderetningen og 25 cm til venstre for setets midtpunkt,

vertikalplan, parallelt med traktorens midtplan i lengderetningen og 25 cm til høyre for setets midtpunkt,

et skråplan der det ligger en vannrett linje vinkelrett på traktorens midtplan i lengderetningen, 95 cm over det
belastede setet og 45 cm (pluss setets normale bevegelse for- og bakover) foran seteryggen. Dette skråplanet
passerer foran rattet og dets nærmeste punkt ligger 4 cm fra rattperiferien.
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2.2.

Ved bestemmelse av seteryggen skal det ses bort fra eventuell polstring. Setet skal stå i bakerste posisjon for
normal betjening av traktoren fra setet, eventuelt i høyeste posisjon, dersom denne kan innstilles uavhengig.
Der seteopphenget kan reguleres, skal det benyttes midtinnstilling, og belastningen på setet skal være 75 kg.

3.

MÅLINGER

3.1.

Brudd og sprekker

Etter hver prøving skal alle rammedeler, skjøter og festebraketter på traktoren undersøkes visuelt for brudd og
sprekker, og det skal ses bort fra eventuelle små sprekker i uviktige deler.

3.2.

Frisone

3.2.1.

Etter hver prøving skal det undersøkes om noen del av veltevernet har trengt inn i frisonen rundt førersetet som
definert i nr. 2.

3.2.2.

I tillegg skal veltevernet undersøkes for å bestemme om noen del av frisonen befinner seg utenfor det området
som beskyttes av veltevernet. For dette formål skal frisonen anses å være utenfor det området som beskyttes
av veltevernet dersom noen del av den ville ha kommet i kontakt med flatt underlag dersom traktoren hadde
veltet i den retningen slaget kom fra. Dekk- og sporviddeinnstillingen skal for dette formål antas å være den
laveste som produsenten har angitt.

3.3.

Største momentane deformasjon

Under sideslagprøving skal forskjellen mellom den største momentane deformasjonen og restdeformasjonen
ved en høyde på 950 mm over belastet sete registreres. En ende av stangen beskrevet i nr. 2.7.1 i vedlegg II skal
forbindes med den øvre delen av veltevernet, og den andre enden skal passere gjennom et hull i den loddrette
stangen. Friksjonsringens plassering på stangen etter slaget angir den største momentane deformasjonen.

3.4.

Varig deformasjon

Etter den avsluttende trykkprøvingen skal den varige deformasjonen til veltevernet registreres. For dette
formål skal stillingen til veltevernets hoveddeler i forhold til setet registreres før prøvingen begynner.

B — Prøvingsmetode II
1.

SLAGPRØVING OG VERTIKAL BELASTNINGSPRØVING

1.1.

Slag bakfra

1.1.1.

Traktoren plasseres slik i forhold til loddet at dette vil treffe veltevernet når loddets slagflate og
opphengskjettingene eller -ståltauene har en vinkel på 20º i forhold til vertikalplanet, med mindre veltevernet
ved kontaktpunktet har en større vinkel i forhold til vertikalplanet under deformasjonen. I dette tilfellet skal
loddets slagflate justeres ved hjelp av et supplerende oppheng, slik at den er parallell med veltevernet ved
slagpunktet på det tidspunktet da deformasjonen er størst, og opphengskjettingene eller -ståltauene har en
vinkel på 20° i forhold til vertikalplanet. Det treffes tiltak for å redusere loddets tendens til å dreie rundt
kontaktpunktet. Loddets slaghøyde reguleres slik at tyngdepunktet går gjennom kontaktpunktet.

Slagpunktet er den delen av veltevernet som antas å treffe bakken først ved en ulykke som skyldes steiling,
normalt den øvre kanten. Loddets tyngdepunkt skal befinne seg i en avstand på en seksdel av bredden på
toppen av veltevernet, innenfor et vertikalplan parallelt med traktorens midtplan i lengderetningen som berører
den ytterste delen av veltevernets topp.
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Dersom en krumning på veltevernets bakside begynner i større avstand enn dette innenfor dette vertikalplanet,
skal imidlertid slaget rettes mot det punktet der krumningen begynner, dvs. mot det punktet der denne
krumningen tangerer en linje med rette vinkler på traktorens midtplan i lengderetningen (se figur 9 i vedlegg
IV).

Dersom en utstikkende del vil gi et utilstrekkelig plass til loddet, skal det festes en stålplate med passende
tykkelse og bredde og med lengde på omkring 300 mm til denne delen, slik at veltevernets styrke ikke påvirkes.

1.1.2.

Traktorer med stiv kropp skal forankres. Festepunktene for forankringene skal være ca. 2 m bak bakakselen og
1,5 m foran forakselen. De skal enten befinne seg i det planet som pendelens tyngdepunkt vil svinge i, eller,
dersom det benyttes mer enn én forankring, skal disse gi en resultantkraft i dette planet, som vist i figur 5 i
vedlegg IV.

Forankringen skal strammes slik at utbøyningen i for- og bakdekkene er som angitt i nr. 3.1.5 i vedlegg II. Etter
at forankringene er strammet, skal en trebjelke på 150 × 150 mm fastspennes foran bakhjulene og presses tett
mot dem.

1.1.3.

Midjestyrte traktorer skal ha begge aksler forankret. Akselen på den delen av traktoren der veltevernet er
montert, skal behandles som bakakselen i figur 5 i vedlegg IV. Styreleddet skal så støttes opp med en bjelke
med dimensjon på minst 100 × 100 mm og forankres ved hjelp av ståltau fastgjort i underlagsskinnene.

1.1.4.

Loddet trekkes bakover, slik at høyden på dets tyngdepunkt ligger så mye høyere enn slagpunktet som gitt ved
formelen:

H = 2,165 × 10-8 × WL2 eller H = 5,73 × 10-2 × I

der:

H

=

fallhøyden i millimeter,

W =

traktorens masse som definert i nr. 1.3 i vedlegg II,

L

=

største hjulavstand i millimeter,

I

=

bakakselens treghetsmoment med hjulene demontert, i kg per kvadratmeter (kg/m2).

Loddet utløses derettes og slår mot veltevernet.

1.1.5.

Det foretass ingen slagprøving bakfra for traktorer som bærer minst 50 % av massen som definert i nr. 1.3 i
vedlegg II på forakselen.

1.2.

Slag forfra

1.2.1.

Traktoren plasseres slik i forhold til loddet at dette vil treffe veltevernet når loddets slagflate og
opphengskjettingene eller -ståltauene har en vinkel på 20º i forhold til vertikalplanet, med mindre veltevernet
ved kontaktpunktet har en større vinkel i forhold til vertikalplanet under deformasjonen. I dette tilfellet skal
loddets slagflate justeres ved hjelp av et supplerende oppheng, slik at den er parallell med veltevernet ved
slagpunktet på det tidspunktet da deformasjonen er størst, og opphengskjettingene eller -ståltauene har en
vinkel på 20° i forhold til vertikalplanet. Det treffes tiltak for å redusere loddets tendens til å dreie rundt
kontaktpunktet. Loddets slaghøyde reguleres slik at tyngdepunktet går gjennom kontaktpunktet.
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Slagpunktet er den delen av veltevernet som antas å treffe bakken først dersom traktoren velter over på siden
under kjøring forover, normalt øvre fremre hjørne. Loddets tyngdepunkt skal ikke være mer enn 80 mm fra et
vertikalplan parallelt med traktorens midtplan i lengderetningen som berører den ytterste delen av veltevernets
topp.

Dersom en krumning foran på veltevernet begynner i større avstand enn 80 mm innenfor dette vertikalplanet,
skal imidlertid slaget rettes mot det punktet der krumningen begynner, dvs. mot det punktet der denne
krumningen tangerer en linje med rette vinkler i forhold til traktorens midtplan i lengderetningen (se figur 9 i
vedlegg IV).

1.2.2.

Traktorer med stiv kropp skal forankres som vist i figur 6 i vedlegg IV. Festepunktene for forankringene skal
være ca. 2 m bak bakakselen og 1,5 m foran forakselen.

Forankringene skal strammes slik at utbøyningen i for- og bakdekkene er som angitt i nr. 3.1.5 i vedlegg II.
Når forankringene er strammet, skal en trebjelke på 150 × 150 mm fastspennes bak bakhjulene og presses tett
mot dem.

1.2.3.

Midjestyrte traktorer skal ha begge aksler forankret. Akselen på den delen av traktoren der veltevernet er
montert, skal behandles som forakselen i figur 6 i vedlegg IV. Styreleddet skal så støttes opp med en bjelke
med dimensjon på minst 100 × 100 mm og forankres ved hjelp av ståltau fastgjort i underlagsskinnene.

1.2.4.

Loddet trekkes bakover, slik at høyden på dets tyngdepunkt ligger så mye høyere enn slagpunktet som gitt ved
formelen:

H = 125 + 0,020 W

1.3.

Slag fra siden

1.3.1.

Traktoren plasseres slik i forhold til loddet at dette vil treffe veltevernet når loddets slagflate og
opphengskjettingene eller -ståltauene er loddrette, med mindre veltevernet ikke er loddrett ved kontaktpunktet
under deformasjon. I dette tilfellet skal loddets slagflate justeres ved hjelp av et supplerende oppheng,
slik at den er parallell med veltevernet ved slagpunktet på det tidspunktet da deformasjonen er størst, og
opphengskjettingene eller ‑ståltauene forblir loddrette. Loddets slaghøyde reguleres slik at tyngdepunktet går
gjennom kontaktpunktet.

Slagpunktet er den delen av veltevernet som antas å treffe bakken først ved en ulykke som skyldes velting
mot siden, normalt den øvre kanten. Med mindre det er sikkert at en annen del av denne kanten vil treffe
bakken først, skal slagpunktet være i planet vinkelrett på traktorens midtplan i lengderetningen og passere
gjennom midten av setet ved midtinnstilling. Det treffes tiltak for å redusere loddets tendens til å dreie rundt
kontaktpunktet. For en traktor med vendbar førerplass (dvs. vendbart sete og ratt) bestemmes slagpunktet i
forhold til skjæringspunktet mellom traktorens midtplan i lengderetningen og et plan som er vinkelrett på
dette, ved en rett linje som går gjennom et punkt som ligger like langt fra setets to referansepunkter.

1.3.2.

For traktorer med stiv kropp skal aksler som er faste i forhold til veltevernet, forankres på den siden der slaget
vil treffe. For traktorer med drift på to hjul vil dette normalt være bakakselen, og oppstillingen for dette er
vist i figur 7 i vedlegg IV. De to forankringene skal gå over akselen fra punkter rett under den, der én går til et
festepunkt omkring 1,5 m foran akselen, og den andre til et punkt omkring 1,5 m bak akselen. Forankringene
skal strammes slik at det er en utbøyning i dekket nærmest forankringen som vist i nr. 3.1.5 i vedlegg II. Etter
fastgjøring plasseres en trebjelke som støtte mot hjulet på motsatt side av loddet og sikres til underlaget, slik
at den holdes stramt mot felgkanten under slag som vist i figur 7 i vedlegg IV. Bjelkens lengde skal være slik
at den når den er plassert mot hjulet, har en vinkel på 30 ± 3° i forhold til horisontalplanet. Dens lengde skal
være 20 til 25 ganger tykkelsen og bredden to til tre ganger tykkelsen. Begge akslene skal hindres i å bevege
seg sidelengs ved hjelp av en bjelke fastspent til underlaget mot utsiden av hjulet på motsatt side av den slaget
vil bli rettet mot.
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1.3.3.

En midjestyrt traktor skal forankres slik at den delen av traktoren der veltevernet er montert, er solid fastgjort
til underlaget på samme måte som en traktor med stiv kropp.

På midjestyrte traktorer skal begge aksler forankres til underlaget. Akselen og hjulene på den delen av
traktoren der veltevernet er montert, skal forankres og støttes opp som vist i figur 7 i vedlegg IV. Styreleddet
skal støttes opp med en bjelke med dimensjon på minst 100 × 100 mm og forankres til underlagsskinnene.
En støtte plasseres mot styreleddet og sikres til underlaget, slik at den har samme virkning som en støtte mot
bakhjulet og gir en støtte lik den som oppstår for en traktor med stiv kropp.

1.3.4.

Loddet trekkes bakover, slik at høyden på dets tyngdepunkt ligger så mye høyere enn slagpunktet som gitt ved
formelen:

H = 125 + 0,150 W

1.4.

Vertikal belastningsprøving bak

Traktoren plasseres i riggen beskrevet i nr. 2.6 i vedlegg II og vist i figur 8 og 10 i vedlegg IV, slik at bjelkens
bakkant befinner seg over bakre øvre belastningsbærende del av veltevernet, og traktorens midtplan i
lengderetningen befinner seg midt mellom belastningspunktene på bjelken.

Akselstøttene skal plasseres under akslene på en slik måte at dekkene ikke opptar trykkraften. Kraften som
utøves, skal tilsvare to ganger traktorens masse som definert i nr. 1.3 i vedlegg II. Det kan være nødvendig å
forankre traktorens frampart.

1.5.

Vertikal belastningsprøving foran

1.5.1.

Denne prøvingen skal være lik den vertikale belastningsprøvingen bak, bortsett fra at forkanten av bjelken skal
være over fremre øvre del av veltevernet.

1.5.2.

Dersom fremre del av veltevernets tak ikke kan motstå full belastning, skal denne påføres inntil taket er så
mye nedbøyd at det faller sammen med det planet som forbinder veltevernets øverste punkt med den delen av
traktorens forpart som kan bære traktorens masse når den er veltet. Deretter fjernes belastningen og traktoren
flyttes, slik at bjelken ligger over den delen av veltevernet som nå vil bære traktorens bakpart når den velter
helt rundt som vist i figur 10 i vedlegg IV, og deretter utsettes veltevernet for full belastning på nytt.

2.

FRISONE

2.1.

Frisonen er vist i figur 3 i vedlegg IV og er definert i forhold til et generelt vertikalplan i traktorens lengderetning
som passerer gjennom et setereferansepunkt, beskrevet i nr. 2.3, og rattets midtpunkt. Referanseplanet skal
antas å bevege seg vannrett med setet og rattet under slag, men å forbli vinkelrett på traktorens eller veltevernets
gulv, dersom sistnevnte er elastisk montert.

Dersom rattet kan reguleres, bør dets stilling være som ved normal kjøring når føreren sitter på setet.

2.2.

Frisonens grenser bestemmes som:

2.2.1.

Vertikalplan på begge sider av referanseplanet, 250 mm fra dette, oppover til en høyde på 300 mm over setets
referansepunkt.

2.2.2.

parallelle plan som strekker seg til en største høyde på 900 mm over setereferansepunktet fra øverste kant av
planene nevnt i nr. 2.2.1, skrånende slik at den øverste kanten av planet på den siden som blir truffet av slaget,
befinner seg minst 100 mm fra referanseplanet,
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2.2.3.

et horisontalplan 900 mm over setets referansepunkt,

2.2.4.

et skråplan vinkelrett på referanseplanet som omfatter et punkt 900 mm rett over setets referansepunkt og det
bakre punktet på seterammen, herunder setets oppheng,

2.2.5.

et vertikalplan vinkelrett på referanseplanet nedover fra setets bakre punkt,

2.2.6.

en krum flate vinkelrett på referanseplanet med en radius på 120 mm som tangerer planene nevnt i nr. 2.2.3 og
2.2.4,

2.2.7.

en krum flate vinkelrett på referanseplanet med en radius på 900 mm som strekker seg 400 mm framover og
tangerer planet nevnt i nr. 2.2.3, i et punkt 150 mm foran setets referansepunkt,

2.2.8.

et skråplan vinkelrett på referanseplanet som møter flaten nevnt i nr. 2.2.7 ved dens fremre kant og passerer
rattet i en avstand på 40 mm. I tilfelle høy rattstilling erstattes dette planet med et plan som tangerer flaten
nevnt i nr. 2.2.7,

2.2.9.

et vertikalplan vinkelrett på referanseplanet, 40 mm foran rattet,

2.2.10. et horisontalplan gjennom setets referansepunkt,

2.2.11. for en traktor med vendbar førerplass (dvs. vendbart sete og ratt) er frisonen en kombinasjon av de to frisonene
bestemt ved de to ulike stillingene til rattet og setet,

2.2.12. for en traktor som kan utstyres med forskjellige seter, skal prøvingene bygge på en kombinasjon av de
frisonene som defineres av referansepunktene for ulike mulige seter. Veltevernet skal ikke trenge inn i den
kombinerte frisonen rundt setets forskjellige referansepunkter,

2.2.13. dersom det innføres en ny setetype etter at prøvingen er avsluttet, utføres en beregning for å bestemme om
frisonen rundt setets nye referansepunkt ligger innenfor den tidligere fastlagte kombinerte frisonen. Dersom
dette ikke er tilfelle, skal det utføres ny prøving.

2.3.

Setets plassering og setets referansepunkt

2.3.1.

Ved bestemmelse av frisonen i nr. 2.1 skal setet befinne seg i bakerste posisjon i det horisontale
innstillingsområdet. Det skal settes i midtstilling i det vertikale innstillingsområdet dersom den vertikale
posisjonen innstilles uavhengig av den horisontale.

Referansepunktet bestemmes ved bruk av den innretningen som er vist i figur 1 og 2 i vedlegg IV, for å
simulere at føreren sitter på setet. Innretningen består av en plate for setets sitteflate og ryggstøtteplater. Den
nederste platen for ryggstøtten skal være leddet i høyde med sittebensknutene (A) og korsryggen (B), og (B)
skal kunne reguleres i høyden.

2.3.2.

Referansepunktet defineres som det punktet i setets midtplan i lengderetningen der det planet som tangerer
nedre del av ryggstøtten, krysser et horisontalt plan. Dette horisontalplanet skjærer undersiden av platen for
setets sitteflate 150 mm foran ovennevnte tangent.

2.3.3.

Dersom et seteoppheng er utstyrt med regulering for førerens vekt, skal dette stilles slik at setet befinner seg i
midtstilling i sitt dynamiske bevegelsesområde.

Innretningen skal plasseres på setet. Den skal deretter belastes med en kraft på 550 N på et punkt som ligger
50 mm foran ledd (A), og de to platene for ryggstøtten skal trykkes lett og tangentielt mot ryggstøtten.
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2.3.4.

Dersom det ikke er mulig å bestemme nøyaktige tangenter til hvert område av ryggstøtten (under og over
korsryggen), gjøres som følger:

2.3.4.1. Dersom det ikke er mulig å bestemme nøyaktig tangent til det nedre området, trykkes den nedre delen av
ryggstøtteplaten mot ryggstøtten i vertikal stilling.
2.3.4.2. Dersom det ikke er mulig å bestemme nøyaktig tangent til det øvre området, festes ledd (B) i en høyde på
230 mm over setets referansepunkt, dersom nedre del av ryggstøtteplaten er vertikal. Deretter trykkes de to
delene av ryggstøtten lett mot ryggstøtteplaten tangentielt.
3.

MÅLINGER

3.1.

Brudd og sprekker
Etter hver prøving skal alle rammedeler, skjøter og festebraketter på traktoren undersøkes visuelt for brudd og
sprekker, og det skal ses bort fra eventuelle små sprekker i uviktige deler.

3.2.

Frisone

3.2.1.

Under hver prøving skal det undersøkes om noen del av veltevernet har trengt inn i frisonen rundt førersetet
som definert i nr. 2.1 og 2.2.

3.2.2.

I tillegg skal veltevernet undersøkes for å bestemme om noen del av frisonen befinner seg utenfor det området
som beskyttes av veltevernet. For dette formål skal frisonen anses å være utenfor det området som beskyttes
av veltevernet dersom noen del av den ville ha kommet i kontakt med flatt underlag dersom traktoren hadde
veltet i den retningen slaget kom fra. Dekk- og sporviddeinnstillingen skal for dette formål antas å være den
laveste som produsenten har angitt.

3.3.

Største momentane deformasjon
Under sideslagprøving skal forskjellen mellom den største momentane deformasjonen og restdeformasjonen
ved en høyde på 900 mm over og 150 mm foran setets referansepunkt registreres. Én ende av stangen beskrevet
i nr. 2.7.1 i vedlegg II skal forbindes med den øvre delen av veltevernet, og den andre enden skal passere
gjennom et hull i den loddrette stangen. Friksjonsringens plassering på stangen etter slaget angir den største
momentane deformasjonen.

3.4.

Varig deformasjon
Etter den avsluttende trykkprøvingen skal den varige deformasjonen til veltevernet registreres. For dette
formål skal stillingen til veltevernets hoveddeler i forhold til setet registreres før prøvingen begynner.
______
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VEDLEGG IV
FIGURER
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Merk:
Tegningen av veltevernet er vist bare for å illustrere oppstillingen og målene. Den angir ikke krav til veltevernets
konstruksjon.
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Merk:
Tegningen av veltevernet er vist bare for å illustrere oppstillingen og målene. Den angir ikke krav til veltevernets
konstruksjon.
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Merk:
Tegningen av veltevernet er vist bare for å illustrere oppstillingen og målene. Den angir ikke krav til veltevernets
konstruksjon.
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Merk:
Tegningen av veltevernet er vist bare for å illustrere oppstillingen og målene. Den angir ikke krav til veltevernets
konstruksjon.
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Merk:
Tegningen viser loddet på venstre side av midtplanet. Ved hver enkelt prøving bestemmes plasseringen av slagene
forfra og bakfra i nr. 3.1.4 i vedlegg II.
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Merk:
Tegningen av veltevernet er vist bare for å illustrere oppstillingen og målene. Den angir ikke krav til veltevernets
konstruksjon.
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VEDLEGG V
MØNSTER
RAPPORT OM EF-TYPEGODKJENNINGSPRØVING AV DELER FOR VELTEVERN (VELTERAMME
ELLER VELTEHYTTE) MED HENSYN TIL VELTEVERNETS STYRKE OG STYRKEN TIL DETS
FESTER TIL TRAKTOREN
Veltevern
Merke

Navn på prøvingssenter

Type
Traktormerke
Traktortype
Prøvingsmetode

I/II(1)

EF-typegodkjenning av deler nr. ........................................................................................................................................
1.

Veltevernets varemerke eller handelsnavn ............................................................................................................

................................................................................................................................................................................
2.

Navn og adresse til produsenten av traktoren eller veltevernet .............................................................................

................................................................................................................................................................................
3.

Eventuelt navn og adresse til traktor- eller veltevernprodusentens representant ..................................................

................................................................................................................................................................................
4.

Spesifikasjoner for traktor som prøvingen er utført på

4.1.

Varemerke eller handelsnavn .................................................................................................................................

4.2.

Type og handelsbetegnelse ....................................................................................................................................

4.3.

Serienummer .........................................................................................................................................................

4.4

Traktorens masse uten ballast med veltevern montert, uten fører .................................................................... kg

4.5.

Hjulavstand/treghetsmoment(1) .......................................................................................................... mm/kg/m26

4.6

Dekkdimensjoner: foran ........................................................................................................................................

		

bak ..........................................................................................................................................

5.

Utvidelse av EF-typegodkjenning av deler til andre traktortyper

5.1

Varemerke eller handelsnavn..................................................................................................................................

(6)

Stryk det som ikke passer.
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5.2.

Type og handelsbetegnelse ..................................................................................................................................

5.3.

Traktorens masse uten ballast med veltevern montert, uten fører ................................................................... kg

5.4.

Hjulavstand/treghetsmoment(1) ..................................................................................................... mm/kg/m2(1)

5.5.

Dekkdimensjoner: foran .......................................................................................................................................

		

bak .........................................................................................................................................

6.

Spesifikasjoner for veltevern

6.1.

Typetegning av både veltevern og dets feste til traktoren

6.2.

Fotografier tatt fra siden og bakfra som viser innfestingens enkeltdeler

6.3.

Kort beskrivelse av veltevernet, herunder konstruksjonsmåte, opplysninger om montering på traktoren,
opplysninger om kledning, atkomst- og rømningsmuligheter, innvendig polstring, tiltak for å hindre ytterligere
rulling samt opplysninger om oppvarming og ventilasjon

6.4.

Mål

6.4.1.

Høyde på takets deler over belastet sete/setets referansepunkt(2) ................................................................ mm

6.4.2.

Høyde på takets deler over traktorens gulv/fotstøtte .................................................................................... mm

6.4.3.

Innvendig bredde på veltevernet 950 mm over belastet sete/900 mm over setets referansepunkt(7) ........... mm

6.4.4.

Innvendig bredde på veltevernet ved et punkt over setet i høyde med rattets midtpunkt ............................. mm

6.4.5.

Avstand fra rattets midtpunkt til høyre side av veltevernet .......................................................................... mm

6.4.6.

Avstand fra rattets midtpunkt til venstre side av veltevernet ........................................................................ mm

6.4.7.

Minsteavstand fra rattperiferien til veltevernet ............................................................................................. mm

6.4.8.

Døråpningens bredde:
øverst ............................................................................................................................................................. mm
midt på .......................................................................................................................................................... mm
nederst ........................................................................................................................................................... mm

6.4.9.

Døråpningens høyde:
over gulvet/fotstøtten .................................................................................................................................... mm

(7)
(2)

Stryk det som ikke passer.
I henhold til den prøvingsmetoden som er benyttet.
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over øverste stigtrinn .................................................................................................................................. mm
over nederste stigtrinn ................................................................................................................................ mm
6.4.10.

Traktorens største høyde med veltevernet montert .................................................................................... mm

6.4.11.

Veltevernets største bredde ......................................................................................................................... mm

6.4.12.

Horisontal avstand til bakvegg av veltevernet fra ryggen til belastet sete i en høyde på 950 mm/fra setets
referansepunkt i en høyde på 900 mm(1) ............................................................................................................
...................................................................................................................................................................... mm

6.5.

Opplysninger om og kvalitet på de materialene som er brukt, og referansestandarder .....................................
Hovedramme ....................................................................................................................... (materiale og mål)
Festedeler ............................................................................................................................ (materiale og mål)
Kledning .............................................................................................................................. (materiale og mål)
Tak ....................................................................................................................................... (materiale og mål)
Innvendig polstring ............................................................................................................. (materiale og mål)
Fester og festebolter ................................................................................................. (kvalitet og dimensjoner)

7.

Prøvingsresultater

7.1.

Slagprøving og vertikal belastningsprøving
Slagprøving ble foretatt mot venstre/høyre(2) bakside og høyre/venstre(2) forside samt mot høyre/venstre
side(2). Referansemassen som ble brukt til å beregne slagenergier og trykkrefter, var ................................ kg
Prøvingskravene med hensyn til brudd og sprekker, største momentane deformasjon og frisone ble oppfylt på
tilfredsstillende måte

7.2.

Deformasjon målt etter prøvingen
Varig deformasjon:
bak:

venstre side ..................................................................................................................................... mm

		
høyre side ....................................................................................................................................... mm
foran: venstre side ..................................................................................................................................... mm
		
høyre side ....................................................................................................................................... mm
på siden:
foran ........................................................................................................................................................... mm
bak .............................................................................................................................................................. mm
nedover fra toppen:
foran ........................................................................................................................................................... mm
bak .............................................................................................................................................................. mm
Forskjell mellom største momentane deformasjon og restdeformasjon under sideslagprøving ........................
..................................................................................................................................................................... mm
8.

Rapportnummer ..................................................................................................................................................

9.

Rapportens dato...................................................................................................................................................

10.

Underskrift .........................................................................................................................................................

_______________
(1) I henhold til den prøvingsmetoden som er benyttet.
(2) Stryk det som ikke passer.

______
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VEDLEGG VI

MERKING
EF-typegodkjenningsmerket for deler skal bestå av et rektangel med liten bokstav «e» innskrevet, fulgt av
identifikasjonsnummeret til den medlemsstaten som har gitt typegodkjenningen:
1.

for Tyskland

2.

for Frankrike

3.

for Italia

4.

for Nederland

5.

for Sverige

6.

for Belgia

7.

for Ungarn

8.

for Tsjekkia

9.

for Spania

11. for Det forente kongerike
12. for Østerrike
13. for Luxembourg
17. for Finland
18. for Danmark
19. for Romania
20. for Polen
21. for Portugal
23. for Hellas
24. for Irland
26. for Slovenia
27. for Slovakia
29. for Estland
32. for Latvia
34. for Bulgaria
36. for Litauen
49. for Kypros
50. for Malta
Et EF-typegodkjenningsnummer for deler som tilsvarer nummeret på det EF-typegodkjenningsdokumentet for deler
som er utstedt for typen veltevern med hensyn til dets styrke og styrken til dets feste til traktoren, skal plasseres i
nærheten av rektangelet.
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Eksempel på EF-typegodkjenningsmerke for deler

a ≥ 30 mm

Forklaring: Veltevernet med EF-typegodkjenningsmerket for deler vist ovenfor er en innretning som er EFtypegodkjent i Tyskland (e 1) under nummer 1471.
______
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VEDLEGG VII
MØNSTER
EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT FOR DELER
Navn på
vedkommende myndighet

Melding om tildeling, nektelse, tilbakekalling eller utvidelse av EF-typegodkjenning av deler med hensyn til styrken
til et veltevern (veltehytte eller velteramme) samt styrken til dets feste til traktoren
EF-typegodkjenning av deler nr. .......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ utvidelse(1)
1.

Veltevernets varemerke eller handelsnavn ...........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

2.

Navn og adresse til veltevernets produsent .........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

3.

Eventuelt navn og adresse til veltevernprodusentens representant ......................................................................
..............................................................................................................................................................................

4.

Varemerke eller handelsnavn, type og handelsbetegnelse på den traktoren som veltevernet er beregnet på ......
..............................................................................................................................................................................

5.

Utvidelse av EF-typegodkjenning av deler til følgende traktortype(r): ...............................................................

5.1.

Traktorens masse uten ballast, som definert i vedlegg II nr. 1.3, overstiger/overstiger ikke(2) referansemassen
brukt under prøvingen, med mer enn 5 %.

5.2.

Innfestingsmetoden og festepunkten er/er ikke(2) like.

5.3.

Alle deler som tjener som støtter for veltevernet, er/er ikke(2) like.

6.

Framvist for EF-typegodkjenning av deler den ...................................................................................................

7.

Prøvingslaboratorium ..........................................................................................................................................

8.

Dato og nummer på prøvingslaboratoriets rapport

9.

Date for tildeling/nektelse/tilbakekalling av EF-typegodkjenning av deler(2) ....................................................

10.

Dato for tildeling/nektelse/tilbakekalling av utvidelse av EF-typegodkjenning av deler(2) ................................

11.

Sted ......................................................................................................................................................................

12.

Dato ......................................................................................................................................................................

13.

Følgende dokumenter, som er påført EF-typegodkjenningsnummeret for deler angitt ovenfor, er vedlagt dette
dokumentet (f.eks. prøvingssenterets rapport) .....................................................................................................

14.

Eventuelle merknader ..........................................................................................................................................

15.

Underskrift ...........................................................................................................................................................

—————
(1)
(2)

Angi eventuelt om dette er første, andre osv. utvidelse av den opprinnelige EF-typegodkjenningen av deler.
Stryk det som ikke passer.

______
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VEDLEGG VIII

Vilkår for EF-typegodkjenning
1.

Søknad om EF-typegodkjenning av en traktor med hensyn til et velteverns styrke og styrken til dets feste til
traktoren skal inngis av traktorprodusenten eller dennes representant.

2.

En traktor som er representativ for den traktortypen som skal godkjennes, og som har behørig godkjent veltevern og
feste montert, skal framvises for den tekniske instansen som er ansvarlig for å foreta typegodkjenningsprøvingene.

3.

Den tekniske instansen som er ansvarlig for å gjennomføre typegodkjenningsprøvingene, skal kontrollere om den
godkjente typen veltevern er beregnet på montering på den traktortypen som det søkes om typegodkjenning av.
Den tekniske instansen skal særlig forvisse seg om at veltevernets feste er i samsvar med den typen som ble prøvd
da EF-typegodkjenningen ble gitt.

4.

Innehaveren av EF-typegodkjenningen kan be om å få denne utvidet slik at den omfatter andre typer veltevern.

5.

Vedkommende myndigheter skal gi slik utvidelse på følgende vilkår:

5.1. Den nye typen veltevern og dens feste til traktoren er tildelt EF-typegodkjenning av deler.
5.2. Den er beregnet på montering på den traktortypen som det søkes om utvidelse av EF-typegodkjenning for.
5.3. Veltevernets feste til traktoren er i samsvar med det som ble prøvd da EF-typegodkjenningen ble gitt.
6.

Et dokument som vist i vedlegg IX, skal vedlegges EF-typegodkjenningsdokumentet for hver typegodkjenning
eller hver utvidelse av en typegodkjenning som er gitt eller nektet.

7.

Kontrollene fastsatt i nr. 2 og 3 gjennomføres ikke dersom søknaden om EF-typegodkjenning av en traktortype
blir inngitt samtidig med søknaden om EF-typegodkjenning av en type veltevern beregnet på montering på den
traktortypen som det søkes om EF-typegodkjenning av.
______
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VEDLEGG IX
MØNSTER
Navn på
vedkommende myndighet

VEDLEGG TIL EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENTET FOR EN TRAKTOR MED HENSYN TIL
VELTEVERNETS STYRKE (VELTEHYTTE ELLER VELTERAMME) OG STYRKEN TIL DETS FESTE
TIL TRAKTOREN
(Artikkel 4 nr. 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/37/EF om typegodkjenning av jordbruks- eller
skogbrukstraktorer, tilhengere og utskiftbare trukne maskiner, samt deres systemer, deler og tekniske enheter, og om
oppheving av direktiv 74/150/EØF )
EF-typegodkjenningsnummer ............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... utvidelse(1)
1.

Traktorens varemerke eller handelsnavn .............................................................................................................

2.

Traktortype ...........................................................................................................................................................

3.

Traktorprodusentens navn og adresse ..................................................................................................................

4.

Eventuelt navn og adresse til produsentens representant ....................................................................................

5.

Veltevernets varemerke eller handelsnavn ...........................................................................................................

6.

Utvidelse av EF-typegodkjenning til følgende type(r) veltevern ........................................................................

7.

Traktoren framstilt for EF-typegodkjenning den .................................................................................................

8.

Teknisk instans ansvarlig for samsvarskontroll av EF-typegodkjenning ............................................................

9.

Dato for rapport utstedt av denne instansen ........................................................................................................

10.

Nummer på rapport utstedt av denne instansen ...................................................................................................

11.

EF-typegodkjenning med hensyn til veltevernets styrke og styrken til dets feste til traktoren er gitt/nektet(2) ..
..............................................................................................................................................................................

12.

Utvidelse av EF-typegodkjenning med hensyn til veltevernets styrke og styrken til dets feste til traktoren er
gitt/nektet(2) .........................................................................................................................................................

13.

Sted ......................................................................................................................................................................

14.

Dato ......................................................................................................................................................................

15.

Underskrift ...........................................................................................................................................................

_______________
(1) Angi eventuelt om dette er første, andre osv. utvidelse av den opprinnelige EF-typegodkjenningen.
(2) Stryk det som ikke passer.

______
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VEDLEGG X
DEL A
Opphevet direktiv med oversikt over endringer
(nevnt i artikkel 13)
Rådsdirektiv 77/536/EØF
(EFT L 220 av 29.8.1977, s. 1)
Del X i vedlegg I til tiltredelsesakten av 1979
(EFT L 291 av 19.11.1979, s. 108)
Del IX A i vedlegg I til tiltredelsesakten av 1985
(EFT L 302 av 15.11.1985, s. 209)
Rådsdirektiv 87/354/EØF
(EFT L 192 av 11.7.1987, s. 43)

Bare når det gjelder henvisningene til direktiv 77/536/
EØF i nr. 9 bokstav a) i vedlegget

Rådsdirektiv 89/680/EØF
(EFT L 398 av 30.12.1989, s. 26)
Avsnitt XI bokstav C nr. II.2 i vedlegg I til
tiltredelsesakten av 1994
(EFT C 241 av 29.8.1994, s. 205)
Kommisjonsdirektiv 1999/55/EF
(EFT L 146 av 11.6.1999, s. 28)
Avsnitt I bokstav A nr. 21 i vedlegg II til
tiltredelsesakten av 2003
(EUT L 236 av 23.9.2003, s. 53)
Rådsdirektiv 2006/96/EF
(EUT L 363 av 20.12.2006, s. 81)

Bare når det gjelder henvisningene til direktiv 77/536/
EØF i artikkel 1 og nr. 20 i del A i vedlegget

DEL B
Oversikt over frister for innarbeiding i nasjonal lovgivning og anvendelse
(nevnt i artikkel 13)
Direktiv

Anvendelsesdato

77/536/EØF

29. desember 1978

—

87/354/EØF

31. desember 1987

—

89/680/EØF

3. januar 1990

—

1999/55/EF

30. juni 2000(1)

—

2006/96/EF

1. januar 2007

—

()
1

Frist for innarbeiding

I samsvar med artikkel 2 i direktiv 1999/55/EF:
«1. Fra 1. juli 2000 kan medlemsstatene ikke:
–
for en traktortype nekte å gi EF-typegodkjenning, å utstede dokumentet fastsatt i artikkel 10 nr. 1 tredje strekpunkt i
direktiv 74/150/EØF, eller å gi nasjonal typegodkjenning, eller
–
forby at traktorer tas i bruk,
dersom de aktuelle traktorene oppfyller kravene i direktiv 77/536/EØF, som endret ved dette direktiv.
2. Fra 1. januar 2001 kan medlemsstatene:
–
ikke lenger utstede dokumentet fastsatt i artikkel 10 nr. 1 tredje strekpunkt i direktiv 74/150/EØF for en traktortype som ikke
oppfyller kravene i direktiv 77/536/EØF, som endret ved dette direktiv,
–
nekte å gi nasjonal typegodkjenning til en traktortype som ikke oppfyller kravene i direktiv 77/536/EØF, som endret ved dette
direktiv.»
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VEDLEGG XI
SAMMENLIGNINGSTABELL
Direktiv 77/536/EØF

Direktiv 1999/55/EF

Dette direktiv

Artikkel 9

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikkel 2

Artikkel 2

Artikkel 3

Artikkel 3

Artikkel 4

Artikkel 4

Artikkel 5

Artikkel 5

Artikkel 6

Artikkel 6

Artikkel 7

Artikkel 7

—
Artikkel 2

Artikkel 8

Artikkel 8

Artikkel 9

Artikkel 10 og 11

Artikkel 10 og 11

Artikkel 12 nr. 1

—

Artikkel 12 nr. 2

Artikkel 12

—

Artikkel 13

—

Artikkel 14

Artikkel 13

Artikkel 15

Vedlegg I-IX

Vedlegg I-IX

—

Vedlegg X

—

Vedlegg XI
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/75/EF

2016/EØS/12/17

av 13. juli 2009
om veltevern på jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul (statisk prøving)
(kodifisert utgave)(*)
EUROPAPARLAMENTET OG
EUROPEISKE UNION HAR —

RÅDET

FOR

DEN

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

3)

Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstatenes
forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding
i nasjonal lovgivning av direktivene angitt i
vedlegg X del B —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske
og sosiale komité(1),
Artikkel 1
etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og
og ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

Rådsdirektiv 79/622/EØF av 25. juni 1979 om tilnærming
av medlemsstatenes lovgivning om veltevern for
jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul (statisk
prøving)(3) er blitt vesentlig endret flere ganger(4).
Av klarhetshensyn og av praktiske årsaker bør nevnte
direktiv kodifiseres.
Direktiv 79/622/EØF er et av særdirektivene etter den
EF-typegodkjenningsrutinen som ble innført i henhold til
rådsdirektiv 74/150/EØF av 4. mars 1974 om tilnærming
av medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning
av jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul, erstattet
ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/37/EF av
26. mai 2003 om typegodkjenning av jordbruks- eller
skogbrukstraktorer, tilhengere og utskiftbare trukne
maskiner, samt deres systemer, deler og tekniske enheter(5),
og fastsetter tekniske krav til utforming og konstruksjon
av jordbruks- eller skogbrukstraktorer med hensyn til
veltevern (statisk prøving). Disse tekniske kravene
gjelder tilnærmingen av medlemsstatenes lovgivning for
at den framgangsmåten for EF-typegodkjenning som ble
innført ved direktiv 2003/37/EF, skal kunne få anvendelse
på alle typer traktorer. De bestemmelsene om jordbrukseller skogbrukstraktorer, tilhengere og utskiftbare
trukne maskiner samt deres systemer, deler og tekniske
enheter som er fastsatt i direktiv 2003/37/EF, får derfor
anvendelse på dette direktiv.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 261 av 3.10.2009, s. 40, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 126/2011 av 2. desember 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 15 av 15.3.2012, s. 8.
1
( ) EUT C 211 av 19.8.2008, s. 17.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 17.6.2008 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og
rådsbeslutning av 22.6.2009.
(3) EFT L 179 av 17.7.1979, s. 1.
(4) Se vedlegg X del A.
(5) EUT L 171 av 9.7.2003, s. 1.

Dette direktiv får anvendelse på traktorer som definert i
artikkel 2 bokstav j) i direktiv 2003/37/EF med følgende
egenskaper:

a) klaring under bakaksel på høyst 1 000 mm,

b) fast eller regulerbar sporvidde på en av drivakslene på
1 150 mm eller mer,

c) mulighet for montering av en flerpunktskopling for
redskaper som kan henges på, samt en trekkbom,

d) masse på 800 kg eller mer, tilsvarende traktorens egenvekt
som nevnt i nr. 2.1.1 i vedlegg I til direktiv 2003/37/EF,
herunder veltevernet montert i samsvar med dette direktiv
og dekk med største dimensjon anbefalt av produsenten.

Artikkel 2
1. Hver medlemsstat skal gi EF-typegodkjenning av deler for
enhver type veltevern og dets fester til traktoren som oppfyller
kravene til oppbygging og prøving fastsatt i vedlegg I-V.

2. En medlemsstat som har gitt EF-typegodkjenning av
deler, skal treffe nødvendige tiltak for å kontrollere, i den
utstrekning det trengs og om nødvendig i samarbeid med
vedkommende myndigheter i de øvrige medlemsstatene, at
produksjonsmodellene er i samsvar med den godkjente typen.
Slik kontroll skal begrenses til stikkprøvekontroller.
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Artikkel 3
Medlemsstatene skal for hver type veltevern og dets fester til
traktoren som de godkjenner i henhold til artikkel 2, utstede
til produsenten av traktoren eller veltevernet, eller til dennes
representant, et EF-typegodkjenningsmerke for deler som er i
samsvar med modellen vist i vedlegg VI.
Medlemsstatene skal treffe alle hensiktsmessige tiltak for å
hindre bruk av merker som kan forårsake forveksling mellom
veltevern som er typegodkjent i samsvar med artikkel 2, og
andre innretninger.
Artikkel 4
Ingen medlemsstat kan forby at veltevern eller dets traktorfester
bringes i omsetning med begrunnelse i deres konstruksjon
dersom de er påført EF-typegodkjenningsmerket for deler.
En medlemsstat kan imidlertid forby at veltevern som er påført
EF-typegodkjenningsmerket for deler, bringes i omsetning,
dersom de systematisk ikke er i samsvar med den godkjente
typen.
Denne medlemsstaten skal umiddelbart underrette de andre
medlemsstatene og Kommisjonen om de tiltakene som er
truffet, og skal begrunne dem.
Artikkel 5
Vedkommende myndigheter i hver medlemsstat skal
innen én måned sende til vedkommende myndigheter
i de andre medlemsstatene et eksemplar av EFtypegodkjenningsdokumentene for deler, som det er vist et
eksempel på i vedlegg VII, utfylt for hver type veltevern som
de godkjenner eller nekter å godkjenne.
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2. Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal innen
én måned underrette hverandre om enhver tilbakekalling av
EF-typegodkjenning av deler, og om begrunnelsen for dette
tiltaket.

Artikkel 7
Alle vedtak som gjøres i henhold til de bestemmelsene som
vedtas i forbindelse med gjennomføringen av dette direktiv
om å nekte eller tilbakekalle EF-typegodkjenning av deler for
veltevern og deres fester til traktoren, eller å forby at de bringes
i omsetning eller tas i bruk, skal være utførlig begrunnet.

Slike vedtak skal meddeles den berørte part, som samtidig skal
underrettes om den klageadgangen som foreligger i henhold til
gjeldende lovgivning i medlemsstatene, og om fristen for slik
klage.

Artikkel 8
1. Medlemsstatene kan ikke nekte å gi EF-typegodkjenning,
utstede dokumentet fastsatt i artikkel 2 bokstav u) i
direktiv 2003/37/EF eller gi nasjonal typegodkjenning for
en traktortype med begrunnelse i veltevernet, dersom dette
oppfyller kravene i vedlegg I-IX.

2. Medlemsstatene kan ikke utstede dokumentet beskrevet i
artikkel 2 bokstav u) i direktiv 2003/37/EF for en traktortype
som ikke oppfyller kravene i dette direktiv.

Medlemsstatene kan nekte å gi nasjonal typegodkjenning for
en traktortype som ikke oppfyller kravene i dette direktiv.

Artikkel 9
Artikkel 6
1. Dersom medlemsstaten som har gitt EF-typegodkjenning
av deler, finner at flere veltevern og deres fester til traktoren
som er påført samme EF-typegodkjenningsmerke for deler,
ikke er i samsvar med den typen som den har godkjent, skal
den treffe nødvendige tiltak for å sikre at produksjonsmodeller
er i samsvar med den godkjente typen.
Vedkommende myndigheter i denne medlemsstaten
skal underrette vedkommende myndigheter i de andre
medlemsstatene om de tiltakene som er truffet, og som dersom
det forekommer alvorlig og gjentatt mangel på samsvar, om
nødvendig kan omfatte tilbakekalling av EF-typegodkjenningen
av deler.
Disse myndighetene skal treffe de samme tiltakene dersom
de underrettes av vedkommende myndigheter i en annen
medlemsstat om slik mangel på samsvar.

Medlemsstatene kan ikke nekte registrering eller forby salg,
førstegangs ibruktaking eller bruk av traktorer med begrunnelse
i veltevernet dersom dette oppfyller kravene i vedlegg I-IX.

Artikkel 10
Med henblikk på EF-typegodkjenning skal enhver traktor som
artikkel 1 viser til, være utstyrt med et veltevern som oppfyller
kravene fastsatt i vedlegg I-IV.

Traktorer definert i artikkel 1 i europaparlaments- og
rådsdirektiv 2009/57/EF av 13. juli 2009 om veltevern på
jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul(6) kan imidlertid
i forbindelse med EF-typegodkjenning være utstyrt med
veltevern som oppfyller kravene fastsatt i vedlegg I-IV i nevnte
direktiv.
(6)

EUT L 261 av 3.10.2009, s. 1.
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Artikkel 11

Artikkel 14

De endringene som er nødvendige for å tilpasse kravene
i vedlegg I-IV til den tekniske utvikling, skal vedtas etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 20 nr. 3 i direktiv 2003/37/
EF.

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.
Det får anvendelse fra 1. januar 2010.

Artikkel 12
Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de
viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 15
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Artikkel 13
Direktiv 79/622/EØF, endret ved rettsaktene oppført i vedlegg
X del A, oppheves, uten at det berører medlemsstatenes
forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i nasjonal
lovgivning av direktivene angitt i vedlegg X del B.

Utferdiget i Brussel, 13. juli 2009.

For Europaparlamentet

For Rådet

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

H.-G. PÖTTERING

E. ERLANDSSON

President

Formann

25.2.2016
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VEDLEGG I
Vilkår for EF-typegodkjenning av deler
1.

DEFINISJON

1.1.

Med veltevern (veltehytte eller velteramme) menes det vern på en traktor som har som hovedformål å unngå
eller begrense den faren som føreren utsettes for dersom traktoren velter under normal bruk.

1.2.

Veltevernene nevnt i nr. 1.1 kjennetegnes ved at de under prøvingene beskrevet i vedlegg II og III sikrer et
innvendig fritt rom som er tilstrekkelig stort til å verne føreren.

2.

GENERELLE KRAV

2.1.

Hvert veltevern og dets fester til traktoren skal være utformet og konstruert slik at de oppfyller hovedformålet
fastsatt i nr. 1.

2.2.

Dette vilkåret anses å være oppfylt dersom kravene i vedlegg II og III er overholdt.

3.

SØKNAD OM EF-TYPEGODKJENNING AV DELER

3.1.

Søknaden om EF-typegodkjenning med hensyn til styrken til et veltevern og styrken til dets fester til traktoren
skal inngis av traktorprodusenten, av produsenten av veltevernet eller av deres respektive representanter.

3.2.

Søknaden om EF-typegodkjenning skal være vedlagt dokumentene nevnt nedenfor i tre eksemplarer med
følgende opplysninger:
–

typetegning, der enten tegningens målestokk eller hovedmålene til veltevernet er angitt på tegningen.
Denne tegningen skal særlig vise innfestingens enkeltdeler,

–

fotografier tatt fra siden og bakfra som viser innfestingens enkeltdeler,

–

kort beskrivelse av veltevernet, herunder konstruksjonsmåte, opplysninger om montering på traktoren, og
eventuelt opplysninger om kledning, atkomst- og rømningsmuligheter, innvendig polstring og tiltak for å
hindre ytterligere rulling samt opplysninger om oppvarming og ventilasjon,

–

opplysninger om materialer brukt i bærende deler, herunder festebraketter og festebolter (se vedlegg V).

3.3.

En traktor som er representativ for den traktortypen som veltevernet som skal godkjennes, er beregnet på,
skal framvises for den tekniske instansen som er ansvarlig for å foreta typegodkjenningsprøvingene. Denne
traktoren skal ha veltevernet montert.

3.4.

Innehaveren av EF-typegodkjenningen av deler kan be om å få denne utvidet slik at den omfatter andre
traktortyper. Vedkommende myndighet som har gitt den opprinnelige EF-typegodkjenningen av deler, skal
gi slik utvidelse dersom det godkjente veltevernet og traktortypen(e) som det bes om utvidelse for, oppfyller
følgende vilkår:
–

traktorens masse uten ballast, som definert i vedlegg II nr. 1.3, overstiger ikke referansemassen brukt
under prøvingen med mer enn 5 %,

–

innfestingsmetoden og de delene på traktoren som festene er framstilt for, er like,

–

alle deler, for eksempel skvettskjermer og motorpansere, som kan være støtte for veltevernet, er like,

–

setets plassering og kritiske mål innenfor veltevernets og plasseringene av veltevernet og traktoren i
forhold til hverandre skal være slik at frisonen fortsatt er beskyttet av veltevernet gjennom de ulike fasene
av prøvingene uansett deformasjoner.
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4.

MERKING

4.1.

Alle veltevern som er i samsvar med den godkjente typen, skal ha følgende merking:

4.1.1.

varemerke eller handelsnavn,

4.1.2.

et typegodkjenningsmerke for deler som er i samsvar med mønsteret i vedlegg VI,

4.1.3.

veltevernets serienummer,

4.1.4.

varemerke og traktortype(r) som veltevernet er beregnet på.

4.2.

Alle disse opplysningene skal stå på en liten plate.

4.3.

Denne merkingen skal være synlig, lett leselig og ikke kunne fjernes.
______
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VEDLEGG II
Vilkår for prøving av styrken til et veltevern og dets fester til traktoren
1.

GENERELLE KRAV

1.1.

Prøvingens formål
Prøving ved bruk av spesialinnretninger har som formål å simulere de belastningene som et veltevern
utsettes for når traktoren velter. Slik prøving, beskrevet i vedlegg III, gjør det mulig å vurdere styrken til
veltevernet og til alle braketter som fester det til traktoren, samt styrken til alle deler på traktoren som
overfører prøvingskraften.

1.2.

Forberedelse til prøving

1.2.1.

Veltevernet skal være i samsvar med spesifikasjonene for produksjonsserien. Det skal være festet til en
av traktorene det er beregnet på, i samsvar med produsentens angitte festemetode. Det kreves ikke en
komplett traktor for prøvingen. Veltevernet og de deler på traktoren som det er festet til, skal imidlertid
utgjøre en driftsklar enhet, heretter kalt «enheten».

1.2.2.

Enheten skal forankres til prøvebenken slik at de delene som forbinder enheten og prøvebenken, ikke
deformeres vesentlig i forhold til veltevernet under belastning. Metoden for å feste enheten til prøvebenken
må ikke i seg selv endre enhetens styrke.

1.2.3.

Enheten skal støttes opp og sikres eller endres slik at prøvingsenergien opptas av veltevernet og dets feste
til traktorens stive deler.

1.2.3.1.

For å kunne oppfylle kravene i nr. 1.2.3 skal endringen låse ethvert avfjæringssystem på traktoren slik at
det sikres at det ikke tar opp noe av prøvingsenergien.

1.2.4.

For prøvingen skal traktoren være utstyrt med alle konstruksjonselementer som inngår i produksjonsserien,
og som kan påvirke veltevernets styrke, eller som kan være nødvendig for styrkeprøvingen.
Deler som kan skape fare i frisonen, skal også være montert, slik at det kan undersøkes om kravene i nr.
4 er oppfylt.
Alle deler som føreren selv kan fjerne, skal fjernes ved prøving. Dersom det er mulig å holde dørene og
rutene åpne eller å fjerne dem når traktoren er i bruk, skal de holdes åpne eller være fjernet under prøving,
slik at de ikke øker veltevernets styrke. Dersom de i denne stillingen utgjør en fare for føreren i tilfelle
traktoren velter, skal dette framgå av prøvingsrapporten.

1.3.

Traktorens masse
Referansemassen mt brukt i formlene (se vedlegg III) for å beregne energiene og trykkraften skal være
minst slik som definert i nr. 2.1.1 i vedlegg I til direktiv 2003/37/EF (dvs. uten valgfritt tilleggsutstyr, men
med kjølevæske, smøremiddel, drivstoff, verktøy og fører) pluss veltevernet minus 75 kg.
Ballast, hjulvekter, påmonterte redskaper, påmontert utstyr og alt spesialutstyr er ikke inkludert.

2.

APPARATER OG UTSTYR

2.1.

Horisontal belastningsprøving (fra siden og i lengderetningen)

2.1.1.

Materiell, utstyr og fastgjøringsmidler egnet til å sikre at enheten er tilstrekkelig festet til prøvebenken,
uavhengig av dekkene, dersom de er med.

2.1.2.

Midler til å påføre en horisontal kraft mot veltevernet ved hjelp av en stiv bjelke som vist i figur 1 og 2 i
vedlegg IV.

2.1.2.1.

Den vertikale siden av den stive bjelkens tverrsnitt skal være 150 mm.

2.1.2.2.

Det skal sørges for en jevn fordeling av belastningen vinkelrett på belastningsretningen og langs en bjelke
som er minst 250 mm og høyst 700 mm lang, eller som er nøyaktig lik ett av intervallene på 50 mm
mellom disse lengdene.
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2.1.2.3.

De kantene på bjelken som er i kontakt med veltevernet, skal være buet med en radius på høyst 50 mm.

2.1.2.4.

Universalledd, eller tilsvarende, skal inkorporeres for å sikre at belastningsinnretningen ikke tvinger
vernet til rotasjon eller deformasjon i noen annen retning enn belastningsretningen.

2.1.2.5.

Dersom den horisontale lengden til veltevernet som belastningen skal påføres, ikke utgjør en rett linje
vinkelrett på belastningsretningen, skal rommet fylles opp slik at belastningen fordeles over denne
lengden.

2.1.3.

Utstyr for måling i den utstrekning det er teknisk mulig, av energien opptatt av veltevernet og de stive deler
på traktoren som dette er festet til, for eksempel ved måling av kraften utøvd langs dens påføringsretning
og den tilsvarende deformasjon i forhold til et punkt på traktorens understell.

2.1.4.

Utstyr til å fastslå at ingen del av veltevernet har trengt inn i frisonen under prøvingen. Det kan brukes en
rigg som tilsvarer figur 6a, 6b og 6c i vedlegg IV.

2.2.

Vertikal belastningsprøving (bakfra og forfra)

2.2.1.

Materiell, utstyr og fastgjøringsmidler egnet til å sikre at traktoren er tilstrekkelig festet til prøvebenken,
uavhengig av dekkene.

2.2.2.

Innretning til å påføre en vertikal kraft mot veltevernet som vist i figur 3 i vedlegg IV, herunder en stiv
belastningsbjelke med bredde på 250 mm.

2.2.3.

Utstyr for måling av den totale vertikale kraften som anvendes.

2.2.4.

Utstyr til å fastslå at ingen del av veltevernet har trengt inn i frisonen under prøvingen. Det kan brukes en
rigg som tilsvarer figur 6a, 6b og 6c i vedlegg IV.

2.3.

Måletoleranser

2.3.1.

Mål: ± 3 mm.

2.3.2.

Deformasjon: ± 3 mm.

2.3.3.

Traktormasse: ± 20 kg.

2.3.4.

Belastninger og krefter: ± 2 %.

2.3.5.

Belastningsretning: avvik fra horisontal og vertikal retning angitt i vedlegg III:
–

ved begynnelsen av prøvingen, under nullbelastning : ± 2°,

–

under prøving, under belastning: 10° over og 20° under horisontalen. Disse variasjonene bør holdes
på et minimum.

3.

PRØVING

3.1.

Alminnelige krav

3.1.1.

Rekkefølge ved prøving

3.1.1.1.

Prøvingene skal utføres i følgende rekkefølge:

3.1.1.1.1.

Belastning i lengderetningen (nr. 1.2 i vedlegg III)
For traktorer med minst 50 % av massen definert i nr. 1.3 på bakhjulene skal belastningen i lengderetningen
påføres bakfra (tilfelle 1). For andre traktorer skal belastningen i lengderetningen påføres forfra (tilfelle 2).
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3.1.1.1.2.

Første vertikale belastningsprøving
Den første vertikale belastningsprøvingen skal utføres på den samme enden av veltevernet som
belastningen i lengderetningen, dvs.:
–

bak i tilfelle 1 (nr. 1.5 i vedlegg III), eller

–

foran i tilfelle 2 (nr. 1.6 i vedlegg III).

3.1.1.1.3.

Belastning i lengderetningen (nr. 1.3 i vedlegg III)

3.1.1.1.4.

Andre vertikale belastningsprøving
Andre vertikale belastningsprøving skal utføres på motsatt ende av veltevernet i forhold til belastningen i
lengderetningen, dvs.:

3.1.1.1.5.

–

foran i tilfelle 1 (nr. 1.6 i vedlegg III), eller

–

bak i tilfelle 2 (nr. 1.5 i vedlegg III).

Andre belastning i lengderetningen (nr. 1.7 i vedlegg III)
Andre belastning i lengderetningen skal påføres traktorer påmontert et veltevern beregnet på å tippe når
belastningen i lengderetningen (se nr. 3.1.1.1.1) ikke ble påført i den retningen som ville fått veltevernet
til å tippe.

3.1.1.2.

Dersom noen del av festeutstyret beveger seg eller ryker under prøvingen, skal prøvingen gjentas.

3.1.1.3.

Det skal ikke foretas noen reparasjoner eller justeringer av traktoren eller veltevernet under prøvingen.

3.1.2.

Hjulsporvidde
Hjulene skal fjernes eller innstilles på en sporvidde som sikrer at det ikke kan oppstå noen forstyrrelse i
forhold til veltevernet under prøvingen.

3.1.3.

Demontering av deler som ikke utgjør noen fare
Alle deler på traktoren og veltevernet som i egenskap av hele enheter utgjør et vern for føreren, herunder
beskyttelse mot været, skal leveres sammen med traktoren for kontroll.
Veltevernet som skal prøves, trenger ikke være utstyrt med front-, side- og bakruter av sikkerhetsglass
eller tilsvarende materiale eller med avtakbare plater eller noe utstyr eller tilbehør som ikke har noen
funksjon for veltevernets styrke, og som ikke kan medføre fare i tilfelle velt.

3.1.4.

Måleutstyr
Veltevernet skal være utstyrt med de instrumentene som er nødvendige for å oppnå de data som kreves
for å tegne diagrammet over kraft/deformasjon (se figur 4 i vedlegg IV). Samlet og varig deformasjon av
veltevernet skal måles og registreres for hvert trinn i prøvingen (se figur 5 i vedlegg IV).

3.1.5.

Belastningsretning
For en traktor hvis sete ikke befinner seg i traktorens midtplan i lengderetningen og/eller der førervernets
motstandsdyktighet er asymmetrisk, skal sidebelastningen skje på den siden som mest sannsynlig vil føre
til inntrengning i frisonen under prøvingen (se også nr. 1.3 i vedlegg III).

4.

GODKJENNINGSVILKÅR

4.1.

Et veltevern innlevert til EF-typegodkjenning skal anses å oppfylle kravene til styrke dersom det etter
prøvingen oppfyller følgende vilkår:

4.1.1.

Under prøvingen angitt i nr. 1.2, 1.3, 1.5 og 1.6, og eventuelt i nr. 1.7, i vedlegg III må ingen del av
veltevernet ha trengt inn i noen del av frisonen beskrevet i nr. 3.2 i vedlegg III og ingen del av frisonen ha
vært ubeskyttet av veltevernet.
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Dersom det er utført en overbelastningsprøving, skal den påførte kraften når den angitte energien opptas,
være større enn 0,8 Fmax både under hovedprøvingen og den aktuelle overbelastningsprøvingen (se
figur 4b og 4c i vedlegg IV).
4.1.2.

Veltevernet må ikke påvirke setets struktur under prøvingen.

4.1.3.

Når det nødvendige energinivået oppnås ved hver foreskrevne horisontale belastningsprøving, skal
kraften være over 0,8 Fmax.

4.2.

I tillegg skal det ikke være andre deler som representerer noen særlig fare for føreren, for eksempel
utilstrekkelig innvendig polstring i taket eller på andre deler som førerens hode kan treffe.

5.

PRØVINGSRAPPORT

5.1.

Prøvingsrapporten skal vedlegges EF-typegodkjenningsdokumentet nevnt i vedlegg VII. Rapportens
utforming skal være som vist i vedlegg V. Den skal omfatte følgende:

5.1.1.

En generell beskrivelse av veltevernets form og konstruksjon (se vedlegg V for de lovbestemte målene),
herunder opplysninger om normale på- og avstigningsmuligheter samt rømningsmuligheter, oppvarmingsog ventilasjonsanlegg og annet tilbehør dersom slikt forekommer og vil kunne påvirke frisonen eller
medføre fare.

5.1.2.

Opplysninger om alle spesialdeler som f.eks. innretninger for å hindre at traktoren forsetter å rulle.

5.1.3.

En kort beskrivelse av all innvendig polstring.

5.1.4.

En angivelse av type frontrute og vindusmateriale som er brukt, samt av enhver EF-merking eller annet
godkjenningsmerke.

5.2.

Dersom EF-typegodkjenning av deler utvides til andre traktortyper, skal rapporten inneholde en nøyaktig
henvisning til rapporten for den opprinnelige EF-typegodkjenningen samt nøyaktige angivelser med
hensyn til kravene som er fastsatt i nr. 3.4 i vedlegg I.

5.3.

Rapporten skal klart angi hvilken traktortype (varemerke, type, handelsbetegnelse osv.) som er brukt til
prøving, og hvilke traktortyper veltevernet er beregnet på.

6.

SYMBOLER
mt = traktorens referansemasse (kg), som definert i nr. 1.3.
D = deformasjon (mm) av veltevernet på det punkt og i den retning belastningen er påført.
D’ = deformasjon (mm) av veltevernet for beregnet nødvendig energi.
F = statisk belastningskraft (N) (newton).
Fmax = høyeste statiske belastningskraft når belastningen påføres (N), unntatt overbelastning.
F’ = kraft for beregnet nødvendig energi.
F-D

= kraft/deformasjonskurve.

Eis = energimengde som skal opptas ved belastning fra siden (J) (joule).
Eil 1 = energimengde som skal opptas ved belastning i lengderetningen (J).
Eil 2 = energimengde som skal opptas under påføring av annen belastning i lengderetningen (J) (joule).
Fr = anvendt kraft ved vertikal belastningsprøving bak (N).
Ff = anvendt kraft ved vertikal belastningsprøving foran (N).
______
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VEDLEGG III

PRØVINGSMETODE
1.

HORISONTAL OG VERTIKAL BELASTNINGSPRØVING

1.1.

Alminnelige bestemmelser for horisontal belastningsprøving

1.1.1.

Belastningene som påføres på veltevernet, skal fordeles ved hjelp av en stiv bjelke som overholder
spesifikasjonene fastsatt i nr. 2.1.2 i vedlegg II, plassert normalt på belastningens påføringsretning. Den stive
bjelken kan være utstyrt med en innretning som skal hindre at den flytter seg sidelengs. Deformasjonshastigheten
må under belastningen ikke være større enn 5 mm/s. Mens belastningen påføres, skal F og D registreres
samtidig ved deformasjonsøkninger på 15 mm eller mindre, for å sikre nøyaktighet. Så snart den første
påføringen har begynt, skal ikke belastningen reduseres før prøvingen er fullført, men det er om ønskelig
tillatt å stoppe økningen av belastningen, for eksempel for å registrere målinger.

1.1.2.

Dersom det konstruksjonselementet som belastningen skal påføres på, er buet, skal spesifikasjonene i
nr. 2.1.2.5 i vedlegg II overholdes. Påføringen av en belastning skal imidlertid også oppfylle kravene i nr. 1.1.1
ovenfor og i nr. 2.1.2 i vedlegg II.

1.1.3.

Dersom det ikke er noe tverrgående konstruksjonselement ved påføringspunktet, kan det ved prøvingen
benyttes en midlertidig prøvebjelke som ikke gir vernet ekstra styrke.

1.1.4.

Vernet skal kontrolleres visuelt når belastningen fjernes etter hver fullførte belastningsprøving. Dersom det
har oppstått brudd eller sprekker under belastningen, skal overbelastningsprøvingen angitt i nr. 1.4 nedenfor
utføres før man går over til neste belastning i rekkefølgen angitt i nr. 3.1.1.1 i vedlegg II.

1.2.

Belastning i lengderetningen (se figur 2 i vedlegg IV)
Belastningen skal påføres horisontalt og parallelt med traktorens vertikale midtplan.
For traktorer der minst 50 % av den massen som definert i nr. 1.3 i vedlegg II, hviler på bakhjulene, skal
belastningen i lengderetningen bakfra og belastningen fra siden påføres på forskjellige sider av veltevernets
midtplan i lengderetningen. For traktorer med minst 50 % av deres masse på forhjulene skal belastningen
forfra i lengderetningen skje på samme side på veltevernets midtplan i lengderetningen som belastningen fra
siden.
Den skal legges mot veltevernets øverste tverrgående konstruksjonselement (dvs. den del som sannsynligvis
vil treffe bakken først ved en velt).
Påføringspunktet for belastningen skal befinne seg i en avstand som svarer til en seksdel av bredden på toppen
av veltevernet, målt innover fra det ytre hjørnet. Bredden av veltevernet skal være lik avstanden mellom to
linjer som går parallelt med traktorens vertikale midtplan som berører de ytre sidene av veltevernet i det
horisontalplanet, som berører toppen av de øverste tverrgående konstruksjonsdelene.
Lengden på bjelken skal være minst en tredel av veltevernets bredde (som tidligere beskrevet) og høyst 49 mm
større enn dette minimum.
Belastningen i lengderetningen påføres bakfra eller forfra som definert i nr. 3.1.1.1 i vedlegg II.
Prøvingen stoppes når:
a) belastningsenergien absorbert av veltevernet er større enn eller lik den nødvendige energitilførselen Eil 1
(der Eil 1 = 1,4 mt),
b) veltevernet trenger inn i frisonen eller etterlater frisonen ubeskyttet.

1.3.

Belastning fra siden (se figur 1 i vedlegg IV)
Belastningen skal påføres horisontalt 90° på traktorens vertikale midtplan. Den skal legges mot den øverste
kanten til veltevernet ved et punkt 300 mm foran setets referansepunkt med setet i bakerste posisjon (se
nr. 2.3.1). Dersom veltevernet har noe fremspring på siden som med sikkerhet vil treffe bakken først under
en velt, skal belastningen legges mot dette punktet. Ved prøving av en traktor med vendbar førerplass skal
belastningen påføres mot den øverste kanten til veltevernet, midt imellom setets to referansepunkter.
Bjelken skal være så lang som praktisk nødvendig, men ikke ha en lengde på over 700 mm.
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Prøvingen skal stoppes når:
a) belastningsenergien absorbert av veltevernet er større enn eller lik den nødvendige energitilførselen Eis
(der Eis = 1,75 mt), eller
b) veltevernet trenger inn i frisonen eller etterlater frisonen ubeskyttet.
1.4.

Overbelastningsprøving (se figur 4a, 4b og 4c i vedlegg IV)

1.4.1.

Overbelastningsprøving skal utføres dersom kraften avtar med mer enn 3 % under de siste 5 % av oppstått
deformasjon, når den nødvendige energien opptas av veltevernet (se figur 4b).

1.4.2.

Overbelastningsprøving omfatter gradvis økning av den horisontale belastningen ved økninger på 5 % av det
opprinnelige energibehovet opp til et maksimum på 20 % av tilleggsenergien (se figur 4c).

1.4.2.1. Overbelastningsprøvingen er tilfredsstillende dersom kraften etter hver økning på 5 %, 10 % eller 15 % av den
nødvendige energien avtar med mindre enn 3 % for en økning på 5 % og forblir over 0,8 Fmax.
1.4.2.2. Overbelastningsprøvingen er tilfredsstillende dersom kraften etter at veltevernet har opptatt 20 % av
tilleggsenergien, overstiger 0,8 Fmax.
1.4.2.3. Ytterligere brudd og sprekker og/eller inntrengning i frisonen eller manglende beskyttelse av denne sonen som
følge av elastisk deformasjon tillates under overbelastningsprøvingen. Etter at belastningen er fjernet, skal
imidlertid veltevernet ikke trenge inn i frisonen, som skal være fullstendig beskyttet.
1.5.

Vertikal belastningsprøving bak
Bjelken plasseres på den øverste tverrstangen bakerst på konstruksjonselementet, og resultanten av
belastningskreftene skal befinne seg i det vertikale referanseplanet i lengderetningen. En kraft Fr = 20 mt
påføres.
Dersom bakre del av veltevernets tak ikke kan motstå full belastning, skal denne påføres inntil taket er så
mye nedbøyd at det faller sammen med det planet som forbinder veltevernets øverste punkt med den delen av
traktorens bakpart som kan bære traktorens masse når den er veltet. Deretter fjernes kraften, og traktoren eller
belastningen flyttes slik at bjelken ligger over den del av veltevernet som nå vil bære traktoren når den velter
helt rundt. Kraften Fr påføres så.
Kraften Fr skal påføres i minst fem sekunder etter at den synlige deformasjonen har forsvunnet.
Prøvingen stoppes dersom veltevernet trenger inn i frisonen eller etterlater frisonen ubeskyttet.

1.6.

Vertikal belastningsprøving foran
Bjelken plasseres på den øverste tverrstangen foran på konstruksjonselementet, og resultanten av
belastningskreftene skal befinne seg i det vertikale referanseplanet i lengderetningen. En kraft Ff = 20 mt
påføres.
Dersom fremre del av veltevernets tak ikke kan motstå full belastning, skal denne påføres inntil taket er så
mye nedbøyd at det faller sammen med det planet som forbinder veltevernets øverste punkt med den delen av
traktorens forpart som kan bære traktorens masse når den er veltet. Deretter fjernes kraften, og traktoren eller
belastningen flyttes slik at bjelken ligger over den del av veltevernet som nå vil bære traktoren når den velter
helt rundt. Kraften Ff påføres så.
Kraften Ff skal påføres i minst fem sekunder etter at synlige deformasjoner har forsvunnet.
Prøvingen stoppes dersom veltevernet trenger inn i frisonen eller etterlater frisonen ubeskyttet.

1.7.

Andre belastning i lengderetningen
Belastningen påføres horisontalt parallelt med traktorens vertikale midtplan.
Andre belastning i lengderetningen påføres bakfra eller forfra som definert i nr. 3.1.1.1 i vedlegg II.
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Den skal påføres i motsatt retning av og mot hjørnet lengst bort fra belastningen i lengderetningen i nr. 1.2.
Den skal legges mot veltevernets øverste tverrgående konstruksjonselement (dvs. den delen som sannsynligvis
vil treffe bakken først ved en velt).
Påføringspunktet for belastningen skal befinne seg på en avstand som svarer til en seksdel av bredden på toppen
av veltevernet, målt innover fra det ytre hjørnet. Bredden av veltevernet er lik avstanden mellom to linjer som
går parallelt med traktorens vertikale midtplan og tangerer yttersidene av veltevernet i det horisontalplanet
som tangerer toppen av de øverste tverrgående konstruksjonselementene.
Bjelkens lengde skal være minst en tredel av veltevernets bredde (som tidligere beskrevet) og høyst 49 mm
større enn dette minimum.
Prøvingen stoppes når:
a) belastningsenergien absorbert av veltevernet er lik eller større enn den nødvendige energitilførselen Eil 2
(der Eil 2 = 0,35 mt), eller
b) veltevernet trenger inn i frisonen eller etterlater frisonen ubeskyttet.
2.

FRISONE

2.1.

Frisonen er illustrert i figur 6 i vedlegg IV og er definert i forhold til et vertikalt referanseplan i traktorens
generelle lengderetning og gjennom et referansepunkt for setet, som beskrevet i nr. 2.3, og rattets midtpunkt.
Referanseplanet skal antas å bevege seg horisontalt med setet og rattet under belastningen, men å forbli
vinkelrett på traktorens gulv eller veltevernet dersom sistnevnte er elastisk montert.
Dersom rattet kan reguleres, skal dets stilling være som ved normal kjøring når føreren sitter på setet.

2.2.

Frisonen avgrenses som følger:

2.2.1.

Vertikalplan på begge sider av referanseplanet, 250 mm fra dette, oppover til en høyde på 300 mm over setets
referansepunkt.

2.2.2.

Parallelle plan som strekker seg til en største høyde på 900 mm over setereferansepunktet fra øverste kant av
planene nevnt i nr. 2.2.1, skrånende slik at den øverste kanten av planet på den siden som sidebelastningen
påføres fra, befinner seg minst 100 mm fra referanseplanet.

2.2.3.

Et horisontalplan 900 mm over setets referansepunkt.

2.2.4.

Et skråplan vinkelrett på referanseplanet som omfatter et punkt 900 mm rett over setets referansepunkt og det
bakre punktet på setets ryggstøtte.

2.2.5.

En flate, eventuelt buet, med en rekke parallelle linjer som er vinkelrett på referanseplanet, og som går nedover
fra den bakerste delen av setet og berører ryggstøtten i dens fulle lengde.

2.2.6.

En krum flate vinkelrett på referanseplanet med en radius på 120 mm som tangerer planene nevnt i nr. 2.2.3 og
2.2.4.

2.2.7.

En krum flate vinkelrett på referanseplanet med en radius på 900 mm som strekker seg 400 mm framover og
tangerer planet nevnt i nr. 2.2.3 i et punkt 150 mm foran setets referansepunkt.

2.2.8.

Et skråplan vinkelrett på referanseplanet som møter flaten nevnt i nr. 2.2.7 ved dens fremre kant og passerer
rattet i en avstand av 40 mm. I tilfelle høy rattstilling erstattes dette planet med et plan som tangerer flaten
nevnt i nr. 2.2.7.

2.2.9.

Et vertikalplan vinkelrett på referanseplanet, 40 mm foran rattet.

2.2.10. Et horisontalplan gjennom setets referansepunkt.
2.2.11. For en traktor med vendbar førerplass er frisonen en kombinasjon av de to frisonene bestemt ved de to ulike
stillingene til rattet og setet.
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2.2.12. For en traktor som kan utstyres med forskjellige seter, skal prøvingene bygge på en kombinasjon av de
frisonene som defineres av referansepunktene for ulike mulige seter. Veltevernet skal ikke trenge inn i den
kombinerte frisonen rundt setets ulike referansepunkter.
2.2.13. Dersom det innføres en ny type sete etter at prøvingen er avsluttet, utføres en beregning for å bestemme om
frisonen rundt setets nye referansepunkt ligger innenfor den tidligere bestemte frisonen. Dersom dette ikke er
tilfelle, skal det utføres ny prøving.
2.3.

Setets plassering og setets referansepunkt

2.3.1.

Ved bestemmelse av frisonen i nr. 2.1 skal setet befinne seg i bakerste posisjon i det horisontale
innstillingsområdet. Det skal settes i høyeste posisjon i det vertikale innstillingsområdet dersom den vertikale
posisjonen innstilles uavhengig av den horisontale.
Referansepunktet skal fastsettes ved bruk av den innretningen som er vist i figur 7 og 8 i vedlegg IV, for å
simulere at føreren sitter på setet. Innretningen består av en plate for setets sitteflate og ryggstøtteplater. Den
nederste platen for ryggstøtten skal være leddet i høyde med sittebensknutene (A) og korsryggen (B), og (B)
skal kunne reguleres i høyden.

2.3.2.

Referansepunktet defineres som det punktet i setets midtplan i lengderetningen der det planet som tangerer
nedre del av ryggstøtten, krysser et horisontalt plan. Dette horisontalplanet skjærer undersiden av platen for
setets sitteflate 150 mm foran ovennevnte tangent.

2.3.3.

Dersom seteavfjæringen gir en fri fjærvandring, enten fjæringen kan innstilles eller ikke etter førerens vekt,
skal den innstilles slik at setet befinner seg i midtpunktet for vandringen.
Innretningen skal plasseres på setet. Den skal deretter belastes med en kraft på 550 N på et punkt som ligger
50 mm foran ledd (A), og de to ryggstøtteplatene skal trykkes lett og tangentielt mot ryggstøtten.

2.3.4.

Dersom det ikke er mulig å bestemme nøyaktige tangenter til hvert område av ryggstøtten (under og over
korsryggen), gjøres som følger:

2.3.4.1. Dersom det ikke er mulig å bestemme nøyaktig tangent til det nedre området, trykkes den nedre delen av
ryggstøtteplaten mot ryggstøtten i vertikal stilling.
2.3.4.2. Dersom det ikke er mulig å fastsette nøyaktig tangent til det øvre området, festes ledd (B) i en høyde på 230
mm over setets referansepunkt, dersom nedre del av ryggstøtteplaten er vertikal. Deretter trykkes de to delene
av ryggstøtteplaten lett mot ryggstøtten.
3.

KONTROLL OG MÅLINGER

3.1.

Frisone
Under hver prøving skal det undersøkes om noen del av veltevernet har trengt inn i frisonen rundt førersetet
som definert i nr. 2,1. I tillegg skal veltevernet undersøkes for å bestemme om noen del av frisonen befinner
seg utenfor det området som beskyttes av veltevernet. For dette formål skal frisonen anses å være utenfor det
området som beskyttes av veltevernet dersom noen del av den ville ha kommet i kontakt med flatt underlag
dersom traktoren hadde veltet i den retningen som belastningen ble påført fra. Dekk- og sporviddeinnstillingen
skal for dette formål antas å være den laveste som produsenten har angitt.

3.2.

Endelig varig deformasjon
Etter den siste prøvingen registreres den endelige varige deformasjonen til veltevernet. For dette formål skal
stillingen til veltevernets hoveddeler i forhold til setet registreres før prøvingen begynner.
______
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VEDLEGG IV
FIGURER
Figur 1:

Punkt for påføring av belastning fra siden

Figur 2:

Punkt for påføring av belastning i lengderetningen bakfra

Figur 3:

Eksempel på oppstilling for vertikal belastningsprøving

Figur 4a: Kraft/deformasjonskurve — overbelastningsprøving ikke nødvendig
Figur 4b: Kraft/deformasjonskurve — overbelastningsprøving nødvendig
Figur 4c: Kraft/deformasjonskurve — overbelastningsprøving skal fortsette
Figur 5:

Illustrasjon av begrepene varig, elastisk og samlet deformasjon

Figur 6a: Frisone sett fra siden
Figur 6b: Frisone sett forfra/bakfra
Figur 6c: Isometrisk skisse
Figur 7:

Innretning for bestemmelse av setets referansepunkt

Figur 8:

Metode for bestemmelse av setets referansepunkt
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Figur 3
Eksempel på oppstilling for vertikal belastningsprøving
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1.

Referansepunkt aF’ = 0,95 D′

1.1.

Overbelastningsprøving er ikke nødvendig da aF′ < 1,03 F′

Figur 4a
Kraft/deformasjonskurve – overbelastningsprøving ikke nødvendig
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1.

Referansepunkt aF’ = 0,95 D′

1.1.

Overbelastningsprøving er nødvendig da aF′ > 1,03 F′

1.2.

Overbelastningsprøvingen er tilfredsstillende da bF′ > 0,97 F′ og bF′ > 0,8 Fmax
Figur 4b
Kraft/deformasjonskurve — overbelastningsprøving nødvendig
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1.

Referansepunkt aF’ = 0,95 D′.

1.1.

Overbelastningsprøving er nødvendig da aF′ > 1,03 F′.

1.2.

Overbelastningsprøvingen fortsettes dersom bF′ < 0,97 F’.

1.3.

Overbelastningsprøvingen fortsettes da cF′ < 0,97 bF′.

1.4.

Overbelastningsprøvingen fortsettes da dF′ < 0,97 cF′.

1.5.

Overbelastningsprøvingen er tilfredsstillende da eF′ > 0,8 Fmax.

NB: Dersom F på noe tidspunkt faller under 0,8 Fmax, vrakes veltevernet.
Figur 4c
Kraft/deformasjonskurve — overbelastningsprøving skal fortsette
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Figur 5
Illustrasjon av begrepene varig, elastisk og samlet deformasjon

25.2.2016

25.2.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Figur 6a
Frisone sett fra siden
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Figur 6b
Frisone sett forfra/bakfra
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Figur 6c
Isometrisk skisse
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Figur 7
Innretning for bestemmelse av setets referansepunkt
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Figur 8
Metode for bestemmelse av setets referansepunkt
______
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VEDLEGG V

MØNSTER
Rapport om EF-typegodkjenningsprøving av deler for veltevern (velteramme eller veltehytte) med hensyn til
veltevernets styrke og styrken til dets fester til traktoren
(statisk prøving)
Veltevern
Merke

Navn på prøvingssenter

Type
Traktormerke
Traktortype

EF-typegodkjenning av deler nr. ......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
1.

Veltevernets varemerke eller handelsnavn .........................................................................................................
............................................................................................................................................................................

2.

Navn og adresse til produsenten av veltevernet og/eller traktoren ....................................................................
............................................................................................................................................................................

3.

Eventuelt navn og adresse til veltevern- og/eller traktorprodusentens representant .........................................
............................................................................................................................................................................

4.

Spesifikasjoner for traktor som prøvingen er utført på

4.1.

Varemerke eller handelsnavn .............................................................................................................................

4.2.

Type og handelsbetegnelse ................................................................................................................................

4.3.

Serienummer ......................................................................................................................................................

4.4.

Traktorens masse uten ballast med veltevern montert, uten fører ................................................................ kg
Dekkdimensjoner: foran ....................................................................................................................................

		

bak........................................................................................................................................

5.

Utvidelse(r) av EF-typegodkjenning av deler til andre traktortyper(1).................................................................................................

5.1

Varemerke eller handelsnavn..............................................................................................................................

______________
(1)

Disse opplysningene skal gjentas for hver utvidelse.
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5.2.

Type og handelsbetegnelse …..............................................................................................................................

5.3.

Traktorens masse uten ballast med veltevern montert, uten fører .................................................................. kg
Dekkdimensjoner: foran.......................................................................................................................................

		

bak .........................................................................................................................................

6.

Spesifikasjoner for veltevern

6.1.

Typetegning av både veltevern og dets feste til traktoren

6.2.

Fotografier tatt fra siden og bakfra som viser innfestingens enkeltdeler

6.3.

Kort beskrivelse av veltevernet, herunder konstruksjonsmåte, opplysninger om montering på traktoren,
opplysninger om kledning, atkomst- og rømningsmuligheter, innvendig polstring, tiltak for å hindre ytterligere
rulling samt opplysninger om oppvarming og ventilasjon

6.4.

Mål

6.4.1.

Høyde på takets deler over setets referansepunkt ........................................................................................ mm

6.4.2.

Høyde på takets deler over traktorens gulv/fotstøtte ................................................................................... mm

6.4.3.

Innvendig bredde på veltevernet 900 mm over setets referansepunkt ......................................................... mm

6.4.4.

Innvendig bredde på veltevernet ved et punkt over setet i høyde med rattets midtpunkt ........................... mm

6.4.5.

Avstand fra rattets midtpunkt til høyre side av veltevernet ......................................................................... mm

6.4.6.

Avstand fra rattets midtpunkt til venstre side av veltevernet ....................................................................... mm

6.4.7.

Minsteavstand fra rattperiferien til veltevernet ............................................................................................ mm

6.4.8.

Døråpningens bredde:
øverst ............................................................................................................................................................ mm
midt på ......................................................................................................................................................... mm
nederst .......................................................................................................................................................... mm

6.4.9.

Døråpningens høyde:
over gulvet/fotstøtten .................................................................................................................................... mm
over øverste stigtrinn ................................................................................................................................... mm
over nederste stigtrinn .................................................................................................................................. mm
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6.4.10. Traktorens største høyde med veltevernet montert ....................................................................................... mm
6.4.11. Veltevernets største bredde (unntatt skjermene) .......................................................................................... mm
6.4.12.

Horisontal avstand til bakvegg av veltevernet fra setets referansepunkt i en høyde på 900 mm ............... mm

6.5

Opplysninger om og kvalitet på de materialene som er brukt, og referansestandarder
..............................................................................................................................................................................
Hovedramme ......................................................................................................................... (materiale og mål)
Festedeler .............................................................................................................................. (materiale og mål)
Kledning ............................................................................................................................... (materiale og mål)
Tak ........................................................................................................................................ (materiale og mål)
Innvendig polstring ............................................................................................................... (materiale og mål)
Fester og festebolter ................................................................................................... (kvalitet og dimensjoner)
Type frontrute og vindusmateriale og opplysninger om merking ........................................................................
..............................................................................................................................................................................

7.

Prøvingsresultater

7.1.

Horisontal og vertikal belastningsprøving
Belastningsprøving ble foretatt mot venstre/høyre(1) bakside og høyre/venstre(1) forside samt mot høyre/
venstre side (1).

7.2.

Referansemassen som ble brukt til å beregne energitilførsel og trykkrefter, var ........................................... kg

7.3.

Kravene med hensyn til brudd og sprekker og beskyttelsen av frisonen ble oppfylt.

7.4.

Belastningsenergier:

		bak/foran(1) ........................................................................................................................................ kJ
		side ..................................................................................................................................................... kJ
Trykkraft ........................................................................................................................................................ kN
En andre belastningsprøving i lengderetningen ble utført mot høyre/venstre side foran/bak(1) ..................... kJ
7.5.

Endelig varig deformasjon målt etter prøvingen:
bak: forover/bakover(1)

		venstre side ..................................................................................................................................... mm
		høyre side ....................................................................................................................................... mm
foran: forover/bakover(1)
		venstre side ..................................................................................................................................... mm
		høyre side ....................................................................................................................................... mm

_______________
(1)

Stryk det som ikke passer.
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		på siden:
		foran ................................................................................................................................................ mm
		bak .................................................................................................................................................. mm
		nedover/oppover(1) fra toppen:
		foran ................................................................................................................................................ mm
		bak .................................................................................................................................................. mm
8.

Rapportnummer ..................................................................................................................................................

9.

Rapportens dato ..................................................................................................................................................

10.

Underskrift ..........................................................................................................................................................

_________________
(1) Stryk det som ikke passer.

______
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VEDLEGG VI

MERKING
EF-typegodkjenningsmerket for deler skal bestå av et rektangel med liten bokstav «e» innskrevet etterfulgt av
identifikasjonsnummeret til den medlemsstaten som har gitt typegodkjenningen:
1. for Tyskland
2. for Frankrike
3. for Italia
4. for Nederland
5. for Sverige
6. for Belgia
7. for Ungarn
8. for Tsjekkia
9. for Spania
11. for Det forente kongerike
12. for Østerrike
13. for Luxembourg
17. for Finland
18. for Danmark
19. for Romania
20. for Polen
21. for Portugal
23. for Hellas
24. for Irland
26. for Slovenia
27. for Slovakia
29. for Estland
32. for Latvia
34. for Bulgaria
36. for Litauen
49. for Kypros
50. for Malta
Et EF-typegodkjenningsnummer for deler som tilsvarer nummeret på det EF-typegodkjenningsdokumentet for deler
som er utstedt for typen veltevern med hensyn til dets styrke og styrken til dets feste til traktoren, skal plasseres i
nærheten av rektangelet.
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Eksempel på EF-typegodkjenningsmerke for deler
EF-typegodkjenningsmerket for deler suppleres med tilleggssymbolet «S».

Forklaring:

Veltevernet med EF-typegodkjenningsmerket for deler vist ovenfor er en innretning som er EFtypegodkjent i Tyskland (e 1) under nummer 1471.
______
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VEDLEGG VII

MØNSTER
EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT FOR DELER

Navn på
vedkommende myndighet

Melding om tildeling, nektelse, tilbakekalling eller utvidelse av EF-typegodkjenning av deler med hensyn til styrken
til et veltevern (veltehytte eller velteramme) samt styrken til dets feste til traktoren
(statisk prøving)
EF-typegodkjenning av deler nr. .......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ utvidelse(1)
1.

Veltevernets varemerke eller handelsnavn ..........................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

2.

Navn og adresse til veltevernets produsent ........................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

3.

Eventuelt navn og adresse til veltevernprodusentens representant .....................................................................
.............................................................................................................................................................................

4.

Varemerke eller handelsnavn, type og handelsbetegnelse på den traktoren som veltevernet er beregnet på .....
.............................................................................................................................................................................

5.

Utvidelse av EF-typegodkjenning av deler til følgende traktortype(r): ..............................................................
.............................................................................................................................................................................

5.1.

Traktorens masse uten ballast, som definert i vedlegg II nr. 1.3, overstiger/overstiger ikke(2) referansemassen
brukt under prøvingen med mer enn 5 %.

5.2.

Innfestingsmetoden og festepunktene er/er ikke(2) like.

5.3.

Alle deler som tjener som støtter for veltevernet, er/er ikke(2) like.

5.4.

Kravene i fjerde strekpunkt i nr. 3.4 i vedlegg I er/er ikke(2) oppfylt.

6.

Framvist for EF-typegodkjenning av deler den ..................................................................................................

7.

Prøvingssenter .....................................................................................................................................................

8.

Dato og nummer på prøvingssenterets rapport ...................................................................................................

9.

Dato for tildeling/nektelse/tilbakekalling av EF-typegodkjenning av deler(2) ...................................................

10.

Dato for tildeling/nektelse/tilbakekalling av utvidelse av EF-typegodkjenning av deler(2)
.............................................................................................................................................................................

11.

S t e d .....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

12.

Dato .....................................................................................................................................................................

13.

Følgende dokumenter, som er påført EF-typegodkjenningsnummeret for deler angitt ovenfor, er vedlagt dette
dokumentet (f.eks. prøvingssenterets rapport) ....................................................................................................

14.

Eventuelle merknader .........................................................................................................................................

15.

Underskrift ..........................................................................................................................................................

_______________
(1)
(2)

Angi eventuelt om dette er første, andre osv. utvidelse av den opprinnelige EF-typegodkjenningen av deler.
Stryk det som ikke passer.

______
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VEDLEGG VIII

Vilkår for EF-typegodkjenning
1.

Søknad om EF-typegodkjenning av en traktor med hensyn til et velteverns styrke og styrken til dets feste til
traktoren skal innleveres av traktorprodusenten eller dennes representant.

2.

En traktor som er representativ for den traktortypen som skal godkjennes, og som har behørig godkjent
veltevern og feste montert, skal framvises for den tekniske instansen som er ansvarlig for å foreta
typegodkjenningsprøvingene.

3.

Den tekniske instansen som er ansvarlig for å gjennomføre typegodkjenningsprøvingene, skal kontrollere om
den godkjente typen veltevern er beregnet på montering på den traktortypen som det søkes om typegodkjenning
av. Den tekniske instansen skal særlig forvisse seg om at veltevernets feste er i samsvar med den typen som ble
prøvd da EF-typegodkjenningen ble gitt.

4.

Innehaveren av EF-typegodkjenningen kan be om å få denne utvidet slik at den omfatter andre typer veltevern.

5.

Vedkommende myndigheter skal gi slik utvidelse på følgende vilkår:

5.1.

Den nye typen veltevern og dens feste til traktoren er tildelt EF-typegodkjenning av deler.

5.2.

Den er beregnet på montering på den traktortypen som det søkes om utvidelse av EF-typegodkjenning for.

5.3.

Veltevernets feste til traktoren er i samsvar med det som ble prøvd da EF-typegodkjenningen ble gitt.

6.

Et dokument som vist i vedlegg IX skal vedlegges EF-typegodkjenningsdokumentet for hver typegodkjenning
eller hver utvidelse av en typegodkjenning som er gitt eller nektet.

7.

Kontrollene fastsatt i nr. 2 og 3 gjennomføres ikke dersom søknaden om EF-typegodkjenning av en traktortype
blir inngitt samtidig med søknaden om EF-typegodkjenning av en type veltevern beregnet på montering på den
traktortypen som det søkes om EF-typegodkjenning av.
______
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VEDLEGG IX

MØNSTER

Navn på
vedkommende myndighet

VEDLEGG TIL EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENTET FOR EN TRAKTOR MED HENSYN TIL
VELTEVERNETS STYRKE (VELTEHYTTE ELLER VELTERAMME) OG STYRKEN TIL DERES
FESTE TIL TRAKTOREN
(statisk prøving)
(Artikkel 4 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/37/EF av 26. mai 2003 om typegodkjenning av
jordbruks- eller skogbrukstraktorer, tilhengere og utskiftbare trukne maskiner, samt deres systemer, deler og
tekniske enheter, og om oppheving av direktiv 74/150/EØF)
EF-typegodkjenning av deler nr. .......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ utvidelse(1)
1.

Traktorens varemerke eller handelsnavn ............................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

2.

Traktortype ..........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

3.

Traktorprodusentens navn og adresse .................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

4.

Eventuelt navn og adresse til produsentens representant ...................................................................................
.............................................................................................................................................................................

5.

Veltevernets varemerke eller handelsnavn ..........................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

6.

Utvidelse av EF-typegodkjenning til følgende type(r) veltevern .......................................................................

7.

Traktoren framstilt for EF-typegodkjenning den ................................................................................................

8.

Teknisk instans ansvarlig for samsvarskontroll av EF-typegodkjenning ...........................................................
.............................................................................................................................................................................

9.

Dato for rapport utstedt av denne instansen .......................................................................................................

10.

Nummer på rapport utstedt av denne instansen ..................................................................................................

11.

EF-typegodkjenning med hensyn til veltevernets styrke og styrken til dets feste til traktoren er gitt/nektet(2) .
.............................................................................................................................................................................

12.

Utvidelse av EF-typegodkjenning med hensyn til veltevernets styrke og styrken til dets feste til traktoren er
gitt/nektet(2) ........................................................................................................................................................

13.

Sted .....................................................................................................................................................................

14.

Dato .....................................................................................................................................................................

15.

Underskrift ..........................................................................................................................................................

_______________
(1)
(2)

Angi eventuelt om dette er første, andre osv. utvidelse av den opprinnelige EF-typegodkjenningen av deler.
Stryk det som ikke passer.

______
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VEDLEGG X

DEL A
Opphevet direktiv med oversikt over endringer
(nevnt i artikkel 13)
Rådsdirektiv 79/622/EØF
(EFT L 179 av 17.7.1979, s. 1)
Kommisjonsdirektiv 82/953/EØF
(EFT L 386 av 31.12.1982, s. 31)
Avsnitt IX bokstav A nr. 15 bokstav h) i vedlegg I til
tiltredelsesakten av 1985
(EFT L 302 av 15.11.1985, s. 213)
Rådsdirektiv 87/354/EØF
(EFT L 192 av 11.7.1987, s. 43)

Bare når det gjelder henvisningene til direktiv 79/622/EØF
i artikkel 1 og avsnitt 9 bokstav h) i vedlegget

Kommisjonsdirektiv 88/413/EØF
(EFT L 200 av 26.7.1988, s. 32)
Avsnitt XI bokstav C nr. II.4 i vedlegg I til
tiltredelsesakten av 1994
(EFT C 241 av 29.8.1994, s. 206)
Kommisjonsdirektiv 1999/40/EF
(EFT L 124 av 18.5.1999, s. 11)
Avsnitt I bokstav A nr. 29 i vedlegg II til
tiltredelsesakten av 2003
(EUT L 236 av 23.9.2003, s. 61)
Rådsdirektiv 2006/96/EØF
(EUT L 363 av 20.12.2006, s. 81)

Bare når det gjelder henvisningene til direktiv 79/622/EØF
i artikkel 1 og avsnitt A nr. 28 i vedlegget
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DEL B
Oversikt over tidsfrister for innarbeiding i nasjonal lovgivning
(nevnt i artikkel 13)
Direktiv

Tidsfrist for innarbeiding

79/622/EØF

27. desember 1980

82/953/EØF

30. september 1983(1)

87/354/EØF

31. desember 1987

88/413/EØF

30. september 1988(2)

1999/40/EF

30. juni 2000(3)

2006/96/EF

31. desember 2006

()
1

(2)

(3)

I samsvar med artikkel 2 i direktiv 82/953/EØF:
«1. Fra 1. oktober 1983 kan medlemsstatene ikke:
–
for en traktortype nekte å gi EØF-typegodkjenning, å utstede dokumentene nevnt i artikkel 10 nr. 1 siste strekpunkt i
direktiv 74/150/EØF eller å gi nasjonal typegodkjenning, eller
–
forby at traktorer tas i bruk,
dersom veltevernet for denne traktortypen eller disse traktorene oppfyller kravene i dette direktiv.
2. Fra 1. oktober 1984 kan medlemsstatene:
–
ikke lenger utstede dokumentet nevnt i artikkel 10 nr. 1 siste strekpunkt i direktiv 74/150/EØF for en traktortype som har et
veltevern som ikke overholder bestemmelsene i dette direktiv,
–
nekte å gi nasjonal typegodkjenning til en traktortype som har et veltevern som ikke overholder bestemmelsene i dette direktiv.
3. Fra 1. oktober 1985 kan medlemsstatene forby ibruktaking av traktorer som har et veltevern som ikke oppfyller bestemmelsene
i dette direktiv.
4. Bestemmelsene i nr. 1-3 skal ikke berøre bestemmelsene i direktiv 77/536/EØF.»
I samsvar med artikkel 2 i direktiv 88/413/EØF:
«1. Fra 1. oktober 1988 kan medlemsstatene ikke:
–
for en traktortype nekte å gi EØF-typegodkjenning, utstede dokumentet nevnt i artikkel 10 nr. 1 siste strekpunkt i
direktiv 74/150/EØF eller gi nasjonal typegodkjenning, eller
–
forby at traktorer tas i bruk,
dersom veltevernene for denne traktortypen overholder bestemmelsene i dette direktiv.
2. Fra 1. oktober 1989 kan medlemsstatene:
–
ikke utstede dokumentet nevnt i artikkel 10 nr. 1 siste strekpunkt i direktiv 74/150/EØF for en traktortype som har et veltevern
som ikke overholder bestemmelsene i dette direktiv,
–
nekte å gi nasjonal typegodkjenning for en traktortype som har et veltevern som ikke overholder bestemmelsene i dette
direktiv.»
I samsvar med artikkel 2 i direktiv 1999/40/EF:
«1. Fra 1. juli 2000 kan medlemsstatene ikke:
–
for en traktortype nekte å gi EF-typegodkjenning, å utstede dokumentet fastsatt i artikkel 10 nr. 1 tredje strekpunkt i
direktiv 74/150/EØF, eller å gi nasjonal typegodkjenning, eller
–
forby at traktorer tas i bruk,
dersom de aktuelle traktorene oppfyller kravene i direktiv 79/622/EØF, som endret ved dette direktiv.
2. Fra 1. januar 2001 kan medlemsstatene:
–
ikke lenger utstede dokumentet fastsatt i artikkel 10 nr. 1 tredje strekpunkt i direktiv 74/150/EØF for en traktortype som ikke
oppfyller kravene i direktiv 79/622/EØF, som endret ved dette direktiv,
–
nekte å gi nasjonal typegodkjenning til en traktortype som ikke oppfyller kravene i direktiv 79/622/EØF, som endret ved dette
direktiv.»
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Nr. 12/225

VEDLEGG XI

SAMMENLIGNINGSTABELL
Direktiv 79/622/EØF

Direktiv 1999/40/EF

Dette direktiv

Artikkel 1 og 2

Artikkel 2 og 3

Artikkel 3 nr. 1

Artikkel 4 første ledd

Artikkel 3 nr. 2

Artikkel 4 annet og tredje ledd

Artikkel 4 og 5

Artikkel 5 og 6

Artikkel 6 første punktum

Artikkel 7 første ledd

Artikkel 6 annet punktum

Artikkel 7 annet ledd
Artikkel 2

Artikkel 8

Artikkel 8

Artikkel 9

Artikkel 9, innledende ordlyd

Artikkel 1, innledende ordlyd

Artikkel 9 første strekpunkt

Artikkel 1 bokstav a)

Artikkel 9 annet strekpunkt

Artikkel 1 bokstav b)

Artikkel 9 tredje strekpunkt

Artikkel 1 bokstav c)

Artikkel 9 fjerde strekpunkt

Artikkel 1 bokstav d)

Artikkel 10 og 11

Artikkel 10 og 11

Artikkel 12 nr. 1

—

Artikkel 12 nr. 2

Artikkel 12

—

Artikkel 13 og 14

Artikkel 13

Artikkel 15

Vedlegg I-IX

Vedlegg I-IX

—

Vedlegg X

—

Vedlegg XI
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/105/EF

25.2.2016

2016/EØS/12/18

av 16. september 2009
om enkle trykkbeholdere
(kodifisert utgave)(*)

EUROPAPARLAMENTET OG
EUROPEISKE UNION HAR —

RÅDET

FOR

DEN

for enkle trykkbeholdere ved at det angis detaljerte
egenskaper for konstruksjon og drift, vilkår for
installasjon og bruk samt framgangsmåter for inspeksjon
før og etter omsetning. Disse ufravikelige bestemmelsene
fører ikke nødvendigvis til forskjellige sikkerhetsnivåer i
de ulike medlemsstatene, men de er ved sin uensartethet
til hinder for handel innenfor Fellesskapet.

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

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

4)

Dette direktiv bør derfor omfatte bare ufravikelige og
grunnleggende krav. For å gjøre det enklere å påvise
samsvar med de grunnleggende kravene må det på
fellesskapsplan finnes harmoniserte standarder, særlig for
konstruksjon, drift og installasjon av enkle trykkbeholdere,
slik at produkter som oppfyller dem, kan antas å være
i samsvar med sikkerhetskravene. Disse standardene,
som er harmonisert på fellesskapsplan, blir utarbeidet av
private organer og bør beholde sin ikke-bindende status.
Den europeiske standardiseringsorganisasjon (CEN),
Den europeiske komité for elektroteknisk standardisering
(CENELEC) og Det europeiske standardiseringsinstitutt
for telekommunikasjoner (ETSI) er for dette formål
anerkjent som vedkommende organer for å vedta
harmoniserte standarder i samsvar med de overordnede
retningslinjene(5) for samarbeidet mellom Kommisjonen,
Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) og de nevnte
tre organene, undertegnet 28. mars 2003.

5)

Rådet har allerede vedtatt en rekke direktiver rettet
mot å fjerne tekniske handelshindringer i samsvar med
prinsippene fastsatt i rådsresolusjon av 7. mai 1985 om en
ny metode for teknisk harmonisering og standardisering(6).
Hvert av disse direktivene inneholder bestemmelser
om påføring av CE‑merking. Kommisjonen foreslo i
sin melding av 15. juni 1989 om en helhetsmetode for
sertifisering og prøving(7) at det blir utarbeidet felles
regler for CE‑merking med en enhetlig utforming.
Rådet godkjente i sin resolusjon av 21. desember 1989

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1)

Rådsdirektiv 87/404/EØF av 25. juni 1987 om
harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om enkle
trykkbeholdere(3) er blitt betydelig endret flere ganger(4).
Av klarhetshensyn og av praktiske årsaker bør direktivet
derfor kodifiseres.

2)

Medlemsstatene har på eget territorium ansvar for å
trygge sikkerheten til mennesker, husdyr og eiendom mot
farer som kan oppstå i forbindelse med lekkasje fra eller
brudd på enkle trykkbeholdere.

3)

I hver enkelt medlemsstat fastsetter ufravikelige
bestemmelser særlig det sikkerhetsnivå som er påkrevd

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 264 av 8.10.2009, s. 12, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 127/2011 av 2. desember 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 15 av 15.3.2012, s. 10.
(1) EUT C 27 av 3.2.2009, s. 41.
(2) Europaparlaments- og rådsuttalelse av 24. oktober 2008 (ennå ikke
offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 13. juli 2009.
(3) EFT L 220 av 8.8.1987, s. 48.
(4) Se vedlegg IV del A.

(5)
(6)
(7)

EUT C 91 av 16.4.2003, s. 7.
EFT C 136 av 4.6.1985, s. 1.
EFT C 267 av 19.10.1989, s. 3.
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om en helhetsmetode for samsvarsvurdering(8) som
hovedprinsipp at det vedtas en slik ensartet metode for
bruk av CE‑merking. De to grunnleggende elementene i
den nye metoden som bør anvendes, er de grunnleggende
kravene og framgangsmåtene for samsvarsvurdering.

6)

7)

8)

En kontroll av samsvar med de relevante tekniske
kravene er nødvendig for et effektivt vern av brukere
og tredjemenn. De eksisterende inspeksjonsordningene
er forskjellige i de ulike medlemsstatene. For å unngå
flere inspeksjoner, som i seg selv utgjør hindringer
for fritt varebytte med hensyn til trykkbeholdere, bør
medlemsstatene sørge for ordninger for gjensidig
godkjenning av slike inspeksjoner. For å lette den
gjensidige anerkjennelsen av inspeksjonsordninger bør
det fastsettes fellesskapsframgangsmåter samt kriterier
for oppnevning av de organer som skal ha ansvar for å
utføre prøvinger, tilsyn og verifisering.

c) brannslokkingsapparater.
3.

De deler og sammenføyde deler som bidrar til beholderens
styrke under trykk, skal være produsert av enten ulegert
kvalitetsstål, ulegert aluminium eller ikke-aldringsherdende
aluminiumslegeringer.
Beholderen skal bestå av enten
i) en sylindrisk del med et sirkelformet tverrsnitt og
lukket av utadkuvede og/eller plane endebunner som
dreier om samme akse som den sylindriske delen, eller
ii) to kuvede endebunner som dreier om samme akse.
Det høyeste driftstrykket for beholderen skal ikke overstige
30 bar, og produktet av dette trykket og beholderens volum
(PS x V) skal ikke overstige 10 000 bar.l.
Den laveste driftstemperaturen skal ikke være lavere
enn ‑50 ºC, og den høyeste driftstemperaturen skal ikke
være høyere enn 300 ºC for beholdere av stål og ikke
høyere enn 100 ºC for beholdere av aluminium eller
aluminiumslegeringer,

Dette direktiv berører ikke medlemsstatenes plikter med
hensyn til fristene for innarbeiding i nasjonal lovgivning
og anvendelse av direktivene oppført i vedlegg IV del
B—

KAPITTEL I
VIRKEOMRÅDE, DEFINISJONER, OMSETNING OG
FRI BEVEGELIGHET
Artikkel 1
1. Dette direktiv får anvendelse på enkle serieproduserte
trykkbeholdere.
2. Følgende trykkbeholdere skal ikke omfattes av dette
direktivs virkeområde:

I dette direktiv menes med:

a) «enkel trykkbeholder» eller «beholder» enhver sveiset
beholder som utsettes for et indre overtrykk på mer enn
0,5 bar, og som skal inneholde luft eller nitrogen og ikke er
ment å utsettes for åpen ild.

At en enkel trykkbeholder er påført CE‑merking, bør
gi grunnlag for å forutsette at beholderen er i samsvar
med bestemmelsene i dette direktiv, og ved import og
ibruktaking av trykkbeholderen bør det derfor være
unødvendig å gjenta de inspeksjonene som allerede er
utført. Likevel kan enkle trykkbeholdere utgjøre en fare
for sikkerheten. Det bør derfor vedtas bestemmelser for å
redusere denne faren.

VEDTATT DETTE DIREKTIV:
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b) «harmonisert standard» en teknisk spesifikasjon (europeisk
standard eller harmoniseringsdokument) vedtatt av Den
europeiske standardiseringsorganisasjon (CEN), Den
europeiske komité for elektroteknisk standardisering
(CENELEC) eller Det europeiske standardiseringsinstitutt
for telekommunikasjoner (ETSI), eller av to eller tre av
disse organene, på oppdrag fra Kommisjonen i samsvar med
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF av 22. juni
1998 om en informasjonsprosedyre for standarder og
tekniske forskrifter samt regler for informasjonssamfunnstj
enester(9) og de overordnede retningslinjer for samarbeidet
mellom Kommisjonen, Det europeiske frihandelsforbund
(EFTA) og disse tre organene, undertegnet 28. mars 2003.
Artikkel 2

a) beholdere som er særskilt konstruert for nukleær bruk, og
som ved funksjonssvikt kan forårsake radioaktive utslipp,
b) beholdere som er særlig beregnet på installasjon i eller
framdrift av skip eller luftfartøyer,
(8)

EFT C 10 av 16.1.1990, s. 1.

1. Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å
sikre at beholderne bare kan bringes i omsetning og tas i bruk
dersom de etter forskriftsmessig installasjon og vedlikehold
og anvendt for sitt planlagte formål ikke setter sikkerheten til
mennesker, husdyr eller eiendom i fare.
(9)

EFT C 204 av 21.7.1998, s. 37.
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2. Bestemmelsene i dette direktiv berører ikke
medlemsstatenes adgang til å fastsette de krav de anser som
nødvendige for å gi arbeidstakere vern ved bruk av beholdere,
forutsatt at dette ikke medfører at beholderne endres på en måte
som er i strid med spesifikasjonene i dette direktiv, og under
forutsetning av at traktaten overholdes.
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Dersom et eller flere av disse direktivene tillater at produsenten
i en overgangsperiode velger hvilke ordninger som skal
anvendes, skal imidlertid CE-merkingen angi samsvar bare
med de direktiver produsenten anvender. I slike tilfeller
skal opplysninger om de direktiver som anvendes, slik de er
kunngjort i Den europeiske unions tidende, gis i de dokumenter,
rettledninger eller instruksjoner som kreves i henhold til
direktivene, og som følger med slike beholdere.

Artikkel 3
1. Beholdere som har et produkt av PS x V som overstiger
50 bar.l, skal oppfylle de grunnleggende sikkerhetskravene i
vedlegg I.

2. Beholdere som har et produkt av PS x V som ikke
overstiger 50 bar.l, skal produseres i samsvar med god teknisk
praksis i en av medlemsstatene og være merket som fastsatt
i vedlegg II nr. 1, med unntak av CE-merkingen nevnt i
artikkel 16.

Artikkel 4
Medlemsstatene skal ikke hindre at beholdere som oppfyller
kravene i dette direktiv, blir bragt i omsetning eller tatt i bruk
på deres territorium.

Artikkel 6
Dersom en medlemsstat eller Kommisjonen anser at de
harmoniserte standardene nevnt i artikkel 5 nr. 1 ikke fullt ut
oppfyller de grunnleggende sikkerhetskravene i vedlegg I,
skal Kommisjonen eller den berørte medlemsstaten legge fram
saken for den faste komité som ble nedsatt ved artikkel 5 i
direktiv 98/34/EF, heretter kalt «komiteen», og angi grunnene
for dette.
Komiteen skal omgående avgi en uttalelse.
På bakgrunn av komiteens uttalelse skal Kommisjonen
underrette medlemsstatene om hvorvidt det er nødvendig å
trekke tilbake de berørte standardene fra publikasjonene nevnt
i artikkel 5 nr. 1.
Artikkel 7

Artikkel 5
1. Medlemsstatene skal forutsette at beholdere som er påført
CE-merking, oppfyller alle bestemmelsene i dette direktiv.

Når beholderne er i samsvar med de nasjonale standardene som
innarbeider de harmoniserte standardene i nasjonal lovgivning,
og referansenumrene til disse er offentliggjort i Den europeiske
unions tidende, skal de forutsettes å være i samsvar med de
grunnleggende sikkerhetskravene i vedlegg I.

Medlemsstatene skal offentliggjøre referansenumrene for disse
nasjonale standardene.

2. Medlemsstatene skal forutsette at beholdere der
standardene nevnt i nr. 1 annet ledd ikke finnes, eller der
produsenten ikke har anvendt eller bare delvis har anvendt
slike standarder, er i samsvar med de grunnleggende
sikkerhetskravene i vedlegg I når det er utstedt et EFtypeprøvingssertifikat, og beholderne er påført CE-merking
som bekrefter at de er i samsvar med den godkjente modellen.

3. Når beholdere omfattes av andre direktiver som berører
andre forhold, og som fastsetter at CE-merking skal påføres,
skal merkingen angi at de berørte beholderne også forutsettes å
oppfylle bestemmelsene i de andre direktivene.

1. Dersom en medlemsstat finner at beholdere som er
forsynt med CE-merking og anvendes til sitt planlagte formål,
kan sette sikkerheten til mennesker, husdyr eller eiendom i
fare, skal den treffe alle nødvendige tiltak for å trekke tilbake
disse produktene fra markedet eller for å forby eller begrense
omsetningen av dem.
Den berørte medlemsstaten skal umiddelbart underrette
Kommisjonen om ethvert slikt tiltak og grunngi sin avgjørelse,
særlig dersom det manglende samsvaret skyldes
a) manglende oppfyllelse av de grunnleggende sikkerhetskravene nevnt i vedlegg I, dersom beholderne ikke
oppfyller de harmoniserte standardene nevnt i artikkel 5
nr. 1,
b) feilaktig anvendelse av de harmoniserte standardene nevnt
i artikkel 5 nr. 1,
c) mangler ved de harmoniserte standardene nevnt i artikkel 5
nr. 1.
2. Kommisjonen skal snarest mulig rådføre seg med de
berørte parter. Dersom Kommisjonen deretter finner at et tiltak
nevnt i nr. 1 er berettiget, skal den umiddelbart underrette
medlemsstaten som traff tiltaket, og de øvrige medlemsstatene
om dette.
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Dersom avgjørelsen nevnt i nr. 1 skyldes en mangel ved
standardene, og dersom den medlemsstat som har truffet
tiltaket, har til hensikt å opprettholde det, skal Kommisjonen
etter å ha rådført seg med de berørte parter legge fram saken
for komiteen innen to måneder og iverksette framgangsmåtene
nevnt i artikkel 6.
3. Dersom en beholder som ikke oppfyller kravene er
påført CE-merking, skal vedkommende medlemsstat treffe
hensiktsmessige tiltak mot den som påførte merkingen, og
underrette Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene om
dette.
4. Kommisjonen skal sørge for at medlemsstatene holdes
underrettet om framdriften og utfallet av framgangsmåtene
nevnt i nr. 1, 2 og 3.
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i) EFs samsvarserklæringen nevnt i artikkel 12, eller
ii) EF-verifiseringen nevnt i artikkel 11.
4. Dokumenter og korrespondanse knyttet til sertifiseringen
nevnt i nr. 1, 2 og 3 skal utarbeides på et språk som er offisielt
i den medlemsstat der det godkjente inspeksjonsorganet er
etablert, eller på et språk som godtas av nevnte organ.
Artikkel 9
1. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de
øvrige medlemsstatene om hvilke godkjente inspeksjonsorganer
de har utpekt til å gjennomføre framgangsmåtene nevnt i
artikkel 8 nr. 1, 2 og 3, samt de særlige oppgavene som disse
organene er utpekt til å utføre, og de identifikasjonsnumrene
Kommisjonen på forhånd har tildelt dem.

KAPITTEL II
SERTIFISERING
AVSNITT 1
Framgangsmåter for sertifisering
Artikkel 8
1. Før produksjon av trykkbeholdere med et produkt
av PS x V som overstiger 50 bar.l, produsert i samsvar med
de harmoniserte standardene nevnt i artikkel 5 nr. 1, skal
produsenten, eller dennes representant etablert i Fellesskapet,
etter eget valg enten
a) underrette et godkjent inspeksjonsorgan, som nevnt
i artikkel 9, som etter gjennomgåelse av de tekniske
konstruksjonsdataene nevnt i vedlegg II nr. 3 skal utstede
et tjenlighetssertifikat som bekrefter at disse dataene er
tilfredsstillende, eller

Kommisjonen skal i Den europeiske unions tidende
offentliggjøre en liste over de meldte organer med deres
identifikasjonsnumre og de oppgaver de er meldt for.
Kommisjonen skal påse at denne listen blir ajourført.
2. Ved godkjenning av organene nevnt i nr. 1 skal
medlemsstatene oppfylle minstekriteriene i vedlegg III.
3. En medlemsstat som har godkjent et inspeksjonsorgan,
skal trekke tilbake godkjenningen dersom den finner at organet
ikke lenger oppfyller minstekriteriene i vedlegg III.
Den skal umiddelbart underrette Kommisjonen og de øvrige
medlemsstatene om dette.
AVSNITT 2

b) legge fram en prototyp på beholderen for EF-typeprøving
som nevnt i artikkel 10.
2. Før produksjon av trykkbeholdere med et produkt av
PS x V som overstiger 50 bar.l, som ikke er produsert eller bare
delvis er produsert i samsvar med de harmoniserte standardene
nevnt i artikkel 5 nr. 1, skal produsenten, eller dennes
representant etablert i Fellesskapet, legge fram en prototyp på
beholderen for EF typeprøving som nevnt i artikkel 10.
3. Før omsetning av beholdere som er produsert i samsvar
med de harmoniserte standardene nevnt i artikkel 5 nr. 1, eller i
samsvar med den godkjente prototypen, skal beholderne

EF-typeprøving
Artikkel 10
1. EF-typeprøving er den framgangsmåten som et godkjent
inspeksjonsorgan benytter når det fastslår og bekrefter at
prototypen på en beholder oppfyller de bestemmelsene i dette
direktiv som gjelder for den.
2. Produsenten eller dennes representant skal levere søknad
til ett enkelt godkjent inspeksjonsorgan om EF-typeprøving
av en prototyp på en beholder eller av en prototyp som
representerer en beholderfamilie. Representanten skal være
etablert i Fellesskapet.

a) underkastes EF-verifiseringen nevnt i artikkel 11 dersom
produktet av PS x V overstiger 3 000 bar.l,

Søknaden skal inneholde

b) dersom produktet av PS x V ikke overstiger 3 000 bar.l, men
overstiger 50 bar.l, etter produsentens valg, underkastes

a) navn og adresse på produsenten eller dennes representant
samt stedet der beholderne produseres,
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b) tekniske konstruksjonsdata nevnt i vedlegg II nr. 3.
Søknaden skal ledsages av en beholder som er representativ for
den planlagte produksjonen.
3. Det godkjente inspeksjonsorganet skal utføre EFtypeprøvingen etter framgangsmåten i annet og tredje ledd.
Det skal undersøke de tekniske konstruksjonsdataene for å
kontrollere at de oppfyller kravene, så vel som den framlagte
beholderen.
Når inspeksjonsorganet undersøker beholderen, skal det
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beskrevet i EF typeprøvingssertifikatet eller med de tekniske
konstruksjonsdataene nevnt i vedlegg II nr. 3, og som det er
utstedt et tjenlighetssertifikat for.
2. Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak med hensyn
til produksjonsprosessen for å sikre at beholderne er i samsvar
med den type som er beskrevet i EF typeprøvingssertifikatet
eller med de tekniske konstruksjonsdataene nevnt i vedlegg
II nr. 3. Produsenten eller dennes representant etablert i
Fellesskapet skal påføre CE-merking på hver enkelt beholder
og utarbeide en samsvarserklæring.

a) verifisere at beholderen er produsert i samsvar med de
tekniske konstruksjonsdataene, og at den trygt kan brukes
under de planlagte driftsforholdene,

3. Det godkjente inspeksjonsorganet skal utføre
hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger for å kontrollere
at beholderne er i samsvar med kravene i dette direktiv, ved
undersøkelse og prøving av beholdere i samsvar med annet til
tiende ledd.

b) foreta egnede undersøkelser og prøvinger for å kontrollere
at beholderen oppfyller de grunnleggende kravene som
gjelder for den.

Produsenten skal presentere beholderne i ensartede partier og
treffe alle nødvendige tiltak for å påse at produksjonsprosessen
sikrer ensartethet for hvert parti som produseres.

4. Dersom prototypen oppfyller bestemmelsene som
gjelder for den, skal det godkjente inspeksjonsorganet
utstede et EF-typeprøvingssertifikat som oversendes søkeren.
Dette sertifikatet skal gi opplysninger om konklusjonene av
undersøkelsen, oppgi ethvert vilkår for utstedelsen og ledsages
av de beskrivelser og tegninger som er nødvendige for å
identifisere den godkjente prototypen.
Kommisjonen, de øvrige godkjente inspeksjonsorganene
og de øvrige medlemsstatene kan få kopi av sertifikatet, og
dessuten på begrunnet anmodning få kopi av de tekniske
konstruksjonsdataene og rapportene for utførte undersøkelser
og prøvinger.
5. Et godkjent inspeksjonsorgan som avslår å utstede et
EF-typeprøvingssertifikat, skal underrette de øvrige godkjente
inspeksjonsorganene om dette.
Et godkjent inspeksjonsorgan som trekker tilbake et EFtypeprøvingssertifikat, skal underrette medlemsstaten som
godkjente organet om dette. Medlemsstaten skal underrette de
øvrige medlemsstatene og Kommisjonen om dette og begrunne
avgjørelsen.
AVSNITT 3
EF-verifisering
Artikkel 11
1. EF-verifisering er den framgangsmåten der en
produsent eller dennes representant etablert i Fellesskapet
forsikrer seg om og erklærer at beholderne som er kontrollert
i samsvar med nr. 3, er i samsvar med den type som er

Disse partiene skal ledsages av EF‑typeprøvingssertifikatet
nevnt i artikkel 10 eller, dersom beholderne ikke er
produsert i samsvar med en godkjent prototyp, av tekniske
konstruksjonsdata som nevnt i vedlegg II nr. 3. I sistnevnte
tilfelle skal det godkjente inspeksjonsorganet før
EF‑verifiseringen undersøke disse dataene for å bekrefte deres
samsvar.
Når det godkjente inspeksjonsorganet undersøker et parti,
skal det påse at beholderne er produsert og kontrollert i
samsvar med de tekniske konstruksjonsdataene, og foreta en
hydraulisk trykkprøving, eller en pneumatisk trykkprøving
med samme virkning, der alle beholderne i partiet utsettes
for et trykk Ph på 1,5 ganger beregningstrykket for å
kontrollere deres styrke. Pneumatisk trykkprøving forutsetter
at sikkerhetsbestemmelsene for prøven er godkjent av
medlemsstaten der den foretas.
For å undersøke sveisekvaliteten skal det godkjente
inspeksjonsorganet dessuten utføre prøvinger på prøvelegemer
som etter produsentens valg er tatt fra et prøveemne som er
representativt for produksjonen eller fra en beholder. Prøvingene
skal utføres på langsveiser. Prøvingene skal imidlertid gjentas
på rundsveiser når det benyttes ulike sveisemetoder ved rundog langsveising.
Når det gjelder beholderne nevnt i vedlegg I nr. 2.1.2, skal
prøvingene på prøvelegemer erstattes av en hydraulisk
trykkprøving av fem tilfeldig valgte beholdere fra hvert parti
for å kontrollere at de oppfyller sikkerhetskravene i vedlegg I
nr. 2.1.2.
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Når det gjelder godkjente partier skal det godkjente
inspeksjonsorganet påføre sitt identifikasjonsnummer, eller
sørge for at dette nummeret blir påført på hver beholder og
utarbeide et skriftlig samsvarssertifikat for de prøvingene som
er utført. Alle beholdere i et parti kan bringes i omsetning,
unntatt de som ikke er godkjent ved en hydraulisk trykkprøving
eller en pneumatisk trykkprøving med positivt resultat.

Dersom et parti forkastes, skal det godkjente inspeksjonsorganet
treffe egnede tiltak for å hindre at dette partiet blir bragt i
omsetning. Dersom partier forkastes ofte, kan det godkjente
inspeksjonsorganet midlertidig oppheve ordningen med
statistisk verifisering.

Produsenten kan, på det godkjente inspeksjonsorganets
ansvar, påføre organets identifikasjonsnummer under
produksjonsprosessen.

Produsenten eller dennes representant skal på anmodning
kunne framlegge det godkjente inspeksjonsorganets
samsvarssertifikater nevnt i sjuende ledd.

AVSNITT 4
EF-samsvarserklæring
Artikkel 12
1. En produsent som oppfyller pliktene som følger av
artikkel 13, skal påføre CE-merkingen nevnt i artikkel 16 på
beholdere som denne erklærer er i samsvar med

a) de tekniske konstruksjonsdataene som er nevnt i vedlegg
II nr. 3, og som det er utarbeidet et tjenlighetssertifikat for,
eller

b) en godkjent prototyp.

2. Ved framgangsmåten for EF‑samsvarserklæring blir
produsenten underlagt EF-tilsyn dersom produktet av PS x V
er høyere enn 200 bar.l.
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Artikkel 13
1. Dersom en produsent benytter framgangsmåten nevnt
i artikkel 12, skal denne før produksjonen settes i gang,
oversende det godkjente inspeksjonsorganet som utstedte EFtypeprøvingssertifikatet eller tjenlighetssertifikatet, et dokument
som beskriver produksjonsprosessen og alle systematiske tiltak
som er truffet på forhånd for å sikre at trykkbeholderne er i
samsvar med standardene nevnt i artikkel 5 nr. 1, eller med den
godkjente prototypen.
2.

Dokumentet nevnt i nr. 1 skal inneholde

a) en beskrivelse av produksjonsmidler og kontrollutstyr som
er egnet til produksjon av beholdere,
b) et inspeksjonsdokument som beskriver hensiktsmessige
undersøkelser og prøvinger som skal foretas i løpet av
produksjonen, samt hvordan og hvor ofte disse skal
gjennomføres,
c) en forpliktelse til å foreta undersøkelsene og prøvingene
i samsvar med inspeksjonsdokumentet nevnt i bokstav
b), samt til å foreta en hydraulisk trykkprøving, eller en
pneumatisk trykkprøving dersom medlemsstaten samtykker
i dette, med et prøvetrykk på 1,5 ganger beregningstrykket
på hver enkelt beholder som produseres,
kvalifisert personale som er tilstrekkelig uavhengig
av produksjonen, skal ha ansvaret for å utføre disse
undersøkelsene og prøvingene, som skal sammenfattes i en
rapport,
d) adressene til produksjonssteder og lagre, og datoen for når
produksjonen skal begynne.
3. Når produktet av PS x V er høyere enn 200 bar.l, skal
produsentene for inspeksjonsformål gi organet som er ansvarlig
for EF-tilsyn, adgang til de nevnte produksjonssteder og lagre,
samt gi organet tillatelse til å velge ut beholdere som skal
prøves, og dessuten gi det alle nødvendige opplysninger, særlig
a) tekniske konstruksjonsdata,

Formålet med EF-tilsynet er, i samsvar med artikkel 14
annet ledd, å sikre at produsenten på behørig måte oppfyller
pliktene som følger av artikkel 13 nr. 2. Tilsynet skal foretas
av det godkjente inspeksjonsorganet som utstedte EFtypeprøvingssertifikatet nevnt i artikkel 10 nr. 4 første ledd,
dersom beholderne er produsert i samsvar med en godkjent
prototyp, og i motsatt fall av det godkjente organet som ble
tilsendt de tekniske konstruksjonsdataene i samsvar med
artikkel 8 nr. 1 bokstav a).

b) inspeksjonsdokumentet,
c) EF-typeprøvingssertifikatet eller eventuelt tjenlighetssertifikatet,
d) en rapport om utførte undersøkelser og prøvinger.
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Artikkel 14
Dersom beholderne ikke produseres i samsvar med en godkjent
prototyp, skal det godkjente inspeksjonsorganet som utstedte
EF-typeprøvingssertifikatet
eller
tjenlighetssertifikatet,
undersøke både dokumentet nevnt i artikkel 13 nr. 1 og de
tekniske konstruksjonsdataene nevnt i vedlegg II nr. 3 før den
datoen for når produksjonen skal begynne, for å bekrefte at de
oppfyller kravene.
Dersom produktet av PS x V er høyere enn 200 bar.l, skal
nevnte organ dessuten i løpet av produksjonen
a) forvisse seg om at produsenten faktisk kontrollerer
serieproduserte beholdere i samsvar med artikkel 13 nr. 2
bokstav c),
b) ta stikkprøver for inspeksjonsformål på beholdernes
produksjonssteder eller lagre.
Det godkjente inspeksjonsorganet skal framlegge en kopi av
inspeksjonsrapporten for medlemsstaten som godkjente det, og
på forespørsel for de øvrige godkjente inspeksjonsorganene, de
øvrige medlemsstatene og Kommisjonen.
KAPITTEL III

2. Det er forbudt å påføre beholdere merking som kan
villede tredjemann med hensyn til CE‑merkingens betydning
og grafiske utforming. Andre merker kan påføres beholderne
eller merkeplaten forutsatt at dette ikke reduserer synligheten
og lesbarheten til CE‑merkingen.
KAPITTEL IV
SLUTTBESTEMMELSER
Artikkel 17
Det skal gis nøyaktige grunner for alle avgjørelser som tas i
henhold til dette direktiv, og som fører til begrensninger med
hensyn til omsetning eller ibruktaking av en beholder. En slik
avgjørelse skal umiddelbart meddeles den berørte part, og denne
skal samtidig informeres om den klageadgang som foreligger
i henhold til de internrettslige bestemmelser i vedkommende
medlemsstat, og om fristene som gjelder for en slik klage.
Artikkel 18
Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de
viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.

CE‑MERKING OG PÅSKRIFTER
Artikkel 15
Med forbehold for artikkel 7
a) skal produsenten eller dennes representant etablert i
Fellesskapet, dersom en medlemsstat fastslår at CEmerkingen er uriktig påført, pålegges å bringe produktet
i samsvar med bestemmelsene om CE-merking og
sørge for at overtredelsen opphører på vilkår fastsatt av
medlemsstaten,
b) skal medlemsstaten, dersom det fortsatt er manglende
samsvar, treffe alle nødvendige tiltak for å begrense eller
forby omsetning av det aktuelle produktet, eller sikre at det
trekkes tilbake fra markedet etter framgangsmåten fastsatt i
artikkel 7.

Artikkel 19
Direktiv 87/404/EØF, som endret ved direktivene nevnt i
vedlegg IV del A, oppheves, uten at det berører medlemsstatenes
forpliktelser i forbindelse med fristene for innarbeiding i
nasjonal lovgivning og anvendelse av direktivene som angitt
i vedlegg IV del B.
Henvisninger til det opphevede direktiv skal forstås
som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i
sammenligningstabellen i vedlegg V.
Artikkel 20
Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.
Artikkel 21

Artikkel 16
1. CE‑merkingen og påskriftene fastsatt i vedlegg II nr. 1
skal påføres slik at de er synlige, lett leselige og ikke kan
slettes, på beholderen eller på en merkeplate festet til den på en
slik måte at platen ikke kan fjernes.
CE‑merkingen skal bestå av bokstavene «CE» i den form som
er vist i eksemplet i vedlegg II nr. 1.1. CE‑merkingen skal
være etterfulgt av identifikasjonsnummeret nevnt i artikkel
9 nr. 1 for det godkjente inspeksjonsorganet med ansvar for
CE‑verifisering eller CE‑tilsyn.

25.2.2016

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 16. september 2009.

For Europaparlamentet

For Rådet

J. BUZEK

C. MALMSTRÖM

President

Formann
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VEDLEGG I

GRUNNLEGGENDE SIKKERHETSKRAV
(nevnt i artikkel 3 nr. 1)
1.

MATERIALER
Materialene skal velges ut på grunnlag av hva beholderne skal brukes til, og i samsvar med nr. 1.1‑1.4.

1.1.

Trykksatte deler
Materialene som er nevnt i artikkel 1, og som skal brukes ved produksjon av trykksatte deler av beholdere, skal
være
a) sveisbare,
b) duktile og seige slik at et brudd ved laveste driftstemperatur ikke forårsaker fragmentering eller sprøbrudd,
c) aldringsbestandige.
Når det gjelder beholdere av stål, skal materialene i tillegg oppfylle kravene i nr. 1.1.1, og når det gjelder
beholdere av aluminium eller aluminiumslegeringer, kravene i nr. 1.1.2.
Disse materialene skal ledsages av en kontrollseddel som beskrevet i vedlegg II, utarbeidet av materialprodusenten.

1.1.1. Beholdere av stål
Ulegerte kvalitetsståltyper skal oppfylle følgende krav:
a) de skal være beroliget og leveres etter normaliseringsbehandling, eller i tilsvarende tilstand,
b) de skal ha et karboninnhold per produkt på mindre enn 0,25 %, og et svovel- og fosforinnhold som hver for
seg er mindre enn 0,05 %,
c) de skal ha følgende mekaniske egenskaper per produkt:
–

største strekkfasthet Rm, maks skal være mindre enn 580 N/mm2,

–

bruddforlengelsen skal være:
–

–

–

dersom prøvelegemet tas parallelt med valseretningen:
tykkelse ≥ 3 mm:

A

≥ 22 %,

tykkelse < 3 mm:

A80 mm

≥ 17 %,

dersom prøvelegemet tas vinkelrett på valseretningen:
tykkelse ≥ 3 mm:

A

≥ 20 %,

tykkelse < 3 mm:

A80 mm

≥ 15 %,

gjennomsnittlig bruddenergi KCV for tre prøvelegemer tatt i lengderetningen ved laveste
driftstemperatur skal ikke være mindre enn 35 J/cm2. Ikke flere enn en av disse tre verdiene kan være
mindre enn 35 J/cm2, og under ingen omstendighet mindre enn 25 J/cm2.
Denne egenskapen skal kontrolleres når det gjelder ståltyper som brukes ved produksjon av beholdere
med en laveste driftstemperatur på under –10 °C og en veggtykkelse på over 5 mm.

1.1.2. Beholdere av aluminium
Ulegert aluminium skal ha et aluminiuminnhold på minst 99,5 %, og legeringene nevnt i artikkel 1 nr. 3 bokstav
a) skal ha en tilstrekkelig bestandighet overfor interkrystallinsk korrosjon ved høyeste driftstemperatur.
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Disse materialene skal dessuten oppfylle følgende krav:
a) De skal leveres i glødet tilstand, og
b) de skal ha følgende mekaniske egenskaper per produkt:

1.2.

–

største strekkfasthet Rm, maks skal være høyst 350 N/mm2,

–

bruddforlengelsen skal være
–

A ≥ 16 % dersom prøvelegemet tas parallelt med valseretningen,

–

A ≥ 14 % dersom prøvelegemet tas vinkelrett på valseretningen.

Sveisematerialer
Sveisematerialer som benyttes til å framstille sveiser på eller av enkle trykkbeholdere, skal være egnet for og
forenlige med materialene som skal sveises.

1.3.

Tilbehør som bidrar til beholderens styrke
Dette tilbehøret (for eksempel bolter og muttere) skal være framstilt av et materiale som er spesifisert i nr. 1.1,
eller av andre typer stål, aluminium eller en egnet aluminiumslegering som er forenlig med materialene brukt i
framstilling av trykksatte deler.
De sistnevnte materialene skal ved laveste driftstemperatur ha en hensiktsmessig bruddforlengelse og seighet.

1.4.

Ikke-trykksatte deler
Alle ikke-trykksatte deler av beholdere, og som monteres ved sveising, skal være framstilt av materialer som er
forenlige med materialet i de delene de blir sveiset sammen med.

2.

BEHOLDERNES KONSTRUKSJON
Når beholdere konstrueres, skal produsenten avgrense deres bruksområde ved å fastsette
a) laveste driftstemperatur Tmin,
b) høyeste driftstemperatur Tmaks,
c) høyeste driftstrykk PS.
Dersom det fastsettes en laveste driftstemperatur som er høyere enn –10 °C, skal kravene til materialkvalitet
likevel oppfylles ved –10 °C.
Produsenten skal også ta hensyn til følgende bestemmelser:
–

beholderne skal kunne kontrolleres innvendig,

–

beholderne skal kunne tømmes,

–

beholdernes mekaniske egenskaper skal opprettholdes i det tidsrom beholderne anvendes for sitt planlagte
formål,

–

beholderne skal være tilstrekkelig beskyttet mot korrosjon ut fra hensynet til den bruk de er beregnet på,

og til at under planlagte bruksforhold
–

skal beholderne ikke utsettes for belastninger som kan svekke deres sikkerhet under bruk,

–

skal det indre trykket permanent ikke overstige det høyeste driftstrykket PS. Et øyeblikks overtrykk på
inntil 10 % kan imidlertid tillates.

Rund- og langsveiser må utføres med full gjennomsveising eller ved sveising som gir tilsvarende virkning.
Utadkuvede endebunner som ikke er halvkuleformede, skal ha en sylindrisk kant.
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2.1.

Veggtykkelse
Dersom produktet av PS x V ikke er større enn 3 000 bar.l, velger produsenten selv en av metodene som er
beskrevet i nr. 2.1.1 og 2.1.2 for å fastsette beholdernes veggtykkelse; dersom produktet av PS x V er større enn
3 000 bar.l, eller dersom høyeste driftstemperatur er høyere enn 100 °C, fastsettes veggtykkelsen etter metoden
beskrevet i nr. 2.1.1.
Den faktiske veggtykkelsen i mantelringen og endebunnene skal imidlertid ikke være mindre enn 2 mm for
beholdere av stål, og ikke mindre enn 3 mm for beholdere av aluminium eller aluminiumslegeringer.

2.1.1. Beregningsmetode
Når minste tykkelse for trykksatte deler beregnes, skal det tas hensyn til spenningsnivået og til følgende
bestemmelser:
a) trykket som utgjør beregningsgrunnlaget, skal ikke være mindre enn det høyeste driftstrykk PS som er
valgt,
b) den tillatte generelle membranspenning skal ikke være større enn den laveste av verdiene 0,6 RET eller
0,3 Rm. Produsenten skal benytte de minsteverdiene for RET og Rm som er garantert av materialprodusenten,
når den tillatte spenningen skal fastsettes.
Dersom den sylindriske delen av beholderen har en eller flere langsveiser som er utført ved en ikke-automatisk
sveisemetode, skal imidlertid en tykkelse beregnet som angitt i første ledd multipliseres med koeffisienten 1,15.
2.1.2. Forsøksmetode
Veggtykkelsen skal fastsettes slik at beholderne ved omgivelsestemperatur kan tåle et trykk på minst fem ganger
høyeste driftstrykk, med en konstant deformasjonsfaktor for omkretsen som ikke overstiger 1 %.
3.

PRODUKSJONSPROSESS
Beholdere skal produseres og underkastes produksjonskontroll i samsvar med de tekniske konstruksjonsdataene
som er nevnt i vedlegg II nr. 3.

3.1.

Forarbeid på deler
Forarbeid på delene (f. eks. forming og fugetildanning) skal ikke føre til overflatefeil, sprekker eller endringer i
de mekaniske egenskapene som kan påvirke beholdernes sikkerhet på en negativ måte.

3.2.

Sveiser på trykksatte deler
Sveiser og overgangssoner skal ha de samme egenskaper som de sveisede materialene og være uten overflatefeil
eller indre feil som kan påvirke beholdernes sikkerhet på en negativ måte.
Sveiser skal utføres av sveisere eller operatører med de nødvendige kvalifikasjoner i henhold til godkjente
sveisemetoder. Slik godkjenning og prøving av kvalifikasjoner skal utføres av godkjente inspeksjonsorganer.
Produsenten skal under produksjonen også sikre en jevn sveisekvalitet ved å foreta relevante prøvinger etter
passende framgangsmåter. Det skal utarbeides en rapport om disse prøvingene.

4.

IBRUKTAKING AV BEHOLDERE
Beholdere skal ledsages av en bruksanvisning utarbeidet av produsenten, som nevnt i vedlegg II nr. 2.
______

Nr. 12/235

Nr. 12/236

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG II
CE‑MERKING, PÅSKRIFTER, BRUKSANVISNINGER, TEKNISKE KONSTRUKSJONSDATA,
DEFINISJONER OG SYMBOLER
1.

CE‑MERKING OG PÅSKRIFTER

1.1. CE-merking
CE-merkingen skal bestå av bokstavene «CE» i følgende grafiske utforming:

Dersom CE-merkingen gjøres mindre eller større, skal størrelsesforholdet slik det framgår av modellen i dette
nummer, overholdes.
De ulike delene av CE-merkingen skal i hovedsak ha samme høyde og ikke være lavere enn 5 mm.
1.2. Påskrifter
Beholderen eller merkeplaten skal minst inneholde følgende opplysninger:
a) høyeste driftstrykk (PS i bar),
b) høyeste driftstemperatur (Tmaks i °C),
c) laveste driftstemperatur (Tmin i °C),
d) beholderens volum (V i l),
e) produsentens navn eller merke,
f)

beholderens typebetegnelse og serie- eller partinummer,

g) de to siste sifrene i årstallet for når CE-merkingen ble påført.
Dersom det brukes en merkeplate, skal den være utformet slik at den ikke kan brukes på nytt, og den skal ha et
ledig felt for å påføre ytterligere opplysninger.
2.

BRUKSANVISNING
Bruksanvisningen skal inneholde følgende opplysninger:
a) opplysningene i henhold til nr. 1, unntatt beholderens serienummer,
b) planlagt bruksområde,
c) de vedlikeholds- og installasjonskrav som er nødvendige for at beholderen kan anvendes uten sikkerhetsfare.
Bruksanvisningen skal være skrevet på det eller de offisielle språkene i mottakermedlemsstaten.
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3.

TEKNISKE KONSTRUKSJONSDATA
De tekniske konstruksjonsdataene skal inneholde en beskrivelse av de teknikker og arbeidsoperasjoner som er
benyttet for å oppfylle de grunnleggende sikkerhetskravene nevnt i vedlegg I eller de harmoniserte standardene
nevnt i artikkel 5 nr. 1, og særlig
a) en detaljert produksjonstegning for beholdertypen,
b) bruksanvisningen,
c) et dokument som beskriver
–

valgte materialer,

–

valgte sveisemetoder,

–

valgte kontrolltiltak,

–

alle viktige opplysninger i forbindelse med beholderens konstruksjon.

Dersom framgangsmåten fastsatt i artikkel 11‑14 blir benyttet, skal de tekniske konstruksjonsdataene dessuten
omfatte
a) sertifikatene som bekrefter at sveisemetodene er egnede, og at sveiserne eller operatørene er kvalifiserte,
b) kontrollseddelen for materialene som er benyttet i produksjonen av deler og sammenføyde deler som bidrar
til trykkbeholderens styrke,
c) en rapport om utførte undersøkelser og prøvinger eller en beskrivelse av foreslåtte kontrolltiltak.
4.

DEFINISJONER OG SYMBOLER

4.1. Definisjoner
a) Beregningstrykket «P» er det overtrykk som velges av produsenten, og som brukes til å fastsette tykkelsen
på beholderens trykksatte deler.
b) Høyeste driftstrykk «PS» er det største overtrykk som kan benyttes under normal bruk av beholderen.
c) Laveste driftstemperatur «Tmin» er den laveste stabiliserte temperaturen som beholderveggen kan ha under
normal bruk.
d) Høyeste driftstemperatur «Tmaks» er den høyeste stabiliserte temperaturen som beholderveggen kan ha under
normal bruk.
e) Flytegrensen «RET» er verdien ved høyeste driftstemperatur Tmaks av

f)

–

enten den øvre flytegrensen ReH for et materiale som har både en nedre og en øvre flytegrense, eller

–

0,2 % forlengelsesgrense Rp0,2, eller

–

1,0 % forlengelsesgrense Rp1,0 for ulegert aluminium.

Beholderfamilier:
Beholdere inngår i samme familie dersom de skiller seg fra prototypen bare i diameter, forutsatt at kravene i
vedlegg I nr. 2.1.1 og 2.1.2 er oppfylt, og/eller i lengden av den sylindriske delen innenfor følgende grenser:
–

dersom prototypen består av en eller flere mantelringer i tillegg til endebunnene, skal variantene ha
minst én mantelring,

–

dersom prototypen bare består av to utadkuvede endebunner, skal variantene ikke ha noen mantelringer.

Variasjoner i lengden som fører til endringer av åpninger og/eller hull, skal vises på tegningen for hver enkelt
variant.
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g) Et parti beholdere består av høyst 3 000 beholdere av samme type.
h) I henhold til dette direktiv menes med serieproduksjon at en beholder av samme type i løpet av et gitt tidsrom
blir produsert i en ubrutt produksjonsprosess, med felles konstruksjon og etter samme produksjonsprosess.
i)

Kontrollseddel: et dokument der produsenten bekrefter at de leverte produktene er i samsvar med
spesifikasjonene i ordren, og der denne påfører resultater, særlig kjemisk sammensetning og mekaniske
egenskaper, fra rutinemessige inspeksjonsundersøkelser foretatt på produksjonsstedet av produkter framstilt
i samme produksjonsprosess som de leverte produktene, men ikke nødvendigvis av disse.

4.2. Symboler
A

bruddforlengelse (Lo = 5,65√So)

%

A 80 mm

bruddforlengelse (Lo = 80 mm)

%

KCV

bruddenergi

J/cm2

P

beregningstrykk

bar

PS

høyeste driftstrykk

bar

Ph

hydraulisk eller pneumatisk prøvingstrykk

bar

Rp0,2

0,2 % forlengelsesgrense

N/mm2

RET

flytegrense ved høyeste driftstemperatur

N/mm2

ReH

øvre flytegrense

N/mm2

Rm

strekkfasthet

N/mm2

Rm, maks

største strekkfasthet

N/mm2

Rp1,0

1,0 % forlengelsesgrense

N/mm2

Tmaks

høyeste driftstemperatur

°C

Tmin

laveste driftstemperatur

°C

V

beholderens volum

l
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VEDLEGG III

MINSTEKRITERIER SOM MEDELEMSSTATENE SKAL OPPFYLLE NÅR DE GODKJENNER
INSPEKSJONSORGANER
(nevnt i artikkel 9 nr. 2)

1.

Det godkjente inspeksjonsorganet, dets leder og personalet som har ansvar for å foreta verifiseringsprøvingene,
skal verken være konstruktør, produsent, leverandør eller montør av de beholdere som de inspiserer, og heller
ikke representant for noen av disse partene. Verken direkte eller som representant skal de delta i konstruksjon,
produksjon, markedsføring eller vedlikehold av beholderne. Dette utelukker ikke muligheten for utveksling av
tekniske opplysninger mellom produsenten og det godkjente inspeksjonsorganet.

2.

Det godkjente inspeksjonsorganet og dets personale skal foreta verifiseringsprøvingene med størst mulig faglig
integritet og teknisk kompetanse og ikke la sin bedømmelse eller inspeksjonsresultatene påvirkes av noen form for
press eller oppmuntring, spesielt av økonomisk art, og særlig ikke fra mennesker eller grupper av mennesker som
har interesse av verifiseringsresultatene.

3.

Det godkjente inspeksjonsorganet skal ha til rådighet det personale og de hjelpemidler som er nødvendige for på
tilfredsstillende måte å kunne utføre de administrative og tekniske oppgavene som er forbundet med verifisering.
Det skal også ha tilgang til det utstyr som er nødvendig ved særlig verifisering.

4.

Personalet som har ansvaret for inspeksjonen, skal ha
a) god teknisk og faglig opplæring,
b) tilstrekkelig kjennskap til kravene til de prøvingene de utfører, og tilfredsstillende erfaring med slike prøvinger,
c) nødvendig ferdighet i å utarbeide de sertifikater, rapporter og uttalelser som er nødvendige for å dokumentere
gjennomførte prøvinger.

5.

Inspeksjonspersonalets uavhengighet skal sikres. Lønnen til den enkelte skal ikke avhenge av antall utførte
prøvinger som denne utfører, eller av prøvingsresultatene.

6.

Det godkjente inspeksjonsorganet skal tegne ansvarsforsikring, med mindre dets ansvar dekkes av staten i samsvar
med nasjonal lovgivning eller medlemsstaten selv er direkte ansvarlig for prøvingene.

7.

Det godkjente inspeksjonsorganets personale er underlagt taushetsplikt med hensyn til alle opplysninger det får
kjennskap til i sitt arbeid (unntatt overfor vedkommende forvaltningsmyndigheter i den stat der organet har sin
virksomhet) i henhold til dette direktiv eller enhver internrettslig bestemmelse som gir det virkning.
______
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VEDLEGG IV
DEL A
Opphevet direktiv og påfølgende endringer av det
(nevnt i artikkel 19)
Rådsdirektiv 87/404/EØF
(EFT L 220 av 8.8.1987, s. 48)
Rådsdirektiv 90/488/EØF
(EFT L 270 av 2.10.1990, s. 25)
Rådsdirektiv 93/68/EØF
(EFT L 220 av 30.8.1993, s. 1)

Bare artikkel 1 nr. 1 og artikkel 2

DEL B
Frister for innarbeiding i nasjonal lovgivning og anvendelse
(nevnt i artikkel 19)
Direktiv

Frist for innarbeiding i nasjonal
lovgivning

Anvendelsesdato

87/404/EØF

31. desember 1989

1. juli 1990(1)

90/488/EØF

1. juli 1991

—

93/68/EØF

30. juni 1994

1. januar 1995(2)

(1)
(2)

I samsvar med artikkel 18 nr. 2 tredje ledd skal medlemsstatene for tidsrommet fram til 1. juli 1992, tillate omsetning og/eller
ibruktaking av beholdere som er i samsvar med de bestemmelser som gjaldt på deres territorium før 1. juli 1990.
I samsvar med artikkel 14 nr. 2 skal medlemsstatene fram til 1. januar 1997 tillate omsetning og ibruktaking av produkter som er i
samsvar med de merkingsregler som gjaldt før 1. januar 1995.
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VEDLEGG V

SAMMENLIGNINGSTABELL
Direktiv 87/404/EØF

Dette direktiv

Betraktning 5 femte punktum

Artikkel 1 nr. 3 bokstav b)

Artikkel 1 nr. 1

Artikkel 1 nr. 1

Artikkel 1 nr. 2 første ledd

Artikkel 1 nr. 3 bokstav a) første ledd

Artikkel 1 nr. 2 annet ledd første strekpunkt

Artikkel 1 nr. 3 bokstav a) annet ledd

Artikkel 1 nr. 2 annet ledd annet strekpunkt, første og
annet understrekpunkt

Artikkel 1 nr. 3 bokstav a) tredje ledd punkt i) og ii)

Artikkel 1 nr. 2 annet ledd tredje strekpunkt

Artikkel 1 nr. 3 bokstav a) fjerde ledd

Artikkel 1 nr. 2 annet ledd fjerde strekpunkt

Artikkel 1 nr. 3 bokstav a) femte ledd

Artikkel 1 nr. 3 første, annet og tredje strekpunkt

Artikkel 1 nr. 2 bokstav a), b) og c)

Artikkel 2, 3 og 4

Artikkel 2, 3 og 4

Artikkel 5 nr. 1

Artikkel 5 nr. 1

Artikkel 5 nr. 2

Artikkel 5 nr. 2

Artikkel 5 nr. 3 bokstav a) og b)

Artikkel 5 nr. 3 første og annet ledd

Artikkel 6

Artikkel 6

Artikkel 7 nr. 1

Artikkel 7 nr. 1

Artikkel 7 nr. 2 første og annet punktum

Artikkel 7 nr. 2 første ledd

Artikkel 7 nr. 2 tredje punktum

Artikkel 7 nr. 2 annet ledd

Artikkel 7 nr. 3

Artikkel 7 nr. 3

Artikkel 7 nr. 4

Artikkel 7 nr. 4

Artikkel 8 nr. 1 innledende tekst og bokstav a)
innledende tekst

Artikkel 8 nr. 1 innledende tekst

Artikkel 8 nr. 1 bokstav a) første og annet strekpunkt

Artikkel 8 nr. 1 bokstav a) og b)

Artikkel 8 nr. 1 bokstav b)

Artikkel 8 nr. 2

Artikkel 8 nr. 2 bokstav a)

Artikkel 8 nr. 3 bokstav a)

Artikkel 8 nr. 2 bokstav b) første og annet strekpunkt

Artikkel 8 nr. 3 bokstav b) punkt i) og ii)

Artikkel 8 nr. 3

Artikkel 8 nr. 4

Artikkel 9

Artikkel 9

Artikkel 10 nr. 1

Artikkel 10 nr. 1

Artikkel 10 nr. 2 første ledd

Artikkel 10 nr. 2 første ledd
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Direktiv 87/404/EØF

Dette direktiv

Artikkel 10 nr. 2 annet ledd første og annet strekpunkt

Artikkel 10 nr. 2 annet ledd bokstav a) og b)

Artikkel 10 nr. 2 tredje ledd

Artikkel 10 nr. 2 tredje ledd

Artikkel 10 nr. 3 første ledd

Artikkel 10 nr. 3 første ledd

Artikkel 10 nr. 3 annet ledd

Artikkel 10 nr. 3 annet ledd

Artikkel 10 nr. 3 tredje ledd bokstav a) og b)

Artikkel 10 nr. 3 tredje ledd bokstav a) og b)

Artikkel 10 nr. 4

Artikkel 10 nr. 4

Artikkel 10 nr. 5 første punktum

Artikkel 10 nr. 5 første ledd

Artikkel 10 nr. 5 annet og tredje punktum

Artikkel 10 nr. 5 annet ledd

Artikkel 11 nr. 1 og 2

Artikkel 11 nr. 1 og 2

Artikkel 11 nr. 3 innledende tekst

Artikkel 11 nr. 3 første ledd

Artikkel 11 nr. 3 punkt 3.1

Artikkel 11 nr. 3 annet ledd

Artikkel 11 nr. 3 punkt 3.2

Artikkel 11 nr. 3 tredje ledd

Artikkel 11 nr. 3 punkt 3.3 første ledd

Artikkel 11 nr. 3 fjerde ledd

Artikkel 11 nr. 3 punkt 3.3 annet ledd

Artikkel 11 nr. 3 femte ledd

Artikkel 11 nr. 3 punkt 3.3 tredje ledd

Artikkel 11 nr. 3 sjette ledd

Artikkel 11 nr. 3 punkt 3.4 første ledd

Artikkel 11 nr. 3 sjuende ledd

Artikkel 11 nr. 3 punkt 3.4 annet ledd

Artikkel 11 nr. 3 åttende ledd

Artikkel 11 nr. 3 punkt 3.4 tredje ledd

Artikkel 11 nr. 3 niende ledd

Artikkel 11 nr. 3 punkt 3.5

Artikkel 11 nr. 3 tiende ledd

Artikkel 12 nr. 1 første ledd første og annet strekpunkt

Artikkel 12 nr. 1 bokstav a) og b)

Artikkel 12 nr. 1 annet ledd

Artikkel 12 nr. 2 første ledd

Artikkel 12 nr. 2

Artikkel 12 nr. 2 annet ledd

Artikkel 13 nr. 1 første ledd

Artikkel 13 nr. 1

Artikkel 13 nr. 1 annet ledd

Artikkel 13 nr. 2

Artikkel 13 nr. 2 første til fjerde strekpunkt

Artikkel 13 nr. 3 bokstav a)‑d)

Artikkel 14 nr. 1

Artikkel 14 første ledd

Artikkel 14 nr. 2 første ledd første og annet strekpunkt

Artikkel 14 annet ledd bokstav a) og b)

Artikkel 14 nr. 2 annet ledd

Artikkel 14 tredje ledd
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Direktiv 87/404/EØF

Dette direktiv

Artikkel 15, 16 og 17

Artikkel 15, 16 og 17

Artikkel 18 nr. 1

—

Artikkel 18 nr. 2

Artikkel 18

—

Artikkel 19

—

Artikkel 20

Artikkel 19

Artikkel 21

Vedlegg I nr. 1

Vedlegg I nr. 1

Vedlegg I nr. 1.1 første ledd første, annet og tredje
strekpunkt

Vedlegg I nr. 1.1 første ledd bokstav a), b) og c)

Vedlegg I nr. 1.1 annet og tredje ledd

Vedlegg I nr. 1.1 annet og tredje ledd

Vedlegg I nr. 1.1.1 og 1.1.2

Vedlegg I nr. 1.1.1 og 1.1.2

Vedlegg I nr. 1.2, 1.3 og 1.4

Vedlegg I nr. 1.2, 1.3 og 1.4

Vedlegg I nr. 2 første ledd første, annet og tredje
strekpunkt

Vedlegg I nr. 2 første ledd bokstav a), b) og c)

Vedlegg I nr. 2 annet, tredje og fjerde ledd

Vedlegg I nr. 2 annet, tredje og fjerde ledd

Vedlegg I nr. 2.1, nr. 3 og nr. 4

Vedlegg I nr. 2.1, nr. 3 og nr. 4

Vedlegg II nr. 1

Vedlegg II nr. 1

Vedlegg II nr. 1 bokstav a) første, annet og tredje
strekpunkt

Vedlegg II nr. 1.1 første, annet og tredje ledd

Vedlegg II nr. 1 bokstav b) første ledd første til sjuende
strekpunkt

Vedlegg II nr. 1.2 første ledd bokstav a)‑g)

Vedlegg II nr. 1 bokstav b) annet ledd

Vedlegg II nr. 1.2 annet ledd

Vedlegg II nr. 2 første ledd første, annet og tredje
strekpunkt

Vedlegg II nr. 2 første ledd bokstav a), b) og c)

Vedlegg II nr. 2 annet ledd

Vedlegg II nr. 2 annet ledd

Vedlegg II nr. 3 første ledd

Vedlegg II nr. 3 første ledd

Vedlegg II nr. 3 annet ledd punkt i), ii) og iii)

Vedlegg II nr. 3 annet ledd bokstav a), b) og c)

Vedlegg II nr. 4

Vedlegg II nr. 4

Vedlegg III nr. 1, 2 og 3

Vedlegg III nr. 1, 2 og 3

Vedlegg III nr. 4 første, annet og tredje strekpunkt

Vedlegg III nr. 4 bokstav a), b) og c)

Vedlegg III nr. 5, 6 og 7

Vedlegg III nr. 5, 6 og 7

—

Vedlegg IV

—

Vedlegg V
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2010/35/EU

25.2.2016

2016/EØS/12/19

av 16. juni 2010
om transportabelt trykkutstyr og om oppheving av rådsdirektiv 76/767/EØF, 84/525/EØF, 84/526/
EØF, 84/527/EØF og 1999/36/EF(*)

EUROPAPARLAMENTET OG
EUROPEISKE UNION HAR —

RÅDET

FOR

DEN

4)
under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte, særlig artikkel 91,

internasjonale avtaler utvidet til å omfatte nasjonal trafikk
for å harmonisere vilkårene som farlig gods transporteres
under på vei, jernbane og innlands vannveier i Unionen.
Bestemmelsene i direktiv 1999/36/EF må derfor
ajourføres for å unngå motstridende regler, særlig
med hensyn til samsvarskrav, samsvarsvurdering og
framgangsmåter for samsvarsvurdering i tilknytning til
transportabelt trykkutstyr.

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske
og sosiale komité(1),
5)

For å bedre sikkerheten når det gjelder transportabelt
trykkutstyr som er godkjent for innlands transport av
farlig gods, og for å sikre fri bevegelighet, herunder
omsetning, tilgjengeliggjøring på markedet og bruk
av slikt transportabelt trykkutstyr i Unionen, må det
fastsettes nærmere regler om de ulike markedsdeltakernes
forpliktelser og de kravene som det aktuelle utstyret skal
oppfylle.

6)

Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 768/2008/EF
av 9. juli 2008 om en felles ramme for markedsføring av
produkter og om oppheving av rådsbeslutning 93/465/
EØF(5) utgjør en generell gjennomgående ramme for
framtidig lovgivning som harmoniserer vilkårene for
markedsføring av produkter. Denne rammen bør, der
dette er hensiktsmessig, få anvendelse på transportabelt
trykkutstyr i samsvar med målsettingen om å harmonisere
regler om fri bevegelighet av produkter.

7)

For ikke å hindre transportvirksomhet mellom
medlemsstatene og tredjestater bør dette direktiv ikke få
anvendelse på transportabelt trykkutstyr som utelukkende
benyttes til transport av farlig gods mellom Unionens og
tredjestatenes territorium.

etter samråd med Regionkomiteen,

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1)

Rådsdirektiv 1999/36/EF av 29. april 1999 om
transportabelt trykkutstyr(3) ble vedtatt som et første
tiltak for å bedre transportsikkerheten for transportabelt
trykkutstyr og samtidig sikre fri bevegelighet
av transportabelt trykkutstyr innenfor et felles
transportmarked.

2)

I lys av utviklingen innen transportsikkerhet må visse
tekniske bestemmelser i direktiv 1999/36/EF ajourføres.

3)

Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF
av 24. september 2008 om innlands transport av farlig
gods(4) ble anvendelsen av bestemmelsene i visse

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 165 av 30.6.2010, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 127/2011 av 2. desember 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 15 av 15.3.2012, s. 10.
(1) Uttalelse av 17. februar 2010 (ennå ikke offentliggjort i EUT).
(2) Europaparlamentets holdning av 5. mai 2010 (ennå ikke offentliggjort i
EUT) og rådsbeslutning av 31. mai 2010.
(3) EFT L 138 av 1.6.1999, s. 20.
(4) EUT L 260 av 30.9.2008, s. 13.

(5)

EUT L 218 av 13.8.2008, s. 82.
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8)

Forpliktelsene til ulike markedsdeltakere, herunder eiere
og operatører av transportabelt trykkutstyr, bør være
klart definert av hensyn til transportsikkerhet og fri
bevegelighet av transportabelt trykkutstyr.

9)

Markedsdeltakere bør i forbindelse med sine respektive
roller i omsetningskjeden være ansvarlige for at
transportabelt trykkutstyr er i samsvar med reglene for
sikkerhet og markedsadgang.

10) Det faktum at nytt transportabelt trykkutstyr samsvarer
med de tekniske kravene i vedleggene til direktiv
2008/68/EF og dette direktiv bør kunne påvises ved
hjelp av en samsvarsvurdering som dokumenterer at det
transportable trykkutstyret er sikkert.
11) Periodiske inspeksjoner, mellomliggende inspeksjoner
og ekstraordinære kontroller av transportabelt trykkutstyr
bør utføres i samsvar med vedleggene til direktiv 2008/68/
EF og med dette direktiv for å sikre at sikkerhetskravene
oppfylles kontinuerlig.
12) Transportabelt trykkutstyr bør være påført et merke som
angir at det er i samsvar med direktiv 2008/68/EF og dette
direktiv for å sikre fri bevegelighet og fri bruk av slikt
utstyr.
13) Dette direktiv bør ikke få anvendelse på transportabelt
trykkutstyr som ble bragt i omsetning før den relevante
datoen for gjennomføring av direktiv 1999/36/EF, og som
ikke har vært gjenstand for en ny samsvarsvurdering.
14) Dersom eksisterende transportabelt trykkutstyr som ikke
tidligere er vurdert for samsvar med direktiv 1999/36/
EF, skal omfattes av fri bevegelighet og fri bruk, bør slikt
utstyr være gjenstand for en ny samsvarsvurdering.
15) Det må fastsettes krav til myndigheter med ansvar for
vurdering og melding av og tilsyn med meldte organer, for
å sikre et enhetlig kvalitetsnivå på de meldte organenes
virksomhet.
16) Framgangsmåtene for samsvarsvurdering fastsatt i
vedleggene til direktiv 2008/68/EF og i dette direktiv
krever at inspeksjonsorganer griper inn og fastsetter
detaljerte driftskrav for å sikre et enhetlig ytelsesnivå i
hele Unionen. Disse inspeksjonsorganene bør derfor
meldes av medlemsstatene til Kommisjonen.
17) Meldermyndigheten bør beholde ansvaret for tilsyn med
det meldte organet uansett hvor det meldte organet har sin
virksomhet, for å klargjøre ansvaret for løpende tilsyn.
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18) Det må fastsettes felles regler for gjensidig godkjenning
av meldte organer for å sikre samsvar med direktiv
2008/68/EF og med dette direktiv. Slike felles regler vil
kunne fjerne unødvendige kostnader og administrative
framgangsmåter knyttet til godkjenning av utstyret, samt
tekniske handelshindringer.

19) Medlemsstatene bør kunne treffe tiltak for å begrense
eller forby omsetning og bruk av utstyr i tilfeller der
slikt utstyr under visse nærmere presiserte forhold utgjør
en sikkerhetsrisiko, herunder også når slikt utstyr er i
samsvar med direktiv 2008/68/EF og med dette direktiv.

20) Kommisjonen bør utarbeide særlige retningslinjer for
å lette den praktiske gjennomføringen av de tekniske
bestemmelsene i dette direktiv, samtidig som det tas
hensyn til resultatene av erfaringsutvekslingen som
fastsatt i artikkel 28 og 29.

21) Kommisjonen bør gis myndighet til å vedta delegerte
rettsakter i samsvar med artikkel 290 i traktaten om Den
europeiske unions virkemåte (TEUV) når det gjelder visse
tilpasninger av vedleggene. Det er av særlig betydning at
Kommisjonen gjennomfører egnede samråd under det
forberedende arbeidet, herunder på ekspertnivå.

22) Rådsdirektiv 76/767/EØF av 27. juli 1976 om tilnærming
av medlemsstatenes lovgivning med hensyn til felles
bestemmelser for trykkbeholdere og metoder for å
kontrollere dem(6), rådsdirektiv 84/525/EØF av 17.
september 1984 om tilnærming av medlemsstatenes
lovgivning om sømløse gassflasker av stål(7), rådsdirektiv
84/526/EØF av 17. september 1984 om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om sømløse gassflasker av
ulegert og legert aluminium(8), rådsdirektiv 84/527/EØF
av 17. september 1984 om tilnærming av medlemsstatenes
lovgivning om sveisede gassflasker av ulegert stål(9) og
direktiv 1999/36/EF er foreldede og bør derfor oppheves.

23) I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle
avtalen om bedre regelverksutforming(10) oppfordres
medlemsstatene til, for egen del og i Unionens interesse,
å utarbeide og offentliggjøre egne tabeller, som så langt
det er mulig, viser sammenhengen mellom dette direktiv
og innarbeidingstiltakene —
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

EFT L 262 av 27.9.1976, s. 153.
EFT L 300 av 19.11.1984, s. 1.
EFT L 300 av 19.11.1984, s. 20.
EFT L 300 av 19.11.1984, s. 48.
EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1.
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VEDTATT DETTE DIREKTIV:

når utstyr nevnt under bokstav a) eller bokstav b) brukes
i samsvar med nevnte vedlegg til transport av gasser i
klasse 2, unntatt gasser eller artikler med tallene 6 og 7 i
klassifiseringskoden, samt til transport av farlige stoffer i
andre klasser som angitt i vedlegg I til dette direktiv.

KAPITTEL 1
VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER

Transportabelt trykkutstyr skal forstås å omfatte
gassbeholdere (FN-nr. 2037), men ikke aerosolbeholdere
(FN‑nr. 1950), åpne frysebeholdere, gassflasker for
pusteapparater, brannslokkingsapparater (FN-nr. 1044),
transportabelt trykkutstyr som er unntatt i henhold til
nr. 1.1.3.2 i vedleggene til direktiv 2008/68/EF, og
transportabelt trykkutstyr som er unntatt fra reglene for
konstruksjon og prøving av emballasje i samsvar med
særlige bestemmelser i nr. 3.3 i vedleggene til direktiv
2008/68/EF,

Artikkel 1
Virkeområde
1. I dette direktiv fastsettes nærmere regler om transportabelt
trykkutstyr for å bedre sikkerheten og sikre fri bevegelighet av
slikt utstyr i Unionen.
2. Dette direktiv får anvendelse på:
a) nytt transportabelt trykkutstyr som definert i artikkel 2 nr. 1,
som ikke er påført samsvarsmerking som fastsatt i direktiv
84/525/EØF, 84/526/EØF, 84/527/EØF eller 1999/36/EF,
for å gjøre det tilgjengelig på markedet,
b) transportabelt trykkutstyr som definert i artikkel 2 nr. 1,
som er påført samsvarsmerking som fastsatt i dette direktiv
eller i direktiv 84/525/EØF, 84/526/EØF, 84/527/EØF eller
1999/36/EF, for periodiske inspeksjoner, mellomliggende
inspeksjoner og ekstraordinære kontroller og bruk,
c) transportabelt trykkutstyr som definert i artikkel 2 nr. 1,
som ikke er påført samsvarsmerking som fastsatt i direktiv
1999/36/EF, for ny samsvarsvurdering.
3. Dette direktiv får ikke anvendelse på transportabelt
trykkutstyr som ble bragt i omsetning før datoen for
gjennomføring av direktiv 1999/36/EF, og som ikke har vært
gjenstand for ny samsvarsvurdering.
4. Dette direktiv får ikke anvendelse på transportabelt
trykkutstyr som utelukkende benyttes til transport av farlig
gods mellom medlemsstater og tredjestater i samsvar med
artikkel 4 i direktiv 2008/68/EF.

2)

«vedleggene til direktiv 2008/68/EF» avsnitt I.1 i vedlegg
I, avsnitt II.1 i vedlegg II og avsnitt III.1 i vedlegg III til
direktiv 2008/68/EF,

3)

«bringe i omsetning» første gang transportabelt
trykkutstyr blir gjort tilgjengelig på markedet i Unionen,

4)

«gjøre tilgjengelig på markedet» enhver levering av
transportabelt trykkutstyr for distribusjon eller bruk på
markedet i Unionen som ledd i en kommersiell eller
offentlig tjenestevirksomhet, enten mot betaling eller
gratis,

5)

«bruk» fylling, midlertidig lagring knyttet til transport,
tømming og etterfylling av transportabelt trykkutstyr,

6)

«tilbaketrekking» alle tiltak rettet mot å forhindre at
transportabelt trykkutstyr blir gjort tilgjengelig på
markedet eller at slikt utstyr blir brukt,

7)

«tilbakekalling» alle tiltak rettet mot å oppnå retur
av transportabelt trykkutstyr som allerede er gjort
tilgjengelig for sluttbrukeren,

8)

«produsent» enhver fysisk eller juridisk person som
produserer transportabelt trykkutstyr, eller deler til slikt
utstyr, eller som får slikt utstyr konstruert eller produsert,
og som markedsfører det under eget navn eller varemerke,

9)

«representant» enhver fysisk eller juridisk person som er
etablert i Unionen, og som har fått en skriftlig fullmakt fra
produsenten til å opptre på dennes vegne i tilknytning til
nærmere angitte oppgaver,

Artikkel 2
Definisjoner
I dette direktiv menes med:
1)

«transportabelt trykkutstyr»

25.2.2016

a) alle trykkbeholdere, deres ventiler og eventuelt annet
tilbehør, som omfattes av kapittel 6.2 i vedleggene til
direktiv 2008/68/EF,

10) «importør» enhver fysisk eller juridisk person som
er etablert i Unionen, og som bringer transportabelt
trykkutstyr eller deler av slikt utstyr fra en tredjestat i
omsetning på markedet i Unionen,

b) tanker, batterikjøretøyer/‑vogner, gassbeholdere
med flere elementer (MEGC), deres ventiler og
eventuelt annet tilbehør, som omfattes av kapittel 6.8
i vedleggene til direktiv 2008/68/EF,

11) «distributør» enhver fysisk eller juridisk person som
er etablert i Unionen, bortsett fra produsenten eller
importøren, og som gjør transportabelt trykkutstyr eller
deler av slikt utstyr tilgjengelig på markedet,
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12) «eier» enhver fysisk eller juridisk person som er etablert i
Unionen, og som eier transportabelt trykkutstyr,
13) «operatør» enhver fysisk eller juridisk person som
er etablert i Unionen, og som bruker transportabelt
trykkutstyr,
14) «markedsdeltaker»
produsenten,
representanten,
importøren, distributøren, eieren eller operatøren
som opptrer som ledd i en kommersiell eller offentlig
tjenestevirksomhet, enten mot betaling eller gratis,
15) «samsvarsvurdering» vurderingen og framgangsmåten
for vurderingen av samsvar som fastsatt i vedleggene til
direktiv 2008/68/EF,
16) «Pi-merking» en merking som viser at det transportable
trykkutstyret oppfyller de gjeldende kravene til
samsvarsvurdering som fastsatt i vedleggene til direktiv
2008/68/EF og i dette direktiv,
17) «ny samsvarsvurdering» framgangsmåten, på anmodning
fra eieren eller operatøren, for den påfølgende vurderingen
av samsvar for transportabelt trykkutstyr produsert
og bragt i omsetning før datoen for gjennomføring av
direktiv 1999/36/EF,
18) «periodisk inspeksjon» den periodiske inspeksjonen og
framgangsmåtene for den periodiske inspeksjonen som
fastsatt i vedleggene til direktiv 2008/68/EF,
19) «mellomliggende inspeksjon» den mellomliggende
inspeksjonen
og
framgangsmåtene
for
den
mellomliggende inspeksjonen som fastsatt i vedleggene
til direktiv 2008/68/EF,
20) «ekstraordinær kontroll» den ekstraordinære kontrollen
og framgangsmåtene for den ekstraordinære kontrollen
som fastsatt i vedleggene til direktiv 2008/68/EF,
21) «nasjonalt akkrediteringsorgan» det eneste organet i en
medlemsstat som utfører akkreditering på oppdrag fra
staten,
22) «akkreditering» en attestering fra et nasjonalt
akkrediteringsorgan om at et meldt organ oppfyller
kravene i nr. 1.8.6.8 annet ledd i vedleggene til direktiv
2008/68/EF,
23) «meldermyndighet» den myndighet som i henhold til
artikkel 17 er utpekt av en medlemsstat,
24) «meldt organ» et inspeksjonsorgan som oppfyller kravene
i vedleggene til direktiv 2008/68/EF og vilkårene fastsatt
i artikkel 20 og 26 i dette direktiv, og som er meldt i
samsvar med artikkel 22 i dette direktiv,
25) «melding» prosessen der et inspeksjonsorgan tildeles
status som meldt organ, og som omfatter oversending
av disse opplysningene til Kommisjonen og til
medlemsstatene,
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26) «markedstilsyn» den virksomheten som utføres, og de
tiltakene som treffes av offentlige myndigheter for å sikre
at transportabelt trykkutstyr i løpet av sin levetid oppfyller
kravene i direktiv 2008/68/EF og i dette direktiv, og ikke
setter helse, sikkerhet eller andre sider ved vernet av
offentlighetens interesser i fare.
Artikkel 3
Krav til anlegg
Medlemsstatene kan på eget territorium fastsette krav til anlegg
for mellomlang eller langsiktig lagring eller for bruk på stedet
av transportabelt trykkutstyr. Medlemsstatene skal imidlertid
ikke fastsette ytterligere krav til selve det transportable
trykkutstyret.
KAPITTEL 2
MARKEDSDELTAKERES FORPLIKTELSER
Artikkel 4
Produsenters forpliktelser
1. Når produsenter bringer transportabelt trykkutstyr i
omsetning, skal de sikre at utstyret er konstruert, produsert og
dokumentert i samsvar med kravene i vedleggene til direktiv
2008/68/EF og i dette direktiv.
2. Når det ved hjelp av framgangsmåten for samsvarsvurdering som er fastsatt i vedleggene til direktiv
2008/68/EF og i dette direktiv, dokumenteres at det
transportable trykkutstyret oppfyller de gjeldende kravene, skal
produsenter påføre Pi-merkingen i samsvar med artikkel 15 i
dette direktiv.
3. Produsenter
skal
oppbevare
den
tekniske
dokumentasjonen angitt i vedleggene til direktiv 2008/68/EF.
Denne dokumentasjonen skal oppbevares i det tidsrommet som
er angitt i de nevnte vedleggene.
4. Produsenter som anser eller har grunn til å tro at
transportabelt trykkutstyr som de har bragt i omsetning, ikke
er i samsvar med vedleggene til direktiv 2008/68/EF eller
med dette direktiv, skal umiddelbart treffe de korrigerende
tiltakene som er nødvendige for å bringe det transportable
trykkutstyret i samsvar med kravene, eller eventuelt
tilbaketrekke eller tilbakekalle det. Videre skal produsenter,
i tilfeller der det transportable trykkutstyret utgjør en risiko,
umiddelbart underrette vedkommende nasjonale myndigheter i
de medlemsstatene der de gjorde det transportable trykkutstyret
tilgjengelig på markedet, om dette, og særlig gi utførlige
opplysninger om det manglende samsvaret og om eventuelle
korrigerende tiltak som er truffet.
5. Produsenter skal dokumentere alle slike tilfeller av
manglende samsvar og korrigerende tiltak.
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6. Produsenter skal, på begrunnet anmodning fra
vedkommende nasjonale myndighet, gi denne alle de
opplysningene og den dokumentasjonen som er nødvendig for
å påvise at det transportable trykkutstyret oppfyller kravene,
på et språk som lett kan forstås av nevnte myndighet. De skal
samarbeide med nevnte myndighet på dennes anmodning om
ethvert tiltak som treffes, for å fjerne risikoen med transportabelt
trykkutstyr som de har bragt i omsetning.
7. Produsenter skal bare gi opplysninger til operatører som
oppfyller kravene i vedleggene til direktiv 2008/68/EF og i
dette direktiv.
Artikkel 5
Representanter
1. Produsenter kan ved en skriftlig fullmakt utpeke en
representant.
Forpliktelsene angitt i artikkel 4 nr. 1 og 2 og utarbeiding av
teknisk dokumentasjon skal ikke være en del av representantens
fullmakt.
2. En representant skal utføre de oppgavene som er angitt
i fullmakten fra produsenten. Fullmakten skal minst tillate
representanten å
a) oppbevare den tekniske dokumentasjonen og stille den til
rådighet for de nasjonale tilsynsmyndighetene i minst det
tidsrommet som er angitt for produsenter i vedleggene til
direktiv 2008/68/EF,
b) på begrunnet anmodning fra vedkommende nasjonale
myndighet, gi denne alle de opplysningene og den
dokumentasjonen som er nødvendig for å påvise at det
transportable trykkutstyret oppfyller kravene, på et språk
som lett kan forstås av nevnte myndighet,
c) samarbeide med vedkommende nasjonale myndigheter,
på anmodning fra disse, om ethvert tiltak som treffes for å
fjerne risikoen med transportabelt trykkutstyr som omfattes
av fullmakten.
3. Representantens identitet og adresse skal angis på
samsvarssertifikatet nevnt i vedleggene til direktiv 2008/68/EF.
4. Representanter skal bare gi opplysninger til operatører
som oppfyller kravene i vedleggene til direktiv 2008/68/EF og
i dette direktiv.
Artikkel 6
Importørers forpliktelser
1. Importører skal bare bringe i omsetning i Unionen
transportabelt trykkutstyr som er i samsvar med vedleggene til
direktiv 2008/68/EF og med dette direktiv.
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2. Før transportabelt trykkutstyr blir bragt i omsetning, skal
importører påse at produsenten har gjennomført den relevante
framgangsmåten for samsvarsvurdering. De skal påse at
produsenten har utarbeidet den tekniske dokumentasjonen og
at det transportable trykkutstyret er påført Pi-merking og er
ledsaget av samsvarssertifikatet nevnt i vedleggene til direktiv
2008/68/EF.
Dersom en importør anser eller har grunn til å tro at
transportabelt trykkutstyr ikke er i samsvar med vedleggene
til direktiv 2008/68/EF eller med dette direktiv, skal denne
ikke bringe det transportable trykkutstyret i omsetning før
det oppfyller gjeldende krav. Videre skal importøren, dersom
det transportable trykkutstyret utgjør en risiko, underrette
produsenten og markedstilsynsmyndighetene om dette.
3. Importører skal oppgi navn og adresse der de kan
kontaktes, enten i eller som vedlegg til samsvarssertifikatet
nevnt i vedleggene til direktiv 2008/68/EF.
4. Så lenge transportabelt trykkutstyr er underlagt deres
ansvar, skal importører sikre at lagrings‑ eller transportforhold
ikke setter utstyrets samsvar med kravene i vedleggene til
direktiv 2008/68/EF i fare.
5. Importører som anser eller har grunn til å tro at
transportabelt trykkutstyr som de har bragt i omsetning, ikke
er i samsvar med vedleggene til direktiv 2008/68/EF eller med
dette direktiv, skal umiddelbart treffe de korrigerende tiltakene
som er nødvendige for å bringe det transportable trykkutstyret
i samsvar, eller eventuelt tilbaketrekke eller tilbakekalle det.
Videre skal importører, dersom det transportable trykkutstyret
utgjør en risiko, umiddelbart underrette produsenten og
vedkommende nasjonale myndigheter i de medlemsstatene
der de gjorde det transportable trykkutstyret tilgjengelig på
markedet, om dette, og særlig gi utførlige opplysninger om det
manglende samsvaret og om eventuelle korrigerende tiltak som
er truffet.
Importører skal dokumentere alle slike tilfeller av manglende
samsvar og korrigerende tiltak.
6. Importører skal, i minst det tidsrommet som er angitt i
vedleggene til direktiv 2008/68/EF for produsenter, oppbevare
en kopi av den tekniske dokumentasjonen og stille den til
rådighet for markedstilsynsmyndighetene, samt sikre at
den tekniske dokumentasjonen på anmodning kan gjøres
tilgjengelig for nevnte myndigheter.
7. Importører skal, på begrunnet anmodning fra
vedkommende nasjonale myndighet, gi denne alle de
opplysningene og den dokumentasjonen som er nødvendig for
å påvise at det transportable trykkutstyret oppfyller kravene,
på et språk som lett kan forstås av nevnte myndighet. De skal
samarbeide med nevnte myndighet på dennes anmodning om
ethvert tiltak som treffes, for å fjerne risikoen med transportabelt
trykkutstyr som de har bragt i omsetning.
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8. Importører skal bare gi opplysninger til operatører som
oppfyller kravene i vedleggene til direktiv 2008/68/EF og i
dette direktiv.

5. Distributører skal bare gi opplysninger til operatører som
oppfyller kravene i vedleggene til direktiv 2008/68/EF og i
dette direktiv.

Artikkel 7

Artikkel 8

Distributørers forpliktelser

Eieres forpliktelser

1. Distributører skal bare gjøre tilgjengelig transportabelt
trykkutstyr på markedet i Unionen som er i samsvar med
vedleggene til direktiv 2008/68/EF og med dette direktiv. Før
distributører gjør transportabelt trykkutstyr tilgjengelig på
markedet, skal de kontrollere at det transportable trykkutstyret
er påført Pi‑merking, og at det ledsages av samsvarssertifikatet
og kontaktadressen nevnt i artikkel 6 nr. 3 i dette direktiv.

1. Dersom en eier anser eller har grunn til å tro at
transportabelt trykkutstyr ikke er i samsvar med vedleggene
til direktiv 2008/68/EF, herunder kravene om periodisk
inspeksjon, og med dette direktiv, skal denne ikke gjøre
det transportable trykkutstyret tilgjengelig eller ta det i
bruk før det er bragt i samsvar. Videre skal eieren, dersom
det transportable trykkutstyret utgjør en risiko, underrette
produsenten eller importøren eller distributøren samt
markedstilsynsmyndighetene om dette.

Dersom en distributør anser eller har grunn til å tro at
transportabelt trykkutstyr ikke er i samsvar med vedleggene til
direktiv 2008/68/EF eller med dette direktiv, skal denne ikke
gjøre det transportable trykkutstyret tilgjengelig på markedet
før det er bragt i samsvar. Videre skal distributøren, dersom
det transportable trykkutstyret utgjør en risiko, underrette
produsenten eller importøren samt markedstilsynsmyndighetene om dette.
2. Så lenge transportabelt trykkutstyr er underlagt deres
ansvar, skal distributører sikre at lagrings‑ eller transportforhold
ikke setter utstyrets samsvar med kravene i vedleggene til
direktiv 2008/68/EF i fare.
3. Distributører som anser eller har grunn til å tro at
transportabelt trykkutstyr som de har gjort tilgjengelig på
markedet, ikke er i samsvar med vedleggene til direktiv
2008/68/EF eller med dette direktiv, skal påse at de korrigerende
tiltakene som er nødvendige for å bringe det transportable
trykkutstyret i samsvar, eller for eventuelt å tilbaketrekke
eller tilbakekalle det, treffes. Videre skal distributører, dersom
det transportable trykkutstyret utgjør en risiko, umiddelbart
underrette produsenten, eventuelt importøren og vedkommende
nasjonale myndigheter i de medlemsstatene der de gjorde
det transportable trykkutstyret tilgjengelig på markedet, om
dette, og særlig gi utførlige opplysninger om det manglende
samsvaret og om eventuelle korrigerende tiltak som er truffet.
Distributører skal dokumentere alle slike tilfeller av manglende
samsvar og korrigerende tiltak.
4. Distributører skal, på begrunnet anmodning fra
vedkommende nasjonale myndighet, gi denne alle de
opplysningene og den dokumentasjonen som er nødvendig for
å påvise at det transportable trykkutstyret oppfyller kravene,
på et språk som lett kan forstås av nevnte myndighet. De
skal samarbeide med vedkommende myndighet på dennes
anmodning om ethvert tiltak som treffes for å fjerne risikoen
med transportabelt trykkutstyr, som de har gjort tilgjengelig på
markedet.

Eiere skal dokumentere alle slike tilfeller av manglende
samsvar og korrigerende tiltak.
2. Så lenge transportabelt trykkutstyr er underlagt deres
ansvar, skal eiere sikre at lagrings‑ eller transportforhold ikke
setter utstyrets samsvar med kravene i vedleggene til direktiv
2008/68/EF i fare.
3. Eiere skal bare gi opplysninger til operatører som
oppfyller kravene i vedleggene til direktiv 2008/68/EF og i
dette direktiv.
4. Denne artikkel får ikke anvendelse på privatpersoner
som har til hensikt å bruke, eller som bruker transportabelt
trykkutstyr til personlig bruk eller husholdningsbruk, eller til
fritids‑ eller idrettsaktiviteter.
Artikkel 9
Operatørers forpliktelser
1. Operatører skal bare bruke transportabelt trykkutstyr som
er i samsvar med kravene i vedleggene til direktiv 2008/68/EF
og i dette direktiv.
2. Dersom det transportable trykkutstyret utgjør en risiko, skal
operatøren underrette eieren samt markedstilsynsmyndighetene
om dette.
Artikkel 10
Tilfeller der produsenters forpliktelser får anvendelse på
importører og distributører
En importør eller distributør skal anses som produsent
med hensyn til dette direktiv og omfattes av produsentens
forpliktelser i henhold til artikkel 4, når denne i eget navn
eller under eget varemerke bringer i omsetning transportabelt
trykkutstyr, eller endrer transportabelt trykkutstyr som allerede
er bragt i omsetning på en måte som kan påvirke samsvaret
med de gjeldende kravene.
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Artikkel 11
Identifisering av markedsdeltakere
Markedsdeltakere skal på anmodning og i et tidsrom på minst
10 år identifisere følgende for markedstilsynsmyndigheten:
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Pi‑merkingen skal påføres i samsvar med vedlegg III til dette
direktiv.

Artikkel 14
Allmenne prinsipper for Pi‑merking

a) alle markedsdeltakere som har levert transportabelt
trykkutstyr til dem,

b) alle markedsdeltakere som de har levert transportabelt
trykkutstyr til.

KAPITTEL 3

1. Pi‑merkingen skal bare påføres av produsenten eller,
ved ny samsvarsvurdering, som fastsatt i vedlegg III. For
gassflasker som tidligere var i samsvar med direktiv 84/525/
EØF, 84/526/EØF eller 84/527/EØF, skal Pi‑merkingen påføres
av, eller under tilsyn av, det meldte organet.
2. Pi‑merkingen skal bare påføres transportabelt trykkutstyr
som

SAMSVAR FOR TRANSPORTABELT TRYKKUTSTYR
Artikkel 12
Samsvar for transportabelt trykkutstyr og vurdering av
dette
1. Transportabelt trykkutstyr som omhandlet i artikkel
1 nr. 2 bokstav a) skal oppfylle de relevante kravene til
samsvarsvurdering, periodisk inspeksjon, mellomliggende
inspeksjon og ekstraordinær kontroll som er fastsatt i
vedleggene til direktiv 2008/68/EF og i kapittel 3 og 4 i dette
direktiv.

2. Transportabelt trykkutstyr som omhandlet i artikkel 1 nr.
2 bokstav b) skal oppfylle spesifikasjonene i dokumentasjonen
som utstyret ble produsert i henhold til. Utstyret skal være
gjenstand for periodiske inspeksjoner, mellomliggende
inspeksjoner og ekstraordinære kontroller i samsvar med
vedleggene til direktiv 2008/68/EF og med kravene i kapittel 3
og 4 i dette direktiv.

3. Samsvarsvurderingssertifikater og sertifikater for ny
samsvarsvurdering samt rapporter om periodiske inspeksjoner,
mellomliggende inspeksjoner og ekstraordinære kontroller
utstedt av et meldt organ, skal være gyldige i alle medlemsstater.

Når det gjelder demonterbare deler av transportabelt
trykkutstyr som kan etterfylles, kan det utføres en separat
samsvarsvurdering.

Artikkel 13
Ny samsvarsvurdering
Ny samsvarsvurdering som omhandlet i artikkel 1 nr. 2
bokstav c) for transportabelt trykkutstyr som er produsert og
tatt i bruk før tidspunktet for gjennomføringen av direktiv
1999/36/EF, skal gjennomføres etter framgangsmåten for ny
samsvarsvurdering i vedlegg III til dette direktiv.

a) oppfyller samsvarsvurderingskravene i vedleggene til
direktiv 2008/68/EF og i dette direktiv, eller
b) oppfyller kravene for ny samsvarsvurdering nevnt i artikkel
13.
Pi‑merkingen skal ikke påføres annet transportabelt trykkutstyr.
3. Ved å påføre eller sørge for å få påført Pi‑merkingen angir
produsenten at denne påtar seg ansvar for at det transportable
trykkutstyret er i samsvar med alle gjeldende krav i vedleggene
til direktiv 2008/68/EF og i dette direktiv.
4. Med hensyn til dette direktiv skal Pi‑merkingen være
den eneste merkingen som attesterer at det transportable
trykkutstyret er i samsvar med de gjeldende kravene i
vedleggene til direktiv 2008/68/EF og i dette direktiv.
5. Det er forbudt å påføre transportabelt trykkutstyr merking,
symboler og preging som kan villede tredjemann med hensyn
til Pi‑merkingens betydning eller grafiske utforming. All annen
merking skal påføres på det transportable trykkutstyret på en
slik måte at den ikke gjør Pi‑merkingen mindre synlig eller
leselig eller endrer dens betydning.
6. Demonterbare deler av transportabelt trykkutstyr som kan
etterfylles, og som har direkte sikkerhetsfunksjon, skal være
påført Pi‑merking.
7. Medlemsstatene skal sikre korrekt gjennomføring
av reglene for Pi‑merking og skal treffe egnede tiltak ved
urettmessig bruk av merkingen. Medlemsstatene skal også
fastsette sanksjoner for overtredelser, som kan omfatte
strafferettslige sanksjoner for alvorlige overtredelser. Slike
sanksjoner skal stå i forhold til hvor alvorlig overtredelsen er,
og virke avskrekkende mot urettmessig bruk.
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Artikkel 15

Artikkel 16

Regler og vilkår for påføring av Pi‑merking

Fri bevegelighet av transportabelt trykkutstyr

1. Pi‑merkingen skal bestå av følgende symbol i følgende
grafiske utforming:

Uten at det berører framgangsmåtene ved beslutninger om
beskyttelsestiltak i artikkel 30 og 31 i dette direktiv, og uten at
det berører rammen for markedstilsyn fastsatt i forordning (EF)
nr. 765/2008(11), skal ingen medlemsstat på sitt territorium
forby, begrense eller hindre at transportabelt trykkutstyr
som er i samsvar med dette direktiv, beveger seg fritt, gjøres
tilgjengelig på markedet eller brukes..
KAPITTEL 4
MELDERMYNDIGHETER OG MELDTE ORGANER
Artikkel 17

2. Pi‑merkingen skal ha en høyde på minst 5 mm. For
transportabelt trykkutstyr med en diameter på 140 mm eller
mindre skal høyden være minst 2,5 mm.

3. Størrelsesforholdet slik det framgår av modellen i nr. 1
skal overholdes. Rutenettet er ikke en del av merkingen.

4. Pi‑merkingen skal påføres slik at den er synlig, leselig
og ikke kan fjernes, på det transportable trykkutstyret eller
på utstyrets merkeplate, samt på demonterbare deler av
transportabelt trykkutstyr som kan etterfylles, og som har en
direkte sikkerhetsfunksjon.

5. Pi‑merkingen skal påføres før nytt transportabelt
trykkutstyr eller demonterbare deler av transportabelt
trykkutstyr som kan etterfylles, og som har en direkte
sikkerhetsfunksjon, blir bragt i omsetning.

6. Pi‑merkingen skal etterfølges av identifikasjonsnummeret
til det meldte organet som er involvert i innledende inspeksjoner
og prøvinger.

Meldermyndigheter
1. Medlemsstatene skal utpeke en meldermyndighet
som skal ha ansvar for å opprette og utføre de nødvendige
framgangsmåtene for vurdering av, melding om og etterfølgende
tilsyn med meldte organer.
2. Medlemsstatene kan bestemme at vurdering og tilsyn som
omhandlet i nr. 1 skal utføres av et nasjonalt akkrediteringsorgan
som definert i og i samsvar med forordning (EF) nr. 765/2008.
3. Dersom meldermyndigheten delegerer eller på annen
måte overlater tilsynet nevnt i nr. 1 til et ikke-statlig organ, skal
dette organet være en juridisk person og på tilsvarende måte
oppfylle kravene i artikkel 18 nr. 1˗6. I tillegg skal dette organet
ha ordninger for å dekke erstatningsansvar som oppstår som
følge av dets virksomhet.
4. Meldermyndigheten skal være fullt ut ansvarlig for de
oppgavene som utføres av organet nevnt i nr. 3.
Artikkel 18
Krav til meldermyndigheter

Identifikasjonsnummeret til det meldte organet skal påføres av
organet selv, eller av produsenten etter organets anvisninger.

7. Merkingen av datoen for den periodiske inspeksjonen,
eller eventuelt den mellomliggende inspeksjonen, skal ledsages
av identifikasjonsnummeret til det meldte organet som har
ansvaret for den periodiske inspeksjonen.

8. Når den første periodiske inspeksjonen blir utført i samsvar
med dette direktiv for gassflasker som tidligere var i samsvar
med direktiv 84/525/EØF, 84/526/EØF eller 84/527/EØF, men
som ikke er påført Pi‑merking, skal identifikasjonsnummeret til
det meldte ansvarlige organet påføres etter Pi‑merkingen.

1. Meldermyndigheten skal være opprettet på en slik måte at
det ikke oppstår interessekonflikter med meldte organer.
2. Meldermyndigheten skal være organisert og drevet på en
slik måte at virksomheten er objektiv og upartisk.
3. Meldermyndigheten skal være organisert på en slik måte
at alle beslutninger om melding av de meldte organene treffes
av kvalifiserte personer som ikke er de samme som dem som
utførte vurderingen.
(11) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008 av 9. juli 2008 om
fastsettelse av kravene til akkreditering og markedstilsyn for markedsføring
av produkter, og om oppheving av forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218
av 13.8.2008, s. 30).
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4. Meldermyndigheten skal ikke på forretningsmessig eller
konkurransemessig grunnlag tilby eller utføre noen form for
virksomhet eller konsulenttjenester som også utføres av meldte
organer.

d) et akkrediteringsbevis utstedt av et nasjonalt
akkrediteringsorgan som definert i forordning (EF) nr.
765/2008, der det bekreftes at inspeksjonsorganet oppfyller
kravene i artikkel 20 i dette direktiv.

5. Meldermyndigheten skal sikre at de opplysningene den
innhenter, behandles fortrolig.

Artikkel 22
Framgangsmåte for melding

6. Meldermyndigheten skal ha tilstrekkelig med kompetent
personell til disposisjon for å kunne utføre sine oppgaver på en
tilfredsstillende måte.

1. Meldermyndigheter skal bare melde de organene som har
oppfylt kravene i artikkel 20.

Artikkel 19

2. De skal underrette Kommisjonen og de øvrige
medlemsstatene ved hjelp av det elektroniske verktøyet som
Kommisjonen har utviklet og forvalter.

Meldermyndigheters opplysningsplikt
Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om sine
nasjonale framgangsmåter for vurdering av, melding om og
tilsyn med meldte organer og om eventuelle endringer av disse
framgangsmåtene.
Kommisjonen skal offentliggjøre disse opplysningene.
Artikkel 20
Krav til meldte organer
1. Når det gjelder melding, skal et meldt organ oppfylle
kravene i vedleggene til direktiv 2008/68/EF og i dette direktiv.
2. Vedkommende myndighet, som definert i vedleggene til
direktiv 2008/68/EF, kan være et meldt organ, forutsatt at det
oppfyller kravene i vedleggene til direktiv 2008/68/EF og i
dette direktiv og ikke også opptrer som meldermyndighet.
3. Det meldte organet skal være opprettet i henhold til
nasjonal lovgivning og være en juridisk person.
4. Det meldte organet skal delta i, eller sikre at
dets vurderingspersonale blir underrettet om, relevant
standardiseringsvirksomhet og virksomheten til samordningsgruppen for meldte organer, som er opprettet i henhold
til artikkel 29, og anvende de forvaltningsvedtakene og
dokumentene som er resultatet av den nevnte gruppens arbeid,
som generelle retningslinjer.
Artikkel 21
Søknad om melding
1. Et inspeksjonsorgan skal inngi en søknad om melding til
meldermyndigheten i den medlemsstaten der det er etablert.
2. Søknaden skal ledsages av en beskrivelse av
a) virksomheten knyttet til samsvarsvurdering, periodiske
inspeksjoner, mellomliggende inspeksjoner, ekstraordinære
kontroller og ny samsvarsvurdering,
b) framgangsmåtene i tilknytning til bokstav a),
c) det transportable trykkutstyret organet hevder å ha
kompetanse på, og

3. Meldingen skal inneholde de opplysningene som kreves i
artikkel 21 nr. 2.
4. Det berørte organet kan utøve virksomhet som meldt organ
bare dersom Kommisjonen eller de øvrige medlemsstatene ikke
har reist innvendinger mot dette innen to uker etter meldingen.
Bare et slikt organ skal anses som et meldt organ i henhold til
dette direktiv.
5. Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene skal
underrettes om eventuelle senere relevante endringer av
meldingen.
6. Søkerens interne inspeksjonstjenester, som definert i
vedleggene til direktiv 2008/68/EF, skal ikke meldes.
Artikkel 23
Identifikasjonsnumre og lister over meldte organer
1. Kommisjonen skal tildele hvert meldt organ et
identifikasjonsnummer.
Den skal tildele organet bare ett identifikasjonsnummer selv
om det er meldt i henhold til flere unionsrettsakter.
2. Kommisjonen skal offentliggjøre listen over de
organene som er meldt i henhold til dette direktiv, herunder de
identifikasjonsnumrene de er tildelt, og den virksomheten de er
meldt for.
Kommisjonen skal påse at listen blir ajourført.
Artikkel 24
Endringer av meldinger
1. Dersom meldermyndigheten har fastslått eller er blitt
underrettet om at et meldt organ ikke lenger oppfyller kravene
i artikkel 20, eller at det ikke oppfyller sine forpliktelser, skal
meldermyndigheten enten begrense, midlertidig oppheve
eller trekke tilbake meldingen, avhengig av hvor alvorlig den
manglende oppfyllelsen av disse kravene eller forpliktelsene
er. Den skal umiddelbart underrette Kommisjonen og de øvrige
medlemsstatene om dette.
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2. Ved tilbaketrekking, begrensning eller midlertidig
oppheving av en melding eller dersom det meldte organet har
opphørt med sin virksomhet, skal meldermedlemsstaten treffe
egnede tiltak for å sikre at det meldte organets saker enten
blir behandlet av et annet meldt organ eller på anmodning blir
gjort tilgjengelig for de ansvarlige meldermyndighetene og
markedstilsynsmyndighetene.
Artikkel 25
Tvil om meldte organers kompetanse
1. Kommisjonen skal undersøke alle saker der den er i tvil
om eller er blitt gjort oppmerksom på at det foreligger tvil om
hvorvidt et meldt organ er kompetent eller fortsatt oppfyller de
kravene og det ansvaret det er underlagt.
2. Meldermedlemsstaten
skal
på
anmodning
gi
Kommisjonen alle opplysninger om grunnlaget for meldingen
eller for opprettholdelsen av det berørte organets kompetanse.
3. Kommisjonen skal sikre at alle følsomme opplysninger
som den innhenter mens undersøkelsene pågår, blir behandlet
fortrolig.
4. Dersom Kommisjonen fastslår at et meldt organ ikke
oppfyller, eller ikke lenger oppfyller, kravene som gjelder for
meldingen, skal den underrette meldermedlemsstaten om dette
og anmode den om å treffe nødvendige korrigerende tiltak,
herunder eventuelt tilbaketrekking av meldingen.
Artikkel 26
Meldte organers driftsmessige forpliktelser
1. Meldte organer skal utføre samsvarsvurderinger,
periodiske inspeksjoner, mellomliggende inspeksjoner og
ekstraordinære kontroller i samsvar med vilkårene i meldingen
og etter framgangsmåtene fastsatt i vedleggene til direktiv
2008/68/EF.
2. Meldte organer skal utføre nye samsvarsvurderinger i
samsvar med vedlegg III.
3. Meldte organer som er meldt av én medlemsstat, skal
ha tillatelse til å utøve sin virksomhet i alle medlemsstater.
Meldermyndigheten som gjennomførte den opprinnelige
vurderingen og meldingen, har fortsatt ansvar for å overvåke
det meldte organets løpende virksomhet.
Artikkel 27
Meldte organers opplysningsplikt
1.

Meldte organer skal underrette meldermyndigheten om

a) alle tilfeller der et sertifikat er nektet utstedt eller er
begrenset, midlertidig opphevet eller trukket tilbake,
b) alle omstendigheter som påvirker omfanget av og vilkårene
for melding,
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c) alle anmodninger de har mottatt fra markedstilsynsmyndighetene om opplysninger om utført virksomhet,
d) på anmodning, virksomhet som er utøvd innenfor
rammen av meldingen, og all annen virksomhet, herunder
virksomhet og underleveranser over landegrensene.
2. Meldte organer skal gi de andre organene som er meldt
i henhold til dette direktiv, og som utfører tilsvarende former
for samsvarsvurdering, periodisk inspeksjon, mellomliggende
inspeksjoner og ekstraordinære kontroller, som omfatter det
samme transportable trykkutstyret, relevante opplysninger
om spørsmål som gjelder negative og, på anmodning, positive
resultater av samsvarsvurderinger.
Artikkel 28
Erfaringsutveksling
Kommisjonen skal sørge for at det organiseres erfaringsutveksling mellom medlemsstatenes nasjonale myndigheter
som i henhold til dette direktiv har ansvar for
a) meldingspolitikk og
b) markedstilsyn.
Artikkel 29
Samordning av meldte organer
Kommisjonen skal sørge for at egnet samordning av og
samarbeid mellom organer som er meldt i henhold til dette
direktiv, blir iverksatt og forvaltet på en hensiktsmessig måte i
form av en sektorgruppe av meldte organer.
Medlemsstatene skal sørge for at de organene de har meldt,
deltar i denne gruppens arbeid, enten direkte eller gjennom
utpekte representanter.
KAPITTEL 5
FRAMGANGSMÅTE VED BESLUTNINGER OM
BESKYTTELSESTILTAK
Artikkel 30
Framgangsmåte for håndtering av transportabelt
trykkutstyr som utgjør en risiko på nasjonalt plan
1. Dersom markedstilsynsmyndighetene i én medlemsstat
har truffet tiltak i henhold til artikkel 20 i forordning (EF) nr.
765/2008, eller dersom de har tilstrekkelig grunn til å anta at
transportabelt trykkutstyr som omfattes av dette direktiv, utgjør
en risiko for menneskers helse eller sikkerhet eller for andre
sider ved vernet av offentlighetens interesser som omfattes
av dette direktiv, skal de vurdere om det berørte transportable
trykkutstyret er i samsvar med alle kravene fastsatt i dette
direktiv. De berørte markedsdeltakerne skal samarbeide med
markedstilsynsmyndighetene om dette når det er nødvendig,
herunder ved å gi adgang til sine lokaler og eventuelt legge
fram prøver.
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Dersom markedstilsynsmyndighetene ved denne vurderingen
finner at det transportable trykkutstyret ikke oppfyller kravene
i vedleggene til direktiv 2008/68/EF og i dette direktiv, skal
de umiddelbart kreve at den berørte markedsdeltakeren
treffer alle egnede korrigerende tiltak for å bringe det
transportable trykkutstyret i samsvar med disse kravene,
trekke det transportable trykkutstyret tilbake fra markedet eller
tilbakekalle det innen en rimelig frist som de fastsetter ut fra
risikoens art.
Markedstilsynsmyndighetene skal underrette det berørte
meldte organ om dette.
Artikkel 21 i forordning (EF) nr. 765/2008 får anvendelse på
de korrigerende tiltakene som er omhandlet i annet ledd i dette
nummer.
2. Dersom markedstilsynsmyndighetene anser at det
manglende samsvaret ikke er begrenset til nasjonalt territorium,
skal de underrette Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene
om resultatene av vurderingen og om de tiltakene de har pålagt
markedsdeltakeren å treffe.
3. Markedsdeltakeren skal sikre at alle egnede korrigerende
tiltak blir truffet når det gjelder transportabelt trykkutstyr som
denne har gjort tilgjengelig på markedet i Unionen.
4. Dersom den berørte markedsdeltakeren ikke treffer
egnede korrigerende tiltak innen fristen nevnt i nr. 1 annet
ledd, skal markedstilsynsmyndighetene treffe alle egnede
midlertidige tiltak for å forby eller begrense at det transportable
trykkutstyret blir gjort tilgjengelig på deres nasjonale marked,
trekke utstyret tilbake fra dette markedet eller tilbakekalle det.
De skal umiddelbart underrette Kommisjonen og de øvrige
medlemsstatene om disse tiltakene.
5. Underretningen nevnt i nr. 4 skal omfatte alle
tilgjengelige opplysninger, særlig opplysninger som er
nødvendige for å identifisere det transportable trykkutstyret
som ikke oppfyller kravene, utstyrets opprinnelse, arten av det
påståtte manglende samsvaret og risikoen i den forbindelse,
arten og varigheten av de nasjonale tiltakene som er truffet,
og de argumentene som den berørte markedsdeltakeren har
framsatt. Markedstilsynsmyndighetene skal særlig angi om det
manglende samsvaret skyldes
a)

at det transportable trykkutstyret ikke oppfyller krav med
hensyn til menneskers helse eller sikkerhet eller andre
sider ved vernet av offentlighetens interesser fastsatt i
vedleggene til direktiv 2008/68/EF og i dette direktiv,
eller

b)

mangler i de standardene eller det tekniske regelverket
som er nevnt i vedleggene til direktiv 2008/68/EF, eller i
andre bestemmelser i nevnte direktiv.
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6. Andre medlemsstater enn den medlemsstaten som innledet
framgangsmåten, skal umiddelbart underrette Kommisjonen
og de øvrige medlemsstatene om eventuelle tiltak som er
truffet, og eventuelle tilleggsopplysninger de måtte ha om det
berørte transportable trykkutstyrets manglende samsvar, samt
eventuelle innvendinger de måtte ha mot det meldte nasjonale
tiltaket.
7. Dersom verken en medlemsstat eller Kommisjonen
har reist innvendinger mot et midlertidig tiltak truffet av en
medlemsstat innen to måneder etter mottak av opplysningene
nevnt i nr. 4, skal tiltaket anses for å være berettiget.
8. Medlemsstatene skal sikre at det umiddelbart treffes
egnede begrensende tiltak med hensyn til det berørte
transportable trykkutstyret, for eksempel at det transportable
trykkutstyret trekkes tilbake fra deres marked.
Artikkel 31
Unionsframgangsmåte ved beslutninger om
beskyttelsestiltak
1. Dersom det etter at framgangsmåten i artikkel 30
nr. 3 og nr. 4 er fullført, reises innvendinger mot et tiltak
truffet av en medlemsstat, eller dersom Kommisjonen
anser at et nasjonalt tiltak er i strid med en rettslig bindende
unionsrettsakt, skal Kommisjonen umiddelbart innlede samråd
med medlemsstatene og den eller de berørte markedsdeltakerne
og vurdere det nasjonale tiltaket. På grunnlag av resultatene
av denne vurderingen skal Kommisjonen beslutte om det
nasjonale tiltaket er berettiget eller ikke.
Kommisjonen skal rette sin beslutning til alle medlemsstatene
og umiddelbart underrette medlemsstatene og den eller de
berørte markedsdeltakerne om dette.
2. Dersom det nasjonale tiltaket anses for å være berettiget,
skal alle medlemsstater treffe de tiltakene som er nødvendige
for å sikre at det transportable trykkutstyret som ikke oppfyller
kravene, trekkes tilbake fra deres marked, og underrette
Kommisjonen om dette.
Dersom det nasjonale tiltaket anses for å være uberettiget, skal
den berørte medlemsstaten trekke det tilbake.
3. Dersom det nasjonale tiltaket anses for å være berettiget,
og det transportable trykkutstyrets manglende samsvar
tilskrives mangler ved de standardene som er nevnt i artikkel
30 nr. 5 bokstav b), skal Kommisjonen underrette det eller de
berørte europeiske standardiseringsorganene om dette, og den
kan bringe saken inn for komiteen som er nedsatt ved artikkel
5 i direktiv 98/34/EF(12). Denne komiteen kan rådføre seg med
det eller de berørte europeiske standardiseringsorganene før
den avgir sin uttalelse.
(12) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF av 22. juni 1998 om en
informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter samt regler for
informasjonssamfunnstjenester (EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37).

25.2.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 12/255

Artikkel 32

KAPITTEL 6

Transportabelt trykkutstyr som oppfyller kravene, men
som utgjør en risiko for helse og sikkerhet

SLUTTBESTEMMELSER

1. Dersom en medlemsstat, etter en vurdering i henhold
til artikkel 30 nr. 1, finner at transportabelt trykkutstyr er i
samsvar med direktiv 2008/68/EF og med dette direktiv, selv
om det utgjør en risiko for menneskers helse eller sikkerhet
eller andre sider ved vernet av offentlighetens interesser, skal
den kreve at den berørte markedsdeltakeren treffer alle egnede
tiltak for å sikre at det berørte transportable trykkutstyret, når
det bringes i omsetning, ikke lenger utgjør en risiko, eller for å
trekke utstyret tilbake fra markedet eller tilbakekalle det innen
en rimelig frist som medlemsstaten fastsetter ut fra risikoens
art.

Artikkel 34

2. Markedsdeltakeren skal sørge for at det treffes
korrigerende tiltak med hensyn til alt berørt transportabelt
trykkutstyr som denne har gjort tilgjengelig på markedet eller
bruker i Unionen.
3. Medlemsstaten skal umiddelbart underrette Kommisjonen
og de øvrige medlemsstatene. Underretningen skal omfatte
alle tilgjengelige opplysninger, særlig de opplysningene som
er nødvendige for å identifisere det berørte transportable
trykkutstyret, utstyrets opprinnelse og omsetningskjede,
den risikoen utstyret utgjør, samt arten og varigheten av de
nasjonale tiltakene som er truffet.
4. Kommisjonen skal umiddelbart innlede samråd med
medlemsstatene og den eller de berørte markedsdeltakerne og
vurdere de nasjonale tiltakene som er truffet. På grunnlag av
resultatene av denne vurderingen skal Kommisjonen beslutte
om tiltaket er berettiget eller ikke og om nødvendig foreslå
egnede tiltak.
5. Kommisjonen skal rette sin beslutning til alle
medlemsstatene og umiddelbart underrette medlemsstatene og
den eller de berørte markedsdeltakerne om beslutningen.
Artikkel 33
Formelt manglende samsvar
1. Med forbehold for artikkel 30 skal en medlemsstat,
dersom denne finner at et av følgende forhold er tilfelle,
pålegge den berørte markedsdeltakeren å bringe det manglende
samsvaret til opphør:
a) Pi‑merkingen er påført i strid med artikkel 12, 13, 14 eller
15,
b) Pi‑merkingen er ikke påført,
c) den tekniske dokumentasjonen er enten utilgjengelig eller
ufullstendig,
d) kravene i vedleggene til direktiv 2008/68/EF og i dette
direktiv er ikke oppfylt.
2. Dersom det manglende samsvaret omhandlet i nr. 1
vedvarer, skal den berørte medlemsstaten treffe alle egnede
tiltak for å begrense eller forby at det transportable trykkutstyret
blir gjort tilgjengelig på markedet, eller sikre at det tilbakekalles
eller trekkes tilbake fra markedet.

Overgangsbestemmelser
Medlemsstatene kan, på sine territorier,
bestemmelsene oppført i vedlegg II.

opprettholde

Medlemsstater som opprettholder de nevnte bestemmelsene,
skal underrette Kommisjonen om dette. Kommisjonen skal
underrette de øvrige medlemsstatene.
Artikkel 35
Tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utviklingen
Kommisjonen kan vedta delegerte rettsakter i samsvar med
artikkel 290 i TEUV med hensyn til tilpasninger av vedleggene
til dette direktiv til den vitenskapelige og tekniske utviklingen,
særlig med hensyn til endringer av vedleggene til direktiv
2008/68/EF.
Framgangsmåtene i artikkel 36, 37 og 38 får anvendelse på de
delegerte rettsaktene nevnt i denne artikkel.
Artikkel 36
Utøvelse av delegering
1. Myndighet til å vedta de delegerte rettsaktene nevnt i
artikkel 35 skal tillegges Kommisjonen for et ubestemt tidsrom.
2. Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt skal den
samtidig underrette Europaparlamentet og Rådet.
3. Myndighet til å vedta delegerte rettsakter tillegges
Kommisjonen på vilkårene fastsatt i artikkel 37 og 38.
Artikkel 37
Tilbakekalling av delegeringen
1. Delegeringen av myndighet nevnt i artikkel 35 kan
tilbakekalles av Europaparlamentet eller av Rådet.
2. Den institusjonen som har innledet en intern
framgangsmåte for å avgjøre om delegeringen av myndighet
skal tilbakekalles, skal forsøke å underrette den andre
institusjonen og Kommisjonen innen rimelig tid før den
endelige beslutningen blir tatt, og angi hvilke delegerte
myndigheter som kan bli tilbakekalt, og eventuelle årsaker til
dette.
3. Beslutningen om tilbakekalling innebærer at delegeringen
av den myndigheten som er angitt i beslutningen, opphører,
og det får virkning umiddelbart eller på et senere tidspunkt
som er nærmere angitt i beslutningen. Den skal ikke påvirke
gyldigheten av de delegerte rettsaktene som allerede er trådt i
kraft. Den skal offentliggjøres i Den europeiske unions tidende.
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Artikkel 38

Artikkel 41

Innvendinger mot delegerte rettsakter

Medlemsstatenes forpliktelser

1. Europaparlamentet eller Rådet kan reise innvendinger
mot en delegert rettsakt innen en frist på to måneder fra datoen
for underretning.

Medlemsstatene skal treffe de tiltakene som er nødvendige
for å sikre at de berørte markedsdeltakerne overholder
bestemmelsene i kapittel 2 og 5. Medlemsstatene skal også
sikre at de nødvendige gjennomføringstiltakene blir truffet med
hensyn til artikkel 12˗15.

På Europaparlamentets eller Rådets initiativ skal denne fristen
forlenges med to måneder.
2. Dersom verken Europaparlamentet eller Rådet ved
utløpet av nevnte frist har reist innvendinger mot den delegerte
rettsakten, skal den offentliggjøres i Den europeiske unions
tidende og tre i kraft på den datoen som er fastsatt der.
Den delegerte rettsakten kan offentliggjøres i Den europeiske
unions tidende og tre i kraft før denne fristen utløper dersom
både Europaparlamentet og Rådet har underrettet Kommisjonen
om at de ikke har til hensikt å reise innvendinger.
3. Dersom Europaparlamentet eller Rådet reiser
innvendinger mot en delegert rettsakt, skal den ikke tre i kraft.
Den institusjonen som reiser innvendinger, skal begrunne
innvendingene mot den delegerte rettsakten.
Artikkel 39
Oppheving

Artikkel 42
Innarbeiding i nasjonal lovgivning
1. Medlemsstatene skal innen 30. juni 2011 sette i kraft de
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om
dette.
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 bestemmelsene som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.
3. Uten at det berører nr. 1 skal medlemsstatene sikre at
artikkel 21 nr. 2 bokstav d) får anvendelse fra senest 1. januar
2012.

Direktiv 76/767/EØF, 84/525/EØF, 84/526/EØF, 84/527/EØF
og 1999/36/EF oppheves med virkning fra 1. juli 2011.

4. Medlemsstatene skal sørge for at de lover og forskrifter
som er nevnt i nr. 1, får anvendelse på trykkbeholdere, deres
ventiler og annet tilbehør som benyttes for transport av FN-nr.
1745, FN-nr. 1746 og FN-nr. 2495 fra senest 1. juli 2013.

Henvisninger til det opphevede direktivet 1999/36/EF skal
forstås som henvisninger til dette direktiv.

Artikkel 43

Artikkel 40
Anerkjennelse av likeverdighet
1. EØF-typegodkjenningssertifikater for transportabelt
trykkutstyr utstedt i henhold til direktiv 84/525/EØF, 84/526/
EØF og 84/527/EØF og EF-sertifikater for designkontroll
utstedt i henhold til direktiv 1999/36/EF skal anerkjennes som
likeverdige med typegodkjenningssertifikatene omhandlet
i vedleggene til direktiv 2008/68/EF, og skal omfattes
av bestemmelsene om tidsbegrenset anerkjennelse av
typegodkjenninger fastsatt i nevnte vedlegg.
2. Ventiler og tilbehør nevnt i artikkel 3 nr. 3 i direktiv
1999/36/EF og påført merkingen angitt i direktiv 97/23/EF(13) i
samsvar med artikkel 3 nr. 4 i direktiv 1999/36/EF, kan fortsatt
brukes.

(13) Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/23/EF av 29. mai 1997 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om trykkutstyr. (EFT L 181 av
9.7.1997 s. 1).

Ikrafttredelse
Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.
Artikkel 44
Adressater
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 16. juni 2010.

For Europaparlamentet

For Rådet

J. BUZEK

D. LÓPEZ GARRIDO

President

Formann
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VEDLEGG I
Liste over annet farlig gods enn gods i klasse 2
FN‑nummer

Klasse

Farlig stoff

1051

6.1

HYDROGENCYANID,
STABILISERT
som inneholder mindre enn 3 %
vann

1052

8

HYDROGENFLUORID,
VANNFRITT

1745

5.1

BROMPENTAFLUORID
med unntak av transport i tanker

1746

5.1

BROMTRIFLUORID
med unntak av transport i tanker

1790

8

FLUSSYRE
med mer enn 85 % hydrogenfluorid

2495

5.1

JODPENTAFLUORID
med unntak av transport i tanker
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VEDLEGG II

OVERGANGSBESTEMMELSER
1.

Medlemsstatene kan opprettholde sine nasjonale bestemmelser som gjelder innretninger som er beregnet
på tilkopling til annet utstyr, og de fargekodene som får anvendelse på transportabelt trykkutstyr, fram til det
tidspunktet relevante standarder for bruk tilføyes vedleggene til direktiv 2008/68/EF.

2.

Medlemsstater der omgivelsestemperaturen regelmessig er lavere enn –20 ℃, kan på sitt territorium innføre
strengere standarder for driftstemperatur for materialer som er beregnet på transportabelt trykkutstyr til bruk i
nasjonal jernbanetransport av farlig gods, inntil bestemmelser om egnede referansetemperaturer for bestemte
klimasoner er innarbeidet i vedleggene til direktiv 2008/68/EF.
I slike tilfeller skal Pi‑merkingen av det transportable trykkutstyret, herunder de demonterbare deler som har en
direkte sikkerhetsfunksjon, være påført identifikasjonsnummeret til det meldte organet, etterfulgt av «–40 °C» eller
annen relevant merking som er godkjent av vedkommende myndighet.

______
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VEDLEGG III
FRAMGANGSMÅTE FOR NY SAMSVARSVURDERING
1.

I dette vedlegg fastsettes metoden for å sikre at det transportable trykkutstyret nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav c)
som er produsert og tatt i bruk før datoene for gjennomføring av direktiv 1999/36/EF, er i samsvar med de relevante
bestemmelsene i vedleggene til direktiv 2008/68/EF og i dette direktiv, som får anvendelse på tidspunktet for den
nye samsvarsvurderingen.

2.

Eieren eller operatøren skal for et meldt organ som er i samsvar med EN ISO/IEC 17020:2004 type A og meldt for
ny samsvarsvurdering, gjøre tilgjengelig de opplysningene vedrørende det transportable trykkutstyret som gjør at
organet kan identifisere utstyret på en presis måte (opprinnelse, anvendte regler i forbindelse med konstruksjonen
og, for acetylengassflasker, også nærmere opplysninger om det porøse materialet). Opplysningene skal, der
dette er hensiktsmessig, inneholde alle pålagte bruksrestriksjoner, og alle merknader om mulige skader eller om
reparasjoner som er utført.

3.

Det meldte organet av type A som er meldt for ny samsvarsvurdering, skal vurdere om det transportable trykkutstyret
gir minst samme grad av sikkerhet som det transportable trykkutstyret nevnt i vedleggene til direktiv 2008/68/EF.
Vurderingen skal utføres på grunnlag av de opplysningene som legges fram i samsvar med nr. 2, og eventuelt etter
ytterligere inspeksjoner.

4.

Dersom resultatene av vurderingen i nr. 3 er tilfredsstillende, skal det transportable trykkutstyret være gjenstand for
den periodiske inspeksjonen som er omhandlet i vedleggene til direktiv 2008/68/EF. Dersom kravene i forbindelse
med denne periodiske inspeksjonen er oppfylt, skal Pi‑merkingen påføres av, eller under tilsyn av, det meldte
organet som er ansvarlig for den periodiske inspeksjonen i samsvar med artikkel 14 nr. 1˗5. Pi‑merkingen skal
etterfølges av identifikasjonsnummeret til det meldte organet som er ansvarlig for den periodiske inspeksjonen. Det
meldte organet som er ansvarlig for den periodiske inspeksjonen, skal utstede et sertifikat for ny samsvarsvurdering
i samsvar med nr. 6.

5.

Dersom trykkbeholdere ble produsert i serier, kan medlemsstatene tillate at en ny samsvarsvurdering av
individuelle trykkbeholdere, herunder tilhørende ventiler og annet tilleggsutstyr som benyttes for transport, blir
utført av et meldt organ som er meldt for periodisk inspeksjon av de relevante transportable trykkbeholderne,
forutsatt at typesamsvar er blitt vurdert i samsvar med nr. 3 av et meldt organ av type A med ansvar for den
nye samsvarsvurderingen, og det er utstedt et sertifikat for ny typevurdering. Pi‑merkingen skal etterfølges av
identifikasjonsnummeret til det meldte organet som er ansvarlig for den periodiske inspeksjonen.

6.

I alle tilfeller skal det meldte organet som er ansvarlig for den periodiske inspeksjonen, utstede sertifikatet for ny
samsvarsvurdering, som minst skal inneholde
a) en identifisering av det meldte organet som utstedte sertifikatet, og identifikasjonsnummeret til det meldte
organet av type A som var ansvarlig for den nye samsvarsvurderingen, dersom disse er forskjellige, i samsvar
med nr. 3,
b) navnet og adressen til eier eller operatør som angitt i nr. 2,
c) dersom framgangsmåten i nr. 5 anvendes, opplysninger som identifiserer sertifikatet for ny typevurdering,
d) opplysninger for identifisering av det transportable trykkutstyret som Pi‑merkingen er påført, herunder minst
serienummeret eller serienumrene og
e) utstedelsesdatoen.

7.

Det skal utstedes et sertifikat for ny typevurdering.
Når framgangsmåten i nr. 5 får anvendelse, skal organet av type A med ansvar for ny samsvarsvurdering, utstede
sertifikatet for ny typevurdering, som minst skal inneholde
a) en identifisering av det meldte organet som utstedte sertifikatet,
b) navnet og adressen til produsenten og til innehaveren av den opprinnelige typegodkjenningen for det
transportable trykkutstyret som er gjenstand for ny samsvarsvurdering, når innehaveren ikke er produsenten,
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c) opplysninger som identifiserer det transportable trykkutstyret som tilhører serien,
d) utstedelsesdatoen og
e) påskriften: «dette sertifikatet tillater ikke produksjon av transportabelt trykkutstyr eller deler av slikt utstyr».
8.

Ved å påføre eller sørge for å få påført Pi‑merkingen, viser eieren eller operatøren at denne tar ansvar for at det
transportable trykkutstyret er i samsvar med alle relevante krav i vedleggene til direktiv 2008/68/EF og i dette
direktiv, som får anvendelse på tidspunktet for den nye samsvarsvurderingen.

9.

Der dette er hensiktsmessig, skal det tas hensyn til bestemmelsene i vedlegg II nr. 2, og kuldemerkingen fastsatt i
nevnte vedlegg skal også påføres.

______

25.2.2016

25.2.2016
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Erklæring fra Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen om artikkel 290 i TEUV
«Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen erklærer at bestemmelsene i dette direktiv ikke berører organenes
framtidige holdninger med hensyn til gjennomføringen av artikkel 290 i TEUV eller regelverksakter som inneholder
slike bestemmelser.»
____________

Uttalelse fra Kommisjonen om underretning om delegerte rettsakter
«Europakommisjonen merker seg at Europaparlamentet og Rådet mener at det ved underretning om delegerte
rettsakter skal tas hensyn til organenes ferieperioder (vinter, sommer og valg til Europaparlamentet), unntatt når det
i regelverksakten angis at en framgangsmåte for hastebehandling skal anvendes, for å sikre at Europaparlamentet og
Rådet kan utøve sine rettigheter innenfor fristene fastsatt i de berørte regelverksaktene. Kommisjonen vil handle i
samsvar med dette.»

________________________
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KOMMISJONSDIREKTIV 2011/3/EU

Nr. 12/265

2016/EØS/12/20

av 17. januar 2011
om endring av direktiv 2008/128/EF om spesifikke renhetskriterier for fargestoffer til bruk i
næringsmidler(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

samsvar med trygge bruksvilkår, bør direktiv 2008/2008/
EF endres.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
4)

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet
(heretter kalt «Myndigheten») har vurdert opplysningene
om tryggheten ved bruk av lykopen fra alle kilder
som fargestoff i næringsmidler, og avgav sin uttalelse
30. januar 2008(5). Følgende kilder ble vurdert: a)
E 160 d lykopen framstilt ved løsemiddelekstraksjon
fra naturlig forekommende sorter av røde tomater
(Lycopersicon esculentum L.) med etterfølgende fjerning
av løsemiddelet, b) syntetisk lykopen og c) lykopen fra
Blakeslea trispora.

5)

I gjeldende regelverk er det fastsatt spesifikasjoner bare for
lykopen fra røde tomater, og regelverket bør endres slik at
det også omfatter de andre to kildene. Spesifikasjonene for
lykopen ekstrahert fra røde tomater bør også ajourføres.
Diklormetan bør ikke stå på listen over ekstraksjonsmidler,
ettersom det ifølge opplysningene fra de berørte parter ikke
lenger brukes til ekstraksjon av lykopen fra røde tomater.
Av sikkerhetsgrunner bør grenseverdien for bly senkes,
og henvisningen til tungmetaller er for allmenn og ikke
lenger relevant. Dessuten bør henvisningen til naturlige
stammer ajourføres i samsvar med europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 1829/2003(6).

6)

Det rapporteres at diklormetan (metylenklorid) brukes
ved framstilling av salgsklare utforminger av lykopen,
og dette nevnes også i Myndighetens uttalelse av

(5)

Vitenskapelig uttalelse fra vitenskapsgruppen for næringsmidler,
aromaer, tekniske hjelpestoffer og materialer som kommer i kontakt med
næringsmidler, på anmodning fra Europakommisjonen, om tryggheten
ved bruk av 1. lykopen framstilt ved en gjæringsprosess med Blakeslea
trispora, som fargestoff i de næringsmiddelkategoriene og de mengdene
som søkeren har foreslått, og 2. syntetisk lykopen som fargestoff i de
næringsmiddelkategoriene som er oppført i vedlegg III og i del 2 i
vedlegg V til direktiv 94/36/EF om fargestoffer til bruk i næringsmidler, 3.
tatt i betraktning de ulike anmodningene angående lykopen som er under
behandling, herunder den nye vurderingen av lykopen fra tomater som et
ledd i den systematiske nye vurderingen av alle fargestoffer i næringsmidler.
EFSA Journal (2008) 674, s. 1-66.
EUT L 268 av 18.10.2003, s. 1.

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i
næringsmidler(1), særlig artikkel 30 nr. 5,

etter samråd med Den europeiske
næringsmiddeltrygghet (EFSA) og

myndighet

for

ut fra følgende betraktninger:

1)

Ved kommisjonsdirektiv 2008/128/EF(2) fastsettes de
spesifikke renhetskriteriene for de fargestoffene til bruk
i næringsmidler som er nevnt i europaparlaments- og
rådsdirektiv 94/36/EF av 30. juni 1994 om fargestoffer til
bruk i næringsmidler(3).

2)

I henhold til artikkel 30 nr. 4 i forordning (EF)
nr. 1333/2008 skal spesifikasjonene for tilsetningsstoffer
i næringsmidler som omfattes av nr. 1‑3 i nevnte artikkel
(som også innbefatter tilsetningsstoffer godkjent i henhold
til direktiv 94/36/EF), i samsvar med europaparlamentsog rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 av 16. desember
2008 om innføring av en felles framgangsmåte for
godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i
næringsmidler(4), vedtas når tilsetningsstoffene oppføres
i vedleggene i samsvar med nevnte numre.

3)

Ettersom listene ennå ikke er utarbeidet, og for å sikre at
endringen av vedleggene til direktiv 94/36/EF i henhold
til artikkel 31 i forordning (EF) nr. 1333/2008 trer i kraft
samt at tilsetningsstoffer godkjent på denne måten er i

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 13 av 18.1.2011, s. 59, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 128/2011 av 2. desember 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 15 av 15.3.2012, s. 12.
(1) EUT L 354 av 13.12.2008, s. 16.
(2) EUT L 6 av 10.1.2009, s. 20.
(3) EFT L 237 av 10.9.1994, s. 13.
(4) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1.

(6)
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4. desember 2008 om tryggheten ved lykopenprodukter
fra Blakeslea trispora som er dispergerbare i kaldt
vann(7). Lignende produkter framstilles også av syntetisk
lykopen, som nevnt i Myndighetens uttalelse av 10. april
2008 om tryggheten ved syntetisk lykopen(8). Ettersom
Myndigheten har vurdert denne særskilte bruken, bør den
godkjennes med de samme verdiene for restmengder som
ble tatt i betraktning ved vurderingen.
7)

Det må tas hensyn til spesifikasjonene og analysemetodene
for tilsetningsstoffer fastsatt i Codex Alimentarius, som
er utarbeidet av Den felles FAO-WHO-ekspertgruppe
for tilsetningsstoffer i næringsmidler (JECFA). Særlig
må de spesifikke renhetskriteriene ved behov tilpasses
grenseverdiene for de enkelte berørte tungmetallene.

8)

Direktiv 2008/128/EF bør derfor endres.

9)

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden
og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet
har motsatt seg dem —

25.2.2016

Artikkel 2
Innarbeiding i nasjonal lovgivning
1. Medlemsstatene skal innen 1. september 2011 sette i kraft
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme
dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen
teksten til disse bestemmelsene. Disse bestemmelsene skal, når
de vedtas av medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette
direktiv, eller det skal vises til direktivet når de kunngjøres.
Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene.
2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.
Artikkel 3
Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.
Artikkel 4
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 17. januar 2011.

VEDTATT DETTE DIREKTIV:
Artikkel 1
Vedlegg I til direktiv 2008/128/EF endres i samsvar med
vedlegget til dette direktiv.

(7)

(8)

Vitenskapelig uttalelse fra vitenskapsgruppen for produkter til bruk ved
spesielle ernærignsmessige behov, ernæring og allergier, på anmodning
fra Europakommisjonen, om en ytterligere vurdering av lykopenprodukter
fra Blakeslea Trispora som er dispergerbare i kaldt vann (CWD) som
næringsmiddelingrediens innenfor rammen av forordning (EF) nr. 258/97.
EFSA Journal (2008) 893, s. 1-15.
Vitenskapelig uttalelse fra vitenskapsgruppen for produkter til bruk ved
spesielle ernærignsmessige behov, ernæring og allergier, på anmodning fra
Europakommisjonen, om tryggheten ved syntetisk lykopen. EFSA Journal
(2008) 676, 1-25.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

25.2.2016
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VEDLEGG

I vedlegg I til direktiv 2008/128/EF skal oppføringen om E 160 d lyde:
«E 160 D LYKOPEN
i)

Syntetisk lykopen
Synonymer

Lykopen framstilt ved kjemisk syntese

Definisjon

Syntetisk lykopen er en blanding av geometriske isomerer
av lykopener og framstilles ved Wittig-kondensasjon av
syntetiske mellomprodukter som ofte brukes ved framstilling
av andre karotenoider som brukes i næringsmidler. Syntetisk
lykopen består hovedsakelig av all-trans-lykopen og
inneholder også 5-cis-lykopen og små mengder av andre
isomerer. Kommersielle lykopenpreparater beregnet på bruk
i næringsmidler har form av suspensjoner i matolje eller av
pulver som er dispergerbart eller løselig i vann.

Fargeindeksnummer

75125

EINECS-nummer

207-949-1

Kjemisk betegnelse

Ψ,Ψ-karoten,
all-trans-lykopen,
(all-E)-lykopen,
(all-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-oktametyl2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriakontatridekaen

Kjemisk formel

C40H56

Molekylvekt

536,85

Innhold

Minst 96 % lykopener i alt (minst 70 % all-trans-lykopen)
E1 cm1 % ved 465-475 nm i heksan (for 100 % rent all-translykopen) er 3 450

Beskrivelse

Rødt krystallinsk pulver

Identifikasjon
Spektrofotometri

En løsning i heksan viser maksimal absorpsjon ved
ca. 470 nm

Forsøk for påvisning av karotenoider

Fargen på løsningen av prøven i aceton forsvinner etter
gradvis tilsetting av en 5 % løsning av natriumnitritt og 1N
svovelsyre

Løselighet

Uløselig i vann, lett løselig i kloroform

Egenskaper ved 1 % løsning i
kloroform

Klar og med en sterk rødoransje farge

Renhet
Tap ved tørking

Høyst 0,5 % (40 ° i 4 timer ved 20 mm Hg)

Apo-12’-lykopenal

Ikke over 0,15 %

Trifenylfosfinoksid

Ikke over 0,01 %

Løsemiddelrester

Metanol: høyst 200 mg/kg
Heksan og 2-propanol: høyst 10 mg/kg av hver.
Diklormetan: høyst 10 mg/kg (bare i kommersielle
preparater)

Bly

Høyst 1 mg/kg
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ii) fra røde tomater
Synonymer

Naturlig gul 27

Definisjon

Lykopen framstilles ved løsemiddelekstraksjon fra røde
tomater (Lycopersicon esculentum L.) med etterfølgende
fjerning av løsemiddelet. Bare følgende løsemidler kan
brukes:
karbondioksid, etylacetat, aceton, 2‑propanol, metanol,
etanol, heksan. Det viktigste fargestoffet i tomater er lykopen,
men mindre mengder av andre karotenoidpigmenter kan
også være til stede. I tillegg til de andre fargepigmentene kan
produktet inneholde oljer, fettstoffer, voks og aromastoffer
som forekommer naturlig i tomater.

Fargeindeksnummer

75125

EINECS-nummer

207-949-1

Kjemisk betegnelse

Ψ,Ψ-karoten,
all-trans-lykopen,
(all-E)-lykopen,
(all-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-oktametyl2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriakontatridekaen

Kjemisk formel

C40H56

Molekylvekt

536,85

Innhold

E1 cm1 % ved 465-475 nm i heksan (for 100 % rent all-translykopen) er 3 450
Inneholder minst 5 % fargestoff i alt

Beskrivelse

Mørkerød tyktflytende væske

Identifikasjon
Spektrofotometri

Maksimum ved ca. 472 nm i heksan

Renhet
Løsemiddelrester

2-propanol
Heksan
Aceton
Etanol
Metanol
Etylacetat
Høyst 50 mg/kg hver for seg eller i alt

Sulfataske

Høyst 1 %

Kvikksølv

Høyst 1 mg/kg

Kadmium

Høyst 1 mg/kg

Arsen

Høyst 3 mg/kg

Bly

Høyst 2 mg/kg

iii) fra Blakeslea trispora
Synonymer

Naturlig gul 27

Definisjon

Lykopen fra Blakeslea trispora ekstraheres fra soppens
biomasse og renses ved krystallisering og filtrering. Det
består hovedsakelig av all-trans-lykopen. Det inneholder
også mindre mengder av andre karotenoider. 2-propanol
og isobutylacetat er de eneste løsemidlene som brukes ved
framstillingen. Kommersielle lykopenpreparater beregnet på
bruk i næringsmidler har form av suspensjoner i matolje eller
av pulver som er dispergerbart eller løselig i vann.
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Fargeindeksnummer

75125

EINECS-nummer

207-949-1

Kjemisk betegnelse

Ψ,Ψ-karoten,
all-trans-lykopen,
(all-E)-lykopen,
(all-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-oktametyl2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriakontatridekaen

Kjemisk formel

C40H56

Molekylvekt

536,85

Innhold

Minst 95 % lykopener i alt, og minst 90 % all-trans-lykopen
av alle fargestoffer
E1 cm1 % ved 465-475 nm i heksan (for 100 % rent all-translykopen) er 3 450

Beskrivelse

Rødt krystallinsk pulver

Identifikasjon
Spektrofotometri

En løsning i heksan viser maksimal absorpsjon ved
ca. 470 nm

Forsøk for påvisning av karotenoider

Fargen på løsningen av prøven i aceton forsvinner etter
gradvis tilsetting av en 5 % løsning av natriumnitritt og 1N
svovelsyre

Løselighet

Uløselig i vann, lett løselig i kloroform

Egenskaper ved 1 % løsning i
kloroform

Klar og med en sterk rødoransje farge

Renhet
Tap ved tørking

Høyst 0,5 % (40 ° i 4 timer ved 20 mm Hg)

Andre karotenoider

Høyst 5 %

Løsemiddelrester

2-propanol: høyst 0,1 %
Isobutylacetat: høyst 1,0 %
Diklormetan: høyst 10 mg/kg (bare i kommersielle
preparater)

Sulfataske

Høyst 0,3 %

Bly

Høyst 1 mg/kg»

__________________
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 10/2011

25.2.2016

2016/EØS/12/21

av 14. januar 2011
om plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

2)

Denne forordning er et særlig tiltak i henhold til artikkel 5
nr. 1 i forordning (EF) nr. 1935/2004. Den skal fastsette de
særlige reglene som skal få anvendelse på plastmaterialer
og plastgjenstander for at disse skal kunne brukes trygt,
og den opphever kommisjonsdirektiv 2002/72/EF av
6. august 2002 om plastmaterialer og plastgjenstander
beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler(2).

3)

Direktiv 2002/72/EF fastsetter grunnleggende regler
for framstilling av plastmaterialer og plastgjenstander.
Direktivet er blitt betydelig endret seks ganger. Av
klarhetshensyn bør teksten konsolideres og overflødige
og foreldede deler oppheves.

4)

Tidligere er direktiv 2002/72/EF med endringer
innarbeidet i nasjonal lovgivning uten større tilpasninger.
Det tar vanligvis tolv måneder å innarbeide bestemmelser
i nasjonal lovgivning. Når det gjelder å endre listen
over monomerer og tilsetningsstoffer med henblikk på å
godkjenne nye stoffer, fører denne innarbeidingen til at
godkjenningen forsinkes, noe som hemmer nyskaping.
Det synes derfor hensiktsmessig å vedta regler for
plastmaterialer og plastgjenstander i form av en forordning
som kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 1935/2004 av 27. oktober 2004 om materialer og
gjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler
og om oppheving av direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF(1),
særlig artikkel 5 nr. 1 bokstav a), c), d), f), h), i) og j),

etter samråd med Den
næringsmiddeltrygghet, og

europeiske

myndighet

for

ut fra følgende betraktninger:

1)

Forordning (EF) nr. 1935/2004 fastsetter allmenne
prinsipper for fjerning av forskjellene mellom
medlemsstatenes lovgivning om materialer som kommer
i kontakt med næringsmidler. Artikkel 5 nr. 1 i nevnte
forordning fastsetter at det skal vedtas særlige tiltak for
grupper av materialer og gjenstander, og inneholder en
nærmere beskrivelse av framgangsmåten for godkjenning
av stoffer på EU-plan når et særlig tiltak krever at det
utarbeides en liste over godkjente stoffer.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 12 av 15.1.2011, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 129/2011 av 2. desember 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 15 av 15.3.2012, s. 14.
1
( ) EUT L 338 av 13.11.2004, s. 4.

(2)

EFT L 220 av 15.08.2002, s. 18.
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5)

6)

7)

8)

( 1)
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Direktiv 2002/72/EF gjelder for materialer og gjenstander
som utelukkende er laget av plast, og for plastpakninger
i lokk. Tidligere var dette det viktigste bruksområdet for
plast på markedet. I tillegg til materialer og gjenstander
som utelukkende er laget av plast, er plast i de senere
årene også brukt sammen med andre materialer i
såkalte flerlagsmultimaterialer. Reglene for bruk av
vinylkloridmonomer fastsatt i rådsdirektiv 78/142/EØF
av 30. januar 1978 om tilnærming av medlemsstatenes
lovgivning om materialer og gjenstander som inneholder
vinylkloridmonomer og er beregnet på å komme i kontakt
med næringsmidler(1), har allerede anvendelse på alle
typer plast. Det synes derfor hensiktsmessig å utvide
denne forordnings virkeområde til å omfatte plastlag i
flerlagsmultimaterialer.

Plastmaterialer og plastgjenstander kan bestå av
forskjellige lag plast som er forbundet med hverandre ved
hjelp av klebemidler. Plastmaterialer og plastgjenstander
kan også være påtrykt eller belagt med et organisk eller
uorganisk belegg. Påtrykte eller belagte plastmaterialer og
plastgjenstander samt de som er forbundet med hverandre
ved hjelp av klebemidler, bør være innenfor forordningens
virkeområde. Klebemidler, belegg og trykkfarger består
ikke nødvendigvis av de samme stoffene som plast.
Forordning (EF) nr. 1935/2004 fastsetter at det kan vedtas
særlige tiltak for klebemidler, belegg og trykkfarger.
Derfor bør det gis tillatelse til at trykket, belegget eller
det klebende laget i plastgjenstander og plastartikler som
er påtrykt eller belagt med belegg, eller som er forbundet
med hverandre ved hjelp av klebemidler, kan inneholde
andre stoffer enn dem som på EU-plan er godkjent for
plast. Disse lagene kan være underlagt andre EU-regler
eller nasjonale regler.

Både plast og ionebytteharpikser, gummi og
silikoner er makromolekylære stoffer som framstilles
ved
polymerisasjonsprosesser.
Forordning
(EF)
nr. 1935/2004 fastsetter at det kan vedtas særlige tiltak
for ionebytteharpikser, gummi og silikoner. Siden disse
materialene består av andre stoffer enn plast, og har
forskjellige fysisk-kjemiske egenskaper, må det gjelde
særlige regler for dem, og det bør gjøres klart at de ikke
hører inn under denne forordnings virkeområde.

Plast framstilles av monomerer og andre utgangsstoffer
som gjennomgår en kjemisk reaksjon og danner en
makromolekylær struktur, polymeren, som utgjør den
strukturelle hovedbestanddelen i plast. Polymeren
tilsettes tilsetningsstoffer for å frambringe bestemte
teknologiske virkninger. Polymeren selv er inert og har
EFT L 44 av 15.2.1978, s. 15.
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høy molekylvekt. Siden stoffer med en molekylvekt på
over 1000 Da vanligvis ikke kan tas opp i kroppen, er
den mulige helserisikoen fra selve polymeren minimal.
Mulig helserisiko kan komme fra monomerer som
ikke har reagert, eller som har reagert ufullstendig,
eller fra andre utgangsstoffer eller tilsetningsstoffer
med lav molekylvekt, som overføres til næringsmidler
gjennom migrasjon fra det plastmaterialet som er i
kontakt med næringsmidler. Derfor bør monomerer,
andre utgangsstoffer og tilsetningsstoffer gjennomgå
en risikovurdering og godkjennes før de brukes ved
framstilling av plastmaterialer og plastgjenstander.
9)

Den risikovurderingen av et stoff som skal gjøres av
Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet
(heretter kalt Myndigheten), bør omfatte selve
stoffet, relevante urenheter og forutsigbare reaksjonsog
nedbrytingsprodukter
ved
beregnet
bruk.
Risikovurderingen bør omfatte mulig migrasjon under
verst tenkelige bruksforhold samt toksisiteten. På
grunnlag av risikovurderingen bør godkjenningen
om nødvendig fastsette spesifikasjoner for stoffene
og bruksrestriksjoner, kvantitative restriksjoner eller
migrasjonsgrenser for å sikre at det ferdige materialet
eller den ferdige gjenstanden er trygg.

10) Det er på EU-plan ennå ikke fastsatt noen regler for
risikovurderingen og bruken av fargestoffer i plast.
Derfor bør bruken av disse fortsatt være underlagt
nasjonal lovgivning. Dette bør vurderes på nytt på et
senere tidspunkt.
11) Løsemidler som brukes i framstillingen av plast for
å skape gunstige reaksjonsbetingelser, forventes å
forsvinne i framstillingsprosessen, siden de normalt
er flyktige. Det er på EU-plan ennå ikke fastsatt noen
regler for risikovurderingen og bruken av løsemidler i
framstillingen av plast. Derfor bør bruken av disse fortsatt
være underlagt nasjonal lovgivning. Dette bør vurderes
på nytt på et senere tidspunkt.
12) Plast kan også framstilles av syntetiske eller naturlig
forekommende
makromolekylære
strukturer
som gjennomgår en kjemisk reaksjon med andre
utgangsstoffer for å danne et modifisert makromolekyl.
De syntetiske makromolekylene som brukes, er
ofte intermediære strukturer som ikke er fullstendig
polymerisert. Mulig helserisiko kan komme fra migrasjon
av andre utgangsstoffer som har ikke har reagert eller
har reagert ufullstendig, og som brukes til å modifisere
makromolekylet, eller fra et makromolekyl som har
reagert ufullstendig. Derfor bør de andre utgangsstoffene
samt de makromolekylene som brukes i framstillingen
av modifiserte makromolekyler, gjennomgå en
risikovurdering og godkjennes før de brukes ved
framstilling av plastmaterialer og plastgjenstander.
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13) Plast kan også framstilles av mikroorganismer som
danner makromolekylære strukturer av utgangsstoffer
gjennom gjæringsprosesser. Makromolekylet avgis så
til et medium eller ekstraheres. Mulig helserisiko kan
komme fra migrasjon av utgangsstoffer som har ikke har
reagert eller har reagert ufullstendig, mellomprodukter
eller biprodukter av gjæringsprosessen. I dette tilfellet
bør sluttproduktet gjennomgå en risikovurdering
og godkjennes før det brukes ved framstilling av
plastmaterialer og plastgjenstander.
14) Direktiv 2002/72/EF inneholder forskjellige lister
over monomerer eller andre utgangsstoffer og over
tilsetningsstoffer som er godkjent ved framstilling av
plastmaterialer og plastgjenstander. For monomerer,
andre utgangsstoffer og tilsetningsstoffer er EU-listen
nå fullstendig, noe som innebærer at bare stoffer som er
godkjent på EU-plan, kan brukes. Det er derfor ikke lenger
nødvendig å føre monomerer eller andre utgangsstoffer
og tilsetningsstoffer på forskjellige lister på grunnlag
av deres godkjenningsstatus. Siden visse stoffer kan
brukes både som monomerer eller andre utgangsstoffer
og som tilsetningsstoffer, bør de av klarhetshensyn
offentliggjøres på én liste over godkjente stoffer, med
angivelse av godkjent funksjon.
15) Polymerer kan ikke bare brukes som strukturell
hovedbestanddel i plast, men også som tilsetningsstoffer
som frambringer bestemte teknologiske virkninger på
plast. Dersom et slikt polymerisk tilsetningsstoff er
identisk med en polymer som kan danne den strukturelle
hovedbestanddelen i et plastmateriale, kan risikoen fra
det polymeriske tilsetningsstoffet anses som evaluert
dersom monomerene allerede er evaluert og godkjent. I
et slikt tilfelle bør det ikke være nødvendig å godkjenne
det polymeriske tilsetningsstoffet, da det kan brukes på
grunnlag av godkjenningen av dets monomerer og andre
utgangsstoffer. Dersom et slikt polymerisk tilsetningsstoff
ikke er identisk med en polymer som kan danne den
strukturelle hovedbestanddelen i et plastmateriale, kan
risikoen fra det polymeriske tilsetningsstoffet ikke
anses som evaluert ved evalueringen av monomerne.
I dette tilfellet bør det polymeriske tilsetningsstoffet
gjennomgå en risikovurdering med hensyn til dets lave
molekylvektfraksjon under 1000 Da og godkjennes
før det brukes ved framstilling av plastmaterialer og
plastgjenstander.
16) Tidligere har det ikke vært et klart skille mellom
tilsetningsstoffer som har en funksjon i den ferdige
polymeren, og polymerisasjonshjelpestoffer (PPA) hvis
funksjon bare utnyttes i framstillingsprosessen og ikke er
beregnet å være til stede i den ferdige gjenstanden. Noen
stoffer som fungerer som PPA, er allerede oppført på den
ufullstendige listen over tilsetningsstoffer. Disse PPAene bør fortsatt stå på EU-listen over godkjente stoffer.
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Det bør imidlertid gjøres klart at bruken av andre PPA-er
fortsatt vil være mulig i samsvar med nasjonal lovgivning.
Dette bør vurderes på nytt på et senere tidspunkt.
17) EU-listen inneholder stoffer som er godkjent for bruk
ved framstilling av plast. Stoffer som syrer, alkoholer
og fenoler kan også forekomme i form av salter. Siden
saltene vanligvis omdannes til syre, alkohol eller
fenol i magen, bør bruken av salter med kationer som
har gjennomgått en sikkerhetsevaluering, i prinsippet
godkjennes sammen med syre, alkohol eller fenol. I visse
tilfeller der sikkerhetsvurderingen angir bekymringer om
bruken av de frie syrene, bør bare saltene godkjennes med
en angivelse i listen av navnet som «… syre(r), salter».
18) Stoffer som brukes ved framstillingen av plastmaterialer
eller plastgjenstander, kan inneholde urenheter som
stammer fra framstillingen av disse stoffene eller fra
ekstraksjonsprosessen. Disse urenhetene er utilsiktet
tilsatt sammen med stoffet ved framstillingen av
plastmaterialet (utilsiktet tilsatt stoff – NIAS). I den grad
de er relevante for risikovurderingen, bør de viktigste
urenhetene i et stoff vurderes og om nødvendig tas med
i stoffets spesifikasjoner. Det er imidlertid ikke mulig å
føre opp og vurdere alle urenheter i godkjenningen. De
kan derfor være til stede i materialet eller gjenstanden
uten å være oppført på EU-listen.
19) Ved framstillingen av polymerer brukes det stoffer
til å sette i gang polymerisasjonsreaksjonen,
for eksempel katalysatorer, og til å kontrollere
polymerisasjonsreaksjonen, for eksempel kjedeoverførings-, kjedeforlengelses- eller kjedestoppreagenser.
Disse polymerisasjonsstoffene brukes i svært små
mengder, og det er ikke meningen at de skal være til stede
i den ferdige polymeren. De bør derfor på nåværende
tidspunkt ikke være omfattet av framgangsmåten for
godkjenning på EU-plan. Alle potensielle helserisikoer i
det ferdige materialet eller den ferdige gjenstanden som
følge av bruken av stoffene, bør vurderes av produsenten
i samsvar med internasjonalt anerkjente vitenskapelige
prinsipper for risikovurdering.
20) Ved framstilling og bruk av plastmaterialer og
plastgjenstander kan det dannes reaksjons- og
nedbrytingsprodukter. Disse reaksjons- og nedbrytingsproduktene er utilsiktet til stede i plastmaterialet. I
den grad de er relevante for risikovurderingen, bør de
viktigste reaksjons- og nedbrytingsproduktene fra den
beregnede anvendelsen av et stoff vurderes og tas med i
restriksjonene for stoffet. Det er imidlertid ikke mulig å føre
opp og vurdere alle reaksjons- og nedbrytingsprodukter
i godkjenningen. De bør derfor ikke oppføres som
enkeltposter på EU-listen. Alle potensielle helserisikoer
i det ferdige materialet eller den ferdige gjenstanden som
følge av reaksjons- og nedbrytingsprodukter, bør vurderes
av produsenten i samsvar med internasjonalt anerkjente
vitenskapelige prinsipper for risikovurdering.
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21) Før EU-listen over tilsetningsstoffer blir utarbeidet,
kan andre tilsetningsstoffer enn dem som er godkjent
på EU-plan, brukes ved framstillingen av plast. For de
tilsetningsstoffene som var tillatt i medlemsstatene,
utløp fristen for innlevering av opplysninger til deres
sikkerhetsevaluering fra Myndigheten med sikte på at
de skal føres opp på EU-listen, den 31. desember 2006.
Tilsetningsstoffer som det var innlevert en gyldig søknad
for innen denne fristen, var oppført på en foreløpig liste.
For visse tilsetningsstoffer på den foreløpige listen er det
ennå ikke gjort noen beslutning om godkjenning på EUplan. Disse tilsetningsstoffene bør fortsatt kunne brukes
i samsvar med nasjonal lovgivning fram til evalueringen
av dem er fullført og det er besluttet om de skal føres opp
på EU-listen.

22) Når et tilsetningsstoff oppført på den foreløpige listen
føres opp på EU-listen, eller når det besluttes at det ikke
skal føres opp på EU-listen, bør dette tilsetningsstoffet tas
ut av den foreløpige listen over tilsetningsstoffer.

23) Ny teknologi gjør det mulig å framstille stoffer med
begrenset partikkelstørrelse som utviser kjemiske
og fysiske egenskaper som skiller seg vesentlig fra
egenskapene hos stoffer med større partikkelstørrelse, for
eksempel nanopartikler. Disse forskjellige egenskapene
kan føre til forskjellige toksikologiske egenskaper, og
derfor bør disse stoffene i hvert enkelt tilfelle vurderes av
Myndigheten med hensyn til risiko, inntil det foreligger
flere opplysninger om slik ny teknologi. Det bør presiseres
at godkjenninger som bygger på en risikovurdering av
den vanlige partikkelstørrelsen for et stoff, ikke dekker
kunstig framstilte nanopartikler.

24) På grunnlag av risikovurderingen bør godkjenningen om
nødvendig fastsette spesifikke migrasjonsgrenser for å
sikre at det ferdige materialet eller den ferdige gjenstanden
er trygg. Dersom et tilsetningsstoff som er godkjent
for framstilling av plastmaterialer og plastgjenstander,
også er godkjent som tilsetningsstoff eller aromastoff
i næringsmidler, bør det sikres at avgivelse av stoffet
ikke endrer næringsmiddelets sammensetning på en
uakseptabel måte. Avgivelse av et slikt tilsetningsstoff
eller aromastoff med to bruksområder bør derfor ikke
ha noen teknologisk funksjon på næringsmiddelet, med
mindre en slik funksjon er tilsiktet, og materialet som
er i kontakt med næringsmidler, oppfyller kravene til
materialer som er beregnet på å komme i kontakt med
næringsmidler, fastsatt i forordning (EF) nr. 1935/2004
og kommisjonsforordning (EF) nr. 450/2009 av 29. mai
2009 om aktive og intelligente materialer og gjenstander
beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler(1).
( 1)

EUT L 135 av 30.5.2009, s. 3.
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Kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer
i næringsmidler(2) eller europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 av 16. desember 2008
om aromaer og visse næringsmiddelingredienser med
aromagivende egenskaper til bruk i og på næringsmidler
og om endring av rådsforordning (EØF) nr. 1601/91,
forordning (EF) nr. 2232/96 og forordning (EF) nr.
110/2008 og direktiv 2000/13/EF(3) bør overholdes i det
omfang de får anvendelse.
25) I samsvar med artikkel 3 nr. 1 bokstav b) i forordning
(EF) nr. 1935/2004 bør avgivelse av stoffer fra
materialer som er i kontakt med næringsmidler, ikke
forårsake uakseptable endringer i næringsmiddelets
sammensetning. I samsvar med god framstillingspraksis
er det mulig å framstille plastmaterialer på en slik måte
at de ikke avgir mer enn 10 mg av stoffene per dm2 av
plastmaterialets overflateareal. Dersom risikovurderingen
av et enkelt stoff ikke angir et lavere nivå, bør dette
nivået fastsettes som en generell grense for hvor inert
plastmaterialet er (samlet migrasjonsgrense). For å kunne
oppnå sammenlignbare resultater når det skal kontrolleres
om den samlede migrasjonsgrensen overholdes, bør det
foretas prøving under standardiserte prøvingsforhold,
herunder prøvingstid, temperatur og prøvingsmedium
(næringsmiddelsimulant), som representerer de verst
tenkelige bruksforholdene for plastmaterialet eller
plastgjenstanden.
26) Den samlede migrasjonsgrensen på 10 mg per dm2 vil for
1 kg næringsmiddel i firkantet emballasje gi en migrasjon
på 60 mg per kg næringsmiddel. For liten emballasje
der overflaten er forholdsmessig større enn volumet, vil
migrasjonen til næringsmiddelet være større. For spedbarn
og småbarn, som inntar større mengder næringsmiddel
per kg kroppsvekt enn voksne, og som ennå ikke har et
variert kosthold, bør det fastsettes særlige bestemmelser
for å kunne begrense inntaket av stoffer som migrerer
fra materialer som er i kontakt med næringsmidler. For
å sikre samme beskyttelse for emballasje med lite volum
som for emballasje med stort volum bør grenseverdien
for samlet migrasjon fra materialer som er i kontakt med
næringsmidler, og som spesifikt brukes til emballasje
for næringsmidler for spedbarn og småbarn, knyttes
til grenseverdien for næringsmiddelet og ikke til
emballasjens overflate.
27) I de senere årene er det utviklet plastmaterialer beregnet
på å komme i kontakt med næringsmidler, som ikke
bare består av én type plast, men hvor det er kombinert
opptil 15 forskjellige plastlag for å oppnå optimal
funksjonalitet og beskyttelse av næringsmiddelet,
samtidig som mengden emballasjeavfall reduseres. I slike
flerlags plastmaterialer eller plastgjenstander kan lagene
skilles fra næringsmiddelet ved hjelp av en funksjonell
barriere. Denne barrieren er et lag inne i materialer
eller gjenstander beregnet på å komme i kontakt med
(2)
(3)

EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16.
EUT L 354 av 31.12.2008, s. 34.
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næringsmidler, som hindrer at stoffet migrerer gjennom
barrieren over i næringsmiddelet. Ikke-godkjente stoffer
kan brukes utenfor den funksjonelle barrieren forutsatt
at de oppfyller visse kriterier og graden av migrasjon
ikke overskrider en gitt påvisningsgrense. Ettersom det
kan dreie seg om næringsmidler beregnet på spedbarn
og andre særlig sårbare personer, og av hensyn til den
høye analysetoleransen ved migrasjonsanalyse, bør det
fastsettes en grenseverdi på 0,01 mg/kg for migrasjon
i næringsmidler av ikke-godkjente stoffer gjennom en
funksjonell barriere. Stoffer som er arvestoffskadelige,
kreftframkallende eller reproduksjonstoksiske, bør ikke
brukes i materialer eller gjenstander som er i kontakt
med næringsmidler uten tidligere godkjenning, og bør
derfor ikke omfattes av begrepet funksjonell barriere.
Ny teknologi som gjør det mulig å framstille stoffer
med begrenset partikkelstørrelse som utviser kjemiske
og fysiske egenskaper som skiller seg vesentlig fra
egenskapene hos stoffer med større partikkelstørrelse,
f.eks. nanopartikler, bør i hvert enkelt tilfelle vurderes med
hensyn til risiko, inntil det foreligger flere opplysninger
om slik ny teknologi. De skal derfor ikke omfattes av
begrepet funksjonell barriere.
28) I de senere årene er det utviklet materialer og gjenstander
beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler, som
består av en kombinasjon av flere materialer for å oppnå
optimal funksjonalitet og beskyttelse av næringsmiddelet,
samtidig som mengden emballasjeavfall reduseres. I disse
materialene og gjenstandene av flerlagsmultimateriale bør
plastlagene oppfylle de samme kravene til sammensetning
som plastlag som ikke kombineres med andre materialer.
Dersom plastlag i et flerlagsmultimateriale er atskilt fra
næringsmiddelet ved hjelp av en funksjonell barriere, bør
de være omfattet av begrepet funksjonell barriere. Siden
andre materialer kombineres med plastlagene, og det for
disse andre materialene ennå ikke er vedtatt særlige tiltak på
EU-plan, er det ennå ikke mulig å fastsette krav til ferdige
materialer og gjenstander av flerlagsmultimateriale.
Derfor bør ikke spesifikke migrasjonsgrenser og den
samlede migrasjonsgrensen få anvendelse på annet enn
vinylkloridmonomer, som det allerede foreligger en
slik restriksjon for. I fravær av et særlig tiltak på EUplan som omfatter hele materialet eller gjenstanden av
flerlagsmultimateriale, kan medlemsstatene opprettholde
eller vedta nasjonale bestemmelser for disse materialene
og gjenstandene, forutsatt at de er i samsvar med reglene
i traktaten.
29) Ved artikkel 16 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1935/2004
er det fastsatt at materialer og gjenstander som
omfattes av særlige tiltak, skal ledsages av en skriftlig
samsvarserklæring som bekrefter at de er i samsvar med
de reglene som gjelder for dem. Med sikte på å styrke
leverandørenes samordning og ansvar i hvert ledd av
framstillingen, herunder for utgangsstoffene, skal de
ansvarlige personene dokumentere at de relevante
reglene overholdes, i en samsvarserklæring som gjøres
tilgjengelig for vedkommendes kunder.
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30) Belegg, trykkfarger og klebemidler er ennå ikke omfattet
av noe bestemt EU-regelverk, og er derfor ikke underlagt
kravet om samsvarserklæring. For belegg, trykkfarger
og klebemidler som skal brukes i plastmaterialer og
plastgjenstander, bør det gis tilstrekkelige opplysninger
til produsenten av den ferdige plastgjenstanden som
gjør vedkommende i stand til å sikre overholdelse for
stoffer som det er fastsatt migrasjonsgrenser for i denne
forordning.
31) Ved artikkel 17 nr. 1 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(1) kreves det at driftsansvarlige
for næringsmiddelforetak kontrollerer at næringsmidlene
er i samsvar med de reglene som gjelder for dem. For
dette formål, og med forbehold for kravet til fortrolighet,
bør driftsansvarlige for næringsmiddelforetak gis tilgang
til relevante opplysninger som gjør dem i stand til å
sikre at migrasjonen fra materialene og gjenstandene til
næringsmidlene er i samsvar med de spesifikasjonene og
restriksjonene som er fastsatt i næringsmiddelregelverket.
32) Det skal i hvert ledd av framstillingen stilles
underlagsdokumentasjon som underbygger samsvarserklæringen, til rådighet for kontrollmyndighetene.
En slik dokumentasjon av samsvar skal bygge på
migrasjonsprøving.
Siden
migrasjonsprøving
er
komplisert, dyrt og tidkrevende, bør det tillates at samsvar
også kan dokumenteres ved beregninger, herunder
modellberegning, annen analyse og vitenskapelige
bevis eller vitenskapelige argumenter, dersom disse
gir minst like høye verdier som migrasjonsprøvingen.
Prøvingsresultatene bør anses som gyldige så lenge
utformingen og bearbeidingsforholdene holder seg
konstante som ledd i et kvalitetssikringssystem.
33) Ved prøving av gjenstander som ennå ikke har vært i
kontakt med næringsmidler, er det for visse gjenstander,
for eksempel folie eller lokk, ofte ikke mulig å bestemme
hvor stort overflateareal som er i kontakt med et definert
volum av et næringsmiddel. For disse gjenstandene bør
det fastsettes særlige regler for samsvarskontroll.
34) Fastsettelse av migrasjonsgrenser tar hensyn til en generell
antakelse om at en person med 60 kg kroppsvekt inntar 1
kg næringsmiddel daglig, og at næringsmiddelet er pakket
i firkantet emballasje med en 6 dm2 stor overflate som avgir
stoffet. For svært liten og svært stor emballasje varierer
forholdet mellom faktisk overflate og volum emballert
næringsmiddel mye fra den generelle antakelsen. Derfor
bør deres overflate normaliseres før prøvingsresultatene
sammenlignes med migrasjonsgrensene. Disse reglene
bør gjennomgås på nytt når det foreligger nye data om
bruk av emballasje for næringsmidler.
(1)
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35) Den spesifikke migrasjonsgrensen er høyeste tillatte
mengde av et stoff i et næringsmiddel. Denne grensen bør
sikre at materialet som er i kontakt med næringsmiddelet,
ikke utgjør noen helserisiko. Produsenten bør sikre at
materialer og gjenstander som ennå ikke har vært i kontakt
med næringsmidler, overholder disse grensene når de
kommer i kontakt med næringsmidler under de verst
tenkelige kontaktforhold. Derfor bør det undersøkes om
materialer og gjenstander som ennå ikke har vært i kontakt
med næringsmidler, er i samsvar med bestemmelsene, og
det bør fastsettes regler for prøving av dette.
36) Næringsmidler utgjør en komplisert matrise, og derfor
kan det være vanskelig å analysere migrerende stoffer
i næringsmidler. Derfor bør det velges prøvingsmedier
som simulerer overføring av stoffer fra plastmaterialet til
næringsmiddelet. De bør representere næringsmiddelets
viktigste fysisk-kjemiske egenskaper. Når det brukes
næringsmiddelsimulanter, bør standard prøvingstid og
-temperatur i størst mulig grad gjengi den migrasjonen
som kan skje fra gjenstanden til næringsmiddelet.
37) For
å
kunne
bestemme
en
hensiktsmessig
næringsmiddelsimulant for visse næringsmidler bør det
tas hensyn til den kjemiske sammensetningen og de
fysiske egenskapene til næringsmiddelet. Det foreligger
forskningsresultater for visse representative næringsmidler
der migrasjon til næringsmidler sammenlignes
med migrasjon til næringsmiddelsimulanter. På
bakgrunn av disse resultatene bør det utpekes
næringsmiddelsimulanter. Særlig når det gjelder
næringsmidler som inneholder fett, kan de resultatene som
oppnås med en næringsmiddelsimulant, i visse tilfeller
i betydelig grad gi en overvurdering av migrasjonen
til næringsmiddelet. I slike tilfeller bør det fastsettes at
resultatet for næringsmiddelsimulanten skal korrigeres
med en reduksjonsfaktor.
38) Eksponeringen for stoffer som migrerer fra materialer
som er i kontakt med næringsmidler, har vært basert
på den generelle antakelsen om at en person daglig
inntar 1 kg næringsmidler. En person inntar imidlertid
høyst 200 g fett per dag. Det bør tas hensyn til dette for
lipofile stoffer som bare migrerer til fett. Derfor bør det
fastsettes at den spesifikke migrasjonen korrigeres med
en korreksjonsfaktor som gjelder for lipofile stoffer,
i samsvar med uttalelsen fra Vitenskapskomiteen for
næringsmidler(1) og uttalelsen fra Myndigheten(2).
39) Det bør som ledd i offentlig kontroll fastsettes
prøvingsstrategier som gjør det mulig for tilsyns(1)
(2)

SCF opinion of 4 December 2002 on the introduction of a Fat (Consumption)
Reduction Factor (FRF) in the estimation of the exposure to a migrant from
food contact materials. http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out149_en.pdf
Opinion of the Scientific Panel on Food Additives, Flavourings, Processing
Aids and Materials in Contact with Food (AFC) on a request from the
Commission related to the introduction of a Fat (consumption) Reduction
Factor for infants and children, EFSA Journal (2004) 103, s. 1–8.
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myndighetene å foreta effektiv kontroll med best mulig
utnyttelse av tilgjengelige ressurser. Det bør derfor
være tillatt å benytte screeningmetoder for å kontrollere
samsvar under visse forhold. Dersom et materiale eller en
gjenstand ikke er i samsvar med bestemmelsene, bør dette
bekreftes ved hjelp av en kontrollmetode.
40) I denne forordning bør det fastsettes grunnregler for
migrasjonsprøving. Siden migrasjonsprøving er svært
komplisert, kan imidlertid ikke disse grunnreglene dekke
alle tenkelige tilfeller og detaljer som er nødvendige for
gjennomføring av prøvingen. Derfor bør det på EU-plan
utarbeides et veiledningsdokument som omhandler mer
detaljerte aspekter ved gjennomføringen av grunnreglene
for migrasjonsprøving.
41) De ajourførte reglene for næringsmiddelsimulanter
og migrasjonsprøving fastsatt ved denne forordning
vil avløse reglene i direktiv 78/142/EØF og vedlegget
til rådsdirektiv 82/711/EØF av 18. oktober 1982 om
fastsettelse av nødvendige grunnregler for undersøkelse
av migrasjon fra bestanddeler fra plastmaterialer og
plastgjenstander beregnet på å komme i kontakt med
næringsmidler(3).
42) Stoffer som finnes i plast, men som ikke er oppført i vedlegg
I til denne forordning, er ikke nødvendigvis risikovurdert,
siden de ikke har gjennomgått en godkjenningsprosedyre.
Disse stoffenes samsvar med artikkel 3 i forordning (EF)
nr. 1935/2004 bør vurderes av den relevante ansvarlige
for næringsmiddelforetak i samsvar med internasjonalt
anerkjente vitenskapelige prinsipper, idet det tas hensyn
til eksponering fra materialer som er i kontakt med
næringsmidler, og andre kilder.
43) Myndigheten har nylig gitt en positiv vitenskapelig
vurdering av ytterligere monomerer, andre utgangsstoffer
og tilsetningsstoffer, og disse bør nå oppføres på EUlisten.
44) Siden nye stoffer føres opp på EU-listen, bør forordningen
få anvendelse så snart som mulig for at produsentene skal
kunne tilpasse seg til den tekniske utviklingen, og for å
muliggjøre nyskaping.
45) Visse regler for migrasjonsprøving bør ajourføres i lys
av ny vitenskapelig kunnskap. Tilsynsmyndighetene og
industrien må tilpasse sine nåværende prøvingsordninger
til disse ajourførte reglene. For å muliggjøre denne
tilpassingen synes det hensiktsmessig å fastsette at de
ajourførte reglene skal få anvendelse først to år etter at
forordningen er vedtatt.
(3)

EFT L 297 av 23.10.1982, s. 26.
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46) Driftsansvarlige for foretak baserer nå sin
samsvarserklæring på underlagsdokumentasjon i
henhold til kravene fastsatt i direktiv 2002/72/EF.
En samsvarserklæring trenger i prinsippet bare å bli
ajourført når vesentlige endringer i produksjonen
forårsaker endringer i migrasjonen, eller når det
foreligger nye vitenskapelige data. For å begrense
byrden for de driftsansvarlige bør materialer som er
lovlig brakt i omsetning på grunnlag av de kravene
som er fastsatt i direktiv 2002/72/EF, kunne bringes i
omsetning med en samsvarserklæring som bygger på
underlagsdokumentasjon i samsvar med direktiv 2002/72/
EF, inntil fem år etter at forordningen er vedtatt.
47) Analysemetoder for prøving av migrasjon og
restinnhold av vinylkloridmonomer som beskrevet i
kommisjonsdirektiv 80/766/EØF av 8. juli 1980 om
fastsettelse av en analysemetode i Fellesskapet for
offentlig kontroll av innholdet av monomert vinylklorid
i materialer og gjenstander beregnet på å komme i
kontakt med næringsmidler(1) og 81/432/EØF av
29. april 1981 om fastsettelse av en analysemetode i
Fellesskapet for offentlig kontroll av vinylklorid som
avgis av materialer og gjenstander til næringsmidler(2)
er foreldet. Analysemetodene bør være i samsvar med
kriteriene fastsatt i artikkel 11 i europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 882/2004(3) om offentlig kontroll
for å sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt
bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes.
Direktiv 80/766/EØF og 81/432/EØF bør derfor
oppheves.
48) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden
og dyrehelsen —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

KAPITTEL I
ALMINNELIGE BESTEMMELSER

25.2.2016

b) som allerede er i kontakt med næringsmidler, eller
c) som det med rimelighet kan forventes vil komme i kontakt
med næringsmidler.
Artikkel 2
Virkeområde
1. Denne forordning får anvendelse på materialer og
gjenstander som bringes i omsetning i EU, og som hører inn
under følgende kategorier:
a) materialer og gjenstander samt deler av disse som består
utelukkende av plast,
b) flerlags plastmaterialer og plastgjenstander som er
forbundet med hverandre ved hjelp av klebemidler eller et
hvilket som helst annet middel,
c) materialer og gjenstander nevnt i bokstav a) eller b) som er
påtrykt og/eller belagt med et belegg,
d) plastlag eller plastbelegg som utgjør pakninger i lokk
og lukkeinnretninger, som sammen med slike lokk og
lukkeinnretninger består av to eller flere lag av forskjellige
typer materialer,
e) plastlag i materialer og gjenstander av flerlagsmultimateriale.
2. Denne forordning får ikke anvendelse på følgende
materialer og gjenstander som bringes i omsetning i EU og er
beregnet på å omfattes av andre særlige tiltak:
a) ionebytteharpikser,
b) gummi,
c) silikoner.

Formål

3. Denne forordning skal ikke berøre de bestemmelser i
Den europeiske union eller nasjonale bestemmelser som får
anvendelse på trykkfarger, klebemidler eller belegg.

1. Denne forordning er et særlig tiltak i henhold til artikkel 5
i forordning (EF) nr. 1935/2004.

Artikkel 3

Artikkel 1

2. Denne forordning fastsetter særlige krav til framstilling
og markedsføring av plastmaterialer og plastgjenstander
a) som er beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler,
eller
(1)
(2)
(3)

EFT L 213 av 16.8.1980, s. 42.
EFT L 167 av 24.6.1981, s. 6.
EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1.

Definisjoner
I denne forordning menes med:
1) «plastmaterialer og plastgjenstander»
a) materialer og gjenstander nevnt i artikkel 2 nr. 1
bokstav a), b) og c), og
b) plastlag nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav d) og e),

25.2.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 12/277

2) «plast» polymer som kan være tilsatt tilsetningsstoffer
eller andre stoffer, og som kan fungere som en strukturell
hovedbestanddel i ferdige materialer og gjenstander,

10) «polymerisasjonsstoff» et stoff som igangsetter
polymerisasjon og/eller regulerer dannelsen av den
makromolekylære strukturen,

3) «polymer» ethvert makromolekylært stoff framstilt ved

11) «samlet migrasjonsgrense» den største tillatte mengden
ikke-flyktige stoffer som avgis fra et materiale eller en
gjenstand til næringsmiddelsimulanter,

a) en polymerisasjonsprosess, for eksempel polyaddisjon
eller polykondensasjon, eller ved en annen lignende
prosess med monomerer og andre utgangsstoffer, eller
b) kjemisk modifisering av naturlige eller syntetiske
makromolekyler, eller
c) mikrobiell gjæring,
4) «flerlags plastmateriale eller plastgjenstand» et materiale
eller en gjenstand som består av to eller flere lag med plast,
5) «flerlagsmultimateriale» et materiale eller en gjenstand som
består av to eller flere lag av forskjellige typer materialer,
der minst ett av dem er et plastlag,
6) «monomer eller annet utgangsstoff»
a) et stoff som gjennomgår en hvilken som helst type
polymerisasjonsprosess for å framstille polymerer,
eller
b) et naturlig eller syntetisk makromolekylært stoff som
brukes ved framstilling av modifiserte makromolekyler,
eller
c) et stoff som brukes til å modifisere eksisterende
naturlige eller syntetiske makromolekyler,
7) «tilsetningsstoff» et stoff som tilsiktet tilsettes plast for
å oppnå en fysisk eller kjemisk virkning ved foredling
av plasten eller i det ferdige materialet eller den ferdige
gjenstanden; det er meningen at stoffet skal være til stede i
det ferdige materialet eller den ferdige gjenstanden,
8) «polymerisasjonshjelpestoff» ethvert stoff som brukes til
å oppnå et passende medium for framstilling av polymer
eller plast; det kan være til stede i ferdige materialer eller
gjenstander, men uten at det er tilsiktet, og uten at stoffet har
noen fysisk eller kjemisk virkning i det ferdige materialet
eller den ferdige gjenstanden,
9) «utilsiktet tilsatt stoff» en urenhet i det stoffet som er
brukt, eller et reaksjonsmellomprodukt som er dannet
under framstillingsprosessen, eller et nedbrytings- eller
reaksjonsprodukt,

12) «næringsmiddelsimulant» et prøvingsmedium som
etterligner næringsmidler; i sin atferd imiterer
næringsmiddelsimulanten migrasjon fra materialer som er i
kontakt med næringsmidler,
13) «spesifikk migrasjonsgrense» (SMG) den største tillatte
mengden av et gitt stoff som avgis fra et materiale eller en
gjenstand til næringsmidler eller næringsmiddelsimulanter,
14) «total spesifikk migrasjonsgrense» (SMG(T)) den
høyeste tillatte summen av partikkelstoffer som avgis i
næringsmidler eller næringsmiddelsimulanter, uttrykt som
samlet mengde bestanddeler av de angitte stoffene,
15) «funksjonell barriere» en barriere som består av ett eller
flere lag av enhver type materialer som sikrer at det ferdige
materialet eller den ferdige gjenstanden er i samsvar
med artikkel 3 i forordning (EF) nr. 1935/2004 og med
bestemmelsene i denne forordning,
16) «fettfritt næringsmiddel» et næringsmiddel som det i tabell
2 i vedlegg V til denne forordning er fastsatt bare andre
næringsmiddelsimulanter for ved migrasjonsprøving enn
næringsmiddelsimulant D1 eller D2.
17) «restriksjon» begrensning av bruken av et stoff, eller
migrasjonsgrense for eller innholdsbegrensning av stoffet
i materialet eller gjenstanden,
18) «spesifikasjon» et stoffs sammensetning, et stoffs renhetskriterier, et stoffs fysisk-kjemiske egenskaper, opplysninger
om framstillingsprosessen for et stoff eller ytterligere
opplysninger om angivelsen av migrasjonsgrenser.
Artikkel 4
Omsetning av plastmaterialer og plastgjenstander
Plastmaterialer og plastgjenstander kan bare bringes i
omsetning dersom de
a) oppfyller de relevante kravene fastsatt i artikkel 3 i
forordning (EF) nr. 1935/2004, ved beregnet og forutsigbar
bruk,
b) oppfyller kravene til merking fastsatt i artikkel 15 i
forordning (EF) nr. 1935/2004,
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c) oppfyller kravene til sporbarhet fastsatt i artikkel 17 i
forordning (EF) nr. 1935/2004,
d) framstilles i samsvar med god framstillingspraksis som
fastsatt i kommisjonsforordning (EF) nr. 2023/2006(1), og
e) oppfyller kravene til sammensetning og erklæringer fastsatt
i kapittel II, III og IV i denne forordning.

KAPITTEL II
KRAV TIL SAMMENSETNING

AVSNITT 1
Godkjente stoffer
Artikkel 5
EU-liste over godkjente stoffer
1. Bare de stoffene som er oppført på EU-listen over
godkjente stoffer (heretter kalt EU-listen) fastsatt i vedlegg
I, kan brukes tilsiktet ved framstillingen av plastlag i
plastmaterialer og plastgjenstander.
2.

EU-listen skal inneholde

a) monomerer eller andre utgangsstoffer,
b) tilsetningsstoffer, unntatt fargestoffer,
c) polymerisasjonshjelpestoffer, unntatt løsemidler,

3. Følgende stoffer som ikke er oppført på EU-listen,
godkjennes med forbehold for reglene fastsatt i artikkel 8, 9,
10, 11 og 12:
a) aluminium-, ammonium-, barium-, kalsium-, kobolt-,
kobber-, jern-, litium-, magnesium-, mangan-, kalium-,
natrium- og sinksalter (herunder dobbeltsalter og syresalter)
av syrer, fenoler eller alkoholer som er tillatt.
b) blandinger som er framstilt ved å blande godkjente stoffer
uten en kjemisk reaksjon mellom bestanddelene,
c) naturlige eller syntetiske polymeriske stoffer, unntatt
makromolekyler framstilt ved mikrobiell gjæring, med
en molekylvekt på minst 1000 Da, som brukes som
tilsetningsstoffer og oppfyller kravene i denne forordning,
dersom de kan fungere som strukturelle hovedbestanddeler
i ferdige materialer eller gjenstander,
d) prepolymerer og naturlige eller syntetiske makromolekylære
stoffer, samt blandinger av dem, unntatt makromolekyler
framstilt ved mikrobiell gjæring, som brukes som
monomer eller annet utgangsstoff, dersom de monomerene
eller utgangsstoffene som kreves for å syntetisere dem, er
oppført på EU-listen.
4. Følgende stoffer som ikke er oppført på EU-listen, kan
være til stede i plastlag i plastmaterialer eller plastgjenstander:
a) utilsiktet tilsatte stoffer,
b) polymerisasjonsstoffer.
5. Som unntak fra artikkel 5 kan tilsetningsstoffer som ikke
er oppført på EU-listen, med forbehold for nasjonal lovgivning,
fortsatt brukes etter 1. januar 2010 og fram til det er besluttet
om de skal føres opp på EU-listen, forutsatt at de er ført opp på
den foreløpige listen nevnt i artikkel 7.

d) makromolekyler framstilt ved mikrobiell gjæring.
3. EU-listen kan endres etter framgangsmåten fastsatt i
artikkel 8–12 i forordning (EF) nr. 1935/2004.
Artikkel 6
Unntak for stoffer som ikke er oppført på EU-listen
1. Som unntak fra artikkel 5 kan andre stoffer enn dem som er
oppført på EU-listen, brukes som polymerisasjonshjelpestoffer
ved framstillingen av plastlag i plastmaterialer og
plastgjenstander i samsvar med nasjonal lovgivning.
2. Som unntak fra artikkel 5 kan fargestoffer og løsemidler
brukes ved framstillingen av plastlag i plastmaterialer og
plastgjenstander i samsvar med nasjonal lovgivning.
(1)

EUT L 384 av 29.12.2006, s. 75.
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Artikkel 7
Utarbeiding og forvaltning av den foreløpige listen
1. Den foreløpige listen over tilsetningsstoffer som
er under evaluering av Den europeiske myndighet for
næringsmiddeltrygghet (heretter kalt Myndigheten) og som
ble offentliggjort av Kommisjonen i 2008, skal ajourføres
regelmessig.
2.

Et tilsetningsstoff skal fjernes fra den foreløpige listen

a) når det oppføres på EU-listen fastsatt i vedlegg I, eller
b) når Kommisjonen beslutter at det ikke skal stå på EUlisten, eller
c) dersom Myndigheten under undersøkelse av dataene ber
om tilleggsopplysninger, og slike opplysninger ikke blir
gitt innenfor den fristen som Myndigheten har gitt.
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AVSNITT 2
Allmenne krav, restriksjoner og spesifikasjoner

Artikkel 8
Allmenne krav til stoffer
Stoffer som brukes ved framstillingen av plastlag i
plastmaterialer og plastgjenstander, skal være av en teknisk
kvalitet og renhet som er egnet for den beregnede og forutsigbare
bruken av materialer og gjenstander. Sammensetningen skal
være kjent for produsenten av stoffet og gjøres tilgjengelig for
vedkommende myndighet på forespørsel.
Artikkel 9
Særlige krav til stoffer
1. Stoffer som brukes ved framstillingen av plastlag i
plastmaterialer og plastgjenstander, skal være underlagt
følgende restriksjoner og spesifikasjoner:
a) den spesifikke migrasjonsgrensen fastsatt i artikkel 11,
b) den samlede migrasjonsgrensen fastsatt i artikkel 12,
c) restriksjonene og spesifikasjonene fastsatt i kolonne 10 i
tabell 1 i nr. 1 i vedlegg I,
d) de detaljerte spesifikasjonene fastsatt i nr. 4 i vedlegg I.
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3. Som unntak fra nr. 1 og 2 skal tilsetningsstoffer som også er
godkjent som tilsetningsstoffer i næringsmidler ved forordning
(EF) nr. 1333/2008, eller som aromaer ved forordning (EF)
nr. 1334/2008, ikke migrere til næringsmidler i mengder som
har en teknisk virkning i det ferdige næringsmiddelet, og skal
ikke
a) overstige restriksjonene fastsatt i forordning (EF)
nr. 1333/2008, forordning (EF) nr. 1334/2008 eller vedlegg
I til denne forordning, for næringsmidler der bruken av
dem er godkjent som tilsetningsstoff i næringsmidler eller
aromastoffer, eller
b) overstige restriksjonene fastsatt i vedlegg I til denne
forordning, for næringsmidler der bruken av dem ikke
er godkjent som tilsetningsstoff i næringsmidler eller
aromastoffer.
Artikkel 12
Samlet migrasjonsgrense
1. Plastmaterialer og plastgjenstander skal ikke avgi
bestanddeler til næringsmiddelsimulanter i mengder som
overstiger 10 milligram av samlet avgitte bestanddeler per dm2
overflate som er i kontakt med næringsmiddelet (mg/dm2).
2. Som unntak fra nr. 1 skal plastmaterialer og
plastgjenstander som er beregnet på å komme i kontakt med
næringsmidler beregnet på spedbarn og småbarn, som definert
i kommisjonsdirektiv 2006/141/EF(1) og 2006/125/EF(2), ikke
avgi bestanddeler til næringsmiddelsimulanter i mengder som
overstiger 60 milligram av samlet avgitte bestanddeler per kg
næringsmiddelsimulant.
KAPITTEL III

2. Stoffer i nanoform skal bare brukes dersom de uttrykkelig
er godkjent og nevnt i spesifikasjonene i vedlegg I.

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR VISSE
MATERIALER OG GJENSTANDER

Artikkel 10
Allmenne restriksjoner for plastmaterialer og
plastgjenstander
Allmenne restriksjoner for plastmaterialer og plastgjenstander
er fastsatt i vedlegg II.
Artikkel 11
Spesifikke migrasjonsgrenser
1. Plastmaterialer og plastgjenstander skal ikke avgi
bestanddeler til næringsmidler i mengder som overstiger den
spesifikke migrasjonsgrensen (SMG) fastsatt i vedlegg I. Disse
spesifikke migrasjonsgrensene (SMG) uttrykkes i mg stoff per
kg næringsmiddel (mg/kg).
2. For stoffer som det ikke er fastsatt noen spesifikk
migrasjonsgrense eller andre restriksjoner for i vedlegg I,
gjelder en spesifikk migrasjonsgrense på 60 mg/kg.

Artikkel 13
Flerlags plastmaterialer og plastgjenstander
1. I flerlags plastmaterialer eller plastgjenstander skal
sammensetningen av hvert plastlag være i samsvar med denne
forordning.
2. Som unntak fra nr. 1 kan et plastlag som ikke er i
direkte kontakt med næringsmiddelet og som er atskilt fra
næringsmiddelet ved hjelp av en funksjonell barriere
a) fravike restriksjonene og spesifikasjonene fastsatt i denne
forordning, unntatt for vinylkloridmonomer som fastsatt i
vedlegg I, og/eller
b) framstilles med stoffer som ikke er oppført på EU-listen
eller den foreløpige listen.
(1)
(2)

EUT L 401 av 30.12.2006, s. 1.
EUT L 339 av 6.12.2006, s. 16.
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3. Migrasjonen av stoffene nevnt i nr. 2 bokstav b) til et
næringsmiddel eller en næringsmiddelsimulant skal ikke kunne
påvises målt med statistisk sikkerhet ved en analysemetode
fastsatt i artikkel 11 i forordning (EF) nr. 882/2004, med
en påvisningsgrense på 0,01 mg/kg. Denne grensen skal
alltid uttrykkes som en konsentrasjon i næringsmidlene
eller næringsmiddelsimulantene. Denne grensen skal gjelde
for en gruppe av forbindelser dersom de er strukturelt og
toksikologisk forbundet, særlig isomerer eller forbindelser
med samme relevante funksjonelle gruppe, og skal omfatte
eventuell avsmitting.
4. Stoffene som ikke er oppført på EU-listen eller den
foreløpige listen nevnt i nr. 2 bokstav b), skal ikke tilhøre noen
av disse kategoriene:
a) stoffer
klassifisert
som
«arvestoffskadelige»,
«kreftframkallende» eller «reproduksjonstoksiske» i
samsvar med kriteriene fastsatt i nr. 3.5, 3.6 og 3.7 i
vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.
1272/2008(1),
b) stoffer i nanoform.
5. Ferdige flerlags plastmaterialer og plastgjenstander skal
være i samsvar med de særlige migrasjonsgrensene fastsatt
i artikkel 11 og den samlede migrasjonsgrensen fastsatt i
artikkel 12 i denne forordning.
Artikkel 14
Materialer og gjenstander av flerlagsmultimateriale
1. I materialer eller gjenstander av flerlagsmultimateriale
skal sammensetningen av hvert plastlag være i samsvar med
denne forordning.
2. I et materiale eller en gjenstand av flerlagsmultimateriale
kan som unntak fra nr. 1 et plastlag som ikke er i direkte kontakt
med næringsmiddelet og som er atskilt fra næringsmiddelet
ved hjelp av en funksjonell barriere, framstilles med stoffer
som ikke er oppført på EU-listen eller den foreløpige listen.
3. Stoffene som ikke er oppført på EU-listen eller den
foreløpige listen nevnt i nr. 2, skal ikke tilhøre noen av disse
kategoriene:
a) stoffer
klassifisert
som
«arvestoffskadelige»,
«kreftframkallende» eller «reproduksjonstoksiske» i
samsvar med kriteriene fastsatt i nr. 3.5, 3.6 og 3.7 i vedlegg
I til forordning (EF) nr. 1272/2008,
b) stoffer i nanoform.
(1)
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4. Som unntak fra nr. 1 får artikkel 11 og 12 i denne
forordning ikke anvendelse på plastlag i materialer og
gjenstander av flerlagsmultimateriale.
5. Plastlagene i et materiale eller en gjenstand av
flerlagsmultimateriale skal alltid være i samsvar med
restriksjonene for vinylkloridmonomer fastsatt i vedlegg I til
denne forordning.
6. Det kan ved nasjonal lovgivning fastsettes spesifikke
og samlede migrasjonsgrenser for plastlag i et materiale eller
en gjenstand av flerlagsmultimateriale, samt for det ferdige
materialet eller den ferdige gjenstanden.

KAPITTEL IV
SAMSVARSERKLÆRING OG DOKUMENTASJON

Artikkel 15
Samsvarserklæring

1. I alle andre markedsføringsledd enn detaljistleddet skal
det for plastmaterialer og plastgjenstander, produkter fra
mellomliggende trinn i framstillingen samt de stoffene som er
beregnet på framstilling av disse materialene og gjenstandene,
foreligge en skriftlig erklæring i samsvar med artikkel 16 i
forordning (EF) nr. 1935/2004.
2. Den skriftlige erklæringen nevnt i nr. 1 skal utstedes av den
driftsansvarlige for foretaket og inneholde de opplysningene
som er fastsatt i vedlegg IV.
3. Den skriftlige erklæringen skal gjøre det enkelt å
identifisere de materialene, gjenstandene eller produktene fra
de mellomliggende trinnene i framstillingen eller stoffene som
den er utstedt for. Den skal fornyes dersom vesentlige endringer
i sammensetningen eller produksjonen medfører endringer i
migrasjonen fra materialene eller gjenstandene, eller når det
foreligger nye vitenskapelige data.

Artikkel 16
Underlagsdokumentasjon

1. Den driftsansvarlige for foretaket skal på anmodning gjøre
tilgjengelig for vedkommende nasjonale myndigheter relevant
dokumentasjon som godtgjør at materialene og gjenstandene,
produkter fra mellomliggende trinn i framstillingen samt de
stoffene som er beregnet på framstilling av disse materialene
og gjenstandene, oppfyller kravene i denne forordning.
2. Denne dokumentasjonen skal angi prøvingsforholdene og
prøvingsresultatene, beregninger, herunder modellberegning,
andre analyser og bevis på sikkerheten eller opplysninger som
godtgjør at kravene er oppfylt. Reglene for å dokumentere
samsvar med bestemmelsene ved hjelp av forsøk er fastsatt i
kapittel V.
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KAPITTEL V

Artikkel 18

SAMSVAR

Regler for samsvarsvurdering av migrasjonsgrenser

Artikkel 17
Presentasjon av resultater fra migrasjonsprøving

1. For materialer og gjenstander som allerede er i kontakt
med næringsmidler, skal samsvarskontroll av spesifikke
migrasjonsgrenser utføres i samsvar med reglene fastsatt i
kapittel 1 i vedlegg V.

1. Når det gjelder samsvarskontroll, skal verdiene for
spesifikk migrasjon uttrykkes i mg/kg på grunnlag av det reelle
overflatearealet i forhold til volum ved faktisk eller forutsigbar
bruk.

2. For materialer og gjenstander som ennå ikke har vært
i kontakt med næringsmidler, skal samsvarskontroll av
spesifikke migrasjonsgrenser utføres i næringsmidler eller
næringsmiddelsimulanter fastsatt i vedlegg III, i samsvar med
reglene fastsatt i kapittel 2 nr. 2.1 i vedlegg V.

2.

Som unntak fra nr. 1 for

a) beholdere og andre gjenstander som inneholder eller er
beregnet på å inneholde mindre enn 500 milliliter eller
gram, eller mer enn 10 liter,
b) materialer og gjenstander hvis form gjør at det ikke er
praktisk mulig å beregne forholdet mellom overflaten
på materialet eller gjenstanden og mengden med
næringsmidler som er i kontakt med dette,
c) folie og film som ennå ikke har vært i kontakt med
næringsmidler,
d) folie og film som inneholder mindre enn 500 milliliter eller
gram, eller mer enn 10 liter,
skal migrasjonsverdien uttrykkes på grunnlag av et forhold
mellom overflate og volum på 6 dm2 per kg næringsmiddel.
Dette nummer får ikke anvendelse på plastmaterialer og
plastgjenstander som er beregnet på å komme i kontakt med,
eller som allerede er i kontakt med næringsmidler for spedbarn
og småbarn, som definert ved direktiv 2006/141/EF og
2006/125/EF.
3. Som unntak fra nr. 1 skal verdiene for spesifikk migrasjon
for lokk, pakninger, propper og lignende lukkeinnretninger
uttrykkes i
a) mg/kg på grunnlag av det faktiske innholdet i beholderen
som lukkeinnretningen er beregnet på, eller i mg/
dm2 på grunnlag av den samlede kontaktflaten mellom
lukkeinnretningen og den lukkede beholderen dersom
den beregnede bruken av gjenstanden er kjent, idet det tas
hensyn til bestemmelsene i nr. 2,
b) mg/gjenstand dersom den beregnede bruken av gjenstanden
er ukjent.
4. For lokk, pakninger, propper og lignende lukkeinnretninger
skal verdien for samlet migrasjon uttrykkes i
a) mg/dm2 på grunnlag av samlet kontaktflate mellom
lukkeinnretningen og den lukkede beholderen dersom den
beregnede bruken av gjenstanden er kjent,
b) mg/gjenstand dersom den beregnede bruken av gjenstanden
er ukjent.

3. For materialer og gjenstander som ennå ikke har
vært i kontakt med næringsmidler, kan undersøkelse av
samsvar med den spesifikke migrasjonsgrensen utføres ved
bruk av screeningmetoder i samsvar med reglene fastsatt
i kapittel 2 nr. 2.2 i vedlegg V. Dersom screeningmetoden
viser at et materiale eller en gjenstand ikke er i samsvar
med migrasjonsgrensene, skal en konklusjon om manglende
samsvar bekreftes ved samsvarskontroll i samsvar med nr. 2.
4. For materialer og gjenstander som ennå ikke har vært
i kontakt med næringsmidler, skal samsvarskontroll av den
samlede migrasjonsgrensen utføres i næringsmiddelsimulant
A, B, C, D1 og D2 som fastsatt i vedlegg III, i samsvar med
reglene fastsatt i kapittel 3 nr. 3.1 i vedlegg V.
5. For materialer og gjenstander som ennå ikke har
vært i kontakt med næringsmidler, kan undersøkelse av
samsvar med den samlede migrasjonsgrensen utføres ved
bruk av screeningmetoder i samsvar med reglene fastsatt
i kapittel 3 nr. 3.4 i vedlegg V. Dersom screeningmetoden
viser at et materiale eller en gjenstand ikke er i samsvar med
migrasjonsgrensen, skal en konklusjon om manglende samsvar
bekreftes ved samsvarskontroll i samsvar med nr. 4.
6. Resultatene av prøvingen av spesifikk migrasjon utført på
næringsmidler, skal ha forrang over resultatene oppnådd ved
bruk av næringsmiddelsimulant. Resultatene av prøvingen av
spesifikk migrasjon utført på næringsmiddelsimulanter, skal ha
forrang over resultatene oppnådd ved bruk av screeningmetode.
7. Før resultatene av prøving av spesifikk og samlet
migrasjon sammenlignes med migrasjonsgrensene, skal
korreksjonsfaktorene i kapittel 4 i vedlegg V anvendes i
samsvar med reglene som er fastsatt i nevnte kapittel.
Artikkel 19
Vurdering av stoffer som ikke er oppført på EU-listen

For de stoffene som er nevnt i artikkel 6 nr. 1, 6 nr. 2, 6
nr. 4, 6 nr. 5 og 14 nr. 2 i denne forordning, og som ikke er
omfattet av en oppføring i vedlegg I til denne forordning, skal
samsvar med bestemmelsene i artikkel 3 i forordning (EF)
nr. 1935/2004 vurderes i samsvar med internasjonalt anerkjente
vitenskapelige prinsipper for risikovurdering.
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KAPITTEL VI
SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 20
Endringer av EU-rettsakter

Vedlegget til rådsdirektiv 85/572/EØF(1) skal lyde:
«Næringsmiddelsimulanter som skal brukes til prøving
av migrasjon fra bestanddeler av plastmaterialer og
plastgjenstander beregnet på å komme i kontakt med et enkelt
næringsmiddel eller en spesifikk gruppe næringsmidler, er
fastsatt i nr. 3 i vedlegg III til kommisjonsforordning (EU)
nr. 10/2011.»

Artikkel 21
Oppheving av EU-rettsakter

25.2.2016

2. Fra 1. januar 2013 kan underlagsdokumentasjonen nevnt
i artikkel 16 for materialer, gjenstander og stoffer som bringes
i omsetning fram til 31. desember 2015, bygge på
a) reglene for migrasjonsprøving fastsatt i artikkel 18 i denne
forordning, eller
b) grunnreglene for prøving av samlet og spesifikk migrasjon
fastsatt i vedlegget til direktiv 82/711/EØF.
3. Fra 1. januar 2016 skal underlagsdokumentasjonen nevnt
i artikkel 16 bygge på reglene for migrasjonsprøving fastsatt i
artikkel 18, med forbehold for nr. 2 i denne artikkel.
4. Fram til 31. desember 2015 skal tilsetningsstoffer som
brukes ved glassfiberforming for glassfiberforsterket plast
som ikke er oppført i vedlegg I, overholde bestemmelsene om
risikovurdering fastsatt i artikkel 19.
5. Materialer og gjenstander som før 1. mai 2011 lovlig
er brakt i omsetning, kan bringes i omsetning fram til
31. desember 2012.
Artikkel 23

Direktiv 80/766/EØF, 81/432/EØF og 2002/72/EF oppheves
fra 1. mai 2011.
Henvisninger til de opphevede direktivene skal forstås
som henvisninger til denne forordning og leses som angitt i
sammenligningstabellene i vedlegg VI.

Artikkel 22
Overgangsbestemmelser

1. Fram til 31. desember 2012 skal underlagsdokumentasjonen
nevnt i artikkel 16 bygge på grunnreglene for prøving av
samlet og spesifikk migrasjon fastsatt i vedlegget til direktiv
82/711/EØF.

Ikrafttredelse og anvendelse
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.
Den får anvendelse fra 1. mai 2011.
Bestemmelsene i artikkel 5 med hensyn til bruk av andre
tilsetningsstoffer enn myknere får fra 31. desember 2015
anvendelse på plastlag eller plastbelegg i lokk og
lukkeinnretninger nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav d).
Bestemmelsen i artikkel 5 med hensyn til bruk av
tilsetningsstoffer som brukes i glassfiberforming for
glassfiberforsterket plast, får anvendelse fra 31. desember 2015.
Bestemmelsene i artikkel 18 nr. 2, 18 nr. 4 og artikkel 20 får
anvendelse fra 31. desember 2012.

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

Utferdiget i Brussel, 14. januar 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
__________

(1)
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VEDLEGG I

Stoffer

1.

EU-liste over godkjente monomerer, andre utgangsstoffer, makromolekyler framstilt ved mikrobiell gjæring,
tilsetningsstoffer og polymerisasjonshjelpestoffer
Tabell 1 inneholder følgende opplysninger:
Kolonne 1 (FCM-stoffnr.): stoffets entydige identifikasjonsnummer
Kolonne 2 (Ref.-nr.): EØF-referansenummer for emballasjemateriale
Kolonne 3 (CAS-nr.): CAS (Chemical Abstracts Service)-registreringsnummer
Kolonne 4 (Stoffnavn): kjemisk betegnelse
Kolonne 5 (Bruk som tilsetningsstoff eller polymerisasjonshjelpestoff (PPA) (ja/nei)): en angivelse av om stoffet
er godkjent for bruk som tilsetningsstoff eller polymerisasjonshjelpestoff (ja), eller om stoffet ikke er godkjent for
bruk som tilsetningsstoff eller polymerisasjonshjelpestoff (nei). Dersom stoffet bare er godkjent som PPA, angis det
(ja), og i spesifikasjonene begrenses bruken til PPA.
Kolonne 6 (Bruk som monomer eller annet utgangsstoff eller makromolekyl framstilt ved mikrobiell gjæring (ja/nei)):
en angivelse av om stoffet er godkjent for bruk som monomer eller annet utgangsstoff eller makromolekyl framstilt
ved mikrobiell gjæring (ja), eller dersom stoffet ikke er godkjent for bruk som monomer eller annet utgangsstoff
eller makromolekyl framstilt ved mikrobiell gjæring (nei). Dersom stoffet er godkjent som makromolekyl framstilt
ved mikrobiell gjæring, angis det (ja), og i spesifikasjonene angis det at stoffet er et makromolekyl framstilt ved
mikrobiell gjæring.
Kolonne 7 (Kan FRF brukes? (ja/nei)): en angivelse av om migrasjonsresultatene for stoffet kan korrigeres med
fettreduksjonsfaktor (FRF) (ja), eller om de ikke kan korrigeres med FRF (nei).
Kolonne 8 (SMG [mg/kg]): den spesifikke migrasjonsgrensen som gjelder for stoffet. Den uttrykkes i mg stoff per
kg næringsmiddel. IP angis dersom stoffet ikke migrerer i påviselige mengder.
Kolonne 9 (SMG(T) [mg/kg] (grupperestriksjonsnr.)): inneholder identifikasjonsnummeret for den stoffgruppen
som grupperestriksjonene i kolonne 1 i tabell 2 i dette vedlegg gjelder for.
Kolonne 10 (Restriksjoner og spesifikasjoner): inneholder andre restriksjoner enn den spesifikke migrasjonsgrensen
som er nevnt spesifikt, og inneholder spesifikasjoner knyttet til stoffet. Dersom det er fastsatt spesifikasjoner, vises
det til tabell 4.
Kolonne 11 (Merknader om samsvarskontroll): inneholder nummeret på merknaden som angitt i kolonne 1 i tabell
3 i dette vedlegg, som viser til de nærmere reglene som gjelder for samsvarskontroll av dette stoffet.
Dersom et stoff som er oppført på listen som en enkelt forbindelse, også dekkes av en generisk betegnelse, skal de
restriksjonene som gjelder dette stoffet, være de som er angitt for den enkelte forbindelsen.
Dersom den spesifikke migrasjonsgrensen oppført i kolonne 8 ikke er påviselig («IP»), gjelder en påvisningsgrense
på 0,01 mg stoff per kg næringsmiddel, med mindre annet er angitt for et enkelt stoff.
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Ref.-nr.

12310

12340

12375

22332

25360

25380

30370

30401

30610

30612

1

FCM-stoffnr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0266309-43-7

CAS-nr.

3

monokarboksylsyrer C2-C24,
alifatiske, lineære, syntetiske,
og deres mono-, di- og
triglyserolestere

monokarboksylsyrer C2-C24,
alifatiske, lineære, fra naturlige
oljer og fettstoffer og deres
mono-, di- og triglyserolestere
(herunder forgrenede fettsyrer i
naturlig forekommende mengder)

acetylerte mono- og diglyserider
av fettsyrer

acetyleddiksyre, salter

vinyltrialkylacetat (C7-C17)

2,3-epoksypropyltrialkyl(C5-C15)
acetat

blanding av (40 vektprosent)
2,2,4-trimetylheksan-1,6diisocyanat og (60 vektprosent)
2,4,4-trimetylheksan-1,6diisocyanat

alkoholer, alifatiske, enverdige,
mettede, lineære, primære (C4C22)

albumin, koagulert med
formaldehyd

albumin

Stoffnavn

4

ja

ja

ja

ja

nei

nei

nei

nei

nei

nei

(ja/nei)

nei

nei

nei

nei

ja

ja

ja

ja

ja

ja

(ja/nei)

Kan FRF
brukes?

Bruk som
monomer
eller annet
utgangsstoff
eller
makromolekyl
framstilt ved
mikrobiell
gjæring

Bruk som
tilsetningsstoff
eller polymer
isasjonshjelpe
stoff

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

(ja/nei)

7

6

5

Tabell 1

0,05

IP

(gruppe
restriksjons
nr.)

[mg/kg]

(32)

(17)

[mg/kg]

SMG(T)

9

SMG

8

Molekylvekt er 43 Da.

1 mg/kg i sluttprodukt
uttrykt som epoksygruppe.

1 mg/kg i sluttprodukt
uttrykt som andelen
isocyanat.

Restriksjoner og
spesifikasjoner

10

(1)

(10)

Merknader
om
samsvars
kontroll

11
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30960

31328

33120

33801

34130

34230

34281

34475

39090

39120

42500

43200

43515

45280

45440

1

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

kresoler, butylerte, styrenerte

bomullsfibrer

kolinesterklorider av
kokosnøttoljefettsyrer

ricinusolje, mono- og
diglyserider

karbonsyre, salter

N,N-bis(2-hydroksyetyl)
alkyl(C8-C18)-amin

N,N-bis(2-hydroksyetyl)
alkyl(C8-C18)-amin

aluminium-kalsiumhydroksyfosfitt, hydrat

alkyl(C8-C22)svovelsyrer,
lineære, primære, med likt antall
karbonatomer

alkyl(C8-C22)sulfonsyre

alkyl(C12-C20)dimetylaminer,
lineære med likt antall
karbonatomer

n-alkyl(C10-C13)benzensulfonsyre

alkoholer, alifatiske, enverdige,
mettede, lineære, primære (C4C24)

fettsyrer fra animalske eller
vegetabilske fettstoffer i
næringsmidler

estere av alifatiske
monokarboksylsyrer (C6-C22)
med polyglyserol

4

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

5

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

6

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

ja

nei

nei

nei

nei

7

12

0,9

6

30

30

8

(7)

(7)

9

SMG(T) uttrykt uten HCl.

10

(1)

11
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46700

48960

50160

50360

50560

50800

50880

51120

54270

54280

54450

54480

55520

55600

56360

1

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

—

glyserolestere med eddiksyre

glassmikrokuler

glassfibrer

fettstoffer, hydrogenerte, fra
animalske eller vegetabilske
næringsmiddelingredienser

fettstoffer fra animalske
eller vegetabilske
næringsmiddelingredienser

etylhydroksypropylcellulose

etylhydroksymetylcellulose

di-n-oktyltinntiobenzoat-2-etylheksylmerkaptoacetat

di-n-oktyltinndimaleat,
polymerer (n = 2-4)

di-n-oktyltinndimaleat, forestret

di-n-oktyltinn-1,4-butandiolbis(merkaptoacetat)

di-n-oktyltinn-bis(etylmaleat)

di-n-oktyltinn-bis(nalkyl(C10-C16)merkaptoacetat)

9,10-dihydroksystearinsyre og
dens oligomerer

5,7-di-tert-butyl-3-(3,4- og
2,3-dimetylfenyl)-3Hbenzofuran-2-on som inneholder
a) 5,7-di-tert-butyl-3-(3,4dimetylfenyl)-3H-benzofuran2-on (80–100 vektprosent)
og b) 5,7-di-tert-butyl-3-(2,3dimetylfenyl)-3H-benzofuran-2on (0–20 vektprosent)

4

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

5

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

6

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

7

5

5

8

(10)

(10)

(10)

(10)

(10)

(10)

9

10

11
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56486

56487

56490

56495

56500

56510

56520

56535

56540

56550

56570

56580

56585

57040

57120

57200

57280

1

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

glyserolmonopalmitat, ester med
sitronsyre

glyserolmonopalmitat, ester med
askorbinsyre

glyserolmonooleat, ester med
sitronsyre

glyserolmonooleat, ester med
askorbinsyre

glyserolestere med stearinsyre

glyserolestere med ricinolsyre

glyserolestere med propionsyre

glyserolestere med palmitinsyre

glyserolestere med oleinsyre

glyserolestere med nonansyre

glyserolestere med myristinsyre

glyserolestere med linolsyre

glyserolestere med laurinsyre

glyserolestere med
12-hydroksystearinsyre

glyserolestere med erukasyre

glyserolestere med butansyre

glyserolestere med alifatiske
mettede lineære syrer med likt
antall karbonatomer (C14-C18)
og med alifatiske umettede
lineære syrer med likt antall
karbonatomer (C16-C18)

4

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

5

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

6

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

7

8

9

10

11
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—

—

—

—

—

—

3

25.2.2016
Nr. 12/287

2

57600

57680

58300

64500

65440

66695

67155

67600

67840

73160

74400

76463

76730

76815

76866

1

58

59

60

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

3

polyestere av 1,2-propandiol og/
eller 1,3- og/eller 1,4-butandiol
og/eller polypropylenglykol med
adipinsyre, som kan ha eddiksyre
eller fettsyre C12-C18 eller
n-oktanol og/eller n-dekanol som
endegruppe

polyester av adipinsyre med
glyserol eller pentaerytritol,
estere med uforgrenede C12-C22fettsyrer (like antall)

polydimetylsiloksan,
γ-hydroksypropylert

polyakrylsyre, salter

fosforsyre, tris(nonyl- og/eller
dinonylfenyl)ester

fosforsyre, mono- og di-nalkyl(C16 og C18)-estere

montansyrer og/eller deres
estere med etylenglykol og/eller
med 1,3-butandiol og/eller med
glyserol

mono-n-oktyltinntris(alkyl(C10-C16)
merkaptoacetat)

blanding av 4-(2-benzoxazolyl)4’-(5-metyl-2-benzoxazolyl)
stilben, 4,4’-bis(2-benzoxazolyl)
stilben og 4,4’-bis(5-metyl-2benzoxazolyl)stilben

metylhydroksymetylcellulose

manganpyrofosfitt

lysin, salter

glysin, salter

glyserolmonostearat, ester med
sitronsyre

glyserolmonostearat, ester med
askorbinsyre

4

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

5

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

6

ja

nei

nei

nei

ja

ja

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

7

6

30

0,05

8

(32)

(31)

(32)

(22)

(11)

9

Fraksjonen med
molekylvekt under
1000 Da bør ikke
overstige 5 vektprosent.

Blanding som er et resultat
av produksjonsprosessen i
det typiske forholdet (58–
62 %):(23–27 %):(13–
17 %).

Ikke over 0,05 vektprosent
(mengde stoff brukt /
mengde preparat).

10

11

Nr. 12/288
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25.2.2016

2

77440

77702

77732

77733

77897

80640

81760

83320

83325

83330

85601

85610

86000

86285

86880

89440

92195

1

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

—

taurin, salter

estere av stearinsyre med
etylenglykol

natriummonoalkyldialkylfenoksybenzendisulfonat

silisiumdioksid, silylert

kiselsyre, silylert

silikater, naturlige, silylerte
(unntatt asbest)

silikater, naturlige (unntatt
asbest)

propylhydroksypropylcellulose

propylhydroksymetylcellulose

propylhydroksyetylcellulose

pulver, flak og fibrer av messing,
bronse, kobber, rustfritt stål, tinn,
jern og legeringer av kobber, tinn
og jern

polyoksyalkyl (C2-C4)
dimetylpolysiloksan

polyetylenglykol (EO = 1-50)
monoalkyleter(lineær og
forgrenet, C8-C20)sulfat, salter

polyetylenglykol (EO = 1–30,
typisk 5) eter av butyl-2-cyano3-(4-hydroksyfenyl)akrylat

polyetylenglykol (EO = 1–30,
typisk 5) eter av butyl-2-cyano3-(4-hydroksy-3-metoksyfenyl)
akrylat

estere av polyetylenglykol med
alifatiske monokarboksylsyrer
(C6-C22) og deres ammonium- og
natriumsulfater

polyetylenglykoldiricinoleat

4

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

5

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

6

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

ja

7

9

5

0,05

0,05

42

8

(2)

9

Skal brukes bare i PET.

Skal brukes bare i PET.

10

11
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—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

3

25.2.2016
Nr. 12/289

2

92320

93970

95858

95859

95883

95920

1

91

92

93

94

95

96

tremel og -fibrer, ubehandlet

hvite mineraloljer, parafiniske,
utvunnet av petroleumsbaserte
hydrokarboner

raffinert voks utvunnet av
petroleumsbaserte eller
syntetiske hydrokarboner, høy
viskositet

raffinert parafinvoks utvunnet
av petroleumsbaserte eller
syntetiske hydrokarboner, lav
viskositet

trisyklodekandimetanolbis(heksahydroftalat)

tetradekyl-polyetylenglykol(EO
= 3–8)-eter av glykolsyre

4

ja

ja

ja

ja

ja

ja

5

nei

nei

nei

nei

nei

nei

6

nei

nei

nei

nei

nei

ja

7

0,05

0,05

15

8

9

Innhold av mineralske
hydrokarboner med
karbonantall under 25,
høyst 5 vektprosent.

Viskositet ved 100 °C
minst 8,5 cSt (8,5 x 10-6
m2/s).

Gjennomsnittlig
molekylvekt på minst
480 Da.

Innhold av mineralske
hydrokarboner med
karbonantall under 25,
høyst 5 vektprosent.

Viskositet ved 100 °C
minst 11 cSt (11 x 10-6
m2/s).

Gjennomsnittlig
molekylvekt på minst
500 Da.

Innhold av hydrokarboner
med karbonantall under
25, høyst 40 vektprosent.

Viskositet ved 100 °C
minst 2,5 cSt (2,5 x 10-6
m2/s).

Gjennomsnittlig
molekylvekt på minst
350 Da.

Skal ikke brukes til
gjenstander som kommer
i kontakt med fete
næringsmidler som
simulant D er fastsatt for.

10

11
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—

—

—

—

—

—

3

Nr. 12/290
25.2.2016

17530

18100

102

103

3

0000056-81-5

0000050-99-7

0000050-81-7

0000050-70-4

0000050-21-5

0000050-00-0

—

4

glyserol

glukose

askorbinsyre

sorbitol

melkesyre

formaldehyd

hydrokarbonharpikser av
petroleum (hydrogenerte)

5

ja

nei

ja

ja

ja

ja

ja

6

ja

ja

nei

ja

ja

ja

nei

7

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

8

(15)

9

10

— Aromatisk
restmonomer
≤ 50 ppm.

— Farge på en 50 %
løsning i toluen < 11
på Gardner-skalaen.

— Bromtall: < 40
(ASTM D1159).

— Mykningspunkt:
> 95 °C som beregnet
ved ASTM-metode
E 28-67.

— Viskositet ved 120 °C:
> 3 Pa.s.

Egenskaper:

Hydrogenerte
hydrokarbonharpikser
av petroleum framstilles
ved katalytisk eller
termisk polymerisasjon
av diener og olefiner
av alifatisk eller
alisyklisk type og/eller
av monobenzenoidaryl
alkener, fra destillater av
krakket petroleumsråvare
med et kokeområde på
høyst 220 °C, samt rene
monomerer funnet i disse
destillasjonsstrømmene,
fulgt av destillasjon,
hydrogenering og videre
bearbeiding.
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55920

36000

88320

24490

101

100

62960

19460

54880

17260

98

99

2

72081/10

1

97

25.2.2016
Nr. 12/291

24880

23740

108

109

53600

64015

16780

111

112

113

23830

118

49540

24270

120

121

23800

13840

22870

122

123

124

84640

30295

119

81882

21550

37600

13090

117

116

10090

115

30000

55040

114

52800

93520

110

81840

25960

89040

24550

107

106

22780

105

70400

2

58960

1

104

3

0000071-41-0

4

1-pentanol

1-butanol

1-propanol

salisylsyre

dimetylsulfoksid

aceton

2-propanol

metanol

benzosyre

eddiksyre

maursyre

etanol

linolsyre

etylenediamintetraeddiksyre

α-tokoferol

1,2-propandiol

sukrose

urea

stearinsyre

palmitinsyre

heksadekyltrimetylammoniumbromid

5

nei

nei

nei

ja

ja

ja

ja

nei

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nei

nei

ja

ja

ja

6

ja

ja

ja

ja

nei

nei

ja

ja

ja

ja

nei

ja

nei

nei

nei

ja

ja

ja

ja

ja

nei

7

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

8

6

9

10

11
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0000071-36-3

0000071-23-8

0000069-72-7

0000067-68-5

0000067-64-1

0000067-63-0

0000067-56-1

0000065-85-0

0000064-19-7

0000064-18-6

0000064-17-5

0000060-33-3

0000060-00-4

0010191-41-0

0000059-02-9

0000057-55-6

0000057-50-1

0000057-13-6

0000057-11-4

0000057-10-3

0000057-09-0

Nr. 12/292
25.2.2016

16950

10210

26050

10060

17020

26110

48460

26140

14380

125

126

127

128

129

130

131

132

133

24010

41680

66580

93760

14680

135

136

137

138

139

13380

141

62450

19243

143

144

0000078-79-5

0000078-78-4

0000078-08-0

0000077-99-6

0000077-93-0

0000077-92-9

0000077-90-7

0000077-62-3

0000076-22-2

0000075-56-9

0000075-45-6

0000075-44-5

0000075-38-7

0000075-37-6

0000075-35-4

0000075-21-8

0000075-07-0

0000075-01-4

0000074-86-2

0000074-85-1

3

2-metyl-1,3-butadien

isopentan

vinyltrietoksysilan

1,1,1-trimetylolpropan

trietylsitrat

sitronsyre

tri-n-butylacetylsitrat

2,2′-metylenbis(4-metyl-6-(1metylsykloheksyl)fenol)

kamfer

propylenoksid

klordifluormetan

karbonylklorid

vinylidenfluorid

1,1-difluoroetan

vinylidenklorid

etylenoksid

acetaldehyd

vinylklorid

acetylen

etylen

4

nei

ja

nei

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nei

ja

nei

nei

ja

nei

nei

nei

nei

nei

nei

5

ja

nei

ja

ja

nei

ja

nei

nei

nei

ja

nei

ja

ja

nei

ja

ja

ja

ja

ja

ja

6

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

ja

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

7

IP

0,05

6

IP

6

IP

5

IP

IP

IP

8

(32)

(32)

(5)

(1)

9

1 mg/kg i sluttprodukt.

Skal brukes bare som
overflatebehandlings
middel.

1 mg/kg i sluttprodukt.

Innhold av klorfluormetan
under 1 mg/kg av stoffet.

1 mg/kg i sluttprodukt.

1 mg/kg i sluttprodukt.

1 mg/kg i sluttprodukt.

10

(1)

(3)

(10)

(1)

(10)
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21640

26305

142

94960

25600

44640

140

44160

43680

134

23155

2

1

25.2.2016
Nr. 12/293

10630

23890

145

146

14650

19990

20020

13480

148

149

150

151

15267

13617

153

154

21130

74880

23380

156

157

158

0000085-44-9

0000084-74-2

0000080-62-6

0000080-56-8

0000080-09-1

0000080-08-0

0000080-07-9

0000080-05-7

0000079-41-4

0000079-39-0

0000079-38-9

0000079-10-7

0000079-09-4

0000079-06-1

3

ftalsyreanhydrid

dibutylftalat

metylmetakrylat

α-pinen

4,4′-dihydroksydifenylsulfon

4,4′-diaminodifenylsulfon

4,4′-diklordifenylsulfon

2,2-bis(4-hydroksyfenyl)propan

metakrylsyre

metakrylamid

klortrifluoroetylen

akrylsyre

propionsyre

akrylamid

4

ja

ja

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

ja

nei

5

ja

nei

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

6

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

7

0,3

0,05

5

0,05

0,6

IP

IP

IP

8

(32)

(23)

(23)

(22)

9

b) teknisk hjelpestoff
i polyolefiner i
konsentrasjoner
opptil 0,05 % i
sluttproduktet.

a) mykner i
flergangsmaterialer
og -gjenstander
som kommer i
kontakt med fettfrie
næringsmidler,

Skal brukes bare som

10

(7)

(1)
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76320

23470

155

16090

15610

152

13607

10690

147

82000

2

1

Nr. 12/294
25.2.2016

74560

84800

92160

65520

66400

34895

23200

159

160

161

162

163

164

165

25240

13075

167

168

0000091-76-9

0000091-08-7

0000089-32-7

0000088-99-3

0000088-68-6

0000088-24-4

0000087-78-5

0000087-69-4

0000087-18-3

0000085-68-7

3

2,4-diamino-6-fenyl-1,3,5-triazin

2,6-toluendiisocyanat

nei

nei

nei

ja

o-ftalsyre

pyromellitsyreanhydrid

ja

ja

ja

ja

ja

ja

5

2-aminobenzamid

2,2′-metylenbis(4-etyl-6-tertbutylfenol)

mannitol

vinsyre

4-tert-butylfenylsalisylat

benzylbutylftalat

4

ja

ja

ja

ja

nei

nei

nei

nei

nei

nei

6

nei

nei

nei

nei

nei

ja

nei

nei

ja

nei

7

5

0,05

0,05

12

30

8

(17)

(13)

(32)

9

1 mg/kg i sluttprodukt
uttrykt som andelen
isocyanat.

Skal brukes bare i PET til
vann og drikker.

c) teknisk hjelpestoff i
konsentrasjoner opptil
0,1 % i sluttproduktet.

b) mykner i
engangsmaterialer
og -gjenstander som
kommer i kontakt med
fettfrie næringsmidler,
unntatt for
morsmelkerstatninger
og tilskuddsblandinger som
definert ved direktiv
2006/141/EF
eller bearbeidede
kornbaserte
næringsmidler og
barnemat for spedbarn
og småbarn som
definert ved direktiv
2006/125/EF,

a) mykner i
flergangsmaterialer og
-gjenstander,

Skal brukes bare som

10

(1)

(10)

(7)

11
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15310

24057

166

74480

2

1

25.2.2016
Nr. 12/295

2

16240

16000

38080

37840

60240

14740

20050

11710

16955

92800

48800

17160

20890

19270

21010

20110

20440

14020

22210

19180

60200

18880

24940

23187

24610

1

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

3

0000100-42-5

4

5

styren

ftalsyre

nei

nei

nei

nei

p-hydroksybenzosyre
tereftalsyrediklorid

ja

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

ja

ja

nei

nei

metyl-4-hydroksybenzoat

isoftalsyrediklorid

α-metylstyren

4-tert-butylfenol

etylenglykoldimetakrylat

butylmetakrylat

isobutylmetakrylat

itakonsyre

etylmetakrylat

eugenol

2,2′-dihydroksy-5,5′diklordifenylmetan

4,4′-tiobis(6-tert-butyl-3metylfenol)

etylenkarbonat

metylakrylat

nei

nei

o-kresol
allylmetakrylat

ja

ja

ja

nei

nei

propyl-4-hydroksybenzoat

etylbenzoat

metylbenzoat

4,4′-dihydroksybifenyl

3,3′-dimetyl-4,4′diisocyanatbifenyl

6

ja

ja

ja

ja

nei

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nei

nei

ja

ja

ja

ja

nei

nei

nei

ja

ja

7

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

ja

ja

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

0,05

0,05

0,05

IP

12

0,48

30

0,05

6

8

9

(28)

(28)

(27)

(23)

(23)

(23)

(22)

(17)

10

SMG uttrykt som
etylenglykol.
Restinnhold på 5 mg
etylenkarbonat per kg
hydrogel med høyst 10 g
hydrogel i kontakt med
1 kg næringsmiddel.

1 mg/kg i sluttprodukt
uttrykt som andelen
isocyanat.

11

(10)
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—

0000100-20-9

0000099-96-7

0000099-76-3

0000099-63-8

0000098-83-9

0000098-54-4

0000097-90-5

0000097-88-1

0000097-86-9

0000097-65-4

0000097-63-2

0000097-53-0

0000097-23-4

0000096-69-5

0000096-49-1

0000096-33-3

0000096-05-9

0000095-48-7

0000094-13-3

0000093-89-0

0000093-58-3

0000092-88-6

0000091-97-4

Nr. 12/296
25.2.2016

13150

37360

18670

194

195

196

16630

24073

51680

16540

23070

13323

25180

198

199

200

201

202

203

204

11500

31920

18898

17050

13390

206

207

208

209

210

0000105-08-8

0000104-76-7

0000103-90-2

0000103-23-1

0000103-11-7

0000102-70-5

0000102-60-3

0000102-40-9

0000102-39-6

0000102-09-0

0000102-08-9

0000101-90-6

0000101-68-8

0000101-43-9

0000100-97-0

0000100-52-7

0000100-51-6

3

1,4-bis(hydroksymetyl)
sykloheksan

2-etyl-1-heksanol

N-(4-hydroksyfenyl)acetamid

bis(2-etylheksyl)adipat

2-etylheksylakrylat

triallylamin

N,N,N′,N′-tetrakis(2hydroksypropyl)etylendiamin

1,3-bis(2-hydroksyetoksy)benzen

(1,3-fenylendioksy)dieddiksyre

difenylkarbonat

N,N′-difenyltiourea

resorcinoldiglysidyleter

difenylmetan-4,4′-diisocyanat

sykloheksylmetakrylat

heksametylentetramin

benzaldehyd

benzylalkohol

4

nei

nei

nei

ja

nei

nei

ja

nei

nei

nei

ja

nei

nei

nei

ja

ja

nei

5

ja

ja

ja

nei

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nei

ja

ja

ja

ja

nei

ja

6

nei

nei

nei

ja

nei

nei

nei

nei

nei

nei

ja

nei

nei

nei

nei

nei

nei

7

30

0,05

18

0,05

0,05

0,05

0,05

3

IP

0,05

8

(32)

(17)

(15)

9

40 mg/kg hydrogel
i et forhold på høyst
1,5 g hydrogel per kg
næringsmidler.
Skal bare brukes i
hydrogel som ikke er
beregnet på å komme
i direkte kontakt med
næringsmidler.

Skal ikke brukes til
gjenstander som kommer
i kontakt med fete
næringsmidler som
simulant D er fastsatt for.
Bare til indirekte kontakt
med næringsmidler, bak et
lag av PET.

1 mg/kg i sluttprodukt
uttrykt som andelen
isocyanat.

10

(2)

(1)

(8)

(10)

(3)

11
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14880

25385

205

92640

20260

197

59280

2

1

25.2.2016
Nr. 12/297

14200

61840

14170

14770

15565

11590

14570

214

215

216

217

218

219

13870

13630

13900

12100

15272

222

223

224

225

226

14140

16150

10120

10150

229

230

231

232

24850

19960

14710

233

234

235

30280

13690

53650

16990

228

227

40570

221

16960

20590

220

16750

82400

213

41840

0000105-38-4

23920

211

212

0000108-39-4

nei
nei

m-kresol

nei

ja

nei

nei

nei

nei

ja

nei

nei

nei

nei

nei

ja

nei

nei

nei

maleinsyreanhydrid

ravsyreanhydrid

eddiksyreanhydrid

vinylacetat

dimetylaminoetanol

butansyre

1,3-butandiol

etylenglykol

etylendiamin

akrylnitril

2-buten

butadien

1-buten

butan

2,3-epoksypropylmetakrylat

epiklorhydrin

isobutylakrylat

nei

nei

1,4-diklorbenzen

nei

p-kresol

ja

ja

ja

nei

5

smørsyreanhydrid

12-hydroksystearinsyre

1,2-propylenglykoldioleat

kaprolaktam

vinylpropionat

4

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nei

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nei

nei

ja

ja

6

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

7

12

18

12

IP

IP

0,02

IP

12

8

(3)

(2)

(22)

(4)

(1)

9

1 mg/kg i sluttprodukt.

1 mg/kg i sluttprodukt.

10

(10)

(10)

11
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0000108-31-6

0000108-30-5

0000108-24-7

0000108-05-4

0000108-01-0

0000107-92-6

0000107-88-0

0000107-21-1

0000107-15-3

0000107-13-1

0000107-01-7

0000106-99-0

0000106-98-9

0000106-97-8

0000106-91-2

0000106-89-8

0000106-63-8

0000106-46-7

0000106-44-5

0000106-31-0

0000106-14-9

0000105-62-4

0000105-60-2

3

2

1

Nr. 12/298
25.2.2016

15910

237

19975

239

85360

19060

71720

22900

25150

24820

242

243

244

245

246

247

53360

87200

15250

13720

251

252

253

254

51760

3

0000110-98-5

0000110-94-1

0000110-88-3

0000110-63-4

0000110-60-1

0000110-44-1

0000110-31-6

0000110-30-5

0000110-17-8

0000110-16-7

0000110-15-6

0000109-99-9

0000109-67-1

0000109-66-0

0000109-53-5

0000109-43-3

0000108-95-2

0000108-91-8

0000108-78-1

0000108-55-4

0000108-46-3

0000108-45-2

4

dipropylenglykol

glutarsyre

trioksan

1,4-butandiol

1,4-diaminobutan

sorbinsyre

N,N′-etylenebisoleamid

N,N′-etylenbisstearamid

fumarsyre

maleinsyre

ravsyre

tetrahydrofuran

1-penten

pentan

isobutylvinyleter

dibutylsebacat

fenol

sykloheksylamin

2,4,6-triamino-1,3,5-triazin

glutarsyreanhydrid

1,3-dihydroksybenzen

1,3-fenylendiamin

5

ja

ja

nei

ja

nei

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nei

nei

ja

nei

ja

nei

ja

ja

nei

nei

nei

6

ja

ja

ja

ja

ja

nei

nei

nei

ja

ja

ja

ja

ja

nei

ja

nei

ja

nei

ja

ja

ja

ja

7

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

8

5

0,6

5

0,05

30

2,4

IP

(30)

(3)

(32)

9

10

(10)

11

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

16660

13550

55680

18010

256

257

25900

255

40580

53520

55120

17290

64800

19540

250

249

248

22960

241

90960

45760

240

93720

25420

18070

238

24072

2

23050

1

236

25.2.2016
Nr. 12/299

70480

58720

24280

15790

35284

13326

258

259

260

261

262

263

22600

25510

265

266

25090

269

52720

37040

52730

22570

23980

19000

272

273

274

275

276

69040

22763

271

270

16704

268

92350

15100

267

94320

22660

264

47680

15760

2

1

0000115-11-7

isobuten

propylen

oktadekylisocyanat

erukasyre

behensyre

erukamid

oleinsyre

tetraetylenglykol

1-dodecen

1-dekanol

trietylenglykol

1-oktanol

1-okten

dietylenglykol

N-(2-aminoetyl)etanolamin

dietylentriamin

sebacinsyre

heptansyre

butylpalmitat

4

nei

nei

nei

ja

ja

ja

ja

ja

nei

nei

ja

nei

nei

ja

ja

nei

nei

ja

ja

5

ja

ja

ja

nei

nei

nei

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nei

ja

ja

nei

nei

6

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

7

0,05

15

0,05

5

8

(17)

(2)

9

1 mg/kg i sluttprodukt
uttrykt som andelen
isocyanat.

Bare til indirekte kontakt
med næringsmidler, bak et
lag av PET.

Skal ikke brukes til
gjenstander som kommer
i kontakt med fete
næringsmidler som
simulant D er fastsatt for.

10

(10)

11
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0000115-07-1

0000112-96-9

0000112-86-7

0000112-85-6

0000112-84-5

0000112-80-1

0000112-60-7

0000112-41-4

0000112-30-1

0000112-27-6

0000111-87-5

0000111-66-0

0000111-46-6

0000111-41-1

0000111-40-0

0000111-20-6

0000111-14-8

0000111-06-8

3

Nr. 12/300
25.2.2016

18280

18250

22840

277

278

279

25120

18430

74640

84880

66480

38240

60160

24970

15880

281

282

283

284

285

286

287

288

289

19150

94560

23175

93120

15940

291

292

293

294

295

48620

0000123-31-9

0000123-28-4

0000122-52-1

0000122-20-3

0000121-91-5

0000121-79-9

0000120-80-9

0000120-61-6

0000120-47-8

0000119-61-9

0000119-47-1

0000119-36-8

0000117-81-7

0000116-15-4

0000116-14-3

0000115-96-8

0000115-77-5

0000115-28-6

0000115-27-5

3

1,4-dihydroksybenzen

didodecyltiodipropionat

trietylfosfitt

triisopropanolamin

isoftalsyre

propylgallat

1,2-dihydroksybenzen

dimetyltereftalat

etyl-4-hydroksybenzoat

benzofenon

2,2′-metylenbis(4-metyl-6-tertbutylfenol)

metylsalisylat

bis(2-etylheksyl)ftalat

heksafluorpropylen

tetrafluoretylen

trikloretylfosfat

pentaerytritol

heksaklorendometylentetrahydroftalsyre

heksaklorendometylentetrahydroftalsyreanhydrid

4

ja

ja

nei

ja

nei

ja

nei

nei

ja

ja

ja

yes

ja

nei

nei

ja

ja

nei

nei

5

ja

nei

ja

nei

ja

nei

ja

ja

nei

nei

nei

no

nei

ja

ja

nei

ja

ja

ja

6

nei

ja

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

ja

ja

no

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

7

0,6

IP

5

6

0,6

30

1,5

IP

0,05

IP

IP

IP

8

(14)

(27)

(20)

(13)

(32)

9

1 mg/kg i sluttprodukt.

b) teknisk hjelpestoff i
konsentrasjoner opptil
0,1 % i sluttproduktet.

a) mykner i
flergangsmaterialer
og -gjenstander
som kommer i
kontakt med fettfrie
næringsmidler,

Skal brukes bare som

10

(1)

(7)

11
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18867

55360

290

24051

73720

280

71600

2

1

25.2.2016
Nr. 12/301

89120

12820

12130

301

302

303

91200

91360

16390

308

309

310

16650

313

23500

46640

23230

48880

48640

314

315

316

317

318

51570

21490

312

51200

16480

22437

42160

307

311

88960

18460

15274

41960

14320

306

305

304

30045

300

31730

14110

63840

23950

297

299

23860

296

298

2

1

0000131-56-6

2,4-dihydroksybenzofenon

2,2′-dihydroksy-4metoksybenzofenon

diallylftalat

2,6-di-tert-butyl-p-kresol

β-pinen

difenylsulfon

metakrylnitril

dipentaerytritol

2,2-dimetyl-1,3-propandiol

sukroseoktaacetat

sukroseacetatisobutyrat

karbondioksid

stearamid

1,6-heksandiamin

kaprylsyre

adipinsyre

azelainsyre

butylstearat

butylacetat

levulinsyre

butyraldehyd

propansyreanhydrid

propionaldehyd

4

ja

ja

nei

ja

nei

ja

nei

ja

nei

ja

ja

ja

ja

nei

ja

ja

nei

ja

ja

ja

nei

nei

nei

5

nei

nei

ja

nei

ja

ja

ja

ja

ja

nei

nei

nei

nei

ja

ja

ja

ja

nei

nei

nei

ja

ja

ja

6

nei

ja

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

7

IP

3

3

IP

0,05

2,4

8

(8)

(8)

9

10

11
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0000131-53-3

0000131-17-9

0000128-37-0

0000127-91-3

0000127-63-9

0000126-98-7

0000126-58-9

0000126-30-7

0000126-14-7

0000126-13-6

0000124-38-9

0000124-26-5

0000124-09-4

0000124-07-2

0000124-04-9

0000123-99-9

0000123-95-5

0000123-86-4

0000123-76-2

0000123-72-8

0000123-62-6

0000123-38-6

3

Nr. 12/302
25.2.2016

61360

37680

36080

63040

11470

83700

10780

12763

319

320

321

322

323

324

325

326

65040

59360

19470

328

329

330

69760

22775

332

333

68960

15095

335

336

15820

71020

86160

337

338

339

45940

17005

334

69920

22480

331

63280

30140

327

35170

2

1

0000409-21-2

silisiumkarbid

palmitoleinsyre

4,4′-difluorbenzofenon

n-dekansyre

oleamid

etylenimin

oksalsyre

oleylalkohol

1-nonanol

laurinsyre

heksansyre

malonsyre

etylacetat

2-aminoetanol

n-butylakrylat

ricinolsyre

etylakrylat

butyllaktat

askorbylpalmitat

butylbenzoat

2-hydroksy-4metoksybenzofenon

4

ja

ja

nei

ja

ja

nei

ja

ja

nei

ja

ja

ja

ja

ja

nei

ja

nei

ja

ja

ja

ja

5

nei

nei

ja

ja

nei

ja

ja

nei

ja

ja

nei

nei

nei

ja

ja

nei

ja

nei

nei

nei

nei

6

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

ja

nei

nei

nei

nei

ja

7

0,05

IP

6

0,05

42

8

(22)

(22)

(8)

9

Bare til indirekte kontakt
med næringsmidler, bak et
lag av PET.

Skal ikke brukes til
gjenstander som kommer
i kontakt med fete
næringsmidler som
simulant D er fastsatt for.

10

11
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0000373-49-9

0000345-92-6

0000334-48-5

0000301-02-0

0000151-56-4

0000144-62-7

0000143-28-2

0000143-08-8

0000143-07-7

0000142-62-1

0000141-82-2

0000141-78-6

0000141-43-5

0000141-32-2

0000141-22-0

0000140-88-5

0000138-22-7

0000137-66-6

0000136-60-7

0000131-57-7

3

25.2.2016
Nr. 12/303

47440

13180

340

341

23770

13810

343

344

13050

347

63920

21730

16360

42480

25210

20170

18820

13932

14841

15970

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

57920

18700

361

0000629-11-8

0000620-67-7

0000611-99-4

0000599-64-4

0000598-32-3

0000592-41-6

0000585-07-9

0000584-84-9

0000584-09-8

0000576-26-1

0000563-45-1

0000557-59-5

0000552-30-7

0000544-63-8

0000528-44-9

0000514-10-3

0000506-30-9

0000505-65-7

0000504-63-2

0000502-44-3

0000498-66-8

0000461-58-5

3

1,6-heksandiol

glyseroltriheptanoat

4,4-dihydroksybenzofenon

4-cumylfenol

3-buten-2-ol

1-heksen

tert-butylmetakrylat

2,4-toluendiisocyanat

rubidiumkarbonat

2,6-dimetylfenol

3-metyl-1-buten

lignocerinsyre

trimellittsyreanhydrid

myristinsyre

trimellittsyre

abietinsyre

arachinsyre

1,4-butandiolformal

1,3-propandiol

kaprolakton

bisyklo[2.2.1]hept-2-en

dicyanodiamid

4

nei

ja

ja

nei

nei

nei

nei

nei

ja

nei

nei

ja

nei

ja

nei

nei

ja

nei

nei

nei

nei

ja

5

ja

nei

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nei

ja

ja

nei

ja

ja

ja

ja

nei

ja

ja

ja

ja

nei

6

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

7

0,05

0,05

IP

3

12

0,05

IP

IP

0,05

0,05

8

(8)

(23)

(17)

(21)

(21)

(29)

9

Skal bare brukes
som komonomer til
framstilling av polymerisk
tilsetningsstoff.

1 mg/kg i sluttprodukt
uttrykt som andelen
isocyanat.

Skal brukes bare i
propylen.

10

(1)

(10)

(1)

(10)

11
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360

48720

25550

67891

22350

349

348

10030

346

25540

35840

345

21821

14260

342

22550

2

1

Nr. 12/304
25.2.2016

14350

16450

15404

11680

22150

16697

93280

12761

21460

11510

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

18640

22390

21190

15130

66905

12786

21970

21940

372

373

374

375

376

377

378

379

11830

2

1

0000924-42-5

N-metylolakrylamid

N-metylolmetakrylamid

3-aminopropyltrietoksysilan

N-metylpyrrolidon

1-decen

etylenglykolmonometakrylat

dimetylnaftalen-2,6-dikarboksylat

heksametylen-diisocyanat

etylenglykolmonoakrylat

metakrylsyreanhydrid

12-aminododekansyre

dioktadekyltiodipropionat

n-dodekandisyre

4-metyl-1-penten

isopropylakrylat

1,4:3,6-dianhydrosorbitol

1,3-dioksolan

karbonmonoksid

4

nei

nei

nei

ja

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

ja

nei

nei

nei

nei

nei

nei

5

ja

ja

ja

nei

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nei

ja

ja

ja

ja

ja

ja

6

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

ja

nei

nei

nei

nei

nei

nei

7

IP

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

5

5

8

(23)

(17)

(22)

(23)

(14)

(22)

9

Ekstraherbart restinnhold
av 3-aminopropyltrietoksysilan som skal være
mindre enn 3 mg/kg fyllstoff når det brukes til reaktiv overflatebehandling
av uorganiske fyllstoffer.
SMG = 0,05 mg/kg når det
brukes ved overflatebehandling av materialer og
gjenstander.

1 mg/kg i sluttprodukt
uttrykt som andelen isocyanat.

Skal bare brukes som
komonomer i poly(etylen-ko-isosorbidtereftalat).

10

(10)

11
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0000923-02-4

0000919-30-2

0000872-50-4

0000872-05-9

0000868-77-9

0000840-65-3

0000822-06-0

0000818-61-1

0000760-93-0

0000693-57-2

0000693-36-7

0000693-23-2

0000691-37-2

0000689-12-3

0000652-67-5

0000646-06-0

0000630-08-0

3

25.2.2016
Nr. 12/305

2

11980

15030

19490

72160

40000

11530

55280

26155

25080

22360

55200

22932

72800

37280

41280

41520

64640

64720

35760

81600

86720

1

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

0001310-73-2

natriumhydroksid

kaliumhydroksid

antimontrioksid

magnesiumoksid

magnesiumhydroksid

kalsiumoksid

kalsiumhydroksid

bentonitt

difenyl-2-etyleheksylfosfat

perfluormetylperfluorvinyleter

dodecylgallat

2,6-naftalendikarboksylsyre

1-tetradecen

1-vinylimidazol

oktylgallat

2-hydroksypropylakrylat

2,4-bis(oktylmerkapto)-6-(4hydroksy-3,5-di-tert-butylanilin)1,3,5-triazin

2-fenylindol

laurolaktam

syklookten

propylakrylat

4

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nei

ja

nei

nei

nei

ja

nei

ja

ja

nei

nei

nei

5

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

ja

nei

ja

ja

ja

nei

ja

nei

nei

ja

ja

ja

6

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

ja

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

ja

ja

nei

nei

nei

7

0,04

2,4

0,05

5

0,05

0,05

0,05

30

15

5

0,05

8

(20)

(20)

(22)

9

SMG uttrykt som antimon.

Skal bare brukes i antiklebebelegg

Kan inneholde høyst 25 %
(m/m) 2-hydroksyisopropylakrylat (CAS-nr. 000291823-2).

SMG uttrykt som summen
av 2-hydroksypropylakrylat
og 2-hydroksyisopropylakrylat.

Skal bare brukes i
polymerer som kommer i
kontakt med næringsmidler
som simulant A er fastsatt
for.

10

(6)

(1)

(1)

11
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0001310-58-3

0001309-64-4

0001309-48-4

0001309-42-8

0001305-78-8

0001305-62-0

0001302-78-9

0001241-94-7

0001187-93-5

0001166-52-5

0001141-38-4

0001120-36-1

0001072-63-5

0001034-01-1

0000999-61-1

0000991-84-4

0000948-65-2

0000947-04-6

0000931-88-4

0000925-60-0

3

Nr. 12/306
25.2.2016

2

24475

96240

96320

67200

16690

83300

87040

82960

62240

62720

42080

45200

35600

1

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

3

0001336-21-6

4

ammoniumhydroksid

kobberjodid

aktivt karbon

kaolin

jernoksid

1,2-propylenglykolmonooleat

natriumtetraborat

1,2-propylenglykolmonostearat

divinylbenzen

molybdendisulfid

sinksulfid

sinkoksid

natriumsulfat

5

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nei

ja

ja

ja

nei

6

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

ja

nei

nei

nei

ja

7

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

IP

8

(6)

(16)

9

Primærpartikler på
10–300 nm, aggregert
til en størrelse på
100–1200 nm, som kan
danne agglomerater med
en størrelsesfordeling på
300 nm til flere mm.
Stoffer som kan
ekstraheres med toluen:
høyst 0,1 %, beregnet i
samsvar med ISO-metode
6209.
UV-absorpsjon av
sykloheksanekstrakt ved
386 nm: < 0,02 AU for en
1 cm-celle eller < 0,1 AU
for en 5 cm-celle, beregnet
i samsvar med en allment
anerkjent analysemetode.
Innhold av benzo(a)
pyren: høyst 0,25 mg/kg
karbonstøv.
Høyeste tillatte innhold av
karbonstøv i polymeren:
2,5 % vektprosent.

SMG uttrykt som summen
av divinylbenzen og
etylvinylbenzen.
Kan inneholde høyst 45 %
(m/m) etylvinylbenzen.

10

(1)

11
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0001335-23-5

0001333-86-4

0001332-58-7

0001332-37-2

0001330-80-9

0001330-43-4

0001323-39-3

0001321-74-0

0001317-33-5

0001314-98-3

0001314-13-2

0001313-82-2

25.2.2016
Nr. 12/307

87600

87840

87680

85680

34720

92150

19210

13000

38515

22937

15070

10840

13510

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

18896

95200

13210

95600

61600

12280

68320

20410

14230

19480

11245

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

13610

2

1

0002156-97-0

dodecylakrylat

vinyllaurat

kaprolaktam, natriumsalt

1,4-butandioldimetakrylat

oktadekyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4hydroksyfenyl)propionat

adipinsyreanhydrid

2-hydroksy-4-noktyloksybenzofenon

1,1,3-tris(2-metyl-4-hydroksy-5tert-butylfenyl)butan

bis(4-aminosykloheksyl)metan

1,3,5-trimetyl-2,4,6-tris(3,5-ditert-butyl-4-hydroksybenzyl)
benzen

4-(hydroksymetyl)-1sykloheksan

2,2-bis(4-hydroksyfenyl)propanbis(2,3-epoksypropyl)eter

tert-butylakrylat

1,9-dekadien

perfluorpropylperfluorvinyleter

4,4-bis(2-benzoksazolyl)stilben

1,3-benzendimetanamin

dimetylisoftalat

garvesyre

aluminiumoksid

kiselsyre

sorbitanmonooleat

sorbitanmonostearat

sorbitanmonolaurat

4

nei

nei

nei

nei

ja

nei

ja

ja

nei

ja

nei

nei

nei

nei

nei

ja

nei

nei

ja

ja

ja

ja

ja

ja

5

ja

ja

ja

ja

nei

ja

nei

nei

ja

nei

ja

ja

ja

ja

ja

nei

ja

ja

nei

nei

nei

nei

nei

nei

6

nei

nei

nei

nei

ja

nei

ja

ja

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

ja

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

7

0,05

0,05

6

5

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

8

(4)

(8)

(22)

9

I samsvar med
kommisjonsforordning
(EF) nr. 1895/2005(1)

I samsvar med JECFAspesifikasjonene.

10

(2)

(2)
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0002146-71-6

0002123-24-2

0002082-81-7

0002082-79-3

0002035-75-8

0001843-05-6

0001843-03-4

0001761-71-3

0001709-70-2

0001679-51-2

0001675-54-3

0001663-39-4

0001647-16-1

0001623-05-8

0001533-45-5

0001477-55-0

0001459-93-4

0001401-55-4

0001344-28-1

0001343-98-2

0001338-43-8

0001338-41-6

0001338-39-2

3

Nr. 12/308
25.2.2016

2

38875

21280

21340

38160

13780

12788

61440

83440

10750

20080

11890

49840

24430

66755

38885

26320

12670

20530

10810

20140

36960

1

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

0003061-75-4

behenamid

sek-butylmetakrylat

sek-butylakrylat

2-(dimetylamino)etylmetakrylat

1-amino-3-aminometyl-3,5,5trimetylsykloheksan

vinyltrimetoksysilan

2,4-bis(2,4-dimetylfenyl)-6-(2hydroksy-4-n-oktyloksyfenyl)1,3,5-triazin

2-metyl-4-isotiazolin-3-on

sebacinsyreanhydrid

dioktadekyldisulfid

n-oktylakrylat

benzylmetakrylat

benzylakrylat

pyrofosforsyre

2-(2′-hydroksy-5′-metylfenyl)
benzotriazol

11-aminoundekansyre

1,4-butandiol-bis(2,3epoksypropyl)eter

propylbenzoat

propylmetakrylat

fenylmetakrylat

bis(2,6-diisopropylfenyl)
karbodiimid

4

ja

nei

nei

nei

nei

nei

ja

ja

nei

ja

nei

nei

nei

ja

ja

nei

nei

ja

nei

nei

ja

5

nei

ja

ja

ja

ja

ja

nei

nei

ja

nei

ja

ja

ja

nei

nei

ja

ja

nei

ja

ja

nei

6

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

ja

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

7

IP

6

0,05

0,05

0,5

3

5

IP

0,05

8

(23)

(22)

(22)

(23)

(22)

(12)

(23)

(23)

9

Skal brukes bare
i vannholdige
næringsmidler.

Skal bare brukes i vandige
polymerdispersjoner og
-emulsjoner.

Molekylvekt er 43 Da.

Restinnhold = 1 mg/kg i
sluttprodukt uttrykt som
epoksygruppe.

Bare til indirekte kontakt
med næringsmidler, bak et
lag av PET.

10

(10)

(10)

11
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0002998-18-7

0002998-08-5

0002867-47-2

0002855-13-2

0002768-02-7

0002725-22-6

0002682-20-4

0002561-88-8

0002500-88-1

0002499-59-4

0002495-37-6

0002495-35-4

0002466-09-3

0002440-22-4

0002432-99-7

0002425-79-8

0002315-68-6

0002210-28-8

0002177-70-0

0002162-74-5

3

25.2.2016
Nr. 12/309

46870

14950

22420

26170

25840

61280

68040

50640

14800

459

460

461

462

463

464

465

466

467

71960

60480

60400

24888

66560

12265

43600

19110

468

469

470

471

472

473

474

475

45600

2

1

1-isocyanat-3-isocyanatmetyl3,5,5-trimetylsykloheksan

1-(3-klorallyl)-3,5,7-triaza-1azoniaadamantanklorid

divinyladipat

2,2′-metylenbis(4-metyl-6sykloheksylfenol)

dimetyl-5-sulfoisoftalsyre,
mononatriumsalt

2-(2′-hydroksy-3′-tert-butyl-5′metylfenyl)-5-klorbenzotriazol

2-(2′-hydroksy-3,5′-di-tertbutylfenyl)-5-klorbenzotriazol

perfluoroktansyre, ammoniumsalt

krotonsyre

di-n-oktyltinndilaurat

7-[2H-nafto-(1,2-D)triazol-2-yl]3-fenylkumarin

2-hydroksy-4-nheksyloksybenzofenon

1,1,1-trimetylpropantrimetylakrylat

N-vinyl-N-metylacetamid

1,5-naftalendiisocyanat

sykloheksylisocyanat

dioktadekyl-3,5-di-tert-butyl-4hydroksybenzylfosfonat

4

nei

ja

nei

ja

nei

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nei

nei

nei

nei

ja

5

ja

nei

ja

nei

ja

nei

nei

nei

ja

nei

nei

nei

ja

ja

ja

ja

nei

6

nei

nei

nei

ja

nei

ja

ja

nei

nei

nei

nei

ja

nei

nei

nei

nei

nei

7

0,3

IP

0,05

0,05

0,05

0,02

8

(17)

(5)

(12)

(12)

(10)

(8)

(17)

(17)

9

1 mg/kg i sluttprodukt
uttrykt som andelen
isocyanat.

Skal brukes bare som
komonomer.

5 mg/kg i sluttprodukt.

Skal bare brukes i
flergangsgjenstander,
sintret ved høy temperatur.

1 mg/kg i sluttprodukt
uttrykt som andelen
isocyanat.

1 mg/kg i sluttprodukt
uttrykt som andelen
isocyanat.

10

(10)

(1)

(1)

(1)

(10)

(10)
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0004098-71-9

0004080-31-3

0004074-90-2

0004066-02-8

0003965-55-7

0003896-11-5

0003864-99-1

0003825-26-1

0003724-65-0

0003648-18-8

0003333-62-8

0003293-97-8

0003290-92-4

0003195-78-6

0003173-72-6

0003173-53-3

0003135-18-0

3

Nr. 12/310
25.2.2016

16570

46720

60180

12970

46790

13060

21100

68860

13395

13560

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

54005

45640

53440

41040

16600

82720

45650

39200

62140

35160

71680

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

15700

2

1

0006683-19-8

pentaerytritol-tetrakis[3-(3,5di-tert-butyl-4-hydroksyfenyl)propionat]

6-amino-1,3-dimetyluracil

hypofosforsyrling

bis(2-hydroksyetyl)-2hydroksypropyl-3-(dodecyloksy)
metylammoniumklorid

2-cyano-3,3-difenylakrylsyre,
2-etylheksylester

1,2-propylenglykoldistearat

difenylmetan-2,4′-diisocyanat

kalsiumbutyrat

N,N′-etylenbispalmitamid

etyl-2-cyan-3,3-difenylakrylat

N-(2-heksadekanamidoetyl)oktadekanamid

disykloheksylmetan-4,4′diisocyanat

2,2-bis(hydroksymetyl)
propionsyre

n-oktylfosfonsyre

isopropylmetakrylat

1,3,5-benzentrikarboksylsyretriklorid

2,4-di-tert-butylfenyl-3,5-di-tertbutyl-4-hydroksybenzoat

azelainsyreanhydrid

isopropyl-4-hydroksybenzoat

2,6-di-tert-butyl-4-etylfenol

difenyleter-4,4′-diisocyanat

4

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nei

ja

ja

ja

ja

nei

nei

ja

nei

nei

ja

nei

ja

ja

nei

5

nei

nei

nei

nei

nei

nei

ja

nei

nei

nei

nei

ja

ja

nei

ja

ja

nei

ja

nei

nei

ja

6

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

ja

nei

7

5

1,8

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

4,8

8

(17)

(17)

(23)

(17)

9

1 mg/kg i sluttprodukt
uttrykt som andelen
isocyanat.

1 mg/kg i sluttprodukt
uttrykt som andelen
isocyanat.

SMG uttrykt som
1,3,5-benzentrikarboksylsyre.

1 mg/kg i sluttprodukt
uttrykt som andelen
isocyanat.

10

(10)

(10)

(1)

(1)

(1)

(10)
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0006642-31-5

0006303-21-5

0006200-40-4

0006197-30-4

0006182-11-2

0005873-54-1

0005743-36-2

0005518-18-3

0005232-99-5

0005136-44-7

0005124-30-1

0004767-03-7

0004724-48-5

0004655-34-9

0004422-95-1

0004221-80-1

0004196-95-6

0004191-73-5

0004130-42-1

0004128-73-8

3

25.2.2016
Nr. 12/311

95020

16210

19965

497

498

499

22778

46080

86240

86480

86920

59990

86560

23170

502

503

504

505

506

507

508

509

91920

81680

86800

91840

512

513

514

35320

12789

511

510

34480

501

72640

38560

500

65020

2

1

0007704-34-9

svovel

natriumjodid

kaliumjodid

svovelsyre

ammoniakk

fosforsyre

natriumbromid

saltsyre

natriumnitritt

natriumbisulfitt

silisiumdioksid

β-dekstrin

4,4′-oksybis(benzensulfonylazid)

aluminiumfibrer, -flak og -pulver

2,5-bis(5-tert-butyl-2benzoksazolyl)tiofen

eplesyre

3,3′-dimetyl-4,4′diaminodisykloheksylmetan

2,2,4-trimetyl-1,3pentandioldiisobutyrat

4

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nei

ja

ja

ja

nei

ja

5

nei

nei

nei

nei

ja

ja

nei

nei

nei

nei

nei

nei

ja

nei

nei

ja

ja

nei

6

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

ja

nei

nei

nei

7

0,6

0,05

0,6

0,05

5

8

(6)

(6)

(19)

9

For syntetisk amorft
silisiumdioksid:
primærpartikler på
1–100 nm, aggregert til en
størrelse på 0,1–1 µm, som
kan danne agglomerater
med en størrelsesfordeling
på 0,3 µm til flere mm.

I tilfelle bruk som
monomer, skal den brukes
bare som komonomer i
alifatiske polyestere i en
konsentrasjon på høyst
1 % på molbasis.

Skal brukes bare i
polyamider.

Skal brukes bare i
engangshansker.

10

(1)

(5)
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0007681-82-5

0007681-11-0

0007664-93-9

0007664-41-7

0007664-38-2

0007647-15-6

0007647-01-0

0007632-00-0

0007631-90-5

0007631-86-9

0007585-39-9

0007456-68-0

—

0007128-64-5

0006915-15-7

0006864-37-5

0006846-50-0

3

Nr. 12/312
25.2.2016

26360

515

81520

35845

87120

65120

58320

14530

45195

24520

62640

43440

14411

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

63760

67850

41760

36880

88640

528

529

530

531

532

42880

86960

516

95855

2

1

0008013-07-8

0008012-89-3

0008006-44-8

0008002-53-7

0008002-43-5

0008001-79-4

0008001-75-0

0008001-39-6

0008001-22-7

0007787-70-4

0007782-50-5

0007782-42-5

0007773-01-5

0007772-98-7

0007771-44-0

0007758-02-3

0007757-83-7

0007732-18-5

3

epoksydert soyaolje

bivoks

candelillavoks

montanvoks

lecitin

ricinusolje

ceresin

japansk voks

soyaolje

kobberbromid

klor

grafitt

manganklorid

natriumtiosulfat

arakidonsyre

kaliumbromid

natriumsulfitt

vann

4

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nei

ja

nei

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

5

nei

nei

nei

nei

nei

ja

nei

nei

ja

nei

ja

nei

nei

nei

nei

nei

nei

ja

6

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

7

30(*)

60

8

(32)

(19)

(19)

9
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EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Oksiran < 8 %,
jodverdi < 6.

(*) For PVC-pakninger
som brukes til å
forsegle glassbeholdere
som inneholder
morsmelkerstatninger
og tilskuddsblandinger
som definert i direktiv
2006/141/EF, eller som
inneholder foredlede
kornbaserte næringsmidler
og næringsmidler for
spedbarn og småbarn
som definert i direktiv
2006/125/EF, reduseres
imidlertid SMG til 30 mg/
kg.

98/83/EF(2).

I samsvar med direktiv

10

25.2.2016
Nr. 12/313

42720

80720

24100

533

534

535

84320

84080

84000

24160

63940

58480

42640

45920

58400

93680

71440

55440

42800

80000

81060

79920

81500

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

83840

24190

24130

2

1

0009003-39-8

0106392-12-5

0009003-11-6

0009003-07-0

0009002-88-4

0009000-71-9

0009000-70-8

0009000-69-5

0009000-65-1

0009000-30-0

0009000-16-2

0009000-11-7

0009000-01-5

0008062-15-5

0008052-10-6

0008050-31-5

0008050-26-8

0008050-15-5

0008050-09-7

0008017-16-1

0008015-86-9

3

polyvinylpyrrolidon

poly(etylenpropylen)glykol

polypropylenvoks

polyetylenvoks

kasein

gelatin

pektin

tragantgummi

guarkjernemel

dammar

natriumkarboksymetylcellulose

gummi arabicum

lignosulfonsyre

harpikstallolje

kolofonium, ester med glyserol

kolofonium, ester med
pentaerytritol

kolofonium, hydrogenert, ester
med metanol

kolofonium

polyfosforsyrer

karnaubavoks

4

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nei

ja

ja

ja

ja

ja

ja

5

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

ja

nei

nei

nei

ja

nei

nei

6

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

7

0,24

8

9

Stoffet skal oppfylle
renhetskriteriene fastsatt
ved kommisjonsdirektiv
2008/84/EF(3).

Skal bare brukes som
dispergeringsmiddel for
plastdispersjoner.

10

11

Nr. 12/314
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
25.2.2016

14500

553

53280

54260

66640

60560

61680

66700

66240

22450

78320

24540

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

82080

79040

79120

79200

79280

79360

79440

24250

567

568

569

570

571

572

573

574

575

33350

566

76721

0063148-62-9

0009006-04-6

0009005-71-4

0009005-70-3

0009005-67-8

0009005-66-7

0009005-65-6

0009005-64-5

0009005-37-2

0009005-32-7

0009005-27-0

0009005-25-8

0009004-97-1

0009004-70-0

0009004-67-5

0009004-65-3

0009004-64-2

0009004-62-0

0009004-59-5

0009004-58-4

0009004-57-3

0009004-36-8

0009004-34-6

3

polydimetylsiloksan
(molekylvekt > 6800 Da)

naturgummi

polyetylenglykolsorbitantristearat

polyetylenglykolsorbitantrioleat

polyetylenglykolsorbitan
monostearat

polyetylenglykolsorbitan
monopalmitat

polyetylenglykolsorbitan
monooleat

polyetylenglykolsorbitan
monolaurat

1,2-propylenglykolalginat

alginsyre

hydroksyetylstivelse

stivelse, næringsmiddelkvalitet

polyetylenglykolmonoricinoleat

nitrocellulose

metylcellulose

metylhydroksypropylcellulose

hydroksypropylcellulose

hydroksyetylcellulose

metyletylcellulose

etylhydroksyetylcellulose

etylcellulose

celluloseacetatbutyrat

cellulose

4

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nei

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

5

nei

ja

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

ja

nei

ja

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

ja

6

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

ja

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

7

42

8

9

Viskositet ved 25 °C minst
100 cSt (100 x 10-6 m2/s)

10

11

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

84560

61120

565

88800

43300

554

43280

2

1

25.2.2016
Nr. 12/315

60880

62280

79600

61800

46070

36800

50240

40400

13620

576

577

578

579

580

581

582

583

584

41120

65280

68400

64320

52645

21370

36160

34690

44960

65360

19510

95935

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

40320

2

1

0011138-66-2

xantangummi

lignocellulose

manganoksid

koboltoksid

aluminiummagnesium
hydroksykarbonat

askorbylstearat

2-sulfoetylmetakrylat

cis-11-eikosenamid

litiumjodid

oktadekylerukamid

manganhypofosfitt

kalsiumklorid

borsyre

bornitrid

di-n-oktyltinn-bis(2etylheksylmaleat)

bariumnitrat

α-dekstrin

hydroksypropylstivelse

polyetylenglykoltridekyleter
fosfat

isobutylen-buten-kopolymer

hydroksyetylmetylcellulose

4

ja

nei

ja

ja

ja

ja

nei

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

5

nei

ja

nei

nei

nei

nei

ja

nei

nei

nei

nei

nei

ja

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

6

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

ja

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

7

IP

5

5

8

(6)

(16)

(16)

(10)

9

Bare til materialer og
gjenstander beregnet
på å komme i kontakt
med vannholdige
næringsmidler.
Polyetylenglykol
(EO ≤ 11)
tridekyleterfosfat
(mono- og dialkylester)
med et innhold av
polyetylenglykol
(EO ≤ 11)tridekyleter på
høyst 10 %.

10

(1)

11
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0011132-73-3

0011129-60-5

0011104-61-3

0011097-59-9

0010605-09-1

0010595-80-9

0010436-08-5

0010377-51-2

0010094-45-8

0010043-84-2

0010043-52-4

0010043-35-3

0010043-11-5

0010039-33-5

0010022-31-8

0010016-20-3

0009049-76-7

0009046-01-9

0009044-17-1

0009032-42-2

3

Nr. 12/316
25.2.2016

2

67120

41600

36840

60030

35440

70240

83460

60080

11005

65200

62245

40800

83455

93440

35120

16694

95905

45560

92080

83470

10660

51040

50320

50720

1

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

di-n-oktyltinndimaleat

di-n-oktyltinn-bis(2etylheksylmerkaptoacetat)

di-n-oktyltinnmerkaptoacetat

2-akrylamido-2metylpropansulfonsyre

kvarts

talkum

cristobalitt

wollastonitt

N,N′-divinyl-2-imidazolidinon

diester av 3-aminokrotonsyre
med tiobis(2-hydroksyetyl)eter

titandioksid

pyrofosforsyre

4,4′-butyliden-bis(6-tert-butyl-3metylfenyl-ditridekylfosfitt)

jernfosfid

manganhydroksid

disyklopentenylakrylat

hydrotalkitt

pyrofylitt

ozokeritt

ammoniumbromid

hydromagnesitt

bariumtetraborat

kalsiumsulfoaluminat

glimmer

4

ja

ja

ja

nei

ja

ja

ja

ja

nei

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nei

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

5

nei

nei

nei

ja

nei

nei

nei

nei

ja

nei

nei

nei

nei

nei

nei

ja

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

6

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

ja

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

7

0,05

0,05

6

0,05

8

(10)

(10)

(10)

(16)

9

Skal brukes bare i
PET-polymerer og
-kopolymerer.

10

(10)

(1)

11
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0015571-60-5

0015571-58-1

0015535-79-2

0015214-89-8

0014808-60-7

0014807-96-6

0014464-46-1

0013983-17-0

0013811-50-2

0013560-49-1

0013463-67-7

0013445-56-2

0013003-12-8

0012751-22-3

0012626-88-9

0012542-30-2

0012304-65-3

0012269-78-2

0012198-93-5

0012124-97-9

0012072-90-1

0012007-55-5

0037293-22-4

0012004-14-7

0012001-26-2

3

25.2.2016
Nr. 12/317

69840

52640

18897

36720

57800

59760

96190

34560

82240

59120

52880

53200

25910

40720

31500

71635

23590

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

54930

80800

23651

0025359-91-5

0025322-69-4

0025322-68-3

0025151-96-6

0025134-51-4

0025013-16-5

0024800-44-0

0023949-66-8

0023676-09-7

0023128-74-7

0022788-19-8

0021645-51-2

0020427-58-1

0019569-21-2

0018641-57-1

0017194-00-2

0016712-64-4

0016389-88-1

0016260-09-6

0016219-75-3

3

formaldehyd-1-naftolkopolymer

polypropylenglykol

polyetylenglykol

pentaerytritoldioleat

akrylsyre, 2-etylheksylakrylat,
kopolymer

tert-butyl-4-hydroksyanisol

tripropylenglykol

2-etoksy-2′-etyloksanilid

etyl-4-etoksybenzoat

1,6-heksametylen-bis(3-(3,5di-tert-butyl-4-hydroksyfenyl)
propionamid)

1,2-propylenglykoldilaurat

aluminiumhydroksid

sinkhydroksid

huntitt

glyseroltribehenat

bariumhydroksid

6-hydroksy-2-naftalenkarboksylsyre

dolomitt

oleylpalmitamid

5-etylidenbisyklo[2.2.1]hept-2-en

4

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nei

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nei

ja

ja

nei

5

nei

ja

ja

nei

nei

nei

ja

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

ja

nei

nei

ja

6

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

ja

nei

ja

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

ja

nei

7

0,05

0,05

0,05

30

30

3,6

45

0,05

5

0,05

8

(22)

9

Skal ikke brukes til
gjenstander som kommer
i kontakt med fete
næringsmidler som
testløsning D er fastsatt
for.

SMG uttrykt som
2-etylheksylakrylat.

10

(9)

11
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640

639

17110

621

76960

2

1

Nr. 12/318
25.2.2016

2

22331

64990

87760

88080

67760

50480

56720

56880

47210

49600

88240

38820

25270

88600

25450

24760

67680

52000

82800

47540

1

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

0027458-90-8

di-tert-dodecyldisulfid

1,2-propylenglykolmonolaurat

dodecylbenzensulfonsyre

mono-n-oktyltinn-tris(2etylheksylmerkaptoacetat)

styrensulfonsyre

trisyklodekanedimetanol

sorbitolmonostearat

dimer av 2,4-toluendiisocyanat

bis(2,4-di-tert-butylfenyl)
pentaerytritoldifosfitt

sorbitantristearat

dimetyltinnbis(isooktylmerkaptoacetat)

dibutyltiostannonsyrepolymer

glyserolmonooktanoat

glyserolmonoheksanoat

di-n-oktyltinnbis(isooktylmerkaptoacetat)

mono-n-oktyltinntris(isooktylmerkaptoacetat)

sorbitantrioleat

sorbitanmonopalmitat

maleinsyreanhydrid-styren,
kopolymer, natriumsalt

blanding av (35–45 vektprosent)
1,6-diamino-2,2,4-trimetylheksan
og (55–65 vektprosent)1,6diamino-2,4,4-trimetylheksan

4

ja

ja

ja

ja

nei

nei

ja

nei

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nei

5

nei

nei

nei

nei

ja

ja

nei

ja

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

ja

6

ja

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

ja

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

7

0,05

30

0,05

0,05

0,6

0,05

8

(11)

(17)

(9)

(10)

(11)

9

1 mg/kg i sluttprodukt
uttrykt som andelen
isocyanat.

Molekylenhet =
(C8H18S3Sn2)n (n = 1,5–2).

Fraksjonen med
molekylvekt under 1000
Da bør ikke overstige
0,05 vektprosent.

10

(10)

(10)

11
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0027194-74-7

0027176-87-0

0027107-89-7

0026914-43-2

0026896-48-0

0026836-47-5

0026747-90-0

0026741-53-7

0026658-19-5

0026636-01-1

0026427-07-6

0026402-26-6

0026402-23-3

0026401-97-8

0026401-86-5

0026266-58-0

0026266-57-9

0025736-61-2

0025513-64-8

3

25.2.2016
Nr. 12/319

2

95360

25927

64150

95000

83120

87280

55190

80240

56610

56800

74240

76845

53670

46480

38800

50400

82560

59200

39060

1

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

1,1-bis(2-hydroksy-3,5-di-tertbutylfenyl)etan

1,6-heksametylen-bis(3-(3,5di-tert-butyl-4-hydroksyfenyl)
propionat)

1,2-propylenglykoldipalmitat

di-n-oktyltinnbis(isooktylmaleat)

N,N′-bis(3-(3,5-di-tert-butyl4-hydroksyfenyl)propionyl)
hydrasid

dibenzylidensorbitol

etylenglykolbis[3,3-bis(3-tertbutyl-4-hydroksyfenyl)butyrat]

polyester av 1,4-butandiol med
kaprolakton

tris(2,4-tert-butylfenyl)fosfitt

glyserolmonolauratdiacetat

glyserolmonobehenat

polyglyserolrisinolat

gadoleinsyre

sorbitandioleat

1,2-propylenglykolmonopalmitat

trimetylolpropan-trimetakrylatmetylmetakrylatkopolymer

linolensyre

1,1,1-tris(4-hydroksyfenol)etan

1,3,5-tris(3,5-di-tert-butyl-4hydroksybenzyl)-1,3,5-triazin2,4,6(1H,3H,5H)-trion

4

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nei

ja

5

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

ja

nei

6

ja

ja

nei

nei

ja

nei

ja

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

ja

7

5

6

15

6

0,005

5

8

(10)

(30)

(29)

(32)

9

Fraksjonen med
molekylvekt under 1000
Da bør ikke overstige
0,5 vektprosent.

Skal brukes bare i
polykarbonater.

10

(1)

11
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0035958-30-6

0035074-77-2

0033587-20-1

0033568-99-9

0032687-78-8

0032647-67-9

0032509-66-3

0031831-53-5

0031570-04-4

0030899-62-8

0030233-64-8

0029894-35-7

0029204-02-2

0029116-98-1

0029013-28-3

0028931-67-1

0028290-79-1

0027955-94-8

0027676-62-6

3

Nr. 12/320
25.2.2016

94400

18310

53270

66200

68125

85950

61390

13530

680

681

682

683

684

685

686

687

92560

95280

92880

13600

52320

88160

21400

67520

92205

688

689

690

691

692

693

694

695

696

13614

2

1

diester av tereftalsyre med
2,2′-metylenbis(4-metyl-6-tertbutylfenol)

monometyltinn-tris(isooktylmerkaptoacetat)

sulfopropylmetakrylat

sorbitantripalmitat

2-(4-dodecylfenyl)indol

3,3-bis(3-metyl-4hydroksyfenyl)2-indolinon

tiodietanol-bis(3-(3,5-di-tertbutyl-4-hydroksyfenyl)propionat)

1,3,5-tris(4-tert-butyl-3hydroksy-2,6-dimetylbenzyl)1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)trion

tetrakis(2,4-di-tert-butylfenyl)4,4′-bifenylendifosfonitt

2,2-bis(4-hydroksyfenyl)propanbis(ftalsyreanhydrid)

hydroksymetylcellulose

kiselsyre,
magnesiumnatriumfluoridsalt

nefelinsyenitt

metylkarboksymetylcellulose

etylkarboksymetylcellulose

1-heksadekanol

trietylenglykol-bis[3-(3-di-tertbutyl-4-hydroksy-5-metylfenyl)
propionat]

4

ja

ja

nei

ja

ja

nei

ja

ja

ja

nei

ja

ja

ja

ja

ja

nei

ja

5

nei

nei

ja

nei

nei

ja

nei

nei

nei

ja

nei

nei

nei

nei

nei

ja

nei

6

nei

nei

nei

nei

ja

nei

ja

ja

ja

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

7

0,05

0,06

1,8

2,4

6

18

0,05

0,15

9

8

(9)

9

Skal bare brukes i lag
av materialer i flere
lag som ikke kommer
i direkte kontakt med
næringsmidler.

SMG uttrykt som fluorid.

10

(1)

11
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0057569-40-1

0054849-38-6

0054276-35-6

0054140-20-4

0052047-59-3

0047465-97-4

0041484-35-9

0040601-76-1

0038613-77-3

0038103-06-9

0037353-59-6

0037296-97-2

0037244-96-5

0037206-01-2

0037205-99-5

0036653-82-4

0036443-68-2

3

25.2.2016
Nr. 12/321

67515

49595

90720

31520

40160

87920

17170

77600

10599/90A

697

698

699

700

701

702

703

704

705

17230

46375

77520

87520

38700

42000

42960

706

707

708

709

710

711

712

10599/91

2

1

ricinusolje, dehydrert

(2-karbobutoksyetyl)tinntris(isooktylmerkaptoacetat)

bis(2-karbobutoksyetyl)tinnbis(isooktylmerkaptoacetat)

sorbitanmonobehenat

polyetylenglykolester med
ricinusolje

kiselgur

talloljefettsyrer

dimerer av umettede
fettsyrer(C18), ikke-hydrogenerte,
destillerte og ikke-destillerte

ester av polyetylenglykol med
hydrogenert ricinusolje

kokosfettsyrer

sorbitantetrastearat

N,N’-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4piperidyl)heksametylenediamin1,2-dibromoetan, kopolymer

2-tert-butyl-6-(3-tert-butyl-2hydroksy-5-metylbenzyl)-4metylfenylakrylat

1-fenyl-1,3-eikosan

dimetyltinnbis(etylheksylmerkaptoacetat)

monometyltinntris(etylheksylmerkaptoacetat)

4

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nei

nei

ja

nei

ja

ja

ja

ja

ja

ja

5

nei

nei

nei

nei

nei

nei

ja

ja

nei

ja

nei

nei

nei

nei

nei

nei

6

nei

ja

ja

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

ja

nei

nei

nei

7

30

18

42

2,4

6

8

(18)

(9)

(9)

9

10

(1)

11
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0064147-40-6

0063438-80-2

0063397-60-4

0062568-11-0

0061791-12-6

0061790-53-2

0061790-12-3

0061788-89-4

0061788-85-0

0061788-47-4

0061752-68-9

0061269-61-2

0061167-58-6

0058446-52-9

0057583-35-4

0057583-34-3

3

Nr. 12/322
25.2.2016

2

43480

84400

46880

60800

84210

84240

65920

67360

46800

17200

88880

1

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

stivelse, hydrolysert

soyafettsyrer

heksadekyl-3,5-di-tert-butyl-4hydroksybenzoat

mono-n-dodecyltinntris(isooktylmerkaptoacetat)

kopolymerer av natriumsalt
av N-metakryloyloksyetylN,N-dimetyl-Nkarboksymetylammoniumklorid,
oktadekylmetakrylat,
etylmetakrylat,
sykloheksylmetakrylat og
N-vinyl-2-pyrrolidon

kolofonium, hydrogenert, ester
med glyserol

kolofonium, hydrogenert

1-(2-hydroksyetyl)-4-hydroksy2,2,6,6-tetrametylpiperidindimetylsuksinat, kopolymer

monoetyl-3,5-di-tert-butyl4-hydroksybenzylfosfonat,
kalsiumsalt

kolofonium, hydrogenert, ester
med pentaeritrytol

aktivt kull

4

ja

nei

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

5

nei

ja

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

6

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

7

30

6

8

(25)

9

Samme renhetskrav
gjelder som for
vegetabilsk karbon
(E 153) fastsatt ved
kommisjonsdirektiv
95/45/EF(4) med unntak
av askeinnhold, som kan
være høyst 10 vektprosent.

Bare til bruk i PET i en
mengde på høyst 10 mg/
kg polymer.

10

11
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0068412-29-3

0068308-53-2

0067845-93-6

0067649-65-4

0066822-60-4

0065997-13-9

0065997-06-0

0065447-77-0

0065140-91-2

0064365-17-9

0064365-11-3

3

25.2.2016
Nr. 12/323

2

24903

77895

83599

43360

75100

1

724

725

726

727

728

3

0028553-12-0

0068515-48-0

0068442-85-3

0068442-12-6

0068439-49-6

0068425-17-2

4

diestere av ftalsyre med primære,
mettede C8-C10 forgrenede
alkoholer, over 60 % C9.

cellulose, regenerert

reaksjonsprodukter av oleinsyre,
2-merkaptoetylester, med
diklorodimetyltin, natriumsulfid
og triklormetyltin

polyetylenglykol (EO = 2–6)
monoalkyl(C16-C18)eter

siruper, hydrolysert stivelse,
hydrogenert

5

ja

ja

ja

ja

nei

6

nei

nei

nei

nei

ja

7

nei

nei

ja

nei

nei

0,05

8

(32)

(26)

(9)

9

10

fettalkoholer (C16-C18)
(ca. 48 %),
etylenglykol
monoalkyl (C16-C18)
eter (ca. 24 %).

–
–

(7)

11
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c) teknisk hjelpestoff i
konsentrasjoner opptil
0,1 % i sluttproduktet.

b) mykner i engangsmaterialer og -gjenstander som kommer
i kontakt med fettfrie
næringsmidler, unntatt
for morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger som
definert ved direktiv
2006/141/EF eller
bearbeidede kornbaserte næringsmidler
og barnemat for spedbarn og småbarn som
definert ved direktiv
2006/125/EF,

a) mykner i flergangsmaterialer og
-gjenstander,

Skal brukes bare som

polyetylenglykol
(EO = 2–6)monoalkyl(C16-C18)eter (ca.
28 %),

–

Blandingens sammensetning er slik:

I samsvar med renhets–
kriteriene for maltitolsirup
E 965(ii) som fastsatt
i kommisjonsdirektiv
2008/60/EF(5).

Nr. 12/324
25.2.2016

75105

66930

18220

45450

10599/92A

729

730

731

732

733

46380

40120

50960

734

735

736

10599/93

2

1

di-n-oktyltinnetylenglykolbis(merkaptoacetat)

bis(polyetylenglykol)hydroksy
metylfosfonat

kiselgur, kalsinert med en smelte
av natriumkarbonat

ja

ja

ja

nei

ja

p-kresoldisyklopentadienisobutylen
kopolymer
dimerer av umettede
fettsyrer(C18), hydrogenerte,
destillerte og ikke-destillerte

nei

ja

ja

5

n-heptylaminoundekansyre

metylsilseskvioksan

diestere av ftalsyre med primære,
mettede C9-C11-alkoholer, over
90 % C10

4

nei

nei

nei

ja

nei

ja

nei

nei

6

nei

nei

nei

nei

ja

nei

nei

nei

7

0,6

5

0,05

8

(10)

(18)

(32)

(26)

9

Restmonomerer i
metylsilseskvioksan:
< 1 mg
metyltrimetoksysilan/kg
metylsilseskvioksan.

Skal brukes bare som
a) mykner i
flergangsmaterialer og
-gjenstander,
b) mykner i
engangsmaterialer
og -gjenstander som
kommer i kontakt med
fettfrie næringsmidler,
unntatt for
morsmelkerstatninger
og
tilskuddsblandinger
som definert ved
direktiv 2006/141/
EF eller bearbeidede
kornbaserte
næringsmidler og
barnemat for spedbarn
og småbarn som
definert ved direktiv
2006/125/EF,
c) teknisk hjelpestoff i
konsentrasjoner opptil
0,1 % i sluttproduktet.

10

(1)

(2)

(7)
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0069226-44-4

0068951-50-8

0068855-54-9

0068783-41-5

0068610-51-5

0068564-88-5

0068554-70-1

0026761-40-0

0068515-49-1

3

25.2.2016
Nr. 12/325

77370

60320

70000

81200

24070

737

738

739

740

741

92700

38950

18888

68145

38810

742

743

744

745

746

83610

2

1

bis(2,6-di-tert-butyl-4metylfenyl)pentaerytritoldifosfitt

2,2′,2′-nitrilo[trietyl tris(3,3′,5,5′tetra-tert-butyl-1,1′-bifenyl-2,2′diyl)fosfitt)

3-hydroksybutansyre-3hydroksypentansyre, kopolymer

bis(4-etylbenzyliden)sorbitol

2,2,4,4-tetrametyl-20-(2,3epoksypropyl)-7-oksa3,20-diazadispiro[5.1.11.2]heneicosan-21-on, polymer

harpikssyrer og kolofoniumsyrer

poly[6-[(1,1,3,3-tetrametylbutyl)
amino]-1,3,5-triazin-2,4-diyl][(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)imino]heksametylen[(2,2,6,6tetrametyl-4-piperidyl)imino]

2,2′-oksamidobis[etyl-3-(3,5di-tert-butyl-4-hydroksyfenyl)propionat]

2-[2-hydroksy-3,5-bis(1,1dimetylbenzyl)fenyl]benzotriazol

polyetylenglykol-30
dipolyhydroksystearat

4

ja

ja

nei

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

5

nei

nei

ja

nei

nei

ja

nei

nei

nei

nei

6

ja

ja

nei

nei

ja

nei

ja

nei

ja

nei

7

5

5

5

3

1,5

8

9

SMG uttrykt som summen
av fosfitt og fosfat.

SMG uttrykt som summen
av fosfitt og fosfat.

Stoffet brukes som et
produkt framstilt ved
mikrobiell gjæring.
I samsvar med
spesifikasjonene nevnt i
tabell 4 i vedlegg I.

10

11
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0080693-00-1

0080410-33-9

0080181-31-3

0079072-96-1

0078301-43-6

0073138-82-6

0071878-19-8

0070331-94-1

0070321-86-7

0070142-34-6

3

Nr. 12/326
25.2.2016

2

47600

12765

66360

66350

81515

39890

62800

56020

21765

40020

95725

38940

54300

1

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

poly(sinkglyserolat)

2,2’-metylenbis(4,6-di-tertbutylfenyl)litiumfosfat

2,2′-metylenbis(4,6-di-tertbutylfenyl)natriumfosfat

N-(2-aminoetyl)-β-alanin,
natriumsalt

di-n-dodecyltinnbis(isooktylmerkaptoacetat)

4

2,2′-etylidenbis(4,6-di-tertbutylfenyl)fluorfosfonitt

2,4-bis(dodecyltiometyl)-6metylfenol

vermikulitt, reaksjonsprodukt
med litiumsitrat

2,4-bis(oktyltiometyl)-6metylfenol

4,4′-metylenbis(3-klor-2,6dietylanilin)

glyseroldibehenat

kaolin, kalsinert

ja

ja

ja

ja

nei

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nei

ja

5

nei

nei

nei

nei

ja

nei

nei

nei

nei

nei

nei

ja

nei

6

ja

ja

nei

ja

nei

nei

nei

nei

nei

nei

ja

nei

ja

7

6

0,05

5

5

0,05

8

(24)

(24)

(25)

9

10

(1)
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0118337-09-0

0110675-26-8

0110638-71-6

0110553-27-0

0106246-33-7

0099880-64-5

0092704-41-1

0087826-41– bis(metylbenzyliden)sorbitol
30069158-41–
40054686-97–
40081541-12-0

0087189-25-1

0085209-93-4

0085209-91-2

0084434-12-8

0084030-61-5

3

25.2.2016
Nr. 12/327

2

83595

1

760

0119345-01-6

3

reaksjonsprodukt av di-tertbutylfosfonitt med bifenyl fra
kondensering av 2,4-di-tertbutylfenol med Friedel Craftreaksjonsprodukt av fosfortriklorid
og bifenyl

4

ja

5

nei

6

nei

7

18

8

9

4,3′-bifenylenbis[0,0-bis(2,4-di-tertbutylfenyl)fosfonitt]
(CAS-nr. 0118421-004) (17–23 vektprosent
(*)),
3,3′-bifenylenbis[0,0-bis(2,4-di-tertbutylfenyl)fosfonitt]
(CAS-nr. 0118421-015) (1–5 vektprosent
(*)),
4′-bifenylen-0,0bis(2,4-di-tertbutylfenyl)fosfonitt]
(CAS-nr. 0091362-377) (11–19 vektprosent
(*)),
tris(2,4-di-tertbutylfenyl)fosfonitt]
(CAS-nr. 0031570-044) (9–18 vektprosent
(*)),
4,4′-bifenylen0,0-bis(2,4-di-tertbutylfenyl)fosfonat0,0-bis(2,4-di-tertbutylfenyl)fosfonitt
(CAS-nr. 0112949-970) (< 5 vektprosent (*))

–

–

–

–

–

Fosforinnhold fra minst
5,4 % til høyst 5,9 %.
Syretall på høyst 10 mg
KOH per gram.
Smelteintervall 85–
110 °C.

–
–
–

Øvrige spesifikasjoner

(*) Mengde stoff brukt /
mengde preparat.

4,4′-bifenylenbis[0,0-bis(2,4-di-tertbutylfenyl)fosfonitt]
(CAS-nr. 0038613-773) (36–46 vektprosent
(*)),

–

Sammensetning:

10

11
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25.2.2016

2

92930

31530

39925

13317

49485

38879

38510

34850

74010

51700

34650

1

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

aluminiumhydroksybis
[2,2’-metylenbis(4,6-di-tertbutylfenyl)fosfat

2-(4,6-difenyl-1,3,5-triazin-2-yl)5-(heksyloksy)fenol

bis(2,4-di-tert-butyl-6metylfenyl)etylfosfitt

aminer, bis(hydrogenert
talgalkyl), oksiderte

1,2-bis(3-aminopropyl)
etylenediamin, polymer med
N-butyl-2,2,6,6-tetrametyl-4piperidinamin og 2,4,6-triklor1,3,5-triazin

bis(3,4-dimetylbenzyliden)
sorbitol

2,4-dimetyl-6-(1metylpentadekyl)fenol

N,N’-bis[4-(etoksykarbonyl)
fenyl]-1,4,5,8naftalentetrakarboksydimid

3,3-bis(metoksymetyl)-2,5dimetylheksan

2,4-di-tert-pentyl-6-(1-(3,5-ditert-pentyl-2-hydroksyfenyl)etyl)
fenylakrylat

tiodietanolbis(5metoksykarbonyl-2,6dimetyl-1,4-dihydropyridin-3karboksylat)

4

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nei

ja

ja

ja

5

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

ja

nei

nei

nei

6

nei

nei

ja

nei

nei

nei

ja

nei

ja

ja

nei

7

5

0,05

5

5

1

0,05

0,05

5

6

8

9

SMG uttrykt som summen
av fosfitt og fosfat.

Skal ikke brukes til
gjenstander som kommer
i kontakt med fete
næringsmidler som
simulant D er fastsatt for.
Skal brukes bare i
(a) polyolefiner i en
konsentrasjon på
0,1 % vektprosent, og
i
(b) PET i en
konsentrasjon på 0,25
% vektprosent.

Renhet > 98,1 vektprosent.
Skal bare brukes som komonomer (høyst 4 %) for
polyestere (PET, PBT).

10

(1)

11
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0151841-65-5

0147315-50-2

0145650-60-8

0143925-92-2

0136504-96-6

0135861-56-2

0134701-20-5

0132459-54-2

0129228-21-3

0123968-25-2

0120218-34-0

3

25.2.2016
Nr. 12/329

2

47500

38840

95270

45705

76723

31542

71670

39815

81220

1

772

773

774

775

776

777

778

779

780

0192268-64-7

0182121-12-6

0178671-58-4

0174254-23-0

0167883-16-1

0166412-78-8

0161717-32-4

0154862-43-8

0153250-52-3

3

poly-[[6-[N-(2,2,6,6-tetrametyl4-piperidinyl)-n-butylamino]1,3,5-triazin-2,4-diyl]
[(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinyl)
imino]-1,6-heksandiyl[(2,2,6,6tetrametyl-4-piperidinyl)imino]]α-[N,N,N′,N′-tetrabutyl-N′′(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinyl)N′′-[6-(2,2,6,6-tetrametyl-4piperidinylamino)-heksyl][1,3,5-triazin-2,4,6-triamin]ω-N,N,N′,N′-tetrabutyl-1,3,5triazin-2,4-diamin]

9,9-bis(metoksymetyl)fluoren

pentaerytritoltetrakis (2-cyano3,3-difenylakrylat)

Metylakrylat, telomer med
1-dodekanetiol, C16-C18alkylestere

polydimetylsiloksan,
3-aminopropylterminert, polymer
med disykloheksylmetan-4,4′diisocyanat

1,2-sykloheksanedikarboksylsyre, diisononylester

2,4,6-tris(tert-butyl)fenyl-2butyl-2-etyl-1,3-propandiolfosfitt

bis(2,4-dikumylfenyl)
pentaerytritoldifosfitt

N,N′-disykloheksyl-2,6naftalendikarboksamid

4

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

5

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

6

nei

ja

ja

nei

nei

nei

ja

ja

nei

7

5

0,05

0,05

2

5

5

8

(32)

9

0,5 % i sluttproduktet.

Fraksjonen med
molekylvekt under
1000 Da bør ikke
overstige 1,5 vektprosent.

SMG uttrykt som summen
av fosfitt, fosfat og
hydrolyseproduktet =
TTBP.

SMG uttrykt som
summen av selve stoffet,
dets oksiderte form
bis(2,4-dikumylfenyl)
pentaerytritolfosfat og
dets hydrolyseprodukt
(2,4-dikumylfenol).

10

(1)

(1)

11
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25.2.2016

2

95265

76725

55910

95420

24910

14627

14628

21498

60027

80480

1

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

0082451-48-7

0090751-07-8

—

0002530-85-0

0000118-45-6

0000117-21-5

0000100-21-0

0745070-61-5

0736150-63-3

0661476-41-1

0227099-60-7

3

poly(6-morfolin-1,3,5-triazin2,4-diyl)-[(2,2,6,6-tetrametyl-4piperidyl)imino)]-heksametylen[(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)
imino)]

hydrogenerte homopolymerer
og/eller kopolymerer framstilt
av 1-heksen og/eller 1‑okten
og/eller 1-decen og/eller
1-dodecen og/eller 1-tetradecen
(molekylvekt: 440–12000)

[3-(metakryloksy) propyl]
trimetoksysilan

4-klorftalsyreanhydrid

3-klorftalsyreanhydrid

tereftalsyre

1,3,5-tris(2,2dimetylpropanamido)benzen

acetater av monoglyserider med
hydrogenert ricinusolje

polydimetylsiloksan,
3-aminopropyl-terminert,
polymer med 1-isocyanato3-isocyanatometyl-3,5,5trimetylsykloheksan

1,3,5-tris(4-benzoylfenyl)benzen

4

ja

ja

nei

nei

nei

nei

ja

ja

ja

ja

5

nei

nei

ja

ja

ja

ja

nei

nei

nei

nei

6

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

7

5

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

8

(28)

(32)

9

Restinnhold av
morfolin ≤ 30 mg/kg,
av N,N’-bis(2,2,6,6tetrametylpiperidin-4-yl)
heksan-1,6-diamin
< 15000 mg/kg og av
2,4-diklor-6-morfolin1,3,5-triazin ≤ 20 mg/kg.

Gjennomsnittlig
molekylvekt på minst
2400 Da.

Viskositet ved 100 °C
minst 3,8 cSt (3,8 x 10-6
m2/s)

Gjennomsnittlig
molekylvekt på minst
440 Da.

Skal brukes bare som
overflatebehandlingsmiddel i uorganiske fyllstoffer.

SMG uttrykt som
4‑klorftalsyre.

SMG uttrykt som
3‑klorftalsyre.

Fraksjonen med
molekylvekt under 1000
Da bør ikke overstige
1 vektprosent.

10

(16)

(2)

(11)

(1)

11
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2

92470

92475

94000

18117

40155

72141

76807

92200

77708

94425

1

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

trietylfosfonoacetat

polyetyleneglykoletere (EO =
1–50) av lineære og forgrenede
primæralkoholer (C8-C22)

bis(2-etylheksyl)tereftalat

polyester av adipinsyre med
1,3-butandiol, 1,2‑propandiol og
2-etyl-1-heksanol

2,2’-(1,4-fenylen)bis[4H-3,1benzoksazin-4-on]

N,N’-bis(2,2,6,6-tetrametyl4-piperidyl)-N,N’diformylheksametylenediamin

glykolsyre

trietanolamin

3,3’,5,5’-tetrakis(tert-butyl)-2,2’dihydroksybifenyl, syklisk ester
med [3-(3-tert-butyl-4-hydroksy5-metylfenyl)propyl]oksyfosfon
syre

N,N’,N»,N»-tetrakis(4,6bis(N-butyl-(N-metyl-2,2,6,6tetrametylpiperidin-4-yl)amino)
triazin-2-yl)-4,7-diazadekan1,10-diamin

4

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nei

ja

ja

ja

5

nei

nei

nei

nei

nei

nei

ja

nei

nei

nei

6

nei

nei

nei

ja

ja

nei

nei

nei

ja

nei

7

1,8

60

0,05

0,05

0,05

5

0,05

8

(32)

(32)

(31)

9

Skal brukes bare i PET

I samsvar med
renhetskriteriene for
etylenoksid fastsatt i
direktiv 2008/84/EF om
fastsettelse av spesifikke
renhetskriterier for
andre tilsetningsstoffer
i næringsmidler enn
fargestoffer og søtstoffer
(EUT L 253 av 20.9.2008,
s. 1)

SMG inklusive
summen av dets
hydrolyseprodukter.

Bare til indirekte kontakt
med næringsmidler, bak et
lag av PET.

SMG uttrykt som
summen av trietanolamin
hydrokloridaddukten
uttrykt som trietanolamin.

SMG uttrykt som
summen av stoffets
fosfitt- og fosfatform og
hydrolyseprodukter.

10

(12)

(2)

11
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0000867-13-0

—

0006422-86-2

0007328-26-5

0018600-59-4

0124172-53-8

0000079-14-1

0000102-71-6

0203255-81-6

0106990-43-6

3

Nr. 12/332
25.2.2016

2

30607

33105

33535

80510

93450

14876

93485

38550

1

801

802

803

804

805

806

807

808

bis(4-propylbenzyliden)
propylsorbitol

titannitrid, nanopartikler

1,4-sykloheksandikarboksylsyre

titandioksid, belagt
med en kopolymer av
n‑oktyltriklorosilan og
[aminotris(metylenfosfonsyre),
pentanatriumsalt]

poly(3-nonyl-1,1-diokso-1tiopropan-1,3-diyl)-blockpoly(x-oleyl-7-hydroksy1,5-diiminooktan-1,8-diyl),
prosessblanding der x = 1
og/eller 5, nøytralisert med
dodecylbenzsulfonsyre

α-alkener(C20-C24), kopolymer
med maleinsyreanhydrid,
reaksjonsprodukt med 4-amino2,2,6,6-tetrametylpiperidin

sekundære alkoholer, C12-C14,
β-(2-hydroksyetoksy),
etoksylerte

Monokarboksylsyrer C2-C24,
alifatiske, lineære, fra naturlige
oljer og fettstoffer, litiumsalt

4

ja

ja

nei

ja

ja

ja

ja

ja

5

nei

nei

ja

nei

nei

nei

nei

nei

6

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

7

5

5

5

8

9

SMG inklusive
summen av dets
hydrolyseprodukter.

Agglomeratene i PET
har en diameter på
100–500 nm og består
av primære nanopartikler
av titannitrid;
primærpartiklene har en
diameter på ca. 20 nm.

Skal brukes bare i PETflasker i en konsentrasjon
på høyst 20 mg/kg.

Ingen migrasjon
av nanopartikler av
titannitrid.

Skal brukes bare til
framstilling av polyestere.

Innholdet av
overflatebehandlings
kopolymeren i det belagte
titandioksidet er mindre
enn 1 vektprosent.

Skal brukes bare som
polymerisasjonshjelpestoff
i polyetylen (PE),
polypropylen (PP) og
polystyren (PS).

Skal ikke brukes i kontakt
med alkoholholdige
næringsmidler.

Skal ikke brukes til
gjenstander som kommer
i kontakt med fete
næringsmidler som
simulant D er fastsatt for.

10

(13)

(12)

11
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0882073-43-0

—

0001076-97-7

—

1010121-89-7

0152261-33-1

0146340-15-0

—

3

25.2.2016
Nr. 12/333

2

49080

68119

80077

80350

91530

91815

94985

45704

38507

21530

1

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

metallylsulfonsyre, salter

cis-endo-bisyklo[2.2.1]heptan2,3-dikarboksylsyre, salter

cis-1,2sykloheksandikarboksylsyre,
salter

trimetylolpropan, blandede
triestere og diestere med
benzosyre og 2-etylkapronsyre

sulforavsyremonoalkyl (C10-C16)
polyetyleneglykolestere, salter

sulforavsyrealkyl (C4-C20) eller
sykloheksyldiestere, salter

kopolymer av poly(12hydroksystearinsyre) og
polyetylenimin

polyetylenvokser, oksiderte

neopentylglykol, diestere og
monoestere med benzosyre og
2-etylkapronsyre

N-(2,6-diisopropylfenyl)-6[4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)
fenoksy]-1H-benzo[de]
isokinolin-1,3(2H)-dion

4

nei

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

5

ja

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

6

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

ja

7

5

5

5

5

2

5

60

5

0,05

8

(32)

(32)

9

Renhet ≥ 96 %.

Skal ikke brukes med
polyetylen i kontakt
med syreholdige
næringsmidler.

Skal ikke brukes til
gjenstander som kommer
i kontakt med fete
næringsmidler som
simulant D er fastsatt for.

Framstilt ved reaksjon
mellom poly(12hydroksystearinsyre) og
polyetylenimin.

Skal brukes bare i
polyetylentereftalat
(PET), polystyren (PS),
polystyren med høy
slagfasthet (HIPS) og
polyamid (PA) i en
konsentrasjon på høyst
0,1 vektprosent.

Skal ikke brukes til
gjenstander som kommer
i kontakt med fete
næringsmidler som
simulant D er fastsatt for.

Skal brukes bare i PET

10

(15)

(14)

(6)

11

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

—

—

—

—

—

—

0124578-12-7

0068441-17-8

0852282-89-4

3

Nr. 12/334
25.2.2016

2

68110

76420

90810

71938

24889

71943

71980

71990

15180

1

819

820

821

822

823

854

860

861

862

0018085-02-4

0013252-13-6

0051798-33-5

0329238-24-6

—

—

—

—

—

3

3,4-diacetoksy-1-buten

perfluor[2-(n-propoksy)
propansyre]

perfluor[2-(poly(n-propoksy))
propansyre]

perfluoreddiksyre, α-substituert
med koploymeren av perfluor1,2-propylenglykol og perfluor1,1-etylenglykol, avsluttet med
klorheksafluorpropyloksygrupper

5-sulfoisoftalsyre, salter

perklorsyre, salter

stearyl-2-laktylsyre, salter

pimelinsyre, salter

neodekansyre, salter

4

nei

ja

ja

ja

nei

ja

ja

ja

ja

5

ja

nei

nei

nei

ja

nei

nei

nei

nei

6

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

7

0,05

5

0,05

0,05

8

9

(4)

11
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Skal bare brukes
som komonomer til
etylvinylalkohol
kopolymerer.

SMG inklusive hydrolyseproduktet 3,4-dihydroksy-1-buten.

Skal bare brukes ved polymerisasjon av fluorpolymerer som bearbeides ved
temperaturer på 265 °C
eller over og er beregnet
på bruk i flergangsgjenstander.

Skal bare brukes ved polymerisasjon av fluorpolymerer som bearbeides ved
temperaturer på
265 °C eller derover og
er beregnet på bruk i flergangsgjenstander.

Skal bare brukes i konsentrasjoner på høyst
0,5 vektprosent ved polymerisasjon av fluorpolymerer som bearbeides ved
temperaturer på 340 °C
eller derover og er beregnet på bruk i flergangsgjenstander.

SMG uttrykt som neodekansyre.

Skal ikke brukes til gjenstander som kommer i
kontakt med fete næringsmidler som simulant D er
fastsatt for.

Skal ikke brukes i polymerer som kommer i kontakt
med fete næringsmidler.

10

25.2.2016
Nr. 12/335

2

46330

40619

40620

40815

53245

66763

95500

80345

31335

31336

1

864

865

866

867

868

869

870

875

878

879

—

—

0058128-22-6

0160535-46-6

0027136-15-8

0009010-88-2

0040471-03-2

—

0025322-99-0

0000056-06-4

3

fettsyrer (C8-C22) fra animalske
eller vegetabilske fettstoffer,
estere med alkoholer, lineære,
alifatiske, enverdige, mettede,
primære (C1-C22)

fettsyrer (C8-C22) fra animalske
eller vegetabilske fettstoffer,
estere med forgrenede alkoholer,
alifatiske, enverdige, mettede,
primære (C3-C22)

poly(12-hydroksystearinsyre)
stearat

N,N′,N″-tris(2metylsykloheksyl)-1,2,3-propantrikarboksamid

(butylakrylat, metylmetakrylat,
styren)-kopolymer

(etylakrylat, metylmetakrylat)kopolymer

(butylmetakrylat, etylakrylat,
metylmetakrylat)-kopolymer

(butylakrylat, metylmetakrylat)kopolymer, kryssbundet med
allylmetakrylat

(butylakrylat, metylmetakrylat,
butylmetakrylat)-kopolymer

2,4-diamino-6hydroksypyrimidin

4

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

5

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

6

nei

nei

ja

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

7

5

5

5

8

9

Skal brukes bare i stivt
poly(vinylklorid) (PVC) i
en konsentrasjon på høyst
3 %.

Skal brukes bare i stivt
poly(vinylklorid) (PVC) i
en konsentrasjon på høyst
2 %.

Skal brukes bare i stivt
poly(vinylklorid) (PVC) i
en konsentrasjon på høyst
2 %.

Skal brukes bare i stivt
poly(vinylklorid) (PVC) i
en konsentrasjon på høyst
7 %.

Skal brukes bare i stivt
poly(vinylklorid) (PVC) i
en konsentrasjon på høyst
1 %.

Skal brukes bare i stivt
poly(vinylklorid) (PVC)
som kommer i kontakt
med ikke-syreholdige
og ikke-alkoholholdige
vannholdige
næringsmidler.

10

11

Nr. 12/336
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

31348

25187

25872

22074

34240

45676

880

881

882

883

884

885

EUT L 302 av 19.12.2007, s. 28.
EFT L 330 av 5.12.1998, s. 32.
EUT L 253 av 20.9.2008, s. 1.
EFT L 226 av 22.9.1995, s. 1.
EUT L 158 av 18.6.2008, s. 17.

2

1

0263244-54-8

0091082-17-6

0004457-71-0

0002416-94-6

0003010-96-6

0085116-93-4

3

sykliske oligomerer av
(butylentereftalat)

alkyl(C10-C21)sulfonsyre, estere
med fenol

3-metyl-1,5-pentandiol

2,3,6-trimetylfenol

2,2,4,4-tetrametylsyklobutan1,3-diol

fettsyrer (C8-C22), estere med
pentaerytritol

4

nei

nei

ja

ja

ja

ja

ja

nei

6

nei

nei

nei

ja

5

nei

nei

nei

nei

nei

nei

7

0,05

0,05

0,05

5

8

9

Skal brukes bare i plast
av poly(etylentereftalat)
(PET),
poly(butylentereftalat)
(PBT), polykarbonat (PC),
polystyren (PS) og stivt
poly(vinylklorid) (PVC)
i konsentrasjoner på
høyst 1 vektprosent, som
kommer i kontakt med
vannholdige, syreholdige
og alkoholholdige
næringsmidler, til
langtidslagring ved
romtemperatur.

Skal ikke brukes til
gjenstander som kommer
i kontakt med fete
næringsmidler som
simulant D er fastsatt for.

Skal brukes bare
i materialer som
kommer i kontakt med
næringsmidler i et forhold
mellom overflate og
mengde på høyst 0,5 dm2/
kg.

Skal brukes bare til
flergangsgjenstander
beregnet på
langtidslagring ved
romtemperatur eller lavere
og varmfylling.

10

11
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25.2.2016

Grupperestriksjoner for stoffer
Tabell 2 om grupperestriksjoner inneholder følgende opplysninger:
Kolonne 1 (Grupperestriksjonsnr.): inneholder identifikasjonsnummeret for den stoffgruppen
grupperestriksjonen gjelder for. Dette er nummeret angitt i kolonne 9 i tabell 1 i dette vedlegg.

som

Kolonne 2 (FCM-stoffnr.): inneholder det entydige identifikasjonsnummeret for de stoffene som grupperestriksjonen
gjelder for. Dette er nummeret angitt i kolonne 1 i tabell 1 i dette vedlegg.
Kolonne 3 (SMG(T) [mg/kg]): inneholder den totale spesifikke migrasjonsgrensen for summen av stoffer som
gjelder for denne gruppen. Den uttrykkes i mg stoff per kg næringsmiddel. IP angis dersom stoffet ikke migrerer i
påviselige mengder.
Kolonne 4 (Spesifikasjon for grupperestriksjon): inneholder en angivelse av det stoffet hvis molekylvekt danner
grunnlaget for angivelsen av resultatet.

Tabell 2
1

2

Gruppe
restriksjonsnr.

FCM-stoffnr.

1

128

3
SMG(T)
[mg/kg]

4
Spesifikasjon for grupperestriksjon

6

uttrykt som acetaldehyd

30

uttrykt som etylenglykol

30

uttrykt som maleinsyre

15

uttrykt som kaprolaktam

3

uttrykt som summen av stoffene

1

uttrykt som jod

211
2

89
227
263

3

234
248

4

212
435

5

137
472

6

412
512
513
588

7

19

1,2

uttrykt som tertiæramin

20
8

317

6

uttrykt som summen av stoffene

318
319
359
431
464
9

650
695
697
698
726

0,18

uttrykt som tinn

25.2.2016
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Nr. 12/339

1

2

3

4

10

28
29
30
31
32
33
466
582
618
619
620
646
676
736

0,006

uttrykt som tinn

11

66
645
657

1,2

uttrykt som tinn

12

444
469
470

30

uttrykt som summen av stoffene

13

163
285

1,5

uttrykt som summen av stoffene

14

294
368

5

uttrykt som summen av stoffene

15

98
196

15

uttrykt som formaldehyd

16

407
583
584
599

6

uttrykt som bor
Med forbehold for bestemmelsene i direktiv 98/83/EF

17

4
167
169
198
274
354
372
460
461
475
476
485
490
653

IP

uttrykt som andelen isocyanat.

18

705
733

0,05

19

505
516
519

10

uttrykt som SO2

20

290
386
390

30

uttrykt som summen av stoffene

21

347
349

5

uttrykt som trimellittsyre

uttrykt som summen av stoffene

Nr. 12/340
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25.2.2016

1

2

3

22

70
147
176
218
323
325
365
371
380
425
446
448
456
636

6

uttrykt som akrylsyre

4

23

150
156
181
183
184
355
370
374
439
440
447
457
482

6

uttrykt som metakrylsyre

24

756
758

5

uttrykt som summen av stoffene

25

720
747

0,05

26

728
729

9

uttrykt som summen av stoffene

27

188
291

5

uttrykt som isoftalsyre

28

191
192
785

7,5

uttrykt som tereftalsyre

29

342
672

0,05

uttrykt som summen av 6-hydroksyheksansyre og
kaprolakton

30

254
672

5

uttrykt som 1,4-butandiol

31

73
797

30

uttrykt som summen av stoffene

32

8
72
73
138
140
157
159
207
242
283
532
670
728
729
775
783
797
798
810
815

60

uttrykt som summen av stoffene

summen av mono-n-dodecyltinntris(isooktylmerkaptoacetat), di-n-dodecyltinnbis(isooktylmerkaptoacetat), mono-dodecyltinntriklorid
og di-dodecyltinndiklorid) uttrykt som summen av monoog di-dodecyltinnklorid

25.2.2016
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3.

Nr. 12/341

Merknader om samsvarskontroll
Tabell 3 om merknader om samsvarskontroll inneholder følgende opplysninger:
Kolonne 1 (Merknad nr.): inneholder merknadens identifikasjonsnummer. Dette er nummeret angitt i kolonne 11 i
tabell 1 i dette vedlegg.
Kolonne 2 (Merknader om samsvarskontroll): inneholder regler som skal overholdes ved samsvarsprøving av
stoffet for spesifikke migrasjonsgrenser eller andre restriksjoner, eller inneholder merknader om forhold der det er
fare for manglende samsvar.
Tabell 3

4.

1

2

Merknad nr.

Merknader om samsvarskontroll

(1)

Samsvarskontroll på grunnlag av restinnhold per overflateareal som er i kontakt med
næringsmiddel (QMA), i påvente av at en analysemetode skal bli tilgjengelig.

(2)

Det er fare for at den spesifikke migrasjonsgrensen eller den samlede migrasjonsgrensen kan
overskrides i fete næringsmiddelsimulanter.

(3)

Det er fare for at migrasjonen av stoffet forringer de organoleptiske egenskapene i det
næringsmiddelet det er i kontakt med, og deretter at sluttproduktet ikke er i samsvar med
artikkel 3 nr. 1 bokstav c) i rammeforordning (EF) nr. 1935/2004.

(4)

Samsvarsprøving når det er kontakt
næringsmiddelsimulanter som simulant D.

(5)

Samsvarsprøving når det er kontakt med fett, bør utføres med isooktan som erstatning for
simulant D2 (ustabil).

(6)

Migrasjonsgrensen kan overskrides ved svært høy temperatur.

(7)

Ved prøving av næringsmidler skal det tas hensyn til vedlegg V 1.4.

(8)

Samsvarskontroll på grunnlag av restinnhold per overflateareal som er i kontakt med
næringsmiddel (QMA); QMA = 0,005 mg/6 dm2.

(9)

Samsvarskontroll på grunnlag av restinnhold per overflateareal som er i kontakt med
næringsmiddel (QMA), i påvente av at en analysemetode for migrasjonsprøving skal bli
tilgjengelig. Forholdet mellom overflate og mengde næringsmiddel skal være lavere enn 2 dm2/
kg.

(10)

Samsvarskontroll på grunnlag av restinnhold per overflateareal som er i kontakt med
næringsmiddel (QMA), i tilfelle reaksjon med næringsmiddel eller simulant.

(11)

Det foreligger bare én analysemetode for bestemmelse av restmonomeren i det behandlede
fyllstoffet.

(12)

Det er fare for at SMG kan bli overskredet når det gjelder polyolefiner.

(13)

Det foreligger bare én metode for bestemmelse av innholdet i polymeren, og én metode for
bestemmelse av utgangsstoffene i næringsmiddelsimulanter.

(14)

Det er fare for at SMG kan bli overskredet når det gjelder plast som inneholder over
0,5 vektprosent av stoffet.

(15)

Det er fare for at SMG kan bli overskredet i kontakt med næringsmidler med høyt alkoholinnhold.

(16)

Ved kontakt med fete næringsmidler er det fare for at SMG kan bli overskredet når det gjelder
polyetylen med lav tetthet (LDPE) som inneholder over 0,3 vektprosent av stoffet.

(17)

Det foreligger bare én metode for bestemmelse av restinnholdet av stoffet i polymeren.

med

fett,

bør

utføres

med

mettede fete

Detaljerte spesifikasjoner for stoffer
Tabell 4 om detaljerte spesifikasjoner for stoffer inneholder følgende opplysninger:
Kolonne 1 (FCM-stoffnr.): inneholder det entydige identifikasjonsnummeret for stoffene angitt i kolonne 1 i tabell
1 i vedlegg I, som spesifikasjonen gjelder for.
Kolonne 2 (Detaljerte spesifikasjoner for stoffet): inneholder spesifikasjonen for stoffet.

sink

kobber

bly

arsen

krom

–

–

–

–

–

Høyst 1 mg/kg plast
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Høyst 1 mg/kg plast

Høyst 2 mg/kg plast

Høyst 5 mg/kg plast

Høyst 100 mg/kg plast

Høyst 2 500 mg/kg plast

QMA for krotonsyre er 0,05 mg/6 dm2

Begrensning

Før granulering skal det rå kopolymerpulveret inneholde

Løselig i klorerte hydrokarboner som triklormetan eller diklormetan, men praktisk talt uløselig i etanol, alifatiske alkaner og vann.

Egenskaper
Identifikasjons
prøving:
Løselighet

nitrogen

Hvitt til gråhvitt pulver etter isolering

Beskrivelse

–

Minst 98 % poly(3-D-hydroksybutanoat-co-3-D-hydroksy-pentanoat) analysert etter hydrolyse som en blanding av 3-D-hydroksybutansyre og 3-D-hydroksypentansyre

Innhold

Renhet

Minst 150 000 Dalton (målt ved gelpermeasjonskromatografi)

Gjennomsnittlig
molekylvekt

der n/(m + n) er større enn 0 og mindre enn eller lik 0,25

0080181-31-3

CAS-nummer

Strukturformel

Poly(3-D-hydroksybutanoat-co-3-D-hydroksypentanoat)

Kjemisk betegnelse

Detaljerte spesifikasjoner for stoffet

Kopolymerene framstilles ved kontrollert gjæring av Alcaligenes eutrophus ved å bruke blandinger av glukose og propansyre som karbonkilder. Organismen som er brukt,
er ikke genmodifisert, og er utvunnet av en naturlig stamme av Alcaligenes eutrophus H16 NCIMB 10442. Stamkulturer av organismen oppbevares som frysetørkede
ampuller. En arbeidskultur tilberedes fra stamkulturen og oppbevares i flytende nitrogen og brukes til å tilberede inokulater til gjæringstanken. Prøver fra gjæringstanken
undersøkes daglig både i mikroskop og for å se eventuelle endringer i kolonimorfologi på en rekke forskjellige agarer ved forskjellige temperaturer. Kopolymerene isoleres
fra varmebehandlede bakterier ved kontrollert nedbrytning av andre cellebestanddeler, vasking og tørking. Disse kopolymerene tilbys normalt som formulerte, smelteformede
granulater som inneholder tilsetningsstoffer som kjernedannende agenser, myknere, fyllstoffer, stabilisatorer og pigmenter som alle oppfyller de generelle og individuelle
spesifikasjonene.

Definisjon

FCM-stoffnr.

744

2

Tabell 4

1

Nr. 12/342
25.2.2016

25.2.2016
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VEDLEGG II

Restriksjoner for materialer og gjenstander

1.

Plastmaterialer og plastgjenstander skal ikke avgi følgende stoffer i mengder som overstiger de spesifikke
migrasjonsgrensene angitt nedenfor:
Barium = 1 mg/kg næringsmiddel eller næringsmiddelsimulant.
Kobolt = 0,05 mg/kg næringsmiddel eller næringsmiddelsimulant.
Kobber = 5 mg/kg næringsmiddel eller næringsmiddelsimulant.
Jern = 48 mg/kg næringsmiddel eller næringsmiddelsimulant.
Litium = 0,6 mg/kg næringsmiddel eller næringsmiddelsimulant.
Mangan = 0,6 mg/kg næringsmiddel eller næringsmiddelsimulant.
Sink = 25 mg/kg næringsmiddel eller næringsmiddelsimulant.

2.

Plastmaterialer og plastgjenstander skal ikke avgi primære aromatiske aminer, unntatt de som er oppført i tabell
1 i vedlegg I, i påviselig mengde til næringsmidler eller næringsmiddelsimulanter. Påvisningsgrensen er 0,01 mg
stoff per kg næringsmiddel eller næringsmiddelsimulant. Påvisningsgrensen gjelder summen av avgitte primære
aromatiske aminer.

____________

Nr. 12/343

Nr. 12/344
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25.2.2016

VEDLEGG III
Næringsmiddelsimulanter

1.

Næringsmiddelsimulanter
For å påvise at plastmaterialer og plastgjenstander som ennå ikke har vært i kontakt med næringsmidler, oppfyller
kravene, brukes næringsmiddelsimulantene oppført i tabell 1 nedenfor.

Tabell 1
Liste over næringsmiddelsimulanter
Næringsmiddelsimulant

Forkortelse

Etanol, 10 % (v/v)

Næringsmiddelsimulant A

Eddiksyre, 3 % (w/v)

Næringsmiddelsimulant B

Etanol, 20 % (v/v)

Næringsmiddelsimulant C

Etanol, 50 % (v/v)

Næringsmiddelsimulant D1

Vegetabilsk olje (*)

Næringsmiddelsimulant D2

poly(2,6-difenyl-p-fenylenoksid), partikkelstørrelse
60–80 mesh, porestørrelse 200 nm

Næringsmiddelsimulant E

(*) Dette kan være en hvilken som helst vegetabilsk olje med følgende fettsyrefordeling:

Antall karbonatomer i fettsyrekjeden: antall umettede
Område for fettsyresammensetning uttrykt i % (w/w) av
metylestere gjennom gasskromatografi
2.

6–12

14

16

18:0

18:1

18:2

18:3

<1

<1

1,5–20

<7

15–85

5–70

< 1,5

Generell anvendelse av næringsmiddelsimulanter for næringsmidler
For næringsmidler med hydrofile egenskaper som kan ekstrahere hydrofile stoffer, anvendes næringsmiddelsimulant
A, B og C. For næringsmidler som har pH under 4,5, anvendes næringsmiddelsimulant B. For alkoholholdige
næringsmidler med et alkoholinnhold på opptil 20 % og næringsmidler som inneholder en relevant mengde med
organiske ingredienser som gjør næringsmiddelet mer lipofilt, anvendes næringsmiddelsimulant C.
For næringsmidler med lipofile egenskaper som kan ekstrahere lipofile stoffer, anvendes næringsmiddelsimulant
D1 og D2. For alkoholholdige næringsmidler med et alkoholinnhold over 20 % og olje i vannemulsjoner
anvendes næringsmiddelsimulant D1. For næringsmidler som inneholder frie fettstoffer på overflaten, anvendes
næringsmiddelsimulant D2.
Næringsmiddelsimulant E anvendes til prøving av spesifikk migrasjon til tørre næringsmidler.

3.

Særlig anvendelse av næringsmiddelsimulanter for næringsmidler med hensyn til migrasjonsprøving av
materialer og gjenstander som ennå ikke har vært i kontakt med næringsmidler
Til prøving av migrasjon fra materialer og gjenstander som ennå ikke har vært i kontakt med næringsmidler, skal
næringsmiddelsimulantene som tilsvarer en bestemt næringsmiddelgruppe, velges i samsvar med tabell 2 nedenfor.
For prøving av samlet migrasjon fra materialer og gjenstander som er beregnet på å komme i kontakt med
forskjellige næringsmiddelgrupper eller en kombinasjon av næringsmiddelgrupper, gjelder anvendelsen av
næringsmiddelsimulanter i nr. 4.
Tabell 2 inneholder følgende opplysninger:
Kolonne 1 (Referansenummer): inneholder referansenummeret for næringsmiddelgruppen.
Kolonne 2 (Beskrivelse av næringsmiddel): inneholder en beskrivelse av næringsmidlene som omfattes av
næringsmiddelkategorien.
Kolonne 3 (Næringsmiddelsimulanter): inneholder underkolonner for hver av næringsmiddelsimulantene.

25.2.2016
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De næringsmiddelsimulantene det står et kryss ved i den respektive underkolonnen i kolonne 3, skal brukes ved
prøving av migrasjon for materialer og gjenstander som ennå ikke har vært i kontakt med næringsmidler.
For næringsmiddelgrupper der det i underkolonne D2 står et kryss fulgt av en skråstrek og et tall, skal resultatet
fra migrasjonsprøvingen deles med dette tallet før resultatet sammenlignes med migrasjonsgrensen. Tallet er
korreksjonsfaktoren nevnt i nr. 4.2 i vedlegg V til denne forordning.
For næringsmiddelgruppe 01.04 skal næringsmiddelsimulant D2 erstattes med 95 % etanol.
For næringsmiddelgrupper der det i underkolonne B står et kryss fulgt av (*), kan prøving i næringsmiddelsimulant
B utelates dersom næringsmiddelet har en pH på mer enn 4,5.
For næringsmiddelgrupper der det i underkolonne D2 står et kryss fulgt av (**), kan prøving i næringsmiddelsimulant
D2 utelates dersom det ved hjelp av en egnet prøving kan dokumenteres at fett ikke har kommet i kontakt med
plastmaterialet.

Tabell 2
Særlig anvendelse av næringsmiddelsimulanter for næringsmiddelgrupper
1

2

Referanse
nummer

Beskrivelse av næringsmiddel

01
01.01

3
Næringsmiddelsimulanter
A

B

C

X(*)

X

D1

D2

E

Drikker
Alkoholfrie drikker eller alkoholholdige
drikker med en alkoholstyrke på høyst 6
volumprosent:
A. Klare drikker:
Vann, eplesider, klar frukt- eller grønnsakjuice
av normal styrke eller konsentrert, fruktnektar,
limonade, fruktsaft, bitter, urtete, kaffe, te, øl,
alkoholfrie leskedrikker, energidrikker og
lignende, smaksatt vann, flytende kaffeekstrakt
B. Uklare drikker:

X(*)

X

juice og nektar og alkoholfrie leskedrikker
med fruktmasse, most med fruktmasse,
flytende sjokolade
01.02

Alkoholholdige drikker med en alkoholstyrke
mellom 6 og 20 volumprosent.

01.03

Alkoholholdige drikker med en alkoholstyrke
over 20 volumprosent, samt alle fløtelikører

01.04

Diverse: udenaturert etanol

02

X

X

X(*)

Erstatning:
95 % etanol

Korn, kornprodukter, fint bakverk, bakerog konditorvarer

02.01

Stivelse

X

02.02

Ubearbeidet korn, puffet korn, kornflak
(herunder popkorn, corn flakes og annet)

X

02.03

Mel og gryn

X

02.04

Makaroni, spagetti og lignende produkter,
samt fersk pasta

X

Nr. 12/346
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1

2

Referanse
nummer

Beskrivelse av næringsmiddel

02.05

25.2.2016

3
Næringsmiddelsimulanter
A

B

C

D1

D2

Fint bakverk, baker- og konditorvarer, tørre
varer:
A. Med fettstoffer på overflaten

X/3

B. Annet
02.06

X

Ferske baker- og konditorvarer:
A. Med fettstoffer på overflaten

X/3

B. Annet
03

E

X

Sjokolade, sukker og sukkerprodukter
Sukkervarer

03.01

Sjokolade, produkter med sjokoladetrekk,
erstatningsprodukter og produkter overtrukket
med erstatningsprodukter

03.02

Sukkervarer:

X/3

A. I fast form:
I.

Med fettstoffer på overflaten

X/3

II. Annet

X

B. I pastaform:
I.

Med fettstoffer på overflaten

X/2

II. Fuktige
03.03

X

Sukker og sukkerprodukter:
A. I fast form: krystaller eller pulver
B. Melasse,
lignende

04

sukkersirup,

honning

X
og

X

Frukt, grønnsaker og avledede produkter

04.01

Hele frukter, friske eller kjølte, med skall

04.02

Bearbeidet frukt:
A. Tørkede eller dehydrerte frukter, hele
eller i skiver, som mel eller pulver

X

B. Frukt i form av puré, hermetisert, mos
eller i egen saft eller i sukkersirup
(syltetøy, kompott og lignende produkter)

X(*)

X

C. Frukt hermetisert i væske:
I.

I oljeholdig løsning

X

II. I alkoholholdig løsning
04.03

X

Nøtter (peanøtter, kastanjer, mandler,
hasselnøtter, valnøtter, pinjekjerner og annet):
A. Skrelt, tørket, i flak eller pulver

X

B. Skrelt og ristet

X

C. I pasta- eller kremform

X

X

25.2.2016
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1

2

Referanse
nummer

Beskrivelse av næringsmiddel

04.04

Hele grønnsaker, friske eller kjølte, med skall

04.05

Bearbeidede grønnsaker:

Nr. 12/347

3
Næringsmiddelsimulanter
A

B

C

D1

D2

A. Tørkede eller dehydrerte grønnsaker, hele
eller i skiver, som mel eller pulver
B. Friske grønnsaker, skrelte eller snittede

E

X
X

C. Grønnsaker i form av puré, hermetisert,
mos eller i egen saft (herunder nedlagt i
eddik eller i saltlake)

X(*)

X

D. Hermetiserte grønnsaker:
I.

I oljeholdig løsning

X

X

II. I alkoholholdig løsning
05

X

Fettstoffer

05.01

Animalske og vegetabilske fettstoffer, i
naturlig form eller bearbeidet (herunder
kakaosmør, smult, smørfett)

X

05.02

Margarin, smør og andre fettstoffer laget av
vannemulsjoner i olje

X/2

06
06.01

Animalske produkter og egg
Fisk:
A. Fersk, kjølt, foredlet, saltet eller røkt,
herunder rogn

X

X/3(**)

X

X

B. Konservert fisk:
I.

I oljeholdig løsning

II. I vandig løsning
06.02

X(*)

X

Krepsdyr og bløtdyr (herunder østers, blåskjell
og snegler):
A. Ferske med skall
B. Uten skall, foredlet, konservert eller kokt,
stekt eller på annen måte varmebehandlet
med skall
I.

I oljeholdig løsning

X

II. I vandig løsning
06.03

06.04

X(*)

X

Kjøtt av alle dyrearter (herunder fjørfe og
vilt):
A. Ferskt, kjølt, saltet, røkt

X

X/4(**)

B. Foredlede kjøttprodukter (for eksempel
skinke, salami, bacon, pølser og annet)
eller i form av pasta, krem

X

X/4(**)

C. Marinerte kjøttprodukter i oljeholdig
løsning

X

X

X

X/3

Konservert kjøtt:
A. I fettholdig eller oljeholdig løsning
B. I vandig løsning

06.05

X

X(*)

X

Hele egg, eggeplomme, eggehvite:
A. Som pulver, tørket eller fryst
B. Flytende og kokt

X
X
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1

2

Referanse
nummer

Beskrivelse av næringsmiddel

07
07.01

25.2.2016

3
Næringsmiddelsimulanter
A

B

C

D1

D2

E

Melkeprodukter
Melk:
A. Helmelk, kondensert tørrmelk, delvis
skummet melk eller skummetmelk, samt
melkebaserte drikker

X

B. Melkepulver,
herunder
morsmelk
erstatning (basert på helmelkpulver)

X

07.02

Surmelk, slik som yoghurt, kjernemelk og
lignende produkter

X(*)

X

07.03

Fløte og rømme

X(*)

X

07.04

Ost:
A. Hel ost med ikke-spiselig skorpe

X

B. Ost uten skorpe eller med spiselig skorpe
(gouda, camembert og lignende), samt
smelteost

X/3(**)

C. Bearbeidet ost (smøreost, cottage cheese
og lignende)

X(*)

X

D. Konservert ost:
I.

I oljeholdig løsning

X

II. I vandig løsning (feta, mozzarella og
lignende)
08

X(*)

X

Diverse produkter

08.01

Eddik

08.02

Frityrmat eller grillmat:

08.03

X

X

A. Frityrstekte poteter, frityrstekte skiver og
annet

X

X/5

B. Av animalsk opprinnelse

X

X/4

Suppebasiser, buljong og sauser, i flytende,
fast eller pulverform (ekstrakter, konsentrater),
homogeniserte, sammensatte næringsmidler,
ferdigmat, herunder gjær og hevemidler
A. Som pulver eller tørket:
I.

Fettholdig

X/5

II. Annet

X

B. I all annen form enn som pulver eller
tørket
I.

Fettholdig

X

II. Annet
08.04

X/3

X(*)

X

X(*)

X

Sauser:
A. Med vandig karakter

08.05

X(*)

B. Fettholdig f.eks. majones, sauser laget
av majones, salatdressing og andre
emulsjoner av olje i vann, f.eks. sauser
basert på kokosmelk

X

X(*)

X

Sennep (unntatt tørr sennep, se 08.14)

X

X(*)

X/3(**)
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1

2

Referanse
nummer

Beskrivelse av næringsmiddel

08.06
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3
Næringsmiddelsimulanter
A

B

C

D1

D2

E

Smørbrød, sandwich, ristet brød, pizza og
lignende som inneholder næringsmidler av
enhver art:
A. Med fettstoffer på overflaten

X

X/5

B. Annet
08.07

Iskrem

08.08

Tørrmat:

X
X

A. Med fettstoffer på overflaten

X/5

B. Annet

X

08.09

Fryste eller dypfryste næringsmidler

X

08.10

Konsentrerte ekstrakter med en alkoholstyrke
på minst 6 volumprosent

08.11

Kakao:

X(*)

X

A. Kakaopulver, herunder med redusert
fettinnhold og sterkt redusert fettinnhold

X

B. Kakaomasse

X/3

08.12

Kaffe, brent eller ubrent, koffeinfri eller
oppløselig, kaffeerstatninger, granulert eller i
pulver

X

08.13

Aromatiske urter og andre urter, f.eks. kamille,
kattost, mynte, te, lindeblomst og annet

X

08.14

Krydder og krydderblandinger i naturlig
tilstand,
f.eks.
kanel,
kryddernellik,
sennepspulver, pepper, vanilje, safran, salt og
annet

X

08.15

Krydder og krydderblandinger i oljeholdig
løsning, f.eks. pesto, karripasta

4.

X

Anvendelse av næringsmiddelsimulanter for prøving av samlet migrasjon
For å dokumentere overholdelse av den samlede migrasjonsgrensen for alle typer næringsmidler skal det utføres
prøving i destillert vann eller vann av tilsvarende kvalitet, eller i næringsmiddelsimulant A, B og D2.
For å dokumentere overholdelse av den samlede migrasjonsgrensen for alle typer næringsmidler unntatt syreholdige
næringsmidler skal det utføres prøving i destillert vann eller vann av tilsvarende kvalitet, eller i næringsmiddelsimulant
A og D2.
For å dokumentere overholdelse av den samlede migrasjonsgrensen for alle vannholdige og alkoholholdige
næringsmidler og for melkeprodukter skal det utføres prøving i næringsmiddelsimulant D1.
For å dokumentere overholdelse av den samlede migrasjonsgrensen for alle vannholdige, syreholdige og
alkoholholdige næringsmidler og for melkeprodukter skal det utføres prøving i næringsmiddelsimulant D1 og B.
For å dokumentere overholdelse av den samlede migrasjonsgrensen for alle vannholdige og alkoholholdige
næringsmidler med et alkoholinnhold på høyst 20 %, skal det utføres prøving i næringsmiddelsimulant C.
For å dokumentere overholdelse av den samlede migrasjonsgrensen for alle vannholdige, syreholdige og
alkoholholdige næringsmidler med et alkoholinnhold på høyst 20 %, skal det utføres prøving i næringsmiddelsimulant
C og B.
_______

Nr. 12/350

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG IV
Samsvarserklæring
Den skriftlige erklæringen nevnt i artikkel 15 skal inneholde følgende opplysninger:
1) identiteten og adressen til den driftsansvarlige for foretak som utsteder samsvarserklæringen,
2) identiteten og adressen til den driftsansvarlige for foretak som framstiller eller importerer plastmaterialene,
plastgjenstandene eller produktene fra de mellomliggende trinnene av framstillingen, eller de stoffene som er
beregnet på framstilling av disse materialene eller gjenstandene,
3) identiteten til materialene, gjenstandene, produktene fra de mellomliggende trinnene av framstillingen eller stoffene
som er beregnet på framstilling av disse materialene eller gjenstandene,
4) erklæringens dato,
5) bekreftelse på at plastmaterialene eller plastgjenstandene, produktene fra de mellomliggende trinnene av
framstillingen eller stoffene oppfyller relevante krav fastsatt i denne forordning og i forordning (EF) nr. 1935/2004,
6) tilstrekkelige opplysninger om de stoffene som er brukt, eller nedbrytingsprodukter fra disse, som det er fastsatt
restriksjoner og/eller spesifikasjoner for i vedlegg I og II til denne forordning, med sikte på å gjøre det mulig for
driftsansvarlige for foretak som befinner seg i senere ledd i kjeden, å sikre at disse restriksjonene kan overholdes,
7) tilstrekkelige opplysninger om de stoffene som er underlagt en restriksjon i forbindelse med næringsmidler,
framkommet ved forsøksdata eller teoretisk beregning av deres spesifikke migrasjon, og eventuelt, renhetskriterier
i samsvar med direktiv 2008/60/EF, 95/45/EF og 2008/84/EF, med sikte på å gjøre det mulig for brukeren av
disse materialene eller gjenstandene å overholde de relevante EU-bestemmelsene, eller i mangel av slike, nasjonale
bestemmelser om næringsmidler,
8) spesifikasjoner for bruken av materialet eller gjenstanden, for eksempel
i)

den eller de typene næringsmidler som materialet eller gjenstanden er beregnet på å komme i kontakt med,

ii) varighet av og temperatur ved behandling og lagring i kontakt med næringsmiddelet,
iii) det forholdet mellom overflaten som er i kontakt med næringsmiddelet og mengden som er brukt for å fastslå
at materialet eller gjenstanden oppfyller kravene,
9) når det brukes en funksjonell barriere i flerlagsmaterialer eller -gjenstander, bekreftelse på at materialet eller
gjenstanden oppfyller kravene i artikkel 13 nr. 2, 3 og 4 eller artikkel 14 nr. 2 og 3 i denne forordning.
________

25.2.2016

25.2.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG V
SAMSVARSPRØVING
For samsvarsprøving av migrasjon fra plastmaterialer og plastgjenstander som er i kontakt med næringsmidler, får
følgende alminnelige regler anvendelse.

KAPITTEL 1
Prøving av spesifikk migrasjon fra materialer og gjenstander som allerede er i kontakt med næringsmidler
1.1.

Tillaging av prøven
Materialet eller gjenstanden skal lagres som angitt på emballasjens etikett, eller dersom det ikke er gitt
anvisninger, under forhold som er hensiktsmessige for det emballerte næringsmiddelet. Næringsmiddelet skal
fjernes fra kontakt med materialet eller gjenstanden før dets holdbarhetsdato utløper, eller før den datoen som
produsenten av kvalitets- eller sikkerhetsmessige årsaker har angitt som siste forbruksdato for produktet.

1.2.

Prøvingsforhold
Næringsmiddelet skal behandles i samsvar med tilberedningsanvisningene på emballasjen dersom
næringsmiddelet skal tilberedes i emballasjen. Deler av næringsmiddelet som ikke er beregnet på å spises,
skal fjernes og kasseres. Resten skal homogeniseres og analyseres for migrasjon. Analyseresultatene skal alltid
uttrykkes på grunnlag av den næringsmiddelmassen som er beregnet på å spises, og som er i kontakt med
materialet.

1.3.

Analyse av migrerte stoffer
Spesifikk migrasjon analyseres i næringsmiddelet ved hjelp av en analysemetode som er i samsvar med kravene
i artikkel 11 i forordning (EF) nr. 882/2004.

1.4.

Særlige tilfeller
Når det forekommer kontaminering fra andre kilder enn materialer som er i kontakt med næringsmidler, skal
det tas hensyn til dette ved samsvarsprøving av de materialene som er i kontakt med næringsmidler, særlig for
ftalater (FCM-stoff 157, 159, 283, 728, 729) nevnt i vedlegg I.

KAPITTEL 2
Prøving av spesifikk migrasjon fra materialer og gjenstander som ennå ikke har vært i kontakt med næringsmidler
2.1.

Kontrollmetode
Samsvarskontroll av migrasjonsgrensene for migrasjon til næringsmidler skal utføres under de verst tenkelige
forholdene med hensyn til varighet og temperatur som kan forventes ved faktisk bruk, idet det tas hensyn til
nr. 1.4, 2.1.1, 2.1.6 og 2.1.7.
Samsvarskontroll av migrasjonsgrensene for migrasjon til næringsmiddelsimulanter skal utføres ved hjelp av
konvensjonell migrasjonsprøving i samsvar med reglene fastsatt i nr. 2.1.1–2.1.7.

2.1.1.

Tillaging av prøven
Materialet eller gjenstanden skal behandles som beskrevet i vedlagte anvisninger eller som angitt i
samsvarserklæringen.
Migrasjon bestemmes på materialet eller gjenstanden, eller dersom dette ikke er praktisk mulig, på en prøve
tatt fra materialet eller gjenstanden, eller på en prøve som er representativ for dette materialet eller denne
gjenstanden. For hver næringsmiddelsimulant eller næringsmiddeltype brukes et nytt prøveeksemplar. Bare
de delene av prøven som er beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler i faktisk bruk, skal bringes i
kontakt med næringsmiddelsimulanten eller næringsmiddelet.

Nr. 12/351

Nr. 12/352

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

2.1.2.
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Valg av næringsmiddelsimulanter
Materialer og gjenstander som er beregnet å komme i kontakt med alle typer næringsmidler, skal prøves med
næringsmiddelsimulant A, B og D2. Dersom det imidlertid ikke forekommer stoffer som kan reagere med
syreholdige næringsmiddelsimulanter eller næringsmidler, kan prøving i næringsmiddelsimulant B utelates.
Materialer og gjenstander som er beregnet bare på særlige typer næringsmidler, skal prøves med de
næringsmiddelsimulantene som er angitt for næringsmiddeltypene i vedlegg III.

2.1.3.

Vilkår for kontakt ved bruk av næringsmiddelsimulanter
Prøven skal bringes i kontakt med næringsmiddelsimulanten på en måte som representerer de verst tenkelige
bruksforholdene med hensyn til kontaktvarighet i tabell 1 og kontakttemperatur i tabell 2.
Dersom det viser seg at anvendelsen av prøvingsvilkårene fastsatt i tabell 1 og 2 gir prøveeksemplaret fysiske
eller andre endringer som ikke forekommer under de verst tenkelige bruksforholdene for det materialet eller
den gjenstanden som undersøkes, skal migrasjonsprøvingene utføres under de verst tenkelige bruksforholdene
der disse fysiske eller andre endringene ikke forekommer.
Tabell 1
Kontaktvarighet
Kontaktvarighet under verst tenkelige bruksforhold

Prøvingsvarighet

t ≤ 5 min

5 min

5 min < t ≤ 0,5 time

0,5 time

0,5 time < t ≤ 1 time

1 time

1 time < t ≤ 2 timer

2 timer

2 timer < t ≤ 6 timer

6 timer

6 timer < t ≤ 24 timer

24 timer

1 dag < t ≤ 3 dager

3 dager

3 dager < t ≤ 30 dager

10 dager

Mer enn 30 dager

Se særlige vilkår

Tabell 2
Kontakttemperatur

(*)

Kontaktvilkår under verst tenkelige bruksforhold

Prøvingsforhold

Kontakttemperatur

Prøvingstemperatur

T≤5C

5 °C

5 °C < T ≤ 20 °C

20 °C

20 °C < T ≤ 40 °C

40 °C

40 °C < T ≤ 70 °C

70 °C

70 °C < T ≤ 100 °C

100 °C eller reflukstemperatur

100 °C < T ≤ 121 °C

121 °C(*)

121 °C < T ≤ 130 °C

130 °C(*)

130 °C < T ≤ 150 °C

150 °C(*)

150 °C < T < 175 °C

175 °C(*)

T > 175 C

Justerer temperaturen til faktisk temperatur ved
kontakt med næringsmiddelet(*)

Denne temperaturen skal brukes bare for næringsmiddelsimulant D2 og E. For bruk ved oppvarming under trykk kan
migrasjonsprøving gjennomføres under trykk ved relevant temperatur. For næringsmiddelsimulant A, B, C eller D1 kan
prøvingen erstattes med en prøving ved 100 ºC eller ved reflukstemperatur med en varighet på fire ganger den varigheten
som er valgt i samsvar med vilkårene i tabell 1.
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2.1.4.

Særlige vilkår for kontaktvarighet på mer enn 30 dager ved romtemperatur eller lavere
For kontaktvarighet på mer enn 30 dager ved romtemperatur eller lavere, skal prøven analyseres ved en akselerert
prøving ved en forhøyet temperatur i høyst 10 dager ved 60 °C. Prøvingsvarigheten og temperaturforholdene
skal bygge på formelen nedenfor.
t2 = t1 * Exp ((-Ea/R) * (1/T1-1/T2))
Ea er den verst tenkelige aktiveringsenergien 80kJ/mol
R er faktor 8,31 J/Kelvin/mol
Exp -9627 * (1/T1-1/T2)
t1 er kontaktvarigheten
t2 er prøvingsvarigheten
T1 er kontakttemperaturen i Kelvin. For lagring i romtemperatur er denne satt til 298 K (25 °C). For lagring
kjølt eller fryst er denne satt til 278 K (5 °C).
T2 er prøvingstemperaturen i Kelvin.
Prøving i 10 dager ved 20 °C dekker enhver lagringsvarighet ved frysing.
Prøving i 10 dager ved 40 °C dekker enhver lagringsvarighet ved kjøling/frysing, herunder oppvarming til
70 °C i høyst 2 timer, eller oppvarming til 100 °C i høyst 15 minutter.
Prøving i 10 dager ved 50 °C dekker enhver lagringsvarighet ved kjøling/frysing, herunder oppvarming til
70 °C i høyst 2 timer, eller oppvarming til 100 °C i høyst 15 minutter, og lagring i høyst 6 måneder ved
romtemperatur.
Prøving i 10 dager ved 60 °C dekker langtidslagring i mer enn 6 måneder ved romtemperatur eller lavere,
herunder oppvarming til 70 °C i høyst 2 timer, eller oppvarming til 100 °C i høyst 15 minutter.
Høyeste prøvingstemperatur styres av polymerens faseovergangstemperatur. Ved prøvingstemperaturen skal
prøveeksemplaret ikke gjennomgå fysiske endringer.
Ved lagring i romtemperatur kan prøvingsvarigheten reduseres til 10 dager ved 40 °C dersom det foreligger
vitenskapelige bevis for at det er oppnådd likevekt for migrasjonen av stoffet i polymeren ved dette
prøvingsvilkåret.

2.1.5.

Særlige vilkår for kombinasjoner av kontaktvarighet og kontakttemperatur
Dersom et materiale eller en gjenstand er beregnet på anvendelser som omfatter forskjellige kombinasjoner av
kontaktvarighet og kontakttemperatur, skal prøvingen begrenses til de prøvingsforholdene som på grunnlag av
vitenskapelige bevis anses som de mest krevende.
Dersom materialet eller gjenstanden er beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler der det suksessivt
utsettes for to eller flere kombinasjoner av varighet og temperatur, skal migrasjonsprøvingen utføres ved at
prøven suksessivt utsettes for alle de verst tenkelige forutsigbare forholdene som er relevante for prøven, ved
bruk av den samme mengden næringsmiddelsimulant.

2.1.6.

Flergangsgjenstander
Dersom materialet eller gjenstanden er beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler gjentatte ganger,
skal migrasjonsprøvingene utføres tre ganger på en enkelt prøve, og det skal hver gang brukes en ny del av
næringsmiddelsimulanten. Samsvar skal kontrolleres på grunnlag av den migrasjonen som konstateres ved den
tredje prøvingen.
Dersom det foreligger sikre bevis for at migrasjonen ikke økes ved den andre og tredje prøvingen, og dersom
migrasjonsgrensene ikke overskrides ved den første prøvingen, er det imidlertid ikke nødvendig med ytterligere
prøving.
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Når det gjelder stoffer som migrasjonsgrensen er fastsatt til ikke påviselig for i tabell 1 kolonne 8 eller tabell
2 kolonne 3 i vedlegg I, og når det gjelder ikke-oppførte stoffer som brukes bak en funksjonell plastbarriere
omfattet av reglene i artikkel 13 nr. 2 bokstav b), som ikke skal migrere i påviselige mengder, skal materialet
eller gjenstanden overholde den spesifikke migrasjonsgrensen allerede i den første prøvingen.
2.1.7.

Analyse av migrerende stoffer
Etter utløpet av den foreskrevne kontaktvarigheten analyseres den spesifikke migrasjonen i næringsmiddelet
eller næringsmiddelsimulanten ved hjelp av en analysemetode som er i samsvar med kravene i artikkel 11 i
forordning (EF) nr. 882/2004.

2.1.8.

Samsvarskontroll på grunnlag av restinnhold per overflateareal som er i kontakt med næringsmiddel (QMA)
For stoffer som er ustabile i en næringsmiddelsimulant eller et næringsmiddel, eller som det ikke foreligger
noen egnet analysemetode for, angis det i vedlegg I at samsvarskontroll skal foretas ved kontroll av restinnhold
per 6 dm2 overflate som er i kontakt med næringsmiddelet. For materialer og gjenstander med et rominnhold på
mellom 500 ml og 10 l, anvendes den faktiske kontaktflaten. For materialer og gjenstander med et rominnhold
på mindre enn 500 ml og mer enn 10 l, samt for gjenstander som det ikke er praktisk mulig å beregne den
faktiske kontaktflaten for, antas kontaktflaten å være 6 dm2 per kg næringsmiddel.

2.2.

Screeningmetoder
Til undersøkelse av om et materiale eller en gjenstand overholder migrasjonsgrensene, kan det anvendes
hvilken som helst av følgende metoder, som anses å være mer krevende enn kontrollmetoden beskrevet i nr. 2.1.

2.2.1.

Samlet migrasjon i stedet for spesifikk migrasjon
Til undersøkelse av spesifikk migrasjon av ikke-flyktige stoffer kan det anvendes bestemmelse av samlet
migrasjon under prøvingsforhold som er minst like krevende som for spesifikk migrasjon.

2.2.2.

Restinnhold
Til undersøkelse av spesifikk migrasjon kan migrasjonspotensialet beregnes på grunnlag av restinnholdet av
stoffet i materialet eller gjenstanden, idet det antas at det skjer fullstendig migrasjon.

2.2.3.

Modellberegning av migrasjon
Til undersøkelse av spesifikk migrasjon kan migrasjonspotensialet beregnes på grunnlag av restinnholdet av
stoffet i materialet eller gjenstanden, idet det anvendes anerkjente diffusjonsmodeller basert på vitenskapelige
bevis som er utformet for å overvurdere faktisk migrasjon.

2.2.4.

Erstatninger for næringsmiddelsimulanter
Til undersøkelse av spesifikk migrasjon kan næringsmiddelsimulanter erstattes av næringsmiddelsimulanterstatninger dersom det er vitenskapelig bevist at næringsmiddelsimulanterstatningene
overvurderer migrasjon sammenlignet med de foreskrevne næringsmiddelsimulantene.

KAPITTEL 3
Prøving av samlet migrasjon
Prøving av samlet migrasjon skal gjennomføres under de standardiserte prøvingsforholdene som er fastsatt i
dette kapittel.
3.1.

Standardiserte prøvingsforhold
Prøving av samlet migrasjon for materialer og gjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler
ved de forholdene som er beskrevet i kolonne 3 i tabell 3, skal gjennomføres i den varigheten og ved den
temperaturen som er angitt i kolonne 2. Prøving OM5 kan gjennomføres i enten 2 timer ved 100 °C
(næringsmiddelsimulant D2), eller ved reflukstemperaturen (næringsmiddelsimulant A, B, C, D1), eller i 1
time ved 121 °C. Næringsmiddelsimulanten skal velges i samsvar med vedlegg III.
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Dersom det viser seg at anvendelsen av prøvingsvilkårene fastsatt i tabell 3 gir prøveeksemplaret fysiske eller
andre endringer som ikke forekommer under de verst tenkelige bruksforholdene for det materialet eller den
gjenstanden som undersøkes, skal migrasjonsprøvingene utføres under de verst tenkelige bruksforholdene der
disse fysiske eller andre endringene ikke forekommer.

Tabell 3
Standardiserte prøvingsforhold
Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Prøvingsnummer

Kontaktvarighet i dager [d] eller timer [t] ved
kontakttemperaturen i [°C]

OM1

10 d ved 20 °C

All kontakt med næringsmiddel i
fryst eller kjølt tilstand.

OM2

10 d ved 40 °C

All langtidslagring ved
romtemperatur eller lavere,
herunder oppvarming til 70 °C i
høyst 2 timer, eller oppvarming
til 100 °C i høyst 15 minutter.

OM3

2 t ved 70 °C

Alle kontaktforhold som omfatter
oppvarming til 70 °C i høyst 2
timer, eller oppvarming til 100 °C
i høyst 15 minutter, som ikke
følges av langtidslagring ved
romtemperatur eller kjølt tilstand.

OM4

1 t ved 100 °C

Anvendelse ved høy temperatur for
alle næringsmiddelsimulanter ved
en temperatur på høyst 100 °C.

OM5

2 t ved 100 °C eller ved reflukstemperatur, eller 1 t
ved 121 °C

Anvendelse ved høy temperatur ved
høyst 121 °C.

OM6

4 t ved 100 °C eller ved reflukstemperatur

Alle kontaktforhold med
næringsmiddelsimulant A, B eller
C, ved temperatur på over 40 °C.

OM7

2 t ved 175 °C

Anvendelse ved høy temperatur
med fete næringsmidler under mer
krevende forhold enn OM5.

Beregnede forhold for kontakt med
næringsmidler

Prøving OM7 omfatter også forhold for kontakt med næringsmidler beskrevet for OM1, OM2, OM3,
OM4 og OM5. Den representerer de verst tenkelige forholdene for fete næringsmiddelsimulanter som er i
kontakt med andre polymerer enn polyolefiner. Dersom det ikke er teknisk mulig å gjennomføre OM7 med
næringsmiddelsimulant D2, kan prøvingen erstattes som fastsatt i nr. 3.2.
Prøving OM6 omfatter også forhold for kontakt med næringsmidler beskrevet for OM1, OM2, OM3, OM4 og
OM5. Den representerer de verst tenkelige forholdene for næringsmiddelsimulant A, B og C som er i kontakt
med andre polymerer enn polyolefiner.
Prøving OM5 omfatter også forhold for kontakt med næringsmidler beskrevet for OM1, OM2, OM3 og
OM4. Den representerer de verst tenkelige forholdene for alle næringsmiddelsimulanter som er i kontakt med
polyolefiner.
Prøving OM2 omfatter også forhold for kontakt med næringsmidler beskrevet for OM1 og OM3.
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Erstatningsprøving for OM7 med næringsmiddelsimulant D2
Dersom det IKKE er teknisk mulig å gjennomføre OM7 med næringsmiddelsimulant D2, kan prøvingen
erstattes av prøving OM8 eller OM9. Begge prøvingsforholdene beskrevet under den respektive prøvingen,
skal gjennomføres med et nytt prøveeksemplar.

Prøvingsnummer

3.3.

Beregnede forhold for kontakt
med næringsmidler

Prøvingsforhold

Omfatter de beregnede forholdene
for kontakt med næringsmidler
som er beskrevet i

OM8

N æ r i n g s m i d d e l s i m u l a n t Bare anvendelse ved høy
E i 2 timer ved 175 °C og temperatur
næringsmiddelsimulant D2 i
2 timer ved 100 °C

OM1, OM3, OM4, OM5 og
OM6

OM9

Næringsmiddelsimulant
E i 2 timer ved 175 °C og
næringsmiddelsimulant D2 i
10 dager ved 40 °C

OM1, OM2, OM3, OM4,
OM5 og OM6

Anvendelse ved høy
temperatur, herunder
langtidslagring ved
romtemperatur

Flergangsgjenstander
Dersom et materiale eller en gjenstand er beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler gjentatte ganger,
skal migrasjonsprøvingene utføres tre ganger på en enkelt prøve, og det skal hver gang brukes en ny del av
næringsmiddelsimulanten.
Samsvar skal kontrolleres på grunnlag av den migrasjonen som konstateres ved den tredje prøvingen. Dersom
det foreligger sikre bevis for at migrasjonen ikke økes ved den andre og tredje prøvingen, og dersom den
samlede migrasjonsgrensen ikke overskrides ved den første prøvingen, er det imidlertid ikke nødvendig med
ytterligere prøving.

3.4.

Screeningmetoder
Til undersøkelse av om et materiale eller en gjenstand overholder migrasjonsgrensene kan det anvendes hvilken
som helst av følgende metoder, som anses å være mer krevende enn kontrollmetoden beskrevet i nr. 3.1 og 3.2.

3.4.1.

Restinnhold
Til undersøkelse av samlet migrasjon kan migrasjonspotensialet beregnes på grunnlag av restinnholdet av
migrerbare stoffer bestemt ved en fullstendig ekstraksjon av materialet eller gjenstanden.

3.4.2.

Erstatninger for næringsmiddelsimulanter
Til undersøkelse av spesifikk migrasjon kan næringsmiddelsimulanter erstattes dersom det er vitenskapelig
bevist at næringsmiddelsimulanterstatninger overvurderer migrasjon sammenlignet med foreskrevne
næringsmiddelsimulanter.
KAPITTEL 4
Anvendelse av korreksjonsfaktorer ved sammenligning av resultatene fra migrasjonsprøvingen med
migrasjonsgrensene

4.1. Korreksjon av spesifikk migrasjon i næringsmidler som inneholder mer enn 20 % fett, ved hjelp av
fettreduksjonsfaktoren (FRF)
For lipofile stoffer som det i kolonne 7 i vedlegg I er angitt at FRF kan anvendes for, kan den spesifikke
migrasjonen korrigeres med FRF. FRF bestemmes i henhold til formelen FRF = (g fett i næringsmiddel / kg
næringsmiddel)/200 = (% fett × 5)/100.
FRF skal anvendes i samsvar med følgende regler.
Resultatene fra migrasjonsprøvingen skal deles med FRF før de sammenlignes med migrasjonsgrensene.
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Korreksjonen med FRF skal ikke anvendes i følgende tilfeller:
(a) dersom materialet eller gjenstanden er i kontakt med eller er beregnet på å komme i kontakt med
næringsmidler beregnet på spedbarn og småbarn som definert i direktiv 2006/141/EF og 2006/125/EF,
(b) når det dreier seg om materialer og gjenstander der det ikke er praktisk mulig å beregne forholdet mellom
overflaten og mengden næringsmidler som er i kontakt med overflaten, for eksempel på grunn av deres
form eller bruk, og migrasjonen beregnes ved hjelp av den konvensjonelle omregningsfaktoren for
overflate/volum på 6 dm2/kg.
Anvendelsen av FRF skal ikke føre til en spesifikk migrasjon som overstiger den samlede migrasjonsgrensen.
4.2.

Korreksjon av migrasjon i næringsmiddelsimulant D2
For næringsmiddelgrupper der krysset i underkolonne D2 i kolonne 3 i tabell 2 i vedlegg III følges av et tall,
skal resultatet fra prøvingen av migrasjon til næringsmiddelsimulant D2 deles med dette tallet.
Resultatene fra migrasjonsprøvingen skal deles med korreksjonsfaktoren før de sammenlignes med
migrasjonsgrensene.
Korreksjonen kan ikke anvendes på den spesifikke migrasjonen for stoffer på EU-listen i vedlegg I som den
spesifikke migrasjonsgrensen er fastsatt til ikke påviselig for i kolonne 8, og for ikke-oppførte stoffer som
brukes bak en funksjonell plastbarriere omfattet av reglene i artikkel 13 nr. 2 bokstav b), som ikke skal migrere
i påviselige mengder.

4.3.

Kombinasjon av korreksjonsfaktor 4.1 og 4.2
Korreksjonsfaktorene beskrevet i nr. 4.1 og 4.2 kan kombineres for migrasjon av stoffer som FRF kan anvendes
på dersom prøvingen gjennomføres i næringsmiddelsimulant D2, ved å multiplisere de to faktorene. Den
anvendte faktoren skal ikke overstige 5.

_________
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VEDLEGG VI

Sammenligningstabeller
Direktiv 2002/72/EF

Denne forordning

Artikkel 1 nr. 1

Artikkel 1

Artikkel 1 nr. 2, 3 og 4

Artikkel 2

Artikkel 1a

Artikkel 3

Artikkel 3 nr. 1, artikkel 4 nr. 1 og artikkel 5

Artikkel 5

Artikkel 4 nr. 2, artikkel 4a nr. 1 og 4, artikkel 4d, vedlegg II nr. 2 og 3 og
vedlegg III nr. 2 og 3

Artikkel 6

Artikkel 4a nr. 3 og 6

Artikkel 7

Vedlegg II nr. 4 og vedlegg III nr. 4

Artikkel 8

Artikkel 3 nr. 1 og artikkel 4 nr. 1

Artikkel 9

Artikkel 6

Artikkel 10

Artikkel 5a nr. 1 og vedlegg I nr. 8

Artikkel 11

Artikkel 2

Artikkel 12

Artikkel 7a

Artikkel 13

Artikkel 9 nr. 1 og 2

Artikkel 15

Artikkel 9 nr. 3

Artikkel 16

Artikkel 7 og vedlegg I nr. 5a

Artikkel 17

Artikkel 8

Artikkel 18

Vedlegg II nr. 3 og vedlegg III nr. 3

Artikkel 19

Vedlegg I, vedlegg II, vedlegg IV, vedlegg IVa, vedlegg V del B og
vedlegg VI

Vedlegg I

Vedlegg II nr. 2, vedlegg III nr. 2 og vedlegg V del A

Vedlegg II

Artikkel 8 nr. 5 og vedlegg VIa

Vedlegg IV

Vedlegg I

Vedlegg V

Direktiv 93/8/EØF

Denne forordning

Artikkel 1

Artikkel 11

Artikkel 1

Artikkel 12

Artikkel 1

Artikkel 18

Vedlegg

Vedlegg III

Vedlegg

Vedlegg V

Direktiv 97/48/EF

Denne forordning

Vedlegg

Vedlegg III

Vedlegg

Vedlegg V
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2016/EØS/12/22

av 15. mars 2011
om endring av vedlegg XIII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om
registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

tatt hensyn til den erfaring som allerede er gjort med
identifikasjon av slike stoffer, for å sikre et høyt vernenivå
for menneskers helse og miljøet.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering
og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier
(REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå,
om endring av direktiv 1999/45/EF og om oppheving av
rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning
(EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og
kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og
2000/21/EF(1), særlig artikkel 131, og

4)

Den revisjonen som Kommisjonen har foretatt i henhold
til artikkel 138 nr. 5 i forordning nr. 1907/2006, har vist at
vedlegg XIII til forordningen bør endres.

5)

Erfaringen viser at det med henblikk på en fullgod
identifikasjon av PBT- og vPvB-stoffer er nødvendig å
foreta en samlet vurdering av alle relevante opplysninger
ved å bestemme deres beviskraft på grunnlag av en
sammenligning med kriteriene i avsnitt 1 i vedlegg XIII.

6)

En bestemmelse av dataenes beviskraft er særlig relevant i
tilfeller der kriteriene angitt i avsnitt 1 i vedlegg XIII ikke
kan anvendes direkte på de tilgjengelige opplysningene.

7)

Ved PBT‑ og vPvB-vurdering av et stoff i forbindelse
med registrering bør registrantene derfor vurdere alle
opplysningene i den tekniske dokumentasjonen.

8)

Dersom den tekniske dokumentasjonen for ett eller flere
endepunkter inneholder bare de opplysningene som
kreves i henhold til vedlegg VII og VIII til forordning
(EF) nr. 1907/2006, kan det være tilfeller der det ut
fra de tilgjengelige opplysningene ikke er mulig å
treffe en endelig konklusjon om stoffenes PBT- eller
vPvB-egenskaper. I slike tilfeller bør opplysningene i
den tekniske dokumentasjonen brukes for å kartlegge
stoffenes P‑, B‑ eller T‑egenskaper.

9)

For å unngå unødige undersøkelser er det bare i tilfeller
der kartleggingsundersøkelsen viser mulige P-, Beller T-egenskaper eller vP- eller vB-egenskaper at
registranten bør framskaffe ytterligere opplysninger
eller foreslå ytterligere prøving for å fullføre PBT- og
vPvB-vurderingen, med mindre registranten innfører
eller anbefaler tilstrekkelige risikohåndteringstiltak eller
driftsvilkår. Av samme grunn bør registrantene ikke
være forpliktet til å framskaffe ytterligere opplysninger
eller foreslå ytterligere prøving dersom det ved
kartleggingsundersøkelsen ikke vises tegn på P- eller
B-egenskaper.

ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 kan stoffer som
er persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT-stoffer)
eller svært persistente og svært bioakkumulerende (vPvBstoffer) i samsvar med kriteriene angitt i vedlegg XIII,
oppføres i vedlegg XIV i samsvar med framgangsmåten
fastsatt i artikkel 58. Dessuten er det i forordning
(EF) nr. 1907/2006 fastsatt en registreringsplikt for
framstillere eller importører i Unionen av et stoff
alene, i stoffblandinger eller i produkter, og som et
ledd i vurderingen av kjemikaliesikkerhet i henhold til
vedlegg I, skal registrantene foreta en PBT- og vPvBvurdering av stoffet som i første omgang omfatter en
sammenligning med kriteriene i vedlegg XIII til samme
forordning.
I henhold til artikkel 138 nr. 5 i forordning nr. 1907/2006
skal Kommisjonen innen 1. desember 2008 revidere
vedlegg XIII for å vurdere om kriteriene for identifikasjon
av stoffer som er persistente, bioakkumulerende og
giftige eller svært persistente og svært bioakkumulerende,
er hensiktsmessige, med sikte på å foreslå eventuelle
endringer.
Erfaring på internasjonalt plan viser at stoffer med
egenskaper som gjør dem persistente, bioakkumulerende
og giftige, eller svært persistente og svært
bioakkumulerende, gir grunn til svært alvorlig bekymring.
Kommisjonen har derfor ved revisjonen av vedlegg XIII

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 69 av 16.3.2011, s. 7, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 130/2011 av 2. desember 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 15 av 15.3.2012, s. 16.
(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1.
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Artikkel 2

10) Ettersom stoffer kan ha én eller flere bestanddeler med
PBT- eller vPvB-egenskaper, eller kan omdannes eller
nedbrytes til produkter med slike egenskaper, bør det
ved identifikasjonen også tas hensyn til PBT- eller vPvBegenskapene hos slike bestanddeler og omdannings- og/
eller nedbrytingsprodukter.

1. Registreringer av stoffer i henhold til forordning (EF)
nr. 1907/2006 og ajourføringer i henhold til artikkel 22 i samme
forordning, kan framlegges i samsvar med vedlegget til denne
forordning fra 19. mars 2011, og skal være i samsvar med
denne forordning fra 19. mars 2013.

11) Forordning (EF) nr. 1907/2006 bør derfor endres.
2. Registreringer av stoffer i henhold til forordning (EF)
nr. 1907/2006 som ikke er i samsvar med vedlegget til denne
forordning, skal ajourføres slik at de senest 19. mars 2013 er i
samsvar med denne forordning. Artikkel 22 nr. 5 i forordning
(EF) nr. 1907/2006 får ikke anvendelse på slike ajourføringer.

12) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i forordning
(EF) nr. 1907/2006 —
VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1

Artikkel 3

Vedlegg XIII til forordning (EF) nr. 1907/2006 erstattes med
teksten i vedlegget til denne forordning.

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

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

Utferdiget i Brussel, 15. mars 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
______
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VEDLEGG

«VEDLEGG XIII

KRITERIER FOR IDENTIFIKASJON AV PERSISTENTE, BIOAKKUMULERENDE OG GIFTIGE
STOFFER OG SVÆRT PERSISTENTE OG SVÆRT BIOAKKUMULERENDE STOFFER
I dette vedlegg fastsettes kriteriene for identifikasjon av persistente, bioakkumulerende og giftige stoffer (PBT‑stoffer)
og svært persistente og svært bioakkumulerende stoffer (vPvB-stoffer), samt de opplysningene som skal tas i betraktning
ved vurdering av et stoffs P-, B- og T-egenskaper.
Ved identifikasjon av PBT- og vPvB-stoffer skal dataenes beviskraft bestemmes på grunnlag av uttalelser fra sakkyndige
ved å sammenligne alle relevante og tilgjengelige opplysninger oppført i avsnitt 3.2 med kriteriene angitt i avsnitt 1.
Dette gjelder særlig dersom kriteriene angitt i avsnitt 1 ikke kan anvendes direkte på de tilgjengelige opplysningene.
Bestemmelse av dataenes beviskraft betyr at alle tilgjengelige opplysninger som har betydning for identifikasjonen
av et PBT- eller vPvB-stoff, blir vurdert i sammenheng, som resultatene av overvåking og modellberegning, egnede
in‑vitro-forsøk, relevante data fra forsøk på dyr, opplysninger fra anvendelsen av kategorimetoden (gruppering,
sammenligning), (Q)SAR‑resultater, virkninger observert hos mennesker, for eksempel data fra arbeidsmedisin og
data fra ulykkesdatabaser, epidemiologiske og kliniske undersøkelser og godt dokumenterte studier av enkelttilfeller
og observasjoner. Dataenes kvalitet og sammenheng skal tillegges egnet vekt. De tilgjengelige resultatene skal, uansett
deres enkelte konklusjoner, sammen tas i betraktning ved bestemmelse av dataenes beviskraft.
Opplysningene som brukes ved vurderingen av PBT- eller vPvB-egenskaper, skal bygge på data som er framkommet
under relevante forhold.
Ved identifikasjonen skal det også tas hensyn til PBT- og vPvB-egenskapene hos stoffets relevante bestanddeler og
relevante omdannings- og/eller nedbrytingsprodukter.
Dette vedlegg får anvendelse på alle organiske stoffer, herunder metallorganiske stoffer.
1.

KRITERIER FOR IDENTIFIKASJON AV PBT- OG vPvB-STOFFER

1.1.

PBT-stoffer
Et stoff som oppfyller kriteriene for persistens, bioakkumulering og giftighet i avsnitt 1.1.1, 1.1.2 og 1.1.3, skal
anses som et PBT‑stoff.

1.1.1. Persistens
Et stoff oppfyller persistenskriteriet (P) dersom
a) halveringstiden for nedbryting i sjøvann er over 60 dager,
b) halveringstiden for nedbryting i ferskvann eller vann i elvemunninger er over 40 dager,
c) halveringstiden for nedbryting i sedimenter i sjøvann er over 180 dager,
d) halveringstiden for nedbryting i sedimenter i ferskvann eller vann i elvemunninger er over 120 dager, eller
e) halveringstiden for nedbryting i jord er over 120 dager.
1.1.2. Bioakkumulering
Et stoff oppfyller bioakkumuleringskriteriet (B) dersom biokonsentrasjonsfaktoren i arter som lever i vann, er
over 2 000.
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1.1.3. Giftighet
Et stoff oppfyller giftighetskriteriet (T) dersom
a) langtidskonsentrasjon uten observert virkning (NOEC) eller EC10 for sjøvanns- eller ferskvannsorganismer
er under 0,01 mg/l,
b) 	 stoffet oppfyller kriteriene for klassifisering som kreftframkallende (kategori 1A eller 1B), skadelig for
arvestoffet i kjønnsceller (kategori 1A eller 1B) eller reproduksjonstoksisk (kategori 1A, 1B eller 2) i
henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008, eller
c) 	 det finnes andre bevis på kronisk giftighet identifisert ved at stoffet oppfyller kriteriene for klassifisering
som stoff med giftvirkning på bestemte organer etter gjentatt eksponering (STOT RE, kategori 1 eller 2) i
henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008.
1.2.

vPvB-stoffer
Et stoff som oppfyller kriteriene for persistens og bioakkumulering i avsnitt 1.2.1 og 1.2.2, skal anses som et
vPvB‑stoff.

1.2.1. Persistens
Et stoff oppfyller kriteriet som svært persistent (vP) dersom
a) halveringstiden for nedbryting i sjøvann, ferskvann eller vann i elvemunninger er over 60 dager,
b) halveringstiden for nedbryting i sedimenter i sjøvann, ferskvann eller vann i elvemunninger er over
180 dager, eller
c) halveringstiden for nedbryting i jord er over 180 dager.
1.2.2. Bioakkumulering
Et stoff oppfyller kriteriet som svært bioakkumulerende (vB) dersom biokonsentrasjonsfaktoren i arter som
lever i vann, er over 5 000.
2.

KARTLEGGING OG VURDERING AV P-, vP-, B-, vB- og T-EGENSKAPER

2.1.

Registrering
Ved identifikasjon av PBT‑  og vPvB‑stoffer i registreringsdokumentasjonen skal registranten ta hensyn til
opplysningene i vedlegg I og i avsnitt 3 i dette vedlegg.
Dersom den tekniske dokumentasjonen for ett eller flere endepunkter inneholder bare de opplysningene som
kreves i henhold til vedlegg VII og VIII, skal registranten ta hensyn til opplysninger som er relevante for
kartlegging av P-, B- eller T-egenskaper, i samsvar med avsnitt 3.1 i dette vedlegg. Dersom resultatene av
kartleggingsundersøkelsene eller andre opplysninger tyder på at stoffet kan ha PBT- eller vPvB-egenskaper,
skal registranten framskaffe ytterligere relevante opplysninger, som fastsatt i avsnitt 3.2 i dette vedlegg.
Dersom framskaffelsen av ytterligere relevante opplysninger krever opplysninger oppført i vedlegg IX eller X,
skal registranten framlegge et forslag til forsøk. Dersom framstillings- og bruksvilkårene for stoffet oppfyller
vilkårene angitt i avsnitt 3.2 bokstav b) eller c) i vedlegg XI, kan de ytterligere opplysningene utelates, og
stoffet blir da betraktet som et PBT- eller vPvB-stoff i registreringsdokumentasjonen. Det er ikke nødvendig å
framskaffe ytterligere opplysninger til vurderingen av stoffets PBT- eller vPvB-egenskaper dersom resultatene
av kartleggingsundersøkelsen eller andre opplysninger ikke viser noen tegn på P- eller B-egenskaper.

2.2.

Godkjenning
Ved utarbeiding av dokumentasjon med henblikk på å identifisere stoffene nevnt i artikkel 57 bokstav d)
og e) skal det tas hensyn til relevante opplysninger fra registreringsdokumentasjonen og andre tilgjengelige
opplysninger som beskrevet i avsnitt 3.

3.

RELEVANTE OPPLYSNINGER FOR KARTLEGGING OG VURDERING AV P-, vP-, B-, vB- OG
T-EGENSKAPER

3.1.

Opplysninger i forbindelse med kartlegging
Følgende opplysninger skal tas i betraktning ved undersøkelser med sikte på kartlegging av P-, vP-, B-, vB- og
T-egenskaper i tilfellene nevnt i avsnitt 2.1 annet ledd og kan tas i betraktning ved undersøkelser med sikte på
kartlegging av P-, vP-, B-, vB- og T-egenskaper i henhold til avsnitt 2.2.

25.2.2016

25.2.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

3.1.1. Angivelse av P- og vP-egenskaper
a) resultater av prøvinger av god biologisk nedbrytbarhet i samsvar med avsnitt 9.2.1.1 i vedlegg VII,
b) resultater av andre kartleggingsundersøkelser (f.eks. utvidet prøving av god biologisk nedbrytbarhet og
prøving av iboende biologisk nedbrytbarhet),
c) resultater oppnådd ved hjelp av (Q)SAR-modeller for biologisk nedbrytbarhet i samsvar med avsnitt 1.3 i
vedlegg XI,
d) andre opplysninger, forutsatt at deres egnethet og pålitelighet i rimelig grad kan dokumenteres.
3.1.2. Angivelse av B- og vB-egenskaper
a) 	 fordelingskoeffisienten oktanol/vann bestemt ved forsøk i samsvar med avsnitt 7.8 i vedlegg VII eller
beregnet ved hjelp av (Q)SAR-modeller i samsvar med avsnitt 1.3 i vedlegg XI,
b) andre opplysninger, forutsatt at deres egnethet og pålitelighet i rimelig grad kan dokumenteres.
3.1.3. Angivelse av T-egenskaper
a) korttidsgiftighet i vann i samsvar med avsnitt 9.1 i vedlegg VII og avsnitt 9.1.3 i vedlegg VIII,
b) andre opplysninger, forutsatt at deres egnethet og pålitelighet i rimelig grad kan dokumenteres.
3.2.

Opplysninger i forbindelse med vurdering
Følgende opplysninger skal tas i betraktning ved vurdering av P-, vP-, B-, vB- og T-egenskaper på grunnlag av
en bestemmelse av dataenes beviskraft:

3.2.1. Vurdering av P- eller vP-egenskaper
a) 	 resultater av simuleringsforsøk med nedbryting i overflatevann,
b) resultater av simuleringsforsøk med nedbryting i jord,
c) resultater av simuleringsforsøk med nedbryting i sedimenter,
d) andre opplysninger, f.eks. fra feltundersøkelser eller overvåkingsundersøkelser, forutsatt at opplysningenes
egnethet og pålitelighet i rimelig grad kan dokumenteres.
3.2.2. Vurdering av B- eller vB-egenskaper
a) resultater av en undersøkelse av biokonsentrasjon eller bioakkumulering hos arter som lever i vann,
b) andre opplysninger om bioakkumuleringspotensial, forutsatt at deres egnethet og pålitelighet i rimelig grad
kan dokumenteres, f.eks.:
–

resultater av en undersøkelse av bioakkumulering hos arter som lever på land,

–

data fra vitenskapelige analyser av kroppsvæsker eller vev fra mennesker, som blod, melk eller fett,

–

påvisning av forhøyede nivåer hos biota, særlig hos utryddelsestruede arter eller sårbare populasjoner,
sammenlignet med nivåene i deres omliggende miljø,

–

resultater av en undersøkelse av kronisk giftighet hos dyr,

–

vurdering av stoffets toksikokinetiske atferd,

c) opplysninger om stoffets evne til bioforstørring i næringsmiddelkjeden, om mulig uttrykt ved faktorer for
bioforstørring eller trofisk forstørring.
3.2.3. Vurdering av T-egenskaper
a) resultater av undersøkelser av langtidsgiftighet hos virvelløse dyr i samsvar med avsnitt 9.1.5 i vedlegg IX,
b) 	 resultater av undersøkelser av langtidsgiftighet hos fisk i samsvar med avsnitt 9.1.6 i vedlegg IX,
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c) resultater av veksthemmingsundersøkelser av vannplanter i samsvar med avsnitt 9.1.2 i vedlegg VII.
d) 	 stoffet oppfyller kriteriene for klassifisering som kreftframkallende i kategori 1A eller 1B (tildelte
faresetninger: H350 eller H350i), skadelig for arvestoffet i kjønnsceller i kategori 1A or 1B (tildelt
faresetning: H340), reproduksjonstoksisk i kategori 1A, 1B og/eller 2 (tildelte faresetninger: H360, H360F,
H360D, H360FD, H360Fd, H360fD, H361, H361f, H361d eller H361fd) eller som stoff med giftvirkning
på bestemte organer etter gjentatt eksponering i kategori 1 eller 2 (tildelt faresetning: H372 eller H373), i
henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008,
e) resultater av undersøkelser av langtidsgiftighet eller reproduksjonstoksisitet hos fugler i samsvar med
avsnitt 9.1.6 i vedlegg X,
f)

andre opplysninger, forutsatt at deres egnethet og pålitelighet i rimelig grad kan dokumenteres.»

____________

25.2.2016

25.2.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 12/365

2016/EØS/12/23

KOMMISJONSAVGJERD
av 21. mai 2010
om skiping av eit register over biocidprodukt
[meld under nummeret K(2010) 3180]
(2010/296/EU)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR,

4)

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske
unionen,

TEKE DENNE AVGJERDA:

med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF
av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter(1),
særleg artikkel 18 nr. 4, og

Det vert skipa eit register over biocidprodukt.

ut frå desse synsmåtane:
1)

2)

3)

For å gjere det lettare for medlemsstatane å oppfylle
kravet om å sende inn opplysningar om godkjenning og
registrering av biocidprodukt som er fastsette i artikkel 18
nr. 1 i direktiv 98/8/EF, bør det skipast eit standardisert
informasjonssystem på EU-plan i form av eit register over
biocidprodukt, heretter kalla «registeret».
For å sikre samsvar mellom opplysningane skal alle
medlemsstatane nytte registeret til å leggje inn dei
opplysningane som krevst i medhald av artikkel 18 nr. 1 i
direktiv 98/8/EF.
Ettersom det standardiserte informasjonssystemet
framleis er under utvikling, bør denne avgjerda nyttast på
eit seinare tidspunkt.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 126 av 22.5.2010, s. 26, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 130/2011 av 2. desember 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 15 av 15.3.2012, s. 16.
(1) TEF L 123 av 24.4.1998, s. 1.

Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar
med fråsegna frå Det faste utvalet for biocidprodukt —

Artikkel 1

Artikkel 2
Medlemsstatane skal leggje inn dei opplysningane som krevst i
medhald av artikkel 18 nr. 1 i direktiv 98/8/EF i registeret over
biocidprodukt.
Artikkel 3
Denne avgjerda skal nyttast frå 1. juli 2010.
Artikkel 4
Denne avgjerda er retta til medlemsstatane.
Utferda i Brussel, 21. mai 2010.
For Kommisjonen
Janez POTOČNIK
Medlem av Kommisjonen
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av 19. april 2010
om Den europeiske database for medisinsk utstyr (Eudamed)
[meddelt under nummer K(2010) 2363]
(2010/227/EU)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

og overvåkingsdata, ved å dele informasjon om data
fra kliniske undersøkelser samt å bidra til ensartet
anvendelse av nevnte direktiver, særlig når det gjelder
registreringskrav.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
3)

Databasen bør derfor inneholde de data som kreves i
henhold til direktiv 90/385/EØF, 93/42/EØF og 98/79/
EF, særlig om registrering av produsenter og utstyr,
data knyttet til sertifikater som er utstedt eller fornyet,
endret, supplert, opphevet, tilbakekalt eller avslått, data
innhentet i samsvar med overvåkingsprosedyren og data
om kliniske undersøkelser.

4)

En slik database er utviklet av Europakommisjonen
i samarbeid med medlemsstatene under navnet «Den
europeiske database for medisinsk utstyr (Eudamed)» og
blir brukt av flere medlemsstater på frivillig basis.

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/79/
EF av 27. oktober 1998 om medisinsk utstyr til in vitrodiagnostikk(3), særlig artikkel 12 nr. 3, og

5)

Dataene bør legges inn i databasen ved hjelp av
foreskrevne dataoverføringsmetoder.

ut fra følgende betraktninger:

6)

For å muliggjøre en ensartet beskrivelse av det
aktuelle utstyret og effektiv bruk av databasen, er det
hensiktsmessig å bruke en internasjonalt anerkjent
nomenklatur for medisinsk utstyr når data legges inn i
Eudamed. Ettersom data kan legges inn på alle offisielle
fellesskapsspråk, bør det brukes en numerisk kode som
gjør det enkelt å søke på utstyr.

7)

Den globale nomenklaturen for medisinsk utstyr som er
utviklet basert på EN ISO 15225:2000 Nomenklatur —
Spesifikasjoner for et nomenklatursystem for medisinsk
utstyr til utveksling av regulatorisk informasjon, er
en slik internasjonalt anerkjent nomenklatur. Behovet
for å opprette og vedlikeholde Eudamed og starte
gjennomføringen av den globale nomenklaturen for
medisinsk utstyr som et grunnlag for nevnte database, ble
fastslått i Rådets konklusjoner av 2. desember 2003 om
medisinsk utstyr(4).

under henvisning til rådsdirektiv 90/385/EØF av 20. juni 1990
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om aktivt
implanterbart medisinsk utstyr(1), særlig artikkel 10b nr. 3,

under henvisning til rådsdirektiv 93/42/EØF av 14. juni 1993
om medisinsk utstyr(2), særlig artikkel 14a nr. 3,

1)

Direktiv 90/385/EØF, 93/42/EØF og 98/79/EF inneholder
bestemmelser om en europeisk database for medisinsk
utstyr som krever at det opprettes en slik database.

2)

Formålet med Den europeiske database for medisinsk
utstyr er å styrke markedstilsynet ved å gi vedkommende
myndigheter rask tilgang til opplysninger om
produsenter og deres representanter, utstyr, sertifikater

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 102 av 23.4.2010, s. 45, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 131/2011 av 2. desember 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 15 av 15.3.2012, s. 18.
(1) EFT L 189 av 20.7.1990, s. 17.
(2) EFT L 169 av 12.7.1993, s. 1.
(3) EFT L 331 av 7.12.1998, s. 1.

(4)

EUT C 20 av 24.1.2004, s. 1.
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En passende overgangsperiode er nødvendig for å gi
medlemsstatene mulighet til å forberede den obligatoriske
bruken av Eudamed og ta hensyn til endringene som ble
innført ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/47/
EF av 5. september 2007 om endring av rådsdirektiv
90/385/EØF om tilnærming av medlemsstatenes
lovgivning om aktivt implanterbart medisinsk utstyr,
rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr og direktiv
98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter(5).
Medlemsstatene bør bare pålegges å legge inn data
som foreligger før 1. mai 2011, i det omfang som er
nødvendig for den framtidige funksjonen til Eudamed.
For at Eudamed skal bli så fullstendig som mulig, er det
nødvendig å legge inn data som foreligger før 1. mai 2011
om produsenten, dennes representant og registrering av
utstyr, som kreves i henhold til direktiv 93/42/EØF og
98/79/EF, i det format som dataene er tilgjengelig i på
nasjonalt plan.

10) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med
uttalelse fra Komiteen for medisinsk utstyr —
TRUFFET DENNE BESLUTNING:
Artikkel 1
Ved denne beslutning opprettes Den europeiske database for
medisinsk utstyr (Eudamed) som database i henhold til artikkel
10b nr. 3 i direktiv 90/385/EØF, artikkel 14a nr. 3 i direktiv
93/42/EØF og artikkel 12 nr. 3 i direktiv 98/79/EF.
Artikkel 2
Medlemsstatene skal sikre at dataene nevnt i bokstav a) og b) i
artikkel 10b nr. 1 i direktiv 90/385/EØF, bokstav a), b) og c) i
artikkel 14a nr. 1 i direktiv 93/42/EØF og bokstav a), b) og c)
i artikkel 12 nr. 1 i direktiv 98/79/EF, legges inn i Eudamed i
samsvar med vedlegget til denne beslutning.
Når det gjelder kliniske undersøkelser, skal medlemsstatene
sikre at et utdrag av erklæringene nevnt i artikkel 10 nr. 1 i
direktiv 90/385/EØF og i artikkel 15 nr. 1 i direktiv 93/42/EØF
samt opplysningene nevnt i artikkel 10 nr. 3 og 4 i direktiv

(5)

EUT L 247 av 21.9.2007, s. 21.
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90/385/EØF og i artikkel 15 nr. 6 og 7 i direktiv 93/42/EØF,
legges inn i Eudamed i samsvar med vedlegget til denne
beslutning.
Artikkel 3
Eudamed skal bruke Hypertext Transfer Protocol Secure
(HTTPS) og Extensible Mark-up Language (XML).
Artikkel 4
Når data legges inn i Eudamed, kan medlemsstatene velge å
legge inn data direkte eller å laste opp XML-filer.
Medlemsstatene skal sikre at medisinsk utstyr beskrives med en
kode fra en internasjonalt anerkjent nomenklatur for medisinsk
utstyr når data legges inn i Eudamed.
Artikkel 5
Når det gjelder data som forelå før datoen nevnt i artikkel 6, skal
medlemsstatene sikre at data om registrering av produsenter,
deres representanter og utstyr legges inn i Eudamed i samsvar
med artikkel 14a nr. 1 bokstav a) i direktiv 93/42/EØF og
artikkel 12 nr. 1 bokstav a) i direktiv 98/79/EF.
Opplysningene skal legges inn senest 30. april 2012.
Artikkel 6
Medlemsstatene skal anvende denne beslutning fra 1. mai 2011.
Artikkel 7
Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 19. april 2010.

For Kommisjonen
John DALLI
Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG
Tabell med detaljerte opplysninger om de obligatoriske feltene i de respektive modulene i Eudamed i henhold
til forpliktelsene som følger av direktiv 93/42/EØF, 90/385/EØF og 98/79/EF
Direktiv 93/42/EØF

Artikkel 14a nr. 1) bokstav a)
og artikkel 14 nr. 1 og 2

Minstekrav for innlegging av opplysninger i Eudamed

1.

Aktør (produsent/representant):
a) Navn
b) Adresse
c) Sted
d) Postnummer
e) Land
f)

Telefon eller e-post

g) Stilling
2.

Utstyr
a) Internasjonalt anerkjent nomenklaturkode (for data generert etter 1. mai
2011)
b) Utstyrets navn/merke, eller generisk navn dersom navn/merke ikke foreligger

Artikkel 14a nr. 1 bokstav b)

3.

Sertifikat:
a) Sertifikatnummer
b) Sertifikattype
c) Utstedelsesdato
d) Utløpsdato
e) Produsent og, dersom relevant, dennes representant (se felter under 1. Aktør)
f)

Meldt organ (valgt fra systemet)

g) Beskrivelse av generelt virkeområde og, dersom relevant, nærmere
opplysninger om utstyret (se felter under 2. Utstyr)
h) Status og, dersom relevant, årsakene til vedtak fra meldt organ

Artikkel 14a nr. 1) bokstav c)
og artikkel 10 nr. 3

4.

Hendelse (rapport fra nasjonal vedkommende myndighet):
a) Den vedkommende myndighets referanse
b) Produsent og, dersom relevant, dennes representant (se felter under 1. Aktør)
c) Kontaktperson hos produsenten
d) Produsentens referanse/FSCA-nr. (korrigerende sikkerhetstiltak)
e) Utstyr (se felter under 2. Utstyr) og, dersom relevant, partinummer,
serienummer, programvareversjon
f)

Meldt organ (valgt fra systemet)

g) Utstyr som man vet finnes på markedet
h) Fortrolig
i)

Fullstendig undersøkelse

j)

Bakgrunnsopplysninger (beskrivelse)

k) Konklusjon
l)

Anbefaling

m) Tiltak og beskrivelse av tiltak

25.2.2016
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Artikkel 14a nr. 1) bokstav d)
og artikkel 15 nr. 1, 6 og 7

5.

Nr. 12/369

Klinisk undersøkelse:
a) Produsent og, dersom relevant, dennes representant (se felter under 1. Aktør)
b) Utstyr (se felter under 2. Utstyr)
c) Navn på undersøkelsen
d) Protokollnummer
e) Hovedmål
f) Kontaktperson

hos

vedkommende

myndighet

for

denne

kliniske

undersøkelsen
g) Vedtak fattet av vedkommende myndighet i henhold til artikkel 15 nr. 6, dato
og årsak
h) Tidlig avslutning av sikkerhetsårsaker i henhold til artikkel 15 nr. 7, dato og
årsak
Direktiv 90/385/EØF

Minstekrav for innlegging av opplysninger i Eudamed

Artikkel 10b nr. 1 bokstav a)

6.

Utstyr (se felter under 3. Sertifikat)

Artikkel 10b nr. 1 bokstav b)
og artikkel 8 nr. 3

7.

Hendelse (se felter under 4. Hendelse)

Artikkel 10b nr. 1 bokstav c)
og artikkel 10 nr. 1, 3 og 4

8.

Klinisk undersøkelse (se felter under 5. Kliniske undersøkelser, bokstav a) til f))
a) Vedtak fattet av vedkommende myndighet i henhold til artikkel 10 nr. 3, dato
og årsaker
b) Tidlig avslutning av sikkerhetsårsaker i henhold til artikkel 10 nr. 4, dato og
årsak

Direktiv 98/79/EF

Artikkel 12 nr. 1 bokstav a)
og artikkel 10 nr. 1, 3 og 4 og
vedlegg VIII nr. 4

Minstekrav for innlegging av opplysninger i Eudamed

Aktør (for alt medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk (IVD):
Produsentens eller representantens adresse (se felter under 1. Aktør)
10. Utstyr:
For alt IVD
9.

a) Utstyr (se felter under 2. Utstyr)
b) Opplysninger om hvorvidt utstyret er nytt
c) Opphør av omsetning
I tillegg for vedlegg II og selvprøving
d) Resultat av vurdering av ytelse, dersom relevant
e) Sertifikater (se felter under 3. Sertifikat)
f) Samsvar med felles tekniske spesifikasjoner, dersom relevant
g) Identifisering av utstyr

Artikkel 12 nr. 1 bokstav b)

11. Sertifikat (se felter under 3. Sertifikat)

Artikkel 12 nr. 1 bokstav c) og 12. Hendelse (se felter under 4. Hendelse)
artikkel 11 nr. 3
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2016/EØS/12/25

KOMMISJONSBESLUTNING
av 9. november 2010

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 2011-2013
[meddelt under nummer K(2010) 7591]
(2010/681/EU)(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR,

4)

Medlemsstatene er forpliktet til å rapportere om
gjennomføringen av nevnte direktiv for tidsrommet
1. januar 2008 til 31. desember 2010 i samsvar med
kommisjonsvedtak 2007/531/EF 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(5),
innen 30. september 2011.

5)

Den fjerde rapporten bør omfatte tidsrommet 1. januar
2011 til 31. desember 2013.

6)

Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 6 i direktiv
91/692/EØF —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til rådsdirektiv 1999/13/EF av 11. mars
1999 om begrensning av utslippene av flyktige organiske
forbindelser som skyldes bruk av organiske løsemidler i visse
virksomheter og anlegg(1), 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)

2)

3)

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.
Medlemsstatene
har
utarbeidet
rapporter
om
gjennomføringen av nevnte direktiv for tidsrommet
1. januar 2003 til 31. desember 2004 i samsvar med
kommisjonsvedtak 2002/529/EF av 27. juni 2002 om
et spørreskjema til medlemsstatenes rapporter 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(3).
Medlemsstatene
har
utarbeidet
rapporter
om
gjennomføringen av nevnte direktiv for tidsrommet
1. januar 2005 til 31. desember 2007 i samsvar med
kommisjonsvedtak 2006/534/EF av 20. juli 2006 om
et spørreskjema for medlemsstatenes rapportering om
gjennomføringen av direktiv 1999/13/EF i perioden
2005-2007(4).

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 292 av 10.11.2010, s. 65, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 132/2011 av 2. desember 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering) og vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 15 av 15.3.2012, s. 19.
(1) EFT L 85 av 29.3.1999, s. 1.
(2) EFT L 377 av 31.12.1991, s. 48.
(3) EFT L 172 av 2.7.2002, s. 57.
(4) EUT L 213 av 3.8.2006, s. 4.

TRUFFET DENNE BESLUTNING:
Artikkel 1
Medlemsstatene skal bruke spørreskjemaet i vedlegget til
denne beslutning når de utarbeider rapporten som skal omfatte
tidsrommet 1. januar 2011 til 31. desember 2013, som skal
framlegges for Kommisjonen i henhold til artikkel 11 nr. 1 i
direktiv 1999/13/EF.
Artikkel 2
Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 9. november 2010.

For Kommisjonen
Janez POTOČNIK
Medlem av Kommisjonen

(5)

EUT L 195 av 27.7.2007, s. 47.
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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 2011-2013
1.

Generell beskrivelse
Gi en utførlig beskrivelse av endringer i nasjonal lovgivning i løpet av rapporteringsperioden for direktiv 1999/13/
EF.

2.

Anlegg omfattet av direktivet

2.1. Angi for hver av de 20 virksomhetene i vedlegg II A.1 og virksomhetene i vedlegg II A.2 hvor mange av de
anleggene som er omfattet av direktiv 1999/13/EF, som 31. desember 2013 inngår i kategoriene nedenfor:
– samlet antall anlegg,
– samlet antall anlegg som også er omfattet av europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/1/EF (IPPC-direktivet),
– samlet antall anlegg som er registrert/godkjent i samsvar med direktiv 1999/13/EF,
– samlet antall anlegg som er registrert/godkjent ved anvendelse av reduksjonsplanen,
– samlet antall anlegg som er innrømmet unntak i samsvar med artikkel 5 nr. 3 bokstav a) i direktiv 1999/13/EF.
Legg ved en liste over de berørte anleggene og gi en begrunnelse av unntaket for hvert enkelt av dem,
– samlet antall anlegg som er innrømmet unntak i samsvar med artikkel 5 nr. 3 bokstav b) i direktiv 1999/13/EF.
Legg ved en liste over de berørte anleggene og gi en begrunnelse av unntaket for hvert enkelt av dem.
2.2. Angi for hver av de 20 virksomhetene i vedlegg II A.1 og virksomhetene i vedlegg II A.2 hvor mange av de
anleggene som er omfattet av direktiv 1999/13/EF, som inngår i kategoriene nedenfor:
– samlet antall nye anlegg som i løpet av rapporteringsperioden ble registrert/godkjent i samsvar med direktiv
1999/13/EF,
– samlet antall vesentlig endrede anlegg som i løpet av rapporteringsperioden ble registrert/godkjent i samsvar
med direktiv 1999/13/EF.
2.3. Angi hvordan listen over godkjente og registrerte anlegg samt resultatene av overvåkingen av utslipp gjøres
tilgjengelig for offentligheten, i samsvar med artikkel 12 nr. 1 og 2 i direktiv 1999/13/EF. Dersom disse
opplysningene er offentlig tilgjengelige på Internett, angi adressen (URL). I motsatt fall, angi hvor opplysningene
kan innhentes fra.
3.

Erstatningsstoffer
Angi for hver av de 20 virksomhetene i vedlegg II A.1 og virksomhetene i vedlegg II A.2 hvilke av følgende
stoffer eller stoffblandinger som fortsatt anvendes 31. desember 2013, og i hvilke (anslåtte) mengder (tonn per
år): stoffer eller stoffblandinger som er tildelt eller skal være påført faresetningene H340, H350, H350i, H360D
eller H360F, eller risikosetningene R45, R46, R49, R60 eller R61, på grunn av innholdet av flyktige organiske
forbindelser som er klassifisert som kreftframkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonstoksiske i henhold
til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og
emballering av stoffer og stoffblandinger.
Dersom slike opplysninger er tilgjengelige, skal stoffene angis med IUPAC-betegnelse og CAS-nummer, og
stoffblandingene med én handelsbetegnelse og en angivelse av hvilke berørte stoffer de inneholder.
Angi også hvilke stoffer som brukes som erstatningsstoffer for ovennevnte stoffer og stoffblandinger (frivillig).
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4.

Overvåking
Angi for hver av de 20 virksomhetene i vedlegg II A.1 og virksomhetene i vedlegg II A.2 antall anlegg som i
2012 overvåkes kontinuerlig for å kontrollere at de overholder kravene, i samsvar med artikkel 8 nr. 2 i direktiv
1999/13/EF.

5.

Overholdelse
Angi for hver av de 20 virksomhetene i vedlegg II A.1 og virksomhetene i vedlegg II A.2 følgende opplysninger
for 2012:
– hvor mange driftsansvarlige som ikke har overholdt kravene i direktiv 1999/13/EF:
a) fordi opplysningene nevnt i artikkel 8 nr. 1 i direktiv 1999/13/EF enten ikke ble rapportert eller ikke var
tilstrekkelige til at vedkommende myndigheter kunne kontrollere at kravene ble overholdt,
b) i forbindelse med at andre krav i direktiv 1999/13/EF ikke ble overholdt, særlig bestemmelsene i artikkel 3
nr. 2, artikkel 4 nr. 2, artikkel 5 og artikkel 8 nr. 2 og 3,
– for hvor mange anlegg vedkommende myndigheter har stanset eller tilbakekalt en tillatelse på grunn av
manglende overholdelse av kravene i henhold til artikkel 10 bokstav b) i direktiv 1999/13/EF.

6.

Utslipp
Angi for hver av de 20 virksomhetene i vedlegg II A.1 og virksomhetene i vedlegg II A.2 hvor mange tonn flyktige
organiske forbindelser som er sluppet ut i 2012. Angi om det tallet som er registrert, er basert på målte, beregnede
og/eller anslåtte data.

7.

Angi om mulig følgende:
– samlet antall personer (hos nasjonale, regionale og lokale myndigheter) som er involvert i gjennomføringen
og håndhevingen av direktiv 1999/13/EF (frivillig),
– disse myndighetenes samlede kostnader (EUR per år) i forbindelse med dette (frivillig).

8.

Eventuelle øvrige merknader

________________________
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2016/EØS/12/26

KOMMISJONSBESLUTNING
av 22. juli 2010

om fastsettelse av et felles format for medlemsstatenes annen rapport om gjennomføring av
europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/42/EF om begrensning av utslippene av flyktige organiske
forbindelser
[meddelt under nummer K(2010) 4955]
(2010/693/EU)(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

3)

Formatet for den første rapporten, som omfatter
tidsrommet 1. januar til 31. desember 2007, ble fastsatt
ved kommisjonsvedtak 2007/205/EF(2). Det bør
fastsettes et felles format for den annen rapport, for at
medlemsstatene skal kunne oppfylle sine forpliktelser til
å inngi en rapport som omfatter tidsrommet 1. januar til
31. desember 2010.

4)

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse
fra komiteen nevnt i artikkel 12 nr. 2 i direktiv 2004/42/
EF —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv
2004/42/EF av 21. april 2004 om begrensning av utslippene av
flyktige organiske forbindelser som skyldes bruk av organiske
løsemidler i visse malinger, lakker og produkter for lakkering
og omlakkering av kjøretøyer, og om endring av direktiv
1999/13/EF(1), særlig artikkel 7, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

I henhold til artikkel 3 nr. 1 i direktiv 2004/42/EF skal
medlemsstatene sikre at produktene som er oppført
i vedlegg I til nevnte direktiv, blir brakt i omsetning
på deres territorium etter datoene fastsatt i vedlegg II
til nevnte direktiv, bare dersom innholdet av flyktige
organiske forbindelser (heretter kalt ”VOC”) ikke
overskrider grenseverdiene som også er fastsatt i vedlegg
II til nevnte direktiv, og er korrekt merket i henhold til
artikkel 4 i nevnte direktiv.
I henhold til artikkel 7 i direktiv 2004/42/EF skal
medlemsstatene, på grunnlag av et felles format utarbeidet
av Europakommisjonen, rapportere om resultatene av de
overvåkingsprogrammene som er opprettet i henhold
til artikkel 6 i nevnte direktiv, og hvilke kategorier og
mengder av produkter som er tildelt lisenser.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 301 av 18.11.2010, s. 4, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 132/2011 av 2. desember 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering) og vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 15 av 15.3.2012, s. 19.
(1) EUT L 143 av 30.4.2004, s. 87.

TRUFFET DENNE BESLUTNING:
Artikkel 1
Medlemsstatene skal bruke formatet i vedlegget til denne
beslutning når de utarbeider rapporten nevnt i artikkel 7 i
direktiv 2004/42/EF, som omfatter tidsrommet 1. januar 2010
til 31. desember 2010.
Artikkel 2
Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 22. juli 2010.

For Kommisjonen
Janez POTOČNIK
Medlem av Kommisjonen

(2)

EUT L 91 av 31.3.2007, s. 48.
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VEDLEGG
FELLES FORMAT FOR INNSENDING AV RAPPORTEN OM GJENNOMFØRING AV DIREKTIV
2004/42/EF I TIDSROMMET 1. JANUAR TIL 31. DESEMBER 2010
1.

Allmenne opplysninger og administrative bestemmelser

1.1.

Myndighet som er ansvarlig for denne rapport:
Navn
Adresse
Kontaktperson
E-post
Telefon

1.2.

Innenfor rammen av gjennomføringen av direktiv 2004/42/EF angis den eller de myndigheter som er utpekt i
henhold til artikkel 5 i nevnte direktiv, og som har ansvar for å
a) opprette, samordne og forvalte overvåkingsprogrammet (på nasjonalt plan),
b) utføre inspeksjoner og kontroller på stedet (på regionalt og/eller lokalt plan) og
c) sikre gjennomføring av de nasjonale bestemmelsene som vedtas for å gjennomføre nevnte direktiv.

1.3.

Dersom flere myndigheter er involvert i gjennomføringen av direktiv 2004/42/EF, angi de tiltakene som er
truffet for å sikre en mest mulig ensartet gjennomføring av dette direktiv på hele territoriet.

2.

Overvåkingsprogram (artikkel 6 i direktiv 2004/42/EF)

2.1.

Ble det vedlagt en kopi av det nasjonale overvåkingsprogrammet i den forrige rapporten?
⃞ ja

⃞ nei

Har overvåkingsprogrammet blitt endret siden forrige rapporteringsperiode?
⃞ ja

⃞ nei

Dersom det foreligger en skriftlig versjon av overvåkingsprogrammet, som ikke ble vedlagt den første
overvåkingsrapporten, eller dersom overvåkingsprogrammet er endret etter den første rapporten, vennligst legg
ved en kopi av det nye eller det endrede overvåkingsprogrammet i vedlegget til denne rapporten.
2.2.

Dersom det ikke er vedlagt en skriftlig beskrivelse av overvåkingsprogrammet, vennligst gi en kort beskrivelse
av programmet med særlig henvisning til følgende:
a) hvordan det kontrolleres at grenseverdiene for VOC-innhold i vedlegg II til direktiv 2004/42/EF er overholdt,
b) hvordan det kontrolleres at kravene til merking fastsatt i artikkel 4 i direktiv 2004/42/EF er oppfylt,
c) hvordan utvelgelsen av de driftsansvarlige som overvåkes i et bestemt år, foregår, og
d) hvordan og i hvilket omfang overvåking gjennomføres i de årene det ikke er krav om rapportering til
Kommisjonen.

25.2.2016

25.2.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

2.3.

Anslå, om mulig, antall driftsansvarlige som utøver virksomhet i medlemsstatene i hver av følgende kategorier:

Anslått antall

Produsenter
Importører
Grossister
Detaljister

2.4.

Ut fra markedsstrukturen i nr. 2.3 ovenfor, hvilke av følgende driftsansvarlige omfattes av overvåkingsprogrammet: (1):
⃞ produsenter ⃞ importører ⃞ grossister ⃞ detaljister
⃞ andre (angi nærmere): …

2.5.

Anslå, om mulig, den mengden produkter (i vekt eller volum) på markedet som omfattes av direktiv 2004/42/EF
for 2010.

2.6.

Anslå den markedsandelen det er meningen at overvåkingsprogrammet skal kontrollere i et gitt år, med henvisning
til produktmengden som er brakt i omsetning:
⃞ 0˗20 % ⃞ 21˗40 % ⃞ 41˗60 % ⃞ 61˗80 % ⃞ 81˗100 %

2.7.

Kontrollene gjennomføres normalt ved(1):

⃞ Besøk på stedet uten forvarsel til driftsansvarlig.
⃞ Besøk på stedet med forvarsel til driftsansvarlig.
⃞ Annet (angi nærmere): …
2.8.

2.9.

(1)

Hvordan kontrollerer vedkommende myndigheter at produkter overholder grenseverdiene for VOC-innhold i
vedlegg II til direktiv 2004/42/EF(1)?

⃞ A:

Prøvetaking og produktanalyse gjennomført av et godkjent laboratorium ved bruk av analysemetodene i
vedlegg III til direktiv 2004/42/EF.

⃞ B:

Ut fra rapporten fra en produktanalyse gjennomført av driftsansvarlig ved bruk av analysemetodene i
vedlegg III til direktiv 2004/42/EF (produsent, importør, grossist eller detaljist).

⃞ C:

Annet (angi nærmere): …

Gjennomføres kontrollene av produktmerkingen ved hjelp av (1):

⃞ A:

Visuelle kontroller på stedet.

⃞ B:

Innsending av merkeprøver til kontrollmyndigheten angitt i nr. 1.2 bokstav b).

⃞ C:

Annet (angi nærmere): …

Flere svar enn ett er mulig.
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2.10. Kontroll av en driftsansvarlig gjøres(1):

⃞ systematisk og mer enn én gang i året for de største driftsansvarlige,
⃞ systematisk og én gang i året for de største driftsansvarlige,
⃞ tilfeldig for alle driftsansvarlige,
⃞ tilfeldig for små driftsansvarlige,
⃞ annet (angi nærmere): …
2.11. Anslå, om mulig, de samlede kostnadene i euro per år forbundet med gjennomføring av overvåkingsprogrammet
(personale, prøvetaking og analysering, kontroll av merking, gjennomføring, andre kostnader).
Anslåtte overvåkingskostnader i euro per år:

⃞ under 20 000 euro,
⃞ 20 000—40 000 euro,
⃞ 41 000—60 000 euro,
⃞ over 60 000 euro.
3.

De viktigste resultatene av overvåkingsprogrammet som ble gjennomført i 2010 (artikkel 7 i direktiv 2004/42/EF)

3.1.

Sammendrag av kontroller
Angi antall kontroller av VOC-innhold som er gjennomført, og prosentdelen som overskrider grenseverdiene i
vedlegg II til direktiv 2004/42/EF i medlemsstatene, ved å fylle ut tabell A, B og C.
Medlemsstatene kan anslå antall kontroller av VOC-innhold som er gjennomført, og prosentdelen som
overskrider grenseverdiene i vedlegg II til direktiv 2004/42/EF i medlemsstatene, på grunnlag av ekstrapolering
av opplysninger fra et relevant antall myndigheter. Dersom opplysningene i tabell A, B eller C er anslag, hva er
den anslåtte markedsandelen som disse myndighetene dekker, med henvisning til mengden produkter som er
brakt i omsetning?
⃞ 0˗20 % ⃞ 21˗40 % ⃞ 41˗60 % ⃞ 61˗80 % ⃞ 81˗100 %

3.1.1. Tabell A(2)
Fyll ut tabell A for anlegg som er kontrollert for VOC-innhold eller merking, eller begge deler.

Tabell A

Produsenter

Importører

1. Antall anlegg der VOCinnhold og merking ble
kontrollert
2. Antall anlegg der VOCinnhold ble kontrollert
3. Antall
anlegg
der
merking ble kontrollert
_________________________
(1) Flere svar enn ett er mulig.
(2) Samlet antall anlegg som er besøkt eller anslått, er summen av rad 1, 2 og 3.

Grossister

Detaljister

Andre
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3.1.2. Tabell B

Fyll ut tabell B for anlegg som er kontrollert for VOC-innhold (opplysninger angitt i rad 1 og 2 i tabell A).

Tabell B

Produsenter

Importører

Grossister

Detaljister

Andre

Antall produktprøver analysert ved
bruk av metodene i nr. 2.8 bokstav A)
eller 2.8 bokstav B) i dette vedlegg
Antall produktprøver analysert ved
bruk av metoden i nr. 2.8 bokstav C)
i dette vedlegg, der dette er relevant
Prosentdel av prøver som ikke
overholder VOC-grenseverdiene i
fase I(*)
Prosentdel av prøver som ikke
overholder VOC-grenseverdiene i
fase II(*)
(*) Angis i del A i vedlegg II til direktiv 2004/42/EF. For produkter til omlakkering av kjøretøyer får bare fase I anvendelse.

3.1.3. Tabell C

Fyll ut tabell C for anlegg som er kontrollert for merking (opplysninger angitt i rad 1 og 3 i tabell A).

Tabell C

Produsenter

Importører

Grossister

Detaljister

Andre

Antall merkinger kontrollert med
visuell kontroll ved bruk av metoden i
nr. 2.9 bokstav A) i dette vedlegg
Antall merkinger kontrollert ved
bruk av alle andre metoder i nr. 2.9
bokstav B) eller C) i dette vedlegg
Prosentdel av merkinger som ikke
oppfyller merkingskravene.

3.2.

Hvilke produktkategorier i vedlegg I til direktiv 2004/42/EF har særlig ikke overholdt 1) grenseverdiene for
VOC-innhold i vedlegg II; og 2) kravene til produktmerking i artikkel 4 (opptil de fem hyppigste kategoriene)?

3.3.

Ved manglende overholdelse, hvilke tiltak er truffet i ettertid for å sikre overholdelse av direktiv 2004/42/EF?

4.

Unntak innrømmet i henhold til artikkel 3 nr. 2 i direktiv 2004/42/EF

4.1.

Hvordan er unntaksordningen i artikkel 3 nr. 2 i direktiv 2004/42/EF innført?

4.2.

Hvilken kontrollordning er opprettet for å sikre at produktene som er angitt i vedlegg I til direktiv 2004/42/
EF, og som ikke overholder grenseverdiene fastsatt i vedlegg II til direktiv 2004/42/EF, ikke selges til andre
driftsansvarlige enn anlegg som er registrert eller godkjent i samsvar med artikkel 3 og 4 i rådsdirektiv 1999/13/
EF(1)?

4.3.

Gi om mulig et overslag over mengden produkter som omfattes av unntaket (i henhold til klassifiseringen i
vedlegg I til direktiv 2004/42/EF) i 2010.

(1)

EFT L 85 av 29.3.1999, s. 1.
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5.

Individuelle lisenser som er tildelt i henhold til artikkel 3 nr. 3 i direktiv 2004/42/EF

5.1.

Er muligheten til å tildele individuelle lisenser, i henhold til artikkel 3 nr. 3 i direktiv 2004/42/EF, blitt benyttet
i forbindelse med restaurering og vedlikehold av bygninger og veterankjøretøyer av særlig historisk og kulturell
verdi?

5.2.

Dersom ja, gi en kort beskrivelse av hvordan systemet for tildeling av individuelle lisenser fungerer:

a) Hvilke myndigheter har ansvar for å tildele individuelle lisenser?
b) Hvilke myndigheter har ansvar for å utpeke bygningene og/eller veterankjøretøyene av særlig historisk og
kulturell verdi?
c) I henhold til hvilke kriterier er særlig historisk og kulturell verdi fastsatt?
d) Gi om mulig et overslag over antall bygninger og/eller veterankjøretøyer som vedkommende myndigheter
har utpekt til å ha særlig historisk og kulturell verdi.
e) Hvordan sikres det at de berørte produktene
– bare selges i ”svært begrensede” mengder,
– bare brukes til restaurering og vedlikehold av utpekte bygninger og/eller kjøretøyer?
f) Beskriv de kategoriene og mengdene av produkter som det er tildelt lisens for i samsvar med artikkel 3 nr. 3
i direktiv 2004/42/EF, fortrinnsvis ved hjelp av følgende tabell:

Kategorier

Samsvar med vedlegg I til direktiv
2004/42/EF

Mengder av produkter i «bruksferdig» tilstand
med tildelt lisens (i vekt eller volum)

Kategori 1
Kategori 2 osv.
6.

Andre relevante opplysninger

6.1.

Angi de største vanskelighetene ved fastsettelse og gjennomføring av overvåkingsprogrammet, herunder
vanskeligheter med gjennomføringen av direktivet eller forvaltningsmessige problemer i forbindelse med et
konkret overvåkingsprogram. Hvordan ble disse vanskelighetene løst?

6.2.

Angi eventuelle relevante tilleggskommentarer, forslag eller opplysninger i forbindelse med gjennomføringen
av direktiv 2004/42/EF.

________________________
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Nr. 12/379

2016/EØS/12/27

AVGJERD nr. S4
av 2. oktober 2009

om framgangsmåtar for refusjon ved gjennomføring av artikkel 35 og 41 i europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 883/2004
(2010/C 106/17)(*)
DEN
ADMINISTRATIVE
KOMMISJONEN
FOR
KOORDINERING AV TRYGDEORDNINGAR HAR —
med tilvising til artikkel 72 bokstav a) i europaparlamentsog rådsforordning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om
koordinering av trygdeordninger(1), der det er fastsett at Den
administrative kommisjonen har ansvaret for å handsame
alle administrative spørsmål eller tolkingsspørsmål som
følgjer av føresegnene i forordning (EF) nr. 883/2004 og
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009
av 16. september 2009 om fastsettelse av nærmere regler
for gjennomføring av forordning (EF) nr. 883/2004 om
koordinering av trygdeordninger(2),
med tilvising til artikkel 35 og 41 i forordning (EF) nr. 883/2004,
med tilvising til artikkel 66–68 i forordning (EF) nr. 987/2009
og
ut frå desse synsmåtane:
1)

Utgiftene til naturalytingar som vert gjevne av
institusjonen i éin medlemsstat på vegner av institusjonen
i ein annan medlemsstat, skal refunderast fullt ut.

2)

Dersom noko anna ikkje er avtalt, må refusjonane mellom
institusjonane gjerast snøgt og effektivt for å hindre ei
oppsamling av fordringar som vert verande ubetalte i
lengre periodar.

3)

Ei oppsamling av fordringar vil kunne hindre at
fellesskapsordninga fungerer på ein effektiv måte, og
setje rettane til einskildpersonar i fare.

4)

I avgjerd nr. S1(3) har Den administrative kommisjonen
fastsett at institusjonen på opphaldsstaden skal få refundert
utgifter til helsetenester som vert ytte på grunnlag av eit
gyldig europeisk helsetrygdkort.

5)

God praksis som er fastsett i fellesskap, vil kunne
medverke til eit snøgt og effektivt refusjonsoppgjer
mellom institusjonane.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT C 106 av 24.4.2010, s. 52, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 133/2011 av 2. desember 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 15 av 15.3.2012, s. 21.
(1) TEU L 166 av 30.4.2004, s. 1.
(2) TEU L 284 av 30.10.2009, s. 1.
(3) Sjå TEU C 106 av 24.4.2010, s. 23.

Avgjerda er teken i samsvar med dei vilkåra som er fastsette
i artikkel 71 nr. 2 i forordning (EF) nr. 883/2004 —

TEKE DENNE AVGJERDA:

A. Refusjon på grunnlag av faktiske utgifter (artikkel
62 i forordning (EF) nr. 987/2009)
1. Institusjonen som krev refusjon på grunnlag av faktiske
utgifter, skal leggje fram fordringa si innan den fristen som
er nemnd i artikkel 67 nr. 1 i forordning (EF) nr. 987/2009
(heretter kalla «gjennomføringsforordninga»). Institusjonen
som tek imot ei fordring, skal syte for at fordringa vert
betalt innan den fristen som er fastsett i artikkel 67 nr. 5 i
gjennomføringsforordninga, men før denne fristen så snart
som han er i stand til å betale.
2. Fordringar som gjeld refusjon av naturalytingar som er ytte
på grunnlag av eit europeisk helsetrygdkort, eit dokument
som kjem i staden for eit europeisk helsetrygdkort eller eit
anna dokument som gjev rett til ytingar, kan verte avvist og
fordringa send tilbake til kreditorinstitusjonen i tilfelle der
fordringa til dømes
–

er ufullstendig og/eller ukorrekt utfylt,

–

gjeld ytingar som ikkje er vortne gjevne innanfor
tidsrommet då det europeiske helsetrygdkortet eller
dokumentet som gjev rett til ytingar, og som vart nytta
av mottakaren av ytingane, var gyldig.

Ei fordring kan ikkje avvisast fordi personen ikkje lenger
er medlem av trygdeordninga til den institusjonen som har
utferda det europeiske helsetrygdkortet eller dokumentet
som gjev rett til ytingar, så framt ytingane vart gjevne til
mottakaren innanfor tidsrommet då det aktuelle dokumentet
var gyldig.
Ein institusjon som har plikt til å refundere utgiftene til
ytingar som vert gjevne på grunnlag av eit europeisk
helsetrygdkort, kan be om at institusjonen der personen
på rett måte var registrert på tidspunktet då ytingane vart
tildelte, skal betale utgiftene til desse ytingane tilbake til
den første institusjonen, eller dersom personen ikkje hadde
rett til å nytte det europeiske helsetrygdkortet, gjere opp
saka med den personen som det gjeld.
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3. Ein debitorinstitusjon kan ikkje vurdere på nytt om
ei fordring oppfyller krava i artikkel 19 og 27 nr. 1 i
forordning (EF) nr. 883/2004, med mindre det finst rimelege
grunnar til mistanke om misbruk slik det er fastsett i
rettspraksisen til Domstolen til Den europeiske unionen(1).
Debitorinstitusjonen må difor godta opplysningane om kva
fordringa byggjer på, og må refundere fordringa. Dersom
det ligg føre mistanke om misbruk, kan debitorinstitusjonen
med ei god grunngjeving avvise fordringa, slik det er
fastsett i artikkel 67 nr. 5 i gjennomføringsforordninga.
4. Dersom debitorinstitusjonen ved bruken av nr. 2 og 3 tvilar
på at ei fordring byggjer på korrekte opplysningar, ligg
det på kreditorinstitusjonen å undersøkje om fordringa var
utferda på rett måte, og eventuelt trekkje henne tilbake eller
gjere ei ny utrekning.
5. Ei fordring som vert lagd fram etter den fristen som er ført
opp i artikkel 67 nr. 1 i gjennomføringsforordninga, skal
ikkje takast omsyn til.
B. Refusjon på grunnlag av faste summar (artikkel 63 i
gjennomføringsforordninga)
6. Oversikta som er fastsett i artikkel 64 nr. 4 i
gjennomføringsforordninga, skal leggjast fram for
kontaktorganet i debitorstaten innan utgangen av året
etter referanseåret, og fordringane som byggjer på denne
oversikta, skal leggjast fram for det same organet så snart
som mogleg etter at dei årlege faste summane per person er
offentleggjorde i Tidend for Den europeiske unionen, men
likevel innan den fristen som er fastsett i artikkel 67 nr. 2 i
gjennomføringsforordninga.
7. Når det er mogleg, skal kreditorinstitusjonen ved same
høve leggje fram for debitorinstitusjonen dei fordringane
som gjeld eit visst kalenderår.
8. Debitorinstitusjonen som tek imot ei fordring som gjeld
refusjon på grunnlag av faste summar, skal syte for at
fordringa vert betalt innan den fristen som er fastsett i
artikkel 67 nr. 5 i gjennomføringsforordninga, men før
denne fristen så snart som han er i stand til å betale.

( 1)

Dom av 12. april 2005 i sak C-145/03 Arvingane til Annette Keller mot
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) og Instituto Nacional de
Gestión Sanitaria (Ingesa), samling [2005] s. I-02529.
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9. Ei fordring som vert lagd fram etter den fristen som er ført
opp i artikkel 67 nr. 2 i gjennomføringsforordninga, skal
ikkje takast omsyn til.
10. Ei fordring som gjeld refusjon på grunnlag av faste summar,
kan avvisast og sendast tilbake til kreditorinstitusjonen i
tilfelle der fordringa til dømes
–

er ufullstendig og/eller ukorrekt utfylt,

–

viser til eit tidsrom som ikkje er omfatta av registrering
på grunnlag av eit gyldig dokument som gjev rett til
ytingar.

11. Dersom debitorinstitusjonen tvilar på at ei fordring byggjer
på korrekte opplysningar, ligg det på kreditorinstitusjonen
å undersøkje om fakturaen vart utferda på rett måte, og
eventuelt trekkje han tilbake eller gjere ei ny utrekning.
C. Nedbetalingar i medhald av artikkel 68 i
gjennomføringsforordninga
12. Ved nedbetaling i medhald av artikkel 68 i
gjennomføringsforordninga skal summen som skal betalast,
fastsetjast separat for fordringar som byggjer på faktiske
utgifter (artikkel 67 nr. 1 i gjennomføringsforordninga), og
for fordringar som byggjer på faste summar (artikkel 67
nr. 2 i gjennomføringsforordninga).
D. Samarbeid og utveksling av opplysningar
13. Institusjonane bør syte for at det er eit godt samarbeid dei
imellom, og handle på same måte som når dei gjennomfører
si eiga lovgjeving.
E. Iverksetjing
14. Denne avgjerda skal kunngjerast i Tidend for Den europeiske
unionen. Ho skal nyttast frå datoen då forordning (EF) nr.
987/2009 tek til å gjelde.

Lena MALMBERG
President for Den administrative kommisjonen
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AVGJERD nr. S5

Nr. 12/381

2016/EØS/12/28

av 2. oktober 2009
om tolking av omgrepet «naturalytingar» slik det er definert i artikkel 1 bokstav va) i
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 ved sjukdom eller svangerskap og fødsel i
medhald av artikkel 17, 19, 20 og 22, artikkel 24 nr. 1, artikkel 25 og 26, artikkel 27 nr. 1, 3, 4 og 5,
artikkel 28 og 34 og artikkel 36 nr. 1 og 2 i forordning (EF) nr. 883/2004, og om utrekning av summar
som skal refunderast i medhald av artikkel 62, 63 og 64 i europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 987/2009
(2010/C 106/18)(*)
DEN
ADMINISTRATIVE
KOMMISJONEN
FOR
KOORDINERING AV TRYGDEORDNINGAR HAR —
med tilvising til artikkel 72 bokstav a) i europaparlamentsog rådsforordning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om
koordinering av trygdeordninger(1), der det er fastsett at Den
administrative kommisjonen har ansvaret for å handsame
alle administrative spørsmål eller tolkingsspørsmål som
følgjer av føresegnene i forordning (EF) nr. 883/2004 og
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009
av 16. september 2009 om fastsettelse av nærmere regler
for gjennomføring av forordning (EF) nr. 883/2004 om
koordinering av trygdeordninger(2),
med tilvising til artikkel 35 og 41 i forordning (EF) nr. 883/2004
og
ut frå desse synsmåtane:
1)

2)

Når det gjeld bruken av artikkel 17, 19, 20 og 22,
artikkel 24 nr. 1, artikkel 25 og 26, artikkel 27 nr. 1,
3, 4 og 5, artikkel 28 og 34 og artikkel 36 nr. 1 og 2 i
forordning (EF) nr. 883/2004, bør det knytast ei meir
presis tyding som er bindande for alle medlemsstatane, til
omgrepet «naturalytingar» ved sjukdom eller svangerskap
og fødsel, slik det er definert i artikkel 1 bokstav va) i
forordning (EF) nr. 883/2004.
I samsvar med rettspraksisen til Domstolen til Den
europeiske unionen må omgrepet «naturalytingar
ved sjukdom eller svangerskap og fødsel» omfatte
naturalytingar til pleietrengande personar.
Avgjerda er teken i samsvar med dei vilkåra som er fastsette
i artikkel 71 nr. 2 i forordning (EF) nr. 883/2004 —

TEKE DENNE AVGJERDA:
I. Allmenne føresegner

skal vere dei som vert rekna som naturalytingar i medhald
av den nasjonale lovgjevinga som vert forvalta av den
institusjonen som har gjeve ytingane, i den grad dei
kan oppnåast i samsvar med artikkel 17, 19, 20 og 22,
artikkel 24 nr. 1, artikkel 25 og 26, artikkel 27 nr. 1, 3, 4 og
5, artikkel 28 og 34 og artikkel 36 nr. 1 og 2 i forordning
(EF) nr. 883/2004 (heretter kalla «grunnforordninga»).

2. Følgjande ytingar skal òg reknast som naturalytingar slik
det er definert i dei førnemnde artiklane i grunnforordninga:

a) naturalytingar frå pleietrygda som gjev rett til full
eller delvis direkte betaling av visse utgifter knytte
til pleiebehovet til medlemmen i trygdeordninga, og
som han/ho har direkte nytte av, til dømes sjukepleie
og hjelp som vert gjeven heime eller i spesialiserte
verksemder, innkjøp av pleieutstyr eller arbeid som
vert utført for å betre heimemiljøet; slike ytingar er
i hovudsak meinte for å utfylle naturalytingar frå
sjuketrygda med sikte på å betre helsetilstanden og
livskvaliteten til pleietrengande personar,

b) naturalytingar som ikkje kjem frå pleietrygda, men
har dei same kjenneteikna og føremåla som dei
som er nemnde i bokstav a) ovanfor, i den grad dei
kan reknast som naturalytingar frå trygda slik det
er definert i grunnforordninga, og kan oppnåast på
same måten som dei som er nemnde i bokstav a) i
samsvar med føresegnene i dei førnemnde artiklane i
grunnforordninga.

Naturalytingane som er nemnde i bokstav a) og b), skal
reknast med i dei utgiftene som er nemnde i nr. 1 ovanfor.

1. Dei naturalytingane ved sjukdom eller svangerskap og
fødsel som skal reknast med ved utrekning av refusjonar
slik det er nemnt i artikkel 62, 63 og 64 i forordning (EF)
nr. 987/2009 (heretter kalla «gjennomføringsforordninga»),

3. Følgjande ytingar skal ikkje reknast som utgifter til
naturalytingar slik det er definert i dei førnemnde artiklane
i grunnforordninga:

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT C 106 av 24.4.2010, s. 54, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 133/2011 av 2. desember 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 15 av 15.3.2012, s. 21.
(1) TEU L 166 av 30.4.2004, s. 1.
(2) TEU L 284 av 30.10.2009, s. 1.

a) utgifter knytte til sjuketrygda, til dømes utgifter som har
kome på ved forvalting og handsaming av refusjonar til
einskildpersonar og mellom institusjonar,
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b) utgifter knytte til tildeling av ytingar, til dømes
lækjarhonorar for utferding av lækjarattestar som
er naudsynte for å vurdere graden av uførleik eller
arbeidsevna til ein person,
c) utgifter til medisinsk forsking og støtte til institusjonar
som arbeider med førebyggjande medisin, tildelt av
omsyn til det allmenne helsevernet, og utgifter til tiltak
av allmenn art (som ikkje er knytte til risiko),
d) eigendelar betalte av einskildpersonar.
II. Føresegner for utrekning av faste summar slik det
er fastsett i artikkel 63 i gjennomføringsforordninga
4. Utrekninga av månadlege og samla faste summar i samsvar
med artikkel 64 i gjennomføringsforordninga skal omfatte
følgjande:
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skal dekkjast i medhald av nasjonal lovgjeving, bortsett
frå dei utgiftene som er fastsette i del II nr. 5 bokstav a)
i denne avgjerda.
5. Utrekninga av månadlege og samla faste summar i samsvar
med artikkel 64 i gjennomføringsforordninga skal ikkje
omfatte følgjande:
a) summen av ytingar som vert gjevne under eit
mellombels opphald utanfor bustadsstaten på
grunnlag av artikkel 19 nr. 1 og artikkel 27 nr. 1 i
grunnforordninga,
b) summen av ytingar som vert refunderte i samsvar med
grunnforordninga eller på grunnlag av bilaterale eller
multilaterale avtaler, bortsett frå refusjonar som gjeld
planlagd behandling.
III. Andre føresegner

a) summen av naturalytingar som vert gjevne i medhald
av dei nasjonale ordningane i bustadsstaten på grunnlag
av artikkel 17, artikkel 24 nr. 1 og artikkel 25 og 26 i
grunnforordninga,

6. Utrekninga av summane som skal refunderast, skal så
langt det er mogleg byggje på dei offisielle statistikkane
og rekneskapane til opphaldsstaden eller bustaden, og helst
på offisielle opplysningar som er offentleggjorde. Det skal
opplysast om kjeldene for dei statistikkane som vert nytta.

b) summen av naturalytingar som vert gjevne på
grunnlag av planlagd behandling utanfor bustadsstaten
i samsvar med artikkel 20 og artikkel 27 nr. 3 og 5 i
grunnforordninga,

7. Denne avgjerda skal kunngjerast i Tidend for Den europeiske
unionen. Ho skal nyttast frå datoen då forordning (EF) nr.
987/2009 tek til å gjelde.

c) utgifter til naturalytingar som vert gjevne til ein medlem
av trygdeordninga under mellombels opphald utanfor
bustadsstaten, i den grad utgiftene til desse ytingane

Lena MALMBERG
President for Den administrative kommisjonen
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AVGJERD nr. H3

Nr. 12/383

2016/EØS/12/29

av 15. oktober 2009
om datoen som det skal takast omsyn til ved fastsetjing av vekslingskursane som er nemnde i
artikkel 90 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009
(2010/C 106/19)(*)
DEN
ADMINISTRATIVE
KOMMISJONEN
FOR
KOORDINERING AV TRYGDEORDNINGAR HAR —
med tilvising til artikkel 72 bokstav a) i europaparlamentsog rådsforordning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om
koordinering av trygdeordninger(1), der det er fastsett at Den
administrative kommisjonen har ansvaret for å handsame
alle administrative spørsmål eller tolkingsspørsmål som
følgjer av føresegnene i forordning (EF) nr. 883/2004 og
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009
av 16. september 2009 om fastsettelse av nærmere regler
for gjennomføring av forordning (EF) nr. 883/2004 om
koordinering av trygdeordninger(2),
med tilvising til artikkel 90 i forordning (EF) nr. 987/2009 om
omrekning av valuta og

2. Dersom det ikkje er oppført noko anna i denne avgjerda,
skal vekslingskursen vere den kursen som er offentleggjord
den dagen då institusjonen gjennomfører den aktuelle
transaksjonen.

3. Ein institusjon i ein medlemsstat, som ved fastsetjinga av
ein rett og ved den første utrekninga av ytinga må rekne
om ein sum til valutaen i ein annan medlemsstat, skal nytte
følgjande metode:

a) når institusjonen, i samsvar med nasjonal lovgjeving,
tek omsyn til summar som til dømes inntekter eller
ytingar, i eit visst tidsrom før datoen då ytinga vert
rekna ut, skal han nytte den vekslingskursen som vart
offentleggjord for den siste dagen i dette tidsrommet,

ut frå desse synsmåtane:
1)

2)

Mange føresegner, til dømes artikkel 5 bokstav a),
artikkel 21 nr. 1, artikkel 29, 34 og 52, artikkel 62 nr. 3,
artikkel 65 nr. 6 og 7, artikkel 68 nr. 2 og artikkel 84 i
forordning (EF) nr. 883/2004, og artikkel 25 nr. 4 og 5,
artikkel 26 nr. 7, artikkel 54 nr. 2 og artikkel 70, 72, 73, 78
og 80 i forordning (EF) nr. 987/2009, viser til tilfelle der
det er naudsynt å fastsetje vekslingskursen ved utbetaling,
utrekning eller omrekning av ei yting, eit tilskot eller ein
refusjon, eller med sikte på motrekning og innkrevjing.
Ved artikkel 90 i forordning (EF) nr. 987/2009 får Den
administrative kommisjonen fullmakt til å fastsetje
kva dato som skal gjelde for fastsetjinga av dei
vekslingskursane som skal nyttast ved utrekning av visse
ytingar og tilskot.
Avgjerda er teken i samsvar med dei vilkåra som er fastsette
i artikkel 71 nr. 2 i forordning (EF) nr. 883/2004 —

TEKE DENNE AVGJERDA:

b) når institusjonen, i samsvar med nasjonal lovgjeving,
tek omsyn til éin sum med sikte på utrekning av
ytinga, skal han nytte den vekslingskursen som vart
offentleggjord for den første dagen i månaden rett før
den månaden då føresegna må nyttast.

4. Nr. 3 skal nyttast tilsvarande når ein institusjon i ein
medlemsstat må gjere ei ny utrekning av ytinga på grunn
av endringar i den faktiske eller rettslege situasjonen til
den personen som det gjeld, og rekne om til valutaen i ein
annan medlemsstat.

5. Ein institusjon som betalar ut ei yting som jamleg vert
indeksregulert i samsvar med nasjonal lovgjeving, og der
summane i ein annan valuta har innverknad på denne ytinga,
skal ved omrekning av ytinga nytte den vekslingskursen
som gjeld den første dagen i månaden rett før den månaden
då indeksreguleringa finn stad, med mindre noko anna er
fastsett i den nasjonale lovgjevinga.

1. I denne avgjerda tyder «vekslingskurs» den dagskursen
som vert offentleggjord av Den europeiske sentralbanken.
(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT C 106 av 24.4.2010, s. 56, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 133/2011 av 2. desember 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 15 av 15.3.2012, s. 21.
(1) TEU L 166 av 30.4.2004, s. 1.
(2) TEU L 284 av 30.10.2009, s. 1.

6. Når det gjeld framgangsmåtar for motrekning og
innkrevjing, skal den vekslingskursen som vert nytta ved
omrekning av den summen som skal trekkjast frå eller
utbetalast, vere lik den vekslingskursen som gjeld den
dagen då søknaden vart send første gongen.
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7. For føremåla med artikkel 65 nr. 6 og 7 i forordning (EF)
nr. 883/2004 og artikkel 70 i forordning (EF) nr. 987/2009
skal den datoen som skal gjelde for fastsetjinga av
vekslingskursen, vere den første dagen i kalendermånaden
då refusjonsperioden tok slutt, når den summen som faktisk
vert utbetalt av institusjonen på bustaden, vert jamført med
den høgste refusjonssummen som er nemnd i artikkel 65
nr. 6 tredje punktumet i forordning (EF) nr. 883/2004
(den summen som ein person ville hatt rett til som yting i
samsvar med lovgjevinga i medlemsstaten der han/ho sist
var underlagd lovgjevinga, dersom personen var registrert
hjå arbeidsformidlinga i denne medlemsstaten).
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8. Denne avgjerda skal reviderast eitt år etter at forordning
(EF) nr. 883/2004 og forordning (EF) nr. 987/2009 tek til å
gjelde.
9. Denne avgjerda skal kunngjerast i Tidend for Den europeiske
unionen. Ho skal nyttast frå datoen då forordning (EF) nr.
987/2009 tek til å gjelde.

____________

Lena MALMBERG
President for Den administrative kommisjonen
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Nr. 12/385

2016/EØS/12/30

AVGJERD nr. H4
av 22. desember 2009
om samansetnaden av og arbeidsmetodane til revisjonsutvalet til Den
administrative kommisjonen for koordinering av trygdeordningar
(2010/C 107/03)(*)
DEN
ADMINISTRATIVE
KOMMISJONEN
FOR
KOORDINERING AV TRYGDEORDNINGAR HAR —

med tilvising til artikkel 72 i europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om
koordinering av trygdeordninger(1), der det er fastsett at
Den administrative kommisjonen skal fastsetje kva faktorar
som skal leggjast til grunn for rekneskapsføringa av utgifter
som etter denne forordninga skal dekkjast av institusjonane
til medlemsstatane, og vedta årsrekneskapen mellom desse
institusjonane, på grunnlag av rapporten frå det revisjonsutvalet
som er nemnt i artikkel 74,

med tilvising til artikkel 74 i forordning (EF) nr. 883/2004, der
det er fastsett at Den administrative kommisjonen skal fastsetje
samansetnaden av og arbeidsmetodane til revisjonsutvalet, som
skal levere rapportar og kome med ei grunngjeven fråsegn før
Den administrative kommisjonen tek avgjerder i medhald av
artikkel 72 bokstav g) —

TEKE DENNE AVGJERDA:

Artikkel 2
1. Revisjonsutvalet skal i prinsippet ta avgjerdene sine på
grunnlag av underlagsdokument. Utvalet kan be dei kompetente
styresmaktene om alle opplysningar eller granskingar som
det meiner er naudsynte for handsaming av dei sakene som
det har fått i oppdrag å undersøkje. Der det er naudsynt, og
dersom presidenten for Den administrative kommisjonen
har gjeve samtykke til det på førehand, kan revisjonsutvalet
gje ein medlem av sekretariatet eller visse medlemmer av
revisjonsutvalet i oppgåve å gjere dei undersøkingane som
er naudsynte for at arbeidet skal kunne førast vidare, og å
gjere desse undersøkingane på staden. Presidenten for Den
administrative kommisjonen skal melde frå til representanten
for Den administrative kommisjonen i den medlemsstaten som
det gjeld, om at denne undersøkinga finn stad.
2. Revisjonsutvalet skal leggje tilhøva til rette for ei endeleg
rekneskapsavslutning i tilfelle der det ikkje vert oppnådd semje
innanfor det tidsrommet som er fastsett i europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 987/2009 av 16. september 2009 om
fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av forordning
(EF) nr. 883/2004 om koordinering av trygdeordninger(2). Den
grunngjevne oppmodinga om ei fråsegn frå revisjonsutvalet
om ein tvist, skal i medhald av artikkel 67 nr. 7 i forordning
(EF) nr. 987/2009 leverast til revisjonsutvalet av ein av partane
seinast 25 vyrkedagar før eit møte tek til.

Artikkel 1

3. Revisjonsutvalet kan skipe ei forliksgruppe som skal
hjelpe til i arbeidet med den grunngjevne oppmodinga om ei
fråsegn frå revisjonsutvalet, som ein av partane har lagt fram i
samsvar med nr. 2 i denne artikkelen.

1. Revisjonsutvalet som er fastsett i artikkel 74 i forordning
(EF) nr. 883/2004 om koordinering av trygdeordninger, høyrer
inn under Den administrative kommisjonen for koordinering av
trygdeordningar.

Nærmare føresegner om samansetnaden, mandatperioden,
oppgåvene, arbeidsmetodane og leiarordninga for forliksgruppa
skal fastleggjast i eit mandat som revisjonsutvalet skal
godkjenne.
Artikkel 3

2. Revisjonsutvalet skal, når det utfører oppgåvene sine
slik det er fastsett i artikkel 74 bokstav a)–f) i forordning (EF)
nr. 883/2004, vere underlagt fullmakta til Den administrative
kommisjonen og ta imot instruksjonar frå denne. Innanfor
denne ramma skal revisjonsutvalet leggje fram for Den
administrative kommisjonen eit langsiktig arbeidsprogram for
godkjenning.
(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT C 107 av 27.4.2010, s. 3, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 133/2011 av 2. desember 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 15 av 15.3.2012, s. 21.
(1) TEU L 166 av 30.4.2004, s. 1.

1. Revisjonsutvalet skal vere samansett av to representantar
for kvar av medlemsstatane i Den europeiske unionen som er
oppnemnde av dei kompetente styresmaktene i desse statane.
Ved forfall kan medlemmene av revisjonsutvalet representerast
ved ein varamedlem som er oppnemnt for dette føremålet av
dei kompetente styresmaktene.
2. Representanten for Europakommisjonen eller vararepresentanten hans/hennar i Den administrative kommisjonen
skal ha ein rådgjevande funksjon i revisjonsutvalet.
(2)

TEU L 284 av 30.10.2009, s. 1.
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3. Revisjonsutvalet skal få hjelp av ein uavhengig sakkunnig
eller ei uavhengig gruppe av sakkunnige med fagutdanning og
røynsle frå saker som gjeld oppgåvene til revisjonsutvalet,
særleg oppgåver i medhald av artikkel 64, 65 og 69 i forordning
(EF) nr. 987/2009.
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For dette føremålet skal leiaren leggje fram for medlemmene av
revisjonsutvalet den teksta som skal vedtakast. Medlemmene
skal ha ein fastsett frist på minst ti vyrkedagar, slik at dei har
høve til å melde frå om at dei forkastar den framlagde teksta
eller ikkje vil røyste. Dersom det ikkje vert gjeve svar innan
den fastsette fristen, skal dette reknast som ei positiv røyst.

Artikkel 4
1. Vervet som leiar for revisjonsutvalet skal gå til ein medlem
frå den same medlemsstaten som har vervet som president for
Den administrative kommisjonen.

2. Leiaren for revisjonsutvalet kan, i samarbeid med
sekretariatet, gjere alle dei tiltaka som er naudsynte for snøgt å
løyse alle problem innanfor kompetansen til revisjonsutvalet.

3. Som hovudregel skal leiaren for revisjonsutvalet leie
møta i dei arbeidsgruppene som har fått i oppdrag å handsame
problem som høyrer inn under kompetansen til revisjonsutvalet,
men dersom leiaren ikkje kan ta del i møta, eller dersom
det er særlege problem som skal handsamast, kan leiaren
representerast ved ein annan person som han/ho har peikt ut.

Artikkel 5
1. Avgjerder skal takast med vanleg fleirtal, og kvar
medlemsstat skal ha berre éi røyst.

Det skal gå fram av fråsegnene til revisjonsutvalet om
avgjerdene vart tekne samrøystes eller med fleirtalsavgjerd.
Dersom det er naudsynt, skal synspunkt eller atterhald frå
mindretalet førast opp.

Når ei fråsegn ikkje er samrøystes vedteken, skal
revisjonsutvalet leggje fråsegna fram for Den administrative
kommisjonen saman med ein rapport der det særleg vert gjort
greie for dei motstridande synspunkta og grunngjevingane for
desse.

Revisjonsutvalet skal òg oppnemne ein rapportør som har
ansvaret for å gje Den administrative kommisjonen alle dei
opplysningane som sistnemnde reknar for å vere nyttige for å
kunne avgjere tvisten.

Rapportøren skal ikkje veljast blant representantane for dei
statane som er involverte i tvisten.

Leiaren kan òg avgjere at det skal innleiast ein skriftleg
framgangsmåte dersom revisjonsutvalet ikkje er vorte samd
under eit av møta sine. I eit slikt tilfelle er det berre skriftlege
godkjenningar av den framlagde teksta som skal reknast
som positive røyster, og det skal fastsetjast ein frist på minst
15 vyrkedagar.

Når den fastsette fristen går ut, skal leiaren gje medlemmene
melding om resultatet av røystinga. Ei avgjerd som har fått
det talet på positive røyster som er naudsynt, skal reknast
som vedteken den dagen som er fastsett som siste frist for
medlemmene til å svare.

3. Dersom ein medlem av revisjonsutvalet gjer framlegg om
endringar av teksta under den skriftlege framgangsmåten, skal
leiaren anten

a) innleie den skriftlege framgangsmåten på nytt ved å sende
over endringsframlegget til medlemmene i samsvar med
framgangsmåten i nr. 2, eller

b) avbryte den skriftlege framgangsmåten slik at saka kan
drøftast under neste møte,

alt etter kva framgangsmåte leiaren reknar som høveleg for den
aktuelle saka.

4. Dersom ein medlem av revisjonsutvalet, før svarfristen
går ut, ber om at den framlagde teksta skal handsamast i eit
møte i revisjonsutvalet, skal den skriftlege framgangsmåten
ikkje lenger følgjast.

Saka skal då handsamast på nytt under neste møte i
revisjonsutvalet.

Artikkel 6
2. Revisjonsutvalet kan fastsetje at avgjerder kan takast
og grunngjevne fråsegner gjevast ved bruk av ein skriftleg
framgangsmåte dersom revisjonsutvalet er vorte samd om ein
slik framgangsmåte under eit tidlegare møte.

Revisjonsutvalet kan skipe mellombelse grupper med ei
avgrensa mengd personar som skal førebu og utarbeide
framlegg som gjeld særskilte saker, og leggje desse fram for
revisjonsutvalet med sikte på vedtaking.
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Revisjonsutvalet skal, for kvar mellombels gruppe, avgjere
kven som skal vere rapportør, kva oppgåver som skal utførast,
og kva frist gruppa har for å leggje fram resultatet av arbeidet
sitt for revisjonsutvalet. Dette skal fastsetjast i eit skriftleg
mandat som skal vedtakast av revisjonsutvalet.
Artikkel 7
1. Sekretariatet for Den administrative kommisjonen skal
førebu og organisere møta i revisjonsutvalet, og utarbeide
møteprotokollane. Det skal utføre det arbeidet som krevst for at
revisjonsutvalet skal fungere. Dagsorden og tidspunkt for møta
i revisjonsutvalet, og kor lenge møta skal vare, skal avtalast
med leiaren.
2. Sekretariatet for Den administrative kommisjonen
skal seinast 15 vyrkedagar før kvart møte tek til, sende
over dagsordenen til medlemmene av revisjonsutvalet og
medlemmene i Den administrative kommisjonen. Dokumenta
som gjeld sakene på dagsordenen, bør gjerast tilgjengelege
minst 10 vyrkedagar før møtet tek til. Dette gjeld ikkje
for dokument med allmenne opplysningar som ikkje treng
godkjenning.
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for dokument med allmenne opplysningar som ikkje treng
godkjenning.
Merknader med opplysningar som gjeld det årlege
rekneskapsoppgjeret som er fastsett i artikkel 69 nr. 1 i
forordning (EF) nr. 987/2009, skal ha det formatet og omfatte
dei opplysningane som er fastlagde av den uavhengige
sakkunnige eller gruppa av uavhengig sakkunnige som er
nemnd i artikkel 3 nr. 3 i denne avgjerda. Kvar delegasjon skal
sende over denne merknaden til sekretariatet innan 31. juli året
etter det året som det gjeld.
Artikkel 8
Når det er naudsynt, skal reglane for Den administrative
kommisjonen òg gjelde for revisjonsutvalet.
Artikkel 9
Denne avgjerda skal kunngjerast i Tidend for Den
europeiske unionen. Ho skal nyttast frå datoen då
gjennomføringsforordninga tek til å gjelde.

3. Merknader som gjeld komande møte i revisjonsutvalet,
bør sendast til sekretariatet for Den administrative kommisjonen
seinast 20 vyrkedagar før møtet tek til. Dette gjeld ikkje

____________

Lena MALMBERG
President for Den administrative kommisjonen
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2016/EØS/12/31

av 22. desember 2009
om registrering i bustadsstaten i medhald av artikkel 24 i forordning (EF) nr. 987/2009, og om
utarbeiding av oversikter slik det er fastsett i artikkel 64 nr. 4 i forordning (EF) nr. 987/2009
(2010/C 107/04)(*)
DEN
ADMINISTRATIVE
KOMMISJONEN
FOR
KOORDINERING AV TRYGDEORDNINGAR HAR —
med tilvising til artikkel 72 bokstav a) i europaparlamentsog rådsforordning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om
koordinering av trygdeordninger(1), der det er fastsett at Den
administrative kommisjonen har ansvaret for å handsame
alle administrative spørsmål og tolkingsspørsmål som
følgjer av forordning (EF) nr. 883/2004 og forordning (EF)
nr. 987/2009(2),
med tilvising til artikkel 35 nr. 2 i førnemnde forordning (EF)
nr. 883/2004,
med tilvising til artikkel 24 og artikkel 64 nr. 4 og 6 i forordning
(EF) nr. 987/2009 og artikkel 74 i forordning (EF) nr. 883/2004,
etter dei vilkåra som er fastsette i artikkel 71 nr. 2 i forordning
(EF) nr. 883/2004 —
TEKE DENNE AVGJERDA:

Den kompetente institusjonen skal melde frå til institusjonen
på bustaden om alle endringar eller opphevingar av dokumentet
som gjev rett til ytingar. Mottakarinstitusjonen må anten
stadfeste eller avvise denne endringa eller opphevinga overfor
avsendarinstitusjonen.
Institusjonen på bustaden skal melde frå til den kompetente
institusjonen om registreringa av den personen som det gjeld,
og om alle endringar eller opphevingar av ei slik registrering.
Desse opplysningane skal gjevast så snart institusjonen på
bustaden har fått tilgang til den informasjonen som krevst
for dette føremålet. Mottakarinstitusjonen må anten stadfeste
eller avvise denne endringa eller opphevinga overfor
avsendarinstitusjonen.
2. Utgifter til naturalytingar skal kunne refunderast i
samsvar med artikkel 35 og 41 i grunnforordninga og artikkel
62 og 63 i gjennomføringsforordninga frå og med følgjande
dato:

Reglane for registrering i samsvar med artikkel 24 i forordning
(EF) nr. 987/2009 (heretter kalla «gjennomføringsforordninga»)
og for føring av ei oversikt slik det er fastsett i artikkel 64 nr. 4 i
gjennomføringsforordninga, skal vere som følgjer:

a) datoen då retten til naturalytingar vart oppnådd i medhald
av lovgjevinga i den kompetente medlemsstaten, slik det
går fram av dokumentet som gjev rett til ytingar,

I. Registrering slik det er fastsett i artikkel 24 i
gjennomføringsforordninga

b) datoen for skifte av bustad, eller datoen for registrering
dersom denne er seinare enn den datoen som er nemnd i
bokstav a) ovanfor og er registrert i det dokumentet som
er utferda av institusjonen på bustaden i samsvar med
artikkel 24 nr. 2 i gjennomføringsforordninga.

1. For føremåla med bruken av artikkel 24 i
gjennomføringsforordninga skal følgjande framgangsmåte
fastsetjast.
Den kompetente institusjonen skal på oppmoding frå den
personen som det gjeld, sende over eit relevant dokument i
samsvar med artikkel 17, 22, 24, 25 eller 26 i forordning (EF)
nr. 883/2004 (heretter kalla «grunnforordninga») og artikkel 24
nr. 1 i gjennomføringsforordninga (heretter kalla «dokument
som gjev rett til ytingar») til den personen som det gjeld, som
må leggje dette dokumentet fram for institusjonen på bustaden
sin når han/ho registrerer seg for å kunne få naturalytingar.
På oppmoding frå institusjonen på bustaden skal den
kompetente institusjonen sende over eit dokument som gjev
rett til ytingar, til den førstnemnde institusjonen.
(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT C 107 av 27.4.2010, s. 6, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 133/2011 av 2. desember 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 15 av 15.3.2012, s. 21.
(1) TEU L 166 av 30.4.2004, s. 1.
(2) TEU L 284 av 30.10.2009, s. 1.

Dersom familiemedlemmene til ein medlem i trygdeordninga,
ein pensjonist eller ein av familiemedlemmene hans/hennar,
i medhald av lovgjevinga i bustadsstaten eller i ein annan
medlemsstat, framleis har rett til å få ytingar i samband med
utføring av yrkesverksemd eller som mottakar av inntekt i
staden for dette, og denne retten har førerang i samsvar med
forordningane, skal registreringa ta til dagen etter at denne
retten sluttar å gjelde.
3. Datoen då utgiftene til naturalytingar ikkje lenger skal
utbetalast i samsvar med artikkel 35 og 41 i grunnforordninga
og artikkel 62 og 63 i gjennomføringsforordninga, er lik datoen
då institusjonen på bustaden melder frå til den kompetente
institusjonen om at registreringa er oppheva, eller datoen då
den kompetente institusjonen melder frå til institusjonen på
bustaden om at dokumentet som gjev rett til ytingar, har slutta
å gjelde.
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Denne datoen skal førast opp i opphevingsdokumentet, og skal
vere lik datoen då dokumentet som gjev rett til ytingar, sluttar
å gjelde, dvs.
i)

ii)

iii)

datoen for dødsfall, eller datoen då personen som det
gjeld, endrar bustad til ein annan medlemsstat,
datoen då retten til naturalytingar i medhald av
lovgjevinga i bustadsstaten eller i ein annan medlemsstat,
tek til å gjelde, i samsvar med forordningane, i samband
med utføring av yrkesverksemd eller i samband med
tildeling av ein pensjon,
datoen då familiemedlemmene ikkje lenger oppfyller
vilkåra for retten til naturalytingar i medhald av
lovgjevinga i bustadsstaten.

Det ligg på alle nasjonale institusjonar å handle på ein slik
måte at tidsrommet mellom datoen då retten eller registreringa
sluttar å gjelde, og datoen då det vert gjeve melding om
opphevingsdokumentet, vert kortast mogleg. Særleg bør
fastsetjinga av bustad for medlemmen i trygdeordninga
byggje på ei grundig gransking i samsvar med artikkel 11 i
gjennomføringsforordninga.
II. Oversikt slik det er fastsett i artikkel 64 nr. 4 i
gjennomføringsforordninga
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og/eller familiemedlemmene deira i samsvar med artikkel 24,
25 eller 26 i grunnforordninga, på grunnlag av ei oversikt som
vert ajourført for dette føremålet, ved å leggje til grunn sine
eigne opplysningar eller opplysningar som den kompetente
institusjonen har lagt fram, om oppnådde rettar til eller
oppheving eller tilbaketrekking av slike rettar.
Oversiktene som er nemnde i artikkel 64 nr. 4 i
gjennomføringsforordninga,
skal
omfatte
talet
på
månadlege faste summar for eitt år per familiemedlem til
ein medlem i trygdeordninga, ein pensjonist og/eller ein av
familiemedlemmene hans/hennar.
2. Ved utrekninga av talet på månadlege faste utbetalingar
skal tidsrommet då dei personane som det gjeld kan krevje
ytingar, reknast i månader.
Ved oppteljinga av talet på månader skal den kalendermånaden
som omfattar datoen då utrekninga av dei faste summane vart
gjord, reknast som ein heil månad.
Kalendermånaden då retten sluttar å gjelde, skal ikkje reknast
med med mindre dette utgjer ein heil månad.
Dersom det samla tidsrommet er under ein månad, skal det
reknast som ein månad.
Dersom ein person går over frå éi aldersgruppe til ei anna i
det aktuelle tidsrommet, skal heile månaden då denne endringa
finn stad, reknast med i den høgaste aldersgruppa.
III. Sluttføresegner

Familiemedlemmer til medlemmer i trygdeordninga,
pensjonistar og/eller familiemedlemmene deira
1. Institusjonen på bustaden i dei medlemsstatane som
er førte opp i vedlegg 3 til gjennomføringsforordninga,
skal rekne ut dei faste summane for naturalytingar til
familiemedlemmene til medlemmen i trygdeordninga i
samsvar med artikkel 17 i grunnforordninga, og til pensjonistar

Denne avgjerda skal kunngjerast i Tidend for Den
europeiske unionen. Ho skal nyttast frå datoen då
gjennomføringsforordninga tek til å gjelde.

____________

Lena MALMBERG
President for Den administrative kommisjonen
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2016/EØS/12/32

AVGJERD nr. S7
av 22. desember 2009
om overgang frå forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 til forordning (EF)
nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009, og om bruken av framgangsmåtar for refusjon
(2010/C 107/05)(*)
DEN
ADMINISTRATIVE
KOMMISJONEN
FOR
KOORDINERING AV TRYGDEORDNINGAR HAR —
med tilvising til artikkel 72 bokstav a) i europaparlamentsog rådsforordning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om
koordinering av trygdeordninger(1), der det er fastsett at Den
administrative kommisjonen har ansvaret for å handsame alle
administrative spørsmål eller tolkingsspørsmål som følgjer av
føresegnene i forordning (EF) nr. 883/2004 og forordning (EF)
nr. 987/2009(2),

gyldig europeisk helsetrygdkort, som òg bør gjelde i
overgangssituasjonar.
6)

I medhald av artikkel 62 og 63 i forordning (EF)
nr. 987/2009 skal dei medlemsstatane som ikkje er førte
opp i vedlegg 3 til forordning (EF) nr. 987/2009, med
verknad frå 1. mai 2010, refundere naturalytingar som er
gjevne til familiemedlemmer som ikkje er busette i den
same medlemsstaten som medlemmen i trygdeordninga,
og til pensjonistar og familiemedlemmene deira, på
grunnlag av faktiske utgifter.

7)

Utgiftene til naturalytingar som vert gjevne i medhald
av artikkel 19 nr. 1, artikkel 20 nr. 1 og artikkel 27 nr. 1
og 3 i forordning (EF) nr. 883/2004, skal dekkjast av den
kompetente institusjonen som har ansvaret for utgiftene
til naturalytingar til familiemedlemmer som ikkje er
busette i den same medlemsstaten som medlemmen i
trygdeordninga, og til pensjonistar og familiemedlemmene
deira i medlemsstaten der dei er busette.

8)

I medhald av artikkel 64 nr. 7 i forordning (EF)
nr. 987/2009 kan dei medlemsstatane som er førte opp i
vedlegg 3, etter 1. mai 2010 og i fem år halde fram med å
nytte artikkel 94 og 95 i forordning (EØF) nr. 574/72 ved
utrekning av dei faste summane.

9)

Ved forordning (EF) nr. 987/2009 vert det innført nye
framgangsmåtar for refusjon av utgifter til helsetenester,
med sikte på snøggare refusjon medlemsstatane imellom
og for å hindre ei oppsamling av fordringar som vert
verande ubetalte i lengre periodar.

med tilvising til artikkel 87–91 i forordning (EF) nr. 883/2004,
med tilvising til artikkel 64 nr. 7 og artikkel 93–97 i forordning
(EF) nr. 987/2009 og
ut frå desse synsmåtane:
1)

2)

3)

4)

Forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009 tek
til å gjelde 1. mai 2010, og forordning (EØF) nr. 1408/71
og (EØF) nr. 574/72 vert oppheva frå same datoen,
bortsett frå dei tilfella som er underlagde artikkel 90
nr. 1 i forordning (EF) nr. 883/2004 og artikkel 96 nr. 1 i
forordning (EF) nr. 987/2009.
Det er naudsynt å avklare kva medlemsstat som er
debitor- og kreditorstat i situasjonar der naturalytingar
vart gjevne eller løyvde i medhald av forordning (EØF)
nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72, men der refusjonane
av utgifter til desse ytingane finn stad etter at forordning
(EF) nr. 883/2004 og (EF) 987/2009 har teke til å gjelde,
særleg i tilfelle der kompetansen når det gjeld dekking av
utgiftene vert endra i medhald av dei nye forordningane.
Det er naudsynt å avklare kva framgangsmåte for refusjon
som skal nyttast i situasjonar der naturalytingar vart
gjevne i medhald av forordning (EØF) nr. 1408/71 og
(EØF) nr. 574/72, men der refusjonen finn stad etter at
forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009 tok til
å gjelde.
I nr. 5 i avgjerd nr. H1 vert det presisert kva som er
status for attestar (E-blankettar) og det europeiske
helsetrygdkortet (medrekna mellombelse attestar) som
er utferda før datoen då forordning (EF) nr. 883/2004 og
(EF) nr. 987/2009 tek til å gjelde.

10) Det er behov for klarleik og rettleiing for institusjonane
i dei situasjonane som er nemnde ovanfor, slik at ein
einsarta og konsekvent bruk av fellesskapsføresegnene
kan sikrast.
Avgjerda er teken i samsvar med dei vilkåra som er fastsette i
artikkel 71 nr. 2 i forordning (EF) nr. 883/2004 —
TEKE DENNE AVGJERDA:

I føresegnene i nr. 4 i avgjerd nr. S1 og i nr. 2 i avgjerd
nr. S4 er det fastsett allmenne prinsipp for ansvaret for
utgiftene til ytingar som vert gjevne på grunnlag av eit

I. Overgangsordningar for å fastsetje kva medlemsstat
som har ansvaret for utgiftene til planlagd behandling og
naudsynt pleie med omsyn til endringa av kompetanse i
medhald av forordning (EF) nr. 883/2004

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT C 107 av 27.4.2010, s. 8, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 133/2011 av 2. desember 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 15 av 15.3.2012, s. 21.
(1) TEU L 166 av 30.4.2004, s. 1.
(2) TEU L 284 av 30.10.2009, s. 1.

1. Dersom ei behandling vart gjeven til ein person før 1. mai
2010, skal kompetansen når det gjeld dekking av utgiftene
for denne personen, fastsetjast i samsvar med føresegnene i
forordning (EØF) nr. 1408/71.

5)
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2. Dersom ein person fekk løyve til å reise til ein annan
medlemsstat for å få den behandlinga som var eigna for
tilstanden hans/hennar (planlagd behandling) i medhald
av forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72, og
behandlinga vert gjennomført heilt eller delvis etter 30. april
2010, skal utgiftene til heile behandlinga dekkjast av den
institusjonen som gav dette løyvet.
3. Dersom behandlinga av ein person vart innleidd i medhald
av artikkel 22 nr. 3 bokstav a) eller artikkel 31 nr. 1 bokstav a) i
forordning (EØF) nr. 1408/71, bør utgiftene til slik behandling
dekkjast i samsvar med føresegnene i dei nemnde artiklane,
sjølv om kompetansen når det gjeld dekking av utgiftene for
denne personen er vorten endra i samsvar med føresegnene i
forordning (EF) nr. 883/2004. Dersom behandlinga held fram
etter 31. mai 2010, skal dei utgiftene som kjem på etter denne
datoen, likevel dekkjast av den institusjonen som er kompetent
i medhald av forordning (EF) nr. 883/2004.
4. Dersom det vart gjeve behandling i medhald av
artikkel 19 nr. 1 eller artikkel 27 nr. 1 i forordning (EF)
nr. 883/2004 etter 30. april 2010 på grunnlag av eit gyldig
europeisk helsetrygdkort som var utferda før 1. mai 2010, kan
fordringa som gjeld refusjon av utgiftene til slik behandling,
ikkje avvisast med den grunngjevinga at kompetansen når det
gjeld utgiftene til helsetenester for ein person er vorten endra i
samsvar med føresegnene i forordning (EF) nr. 883/2004.
Ein institusjon som har plikt til å refundere utgiftene til ytingar
som vert gjevne på grunnlag av eit europeisk helsetrygdkort,
kan be om at institusjonen der personen var tilbørleg registrert
på tidspunktet då ytingane vart tildelte, skal betale utgiftene
til desse ytingane tilbake til den første institusjonen, eller
dersom personen ikkje hadde rett til å nytte det europeiske
helsetrygdkortet, gjere opp saka med den personen som det
gjeld.
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III. Framgangsmåte for refusjon på grunnlag av faktiske
utgifter
1. Fordringar som gjeld refusjon på grunnlag av faktiske
utgifter som er førte i rekneskapane til kreditormedlemsstaten
før 1. mai 2010, er underlagde dei finansielle føresegnene i
forordning (EØF) nr. 574/72.
Desse fordringane skal leggjast fram for kontaktorganet til
debitormedlemsstaten seinast 31. desember 2011.
2. Alle fordringar som gjeld refusjon på grunnlag av faktiske
utgifter som er førte i rekneskapane til kreditormedlemsstaten
etter 30. april 2010, er underlagde dei nye reglane for
sakshandsaming i samsvar med føresegnene i artikkel 66–68 i
forordning (EF) nr. 987/2009.
IV. Framgangsmåte for refusjon på grunnlag av faste
summar
1. Gjennomsnittlege utgifter som gjeld åra til og med 2009,
skal leggjast fram for revisjonsutvalet seinast 31. desember
2011. Gjennomsnittlege utgifter som gjeld året 2010, skal
leggjast fram for revisjonsutvalet seinast 31. desember 2012.
2. Alle fordringar som gjeld refusjon på grunnlag av faste
summar som er offentleggjorde i Tidende for Den europeiske
unionen før 1. mai 2010, skal leggjast fram seinast 1. mai 2011.
3. Alle fordringar som gjeld refusjon på grunnlag av
faste summar som er offentleggjorde etter 30. april 2010, er
underlagde dei nye reglane for sakshandsaming i samsvar med
føresegnene i artikkel 66–68 i forordning (EF) nr. 987/2009.

II. Overgangsordningar for utrekning av gjennomsnittlege
utgifter

V. Sluttføresegner

1. Metoden for utrekning av gjennomsnittlege utgifter for
åra til og med 2009 er underlagd føresegnene i artikkel 94 og 95
i forordning (EØF) nr. 574/72, sjølv om dei gjennomsnittlege
utgiftene vert lagde fram for revisjonsutvalet etter 30. april
2010.

1. Når overgangsordningane vert nytta, skal det rettleiande
prinsippet vere godt samarbeid mellom institusjonane,
pragmatisme og fleksibilitet.

2. Medlemsstatar som ikkje er førte opp i vedlegg 3 til
forordning (EF) nr. 987/2009, kan for tidsrommet frå 1. januar
2010 til 30. april 2010 anten rekne ut nye gjennomsnittlege
utgifter i medhald av artikkel 94 og 95 i forordning (EØF)
nr. 574/72, eller nytte dei gjennomsnittlege utgiftene som er
lagde fram for året 2009.

2. Denne avgjerda skal kunngjerast i Tidend for Den
europeiske unionen. Ho skal nyttast frå datoen då forordning
(EF) nr. 987/2009 tek til å gjelde.

____________

Lena MALMBERG
President for Den administrative kommisjonen
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2016/EØS/12/33

AVGJERD nr. A3
av 17. desember 2009

om samanlegging av ubrotne utsendingsperiodar som er fullførte i medhald av rådsforordning
(EØF) nr. 1408/71 og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004
(2010/C 149/04)(*)
DEN
ADMINISTRATIVE
KOMMISJONEN
FOR
KOORDINERING AV TRYGDEORDNINGAR HAR —

3)

Dei avgjerande vilkåra for bruken av artikkel 12 nr. 1
i den nemnde forordninga er at det finst eit direkte
tilhøve mellom arbeidsgjevaren og arbeidstakaren hans,
og at det finst eit samband mellom arbeidsgjevaren
og medlemsstaten der arbeidsgjevaren er etablert. Det
avgjerande vilkåret for bruken av artikkel 12 nr. 2 i den
nemnde forordninga er at personen vanlegvis utfører ei
omfattande liknande verksemd i medlemsstaten der han/
ho er etablert.

4)

I medhald av forordning (EØF) nr. 1408/71 kan den
planlagde utsendingsperioden ikkje vare i meir enn tolv
månader, med ei lenging på opp til tolv månader i tillegg
dersom uventa omstende skulle kome på. I medhald
av forordning (EF) nr. 883/2004 kan den planlagde
utsendingsperioden ikkje vare i meir enn 24 månader i alt.

5)

All lenging av den ubrotne utsendingsperioden utover den
tidslengda som er fastsett i forordningane, krev at det vert
inngått ei avtale i samsvar med artikkel 17 i forordning
(EØF) nr. 1408/71 eller artikkel 16 i forordning (EF)
nr. 883/2004.

6)

Forordning (EF) nr. 883/2004 inneheld ingen
uttrykkelege overgangsføresegner om samanlegging
av utsendingsperiodane som er fullførte i medhald av
forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EF) nr. 883/2004.
Siktemålet til regelgjevaren var å lengje den planlagde
utsendingsperioden frå 12 til høgst 24 månader.
Framgangsmåtane og andre vilkår for utsending er ikkje
vortne endra i større grad.

7)

Det bør vere rettsleg kontinuitet mellom den gamle og
den nye forordninga, og ein einsarta bruk av reglane for
utsending i overgangsperioden mellom forordning (EØF)
nr. 1408/71 og (EF) nr. 883/2004 bør sikrast.

med tilvising til artikkel 72 bokstav a) i europaparlamentsog rådsforordning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om
koordinering av trygdeordninger(1), der det er fastsett at Den
administrative kommisjonen har ansvaret for å handsame alle
administrative spørsmål eller tolkingsspørsmål som følgjer
av føresegnene i europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009(2),

med tilvising til artikkel 12 i forordning (EF) nr. 883/2004,

med tilvising til artikkel 5 og 14 i forordning (EF) nr. 987/2009
og

ut frå desse synsmåtane:

1)

2)

I denne avgjerda tyder «utsending» alle periodar
der ein lønstakar eller sjølvstendig næringsdrivande
utfører verksemda si i ein annan medlemsstat enn i den
kompetente medlemsstaten i samsvar med føresegnene i
artikkel 14 nr. 1, artikkel 14a nr. 1, artikkel 14b nr. 1 eller
artikkel 14b nr. 2 i rådsforordning (EØF) nr. 1408/71(3)
og artikkel 12 nr. 1 eller 2 i forordning (EF) nr. 883/2004.

Føresegnene i artikkel 12 i forordning (EF) nr. 883/2004,
som gjev unntak frå den allmenne regelen som er fastsett
i artikkel 11 nr. 3 bokstav a) i den nemnde forordninga,
tek særleg sikte på å fremje fridommen til å yte tenester til
føremon for arbeidsgjevarar som sender ut arbeidstakarar
til andre medlemsstatar enn staten der dei er etablerte,
og fridommen for arbeidstakarar til å flytte til andre
medlemsstatar. Desse føresegnene tek òg sikte på å fjerne
dei hindringane som kan innskrenke den frie rørsla for
arbeidstakarar, og å oppmuntre til økonomisk integrasjon,
samstundes som administrative vanskar kan unngåast,
særleg for arbeidstakarar og føretak.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT C 149 av 8.6.2010, s. 3, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 133/2011 av 2. desember 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 15 av 15.3.2012, s. 21.
(1) TEU L 166 av 30.4.2004, s. 1.
(2) TEU L 284 av 30.10.2009, s. 1.
(3) TEF L 149 av 5.7.1971, s. 2.

Avgjerda er teken i samsvar med dei vilkåra som er fastsette
i artikkel 71 nr. 2 i forordning (EF) nr. 883/2004 —
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TEKE DENNE AVGJERDA:
1. Alle utsendingsperiodar som vert fullførte i medhald av forordning (EØF) nr. 1408/71, skal takast
omsyn til ved planlegging av ein ubroten utsendingsperiode i medhald av forordning (EF) nr. 883/2004,
slik at den samla perioden med ubroten utsending som er fullført i medhald av begge forordningane,
ikkje kan overstige 24 månader.
2. Denne avgjerda skal kunngjerast i Tidend for Den europeiske unionen. Ho skal nyttast frå datoen då
forordning (EF) nr. 987/2009 tek til å gjelde.

Lena MALMBERG
President for Den administrative kommisjonen
____________
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2016/EØS/12/34

AVGJERD nr. H5
av 18. mars 2010
om samarbeid om tiltak for å hindre svik og feil innanfor ramma av rådsforordning (EF)
nr. 883/2004 og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009 om koordinering av
trygdeordningar
(2010/C 149/05)(*)
DEN
ADMINISTRATIVE
KOMMISJONEN
FOR
KOORDINERING AV TRYGDEORDNINGAR HAR —

med tilvising til artikkel 72 bokstav a) i europaparlamentsog rådsforordning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om
koordinering av trygdeordninger(1), der det er fastsett at Den
administrative kommisjonen har ansvaret for å handsame alle
administrative spørsmål eller tolkingsspørsmål som følgjer
av føresegnene i europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009(2),

5)

Identifiseringa av personar er særs viktig for forvaltinga
av forordningane, både når det gjeld oppsporing av
personar i databasen til ein institusjon og når det gjeld å
slå fast identiteten deira.

6)

I artikkel 3 nr. 3 i forordning (EF) nr. 987/2009 er det
fastlagt at når medlemsstatane innhentar, overfører
eller handsamar personopplysningar i medhald
av vern av personopplysningar, i samsvar med
fellesskapsføresegnene om personvern i samband med
handsaming av personopplysningar og fri utveksling av
slike opplysningar.

7)

Etter artikkel 5 nr. 3 i forordning (EF) nr. 987/2009
kan den kompetente institusjonen, når det er tvil, be
institusjonen på opphaldsstaden eller på bustaden om å
etterprøve dei opplysningane som den personen som det
gjeld, har lagt fram, eller kontrollere om eit dokument er
gyldig.

8)

Eit effektivt samarbeid for å hindre svik og feil må òg
byggje på dei ordningane som finst for å leggje fram
opplysningar om endringar i den gjeldande lovgjevinga,
og på artikkel 20 og 52 i forordning (EF) nr. 987/2009.

med tilvising til artikkel 76 i forordning (EF) nr. 883/2004,

med tilvising til artikkel 2 nr. 2, artikkel 20, 52 og 87 nr. 3 i
forordning (EF) nr. 987/2009 og

ut frå desse synsmåtane:

1)

2)

3)

4)

I medhald av artikkel 76 i forordning (EF) nr. 883/2004
skal dei kompetente styresmaktene og institusjonane
samarbeide for å sikre ei korrekt gjennomføring av
forordninga.

Tiltak for å hindre svik og feil er nært knytte til delar av
trygda slik det er definert i artikkel 3 nr. 1 i forordning
(EF) nr. 883/2004, til garantiar om at stønader vert betalte
til den rette medlemsstaten og til at ytingar ikkje vert
urettkome tildelte eller oppnådde som følgje av svik.

Tiltak for å hindre svik og feil er difor del av ei korrekt
gjennomføring av forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF)
nr. 987/2009.

Eit nærmare og meir effektivt samarbeid mellom dei
kompetente styresmaktene og institusjonane er ein svært
viktig faktor når det gjeld tiltak for å hindre svik og feil.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT C 149 av 8.6.2010, s. 5, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 133/2011 av 2. desember 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 15 av 15.3.2012, s. 21.
(1) TEU L 166 av 30.4.2004, s. 1.
(2) TEU L 284 av 30.10.2009, s 1.

Avgjerda er teken i samsvar med dei vilkåra som er fastsette i
artikkel 71 nr. 2 i forordning (EF) nr. 883/2004 —

TEKE DENNE AVGJERDA:

Allmenne spørsmål
1. Med sikte på ei korrekt gjennomføring av forordning
(EF) nr. 883/2004 og forordning (EF) nr. 987/2009 skal
styresmaktene og institusjonane i medlemsstatane samarbeide
for å hindre svik og feil.
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2. Den administrative kommisjonen skal éin gong i året
drøfte samarbeidet om spørsmål som gjeld svik og feil.
Denne drøftinga skal byggje på ei frivillig rapportering frå
medlemsstatane om røynslene og framgangen deira på dette
området. Vedlegg 1 inneheld framlegg til innhaldet i desse
rapportane.
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b) Medlemsstatane skal revidere rutinane sine for å løyse
problemet med manglande meldingar over landegrensene
om dødsfall, for å sikre at desse rutinane i størst mogleg
grad er i samsvar med beste praksis på området. Vedlegg 2
inneheld ei liste over slik beste praksis.
c) Oppmodingar om opplysningar frå institusjonar eller
kompetente styresmakter om meldingar om dødsfall skal
handsamast så snart som mogleg av den parten som tek
imot oppmodinga.

3. Medlemsstatane skal oppnemne eit kontaktpunkt for svik
og feil, der dei kompetente styresmaktene eller institusjonane
kan melde frå anten om risikoar for svik og misbruk, eller om
systematiske vanskar som fører til forseinkingar og feil. Dette
kontaktpunktet skal førast opp i ei liste som skal offentleggjerast
av sekretariatet for Den administrative kommisjonen.

Oppmodingar om opplysningar
6. Samstundes som det vert teke omsyn til kravet om å handle
i samsvar med fellesskapsføresegnene om personvern når det
gjeld handsaming av personopplysningar og fri utveksling
av slike opplysningar, skal dei kompetente styresmaktene og
institusjonane samarbeide når det gjeld oppmodingar frå andre
medlemsstatar om opplysningar med sikte på å hindre svik og
for å sikre ei korrekt gjennomføring av forordningane. Dei skal
gjere ei nøye vurdering av den rettslege stillinga før dei avviser
ei slik oppmoding på grunn av omsynet til personvern.

Feil
4. For å avgrense risikoane for feil skal dei kompetente
styresmaktene og institusjonane gjere tiltak for å sikre at
opplysningar vert skaffa fram til rett tid og på rett måte,
særleg ved bruk av systemet for elektronisk utveksling av
trygdeopplysningar. For dette føremålet bør dei kompetente
styresmaktene og institusjonane

7. I tilfelle der ei oppmoding om opplysningar med
sikte på å hindre svik og feil gjeld gjennomføringa av
koordineringsforordningane, og oppmodinga ikkje vert
handsama direkte av ein institusjon eller ei kompetent
styresmakt, skal institusjonen eller den kompetente styresmakta
hjelpe den oppmodande institusjonen eller styresmakta med å
finne ein tredjemann som høveleg informasjonskjelde, og yte
hjelp ved eventuelle forhandlingar med ein slik tredjemann.

a) syte for at dei opplysningane som vert sende elektronisk
via standardiserte elektroniske dokument til styresmakter
eller institusjonar i andre medlemsstatar, vert underlagde
ein kvalitetskontroll, særleg med omsyn til identifikasjon
av den personen som det gjeld, og det personlege
identifikasjonsnummeret (PIN-koden), og
b) melde frå til Det tekniske utvalet og Den administrative
kommisjonen om alle systematiske vanskar som fører
til forseinkingar eller feil når det gjeld utveksling av
opplysningar i medhald av forordningane.

Revisjonsklausul
8. Denne avgjerda skal reviderast seinast innan utgangen av
det andre året etter at ho tok til å gjelde.

Meldingar om dødsfall

9. Denne avgjerda skal kunngjerast i Tidend for Den
europeiske unionen. Ho skal nyttast frå første dagen i den andre
månaden etter kunngjeringa.

5. Når det gjeld samarbeid i samband med meldingar om
dødsfall, gjeld følgjande:
a) Medlemsstatane skal gjennom Den administrative
kommisjonen utveksle opplysningar om alle nye rutinar
som dei har innført på dette området, eller melde frå om
eventuelle hindringar i samarbeidet om dette spørsmålet.

José Maria MARCO GARCÍA
President for Den administrative kommisjonen
______
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VEDLEGG 1

Framlegg til saker som skal takast med i dei årlege rapportane frå medlemsstatane om svik og feil
1.

Tiltak som er gjorde gjennom året for å hindre svik og feil i tilfelle som er fastlagde i medhald av forordningane.

2.

Særlege problem ved gjennomføringa av koordineringsreglane som kan føre til risiko for svik og feil.

3.

Avtaler og bilaterale samarbeidsordningar med andre medlemsstatar i EU med sikte på å hindre svik og feil.

4.

Når det gjeld naturalytingar; tiltak for å sikre at institusjonar og helsetenesteytarar etterlever koordineringsreglane
og gjev borgarane informasjon.
______

VEDLEGG 2

Beste praksis for å løyse problemet med manglande meldingar over landegrensene om dødsfall(3)
Innføring av eit system for direkte melding om dødsfall frå vertsstaten
Jamføring av opplysningar
Oppmoding om administrativ kontroll frå vertsstaten
Tilgang til meldingar om dødsfall helseinstitusjonane imellom
Leveattest
Sikre direkte fysisk nærvær i vertsstaten
________________________

(3)

Meir utførlege opplysningar om slik beste praksis kan finnast i del 9.2 i ein rapport frå den særskilde arbeidsgruppa for oppfølging
av svik og feil under Den administrative kommisjonen, offentleggjord 16. november 2009 som CASSTM-melding 560/09.
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2016/EØS/12/35

AVGJERD nr. E2
av 3. mars 2010

om fastsetjing av ein framgangsmåte for handsaming av endringar av opplysningar om dei organa
som er definerte i artikkel 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004, og som er
førte opp i det elektroniske registeret som er ein del av EESSI
(2010/C 187/04)(*)
DEN
ADMINISTRATIVE
KOMMISJONEN
FOR
KOORDINERING AV TRYGDEORDNINGAR HAR —
med tilvising til artikkel 72 bokstav d) i europaparlamentsog rådsforordning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om
koordinering av trygdeordninger(1), der det er fastsett at Den
administrative kommisjonen har ansvaret for å vedta felles
reglar for strukturen i datahandsamingstenestene, og for å
utarbeide føresegner om drift av den delen av desse tenestene
som er felles,
med tilvising til artikkel 88 i europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 987/2009(2),
i samsvar med dei vilkåra som er fastsette i artikkel 71 nr. 2 i
forordning (EF) nr. 883/2004, og
ut frå desse synsmåtane:
1)

2)

3)

4)

Eit av elementa i moderniseringa av systemet for
koordinering mellom nasjonale trygdeordningar er
innføringa av eit elektronisk register som inneheld
opplysningar om dei nasjonale organa som medverkar i
bruken av forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/
2009 (heretter kalla «gjennomføringsforordninga»).
Medlemsstatane er ansvarlege for å leggje inn sine
eigne nasjonale kontaktopplysningar i det elektroniske
registeret, og for å ajourføre desse opplysningane.
Medlemsstatane skal syte for at dei opplysningane som
finst i dei lokale kopiane av det elektroniske registeret,
dagleg vert synkroniserte med dei opplysningane som
finst i den sentrale utgåva av det elektroniske registeret,
som vert forvalta av Europakommisjonen.
Det må innførast ein framgangsmåte for handsaming av
endringar som sikrar at endringar i dei opplysningane

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT C 187 av 10.7.2010, s. 5, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 133/2011 av 2. desember 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 15 av 15.3.2012, s. 21.
(1) TEU L 166 av 30.4.2004, s. 1.
(2) TEU L 284 av 30.10.2009, s. 1.

som finst i det elektroniske registeret, vert handsama til
rett tid og på ein strukturert og samanhengande måte som
det er mogleg å kontrollere —

TEKE DENNE AVGJERDA:

1. I denne avgjerda er det fastsett reglar for ein framgangsmåte
for handsaming av endringar i opplysningar frå kompetente
styresmakter, nasjonale institusjonar, kontaktorgan og
tilknytingspunkt slik det er definert i artikkel 1 bokstav m),
q) og r) i forordning (EF) nr. 883/2004 og artikkel 1 nr. 2
bokstav a) og b) i gjennomføringsforordninga.

2. Framgangsmåten for handsaming av endringar skal
nyttast på opplysningar som er førte opp i den sentrale
utgåva av det elektroniske registeret, som vert forvalta
av Europakommisjonen, og på opplysningar i dei lokale
kopiane i medlemsstatane.

3. Kvar medlemsstat skal oppnemne ein person som er
ansvarleg for å innføre endringar i den sentrale utgåva av
det elektroniske registeret, og for å ajourføre dei lokale
kopiane.

4. Kvar medlemsstat skal òg for kvart einskilt tilknytingspunkt
oppnemne eit sentralt kontaktpunkt for EESSI (heretter
kalla «sentralt kontaktpunkt»). Dette er det første
kontaktpunktet for institusjonar og organ som er knytte til
dette tilknytingspunktet.

5. Kvar medlemsstat skal gjennom sekretariatet melde
frå til Den administrative kommisjonen om alle viktige
endringar i opplysningar som gjeld deira eigne kompetente
styresmakter, nasjonale institusjonar, kontaktorgan eller
tilknytingspunkt, minst éin kalendermånad før endringa tek
til å gjelde. Meldinga kan rettast til sekretariatet. Mindre
endringar kan leggjast inn i den sentrale utgåva av det
elektroniske registeret utan at det vert gjeve melding om
det på førehand.
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6. I samband med denne framgangsmåten tyder «omfattande
endring» ei endring som har negativ innverknad på bruken
av forordningane og følgjeleg på koordineringa, slik at
ho kan forseinke sendinga eller rutinga av strukturerte
elektroniske dokument til den aktuelle institusjonen eller
det aktuelle organet.
Ei omfattande endring omfattar mellom anna
a) endringar som er knytte til identifikasjonskoden,
verkemåten eller kompetansen til eit organ, ein institusjon
eller eit tilknytingspunkt,
b) nedlegging av eit organ, ein institusjon eller eit
tilknytingspunkt,
c) samanslåing av organ, institusjonar eller tilknytingspunkt.
7. Dersom ei omfattande endring gjeld ei av dei endingane
som er førte opp i bokstav a), b) eller c), skal medlemsstatane
opplyse om kva organ, institusjon eller tilknytingspunkt som
vil ta over den aktuelle funksjonen eller kompetansen frå
datoen då endringa tek til å gjelde.
8. Når sekretariatet får melding om ei omfattande endring,
skal det melde frå til Den administrative kommisjonen og til
dei sentrale kontaktpunkta om endringa og om tidspunktet då
endringane vil ta til å gjelde.

25.2.2016

9. I samsvar med artikkel 9 i sakshandsamingsreglane
til Den administrative kommisjonen har medlemmene av
kommisjonen høve til å kome med innvendingar mot endringa
eller la vere å røyste. Dersom det vert gjort innvendingar,
skal endringa drøftast under det førstkomande møtet i Den
administrative kommisjonen.

10. Medlemsstatane skal syte for at dei lokale kopiane av
registertenestene dagleg vert synkroniserte med den sentrale
utgåva av det elektroniske registeret. Synkroniseringa av dei
lokale kopiane skal finne stad mellom kl. 01:00 og 03:00
mellomeuropeisk tid.

11. Innan eitt år etter at denne avgjerda er kunngjord i
Tidend for Den europeiske unionen skal Den administrative
kommisjonen vurdere dei røynslene som medlemsstatane har
gjort når det gjeld bruken av avgjerda.

12. Denne avgjerda skal kunngjerast i Tidend for Den
europeiske unionen. Ho skal nyttast frå første dagen i den andre
månaden etter kunngjeringa.

José Maria MARCO GARCÍA
President for Den administrative kommisjonen

________________________
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2016/EØS/12/36

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 213/2011
av 3. mars 2011

om endring av vedlegg II og V til europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF om godkjenning
av yrkeskvalifikasjoner(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

i mer enn to femdeler av medlemsstatene, noe som
berettiger oppføring under nr. 5.1.3 i vedlegg V til direktiv
2005/36/EF.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
5)

For å sikre at spesialistutdanningen har et tilstrekkelig
høyt nivå, bør minstekravet til utdanningens varighet for
spesialistutdanningen i medisinsk onkologi være fem år
for å kunne bli godkjent automatisk.

6)

Frankrike har framlagt en begrunnet anmodning om at
spesialistutdanning i medisinsk genetikk oppføres under
nr. 5.1.3 i vedlegg V til direktiv 2005/36/EF.

7)

Medisinsk genetikk er en spesialitet som gjenspeiler
den raske kunnskapsutviklingen innen genetikk og
dens konsekvenser for en rekke spesialistområder
som onkologi, fostermedisin, pediatri og kroniske
sykdommer. Medisinsk genetikk spiller en økende rolle
innenfor screening og forebygging av flere sykdommer.
Spesialistutdanning i medisinsk genetikk er ikke oppført
under nr. 5.1.3 i vedlegg V til direktiv 2005/36/EF.
Medisinsk genetikk har imidlertid utviklet seg til en egen
og særskilt spesialistutdanning i mer enn to femdeler
av medlemsstatene, noe som berettiger oppføring under
nr. 5.1.3 i vedlegg V til direktiv 2005/36/EF.

8)

For å sikre at spesialistutdanningen har et tilstrekkelig
høyt nivå, bør minstekravet til utdanningens varighet for
spesialistutdanningen i medisinsk genetikk være fire år
for å kunne bli godkjent automatisk.

9)

Direktiv 2005/36/EF bør derfor endres.

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv
2005/36/EF av 7. september 2005 om godkjenning av
yrkeskvalifikasjoner(1), særlig artikkel 11 annet ledd og
artikkel 26 annet ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1)

Østerrike har anmodet om tilføyelse i vedlegg II til
direktiv 2005/36/EF av ti opplæringsprogrammer innen
helse. Disse opplæringsprogrammene er lovregulert
av forordningen om spesialoppgaver innen helsestell
og sykepleie (GuK-SV BGBl. II Nr. 452/2005) og
forordningen om utdannings- og ledelsesoppgaver
innen helsestell og sykepleie (GuK-LFV BGBl. II Nr.
453/2005).

2)

Ettersom nevnte opplæringsprogrammer befinner seg på
et tilsvarende utdanningsnivå som det fastsatt i artikkel
11 bokstav c) i) i direktiv 2005/36/EF, gir et tilsvarende
faglig nivå og setter vedkommende i stand til å oppnå
tilsvarende ansvar og oppgaver, er oppføring på grunnlag
av artikkel 11 bokstav c) ii) i vedlegg II til direktiv
2005/36/EF berettiget.

3)

4)

Portugal har framlagt en begrunnet anmodning om at
spesialistutdanning i medisinsk onkologi oppføres under
nr. 5.1.3 i vedlegg V til direktiv 2005/36/EF.

Formålet med medisinsk onkologi er systematisk
behandling av kreft. På grunn av vitenskapelige framskritt
har behandlingen av kreftpasienter endret seg betydelig
de seneste årene. Spesialistutdanning i medisinsk
onkologi er ikke oppført under nr. 5.1.3 i vedlegg V til
direktiv 2005/36/EF. Medisinsk onkologi har imidlertid
utviklet seg til en egen og særskilt spesialistutdanning

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 59 av 4.3.2011, s. 4,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 134/2011 av 2. desember
2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg VII (Godkjenning av
yrkeskvalifikasjoner), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr.
15 av 15.3.2012, s. 24.
(1) EUT L 255, 30.9.2005, s. 22.

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar
med uttalelse fra Komiteen for godkjenning av
yrkeskvalifikasjoner —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
Vedlegg II og V til direktiv 2005/36/EF endres som angitt i
vedlegget til denne forordning.
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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, 3. mars 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
______

25.2.2016
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Nr. 12/401

VEDLEGG

I vedlegg II og V til direktiv 2005/36/EF gjøres følgende endringer:
1.

Under nr. 1 i vedlegg II tilføyes følgende under «i Østerrike»:
«— spesialutdanning i barne- og ungdomssykepleie (Sonderausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege),
— spesialutdanning i psykiatrisk helsestell og sykepleie (Sonderausbildung in der psychiatrischen Gesundheitsund Krankenpflege),
— spesialutdanning i intensivsykepleie (Sonderausbildung in der Intensivpflege),
— spesialutdanning i barneintensivsykepleie (Sonderausbildung in der Kinderintensivpflege),
— spesialutdanning i anestesisykepleie (Sonderausbildung in der Anästhesiepflege),
— spesialutdanning i nyreerstatningsbehandling (Sonderausbildung in der Pflege bei Nierenersatztherapie),
— spesialutdanning i operasjonssykepleie (Sonderausbildung in der Pflege im Operationsbereich),
— spesialutdanning i sykehushygiene (Sonderausbildung in der Krankenhaushygiene),
— spesialutdanning i undervisning innen helsestell og sykepleie (Sonderausbildung für Lehraufgaben in der
Gesundheits- und Krankenpflege),
— spesialutdanning i ledelse innen helsestell og sykepleie (Sonderausbildung für Führungsaufgaben in der
Gesundheits- und Krankenpflege),
som innebærer utdanning og opplæring med en samlet varighet på minst 13 år og seks måneder til 14 år, herunder
minst ti års allmennutdanning, ytterligere tre års grunnutdanning innen høyere utdanning i offentlig helsestell og
sykepleie og seks til tolv måneders spesialutdanning innen spesialisering, undervisning eller ledelse.»

2.

Under nr. 5.1.3 i vedlegg V tilføyes følgende tabell:

«Stat

Medisinsk onkologi
Utdanningens korteste varighet: 5 år

Medisinsk genetikk
Utdanningens korteste varighet: 4 år

Betegnelse

Betegnelse

Belgique/België/Belgien

Oncologie médicale/ Medische
oncologie

България

Медицинска онкология

Медицинска генетика

Česká republika

Klinická onkologie

Lékařská genetika

Danmark

Klinisk genetik

Deutschland

Humangenetik

Eesti

Meditsiinigeneetika

Ελλάς

Παθολογική Ογκολογία

España
France

Oncologie

Génétique médicale

Ireland

Medical oncology

Clinical genetics

Italia

Oncologia medica

Genetica medica

Κύπρος

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

Latvija

Onkoloģija ķīmijterapija

Medicīnas ģenētika
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«Stat
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Medisinsk onkologi
Utdanningens korteste varighet: 5 år

Medisinsk genetikk
Utdanningens korteste varighet: 4 år

Betegnelse

Betegnelse

Lietuva

Chemoterapinė onkologija

Genetika

Luxembourg

Oncologie médicale

Médecine génétique

Magyarország

Klinikai onkológia

Klinikai genetika

Malta
Nederland

Klinische genetica

Österreich

Medizinische Genetik

Polska

Onkologia kliniczna

Genetyka kliniczna

Portugal

Oncologia médica

Genética médica

România

Oncologie medicala

Genetica medicala

Slovenija

Internistična onkologija

Klinična genetika

Slovensko

Klinická onkológia

Lekárska genetica

Suomi/Finland

Perinnöllisyyslääketiede/
Medicinsk genetik

Sverige
United Kingdom

Medical oncology

Clinical genetics»
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/114/EF

Nr. 12/403

2016/EØS/12/37

av 16. september 2009
om endring av rådsdirektiv 87/372/EØF om avsetting av frekvensbånd for samordnet innføring av
et felleseuropeisk digitalt offentlig landmobilt kommunikasjonssystem i Fellesskapet(*)

EUROPAPARLAMENTET OG
EUROPEISKE UNION HAR —

RÅDET

FOR

DEN

mobiltelekommunikasjon i Fellesskapet (GSM)(5), ble
det påpekt at ressursene som er til rådighet gjennom et
moderne telenett, særlig mobilradio, bør utnyttes fullt ut
av hensyn til Fellesskapets økonomiske utvikling. Det
er også anerkjent at overgangen til et annengenerasjons
digitalt mobiltelekommunikasjonssystem er en enestående
anledning til å etablere virkelig felleseuropeiske
mobiltelekommunikasjonstjenester.

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,
2)

Frekvensbåndene 890–915 MHz og 935–960 MHz
ble avsatt til en offentlig felleseuropeisk digital
mobiltelekommunikasjonstjeneste som skulle stilles
til rådighet i hver medlemsstat i samsvar med en
felles spesifikasjon kalt GSM. Senere ble det såkalte
utvidelsesbåndet (880–890 MHz og 925–935 MHz)
tilgjengelig for GSM-bruk, og sammen kalles disse
frekvensbåndene for 900 MHz-båndet.

3)

Siden 1987 er det utviklet nye digitale radioteknologier
som gjør det mulig å tilby nyskapende felleseuropeiske
elektroniske kommunikasjonstjenester som med mer
teknologinøytrale rammeregler enn tidligere kan
sameksistere med GSM i 900 MHz-båndet. 900 MHzbåndet har gode spredningsegenskaper, dekker større
avstander enn høyere frekvensbånd og gjør at moderne
tale-, data- og multimedietjenester kan spres til tynt
befolkede områder og landdistrikter.

4)

For å bidra til å nå målene for det indre marked og i
kommisjonsmeldingen av 1. juni 2005 med tittelen
«i2010-initiativet — et europeisk informasjonssamfunn
for vekst og sysselsetting», samtidig som GSM forblir
tilgjengelig for brukere over hele Europa, og for å sikre
best mulig konkurranse ved at brukerne tilbys et bredt
utvalg av tjenester og teknologier, bør 900 MHz-båndet
kunne brukes av andre teknologier, slik at det kan tilbys
ytterligere kompatible og avanserte felleseuropeiske
tjenester som kan sameksistere med GSM.

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

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251( ) og
2

ut fra følgende betraktninger:

1)

I
rådsdirektiv
87/372/EØF(3),
supplert
med
rådsrekommandasjon av 25. juni 1987 om samordnet
innføring av et offentlig nett for felleseuropeisk
jordbasert,
digital
mobiltelekommunikasjon
i
Fellesskapet(4) og med rådsresolusjon av 14. desember
1990 om siste stadium i den samordnede innføringen
av et offentlig nett for felleseuropeisk jordbasert, digital

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 274 av 20.10.2009, s. 25, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 135/2011 av 2. desember 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon,
audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester), se EØS-tillegget
til Den europeiske unions tidende nr. 15 av 15.3.2012, s. 25.
(1) Uttalelse avgitt 25. februar 2009 (ennå ikke offentliggjort i EUT).
(2) Europaparlamentsuttalelse av 6. mai 2009 (ennå ikke offentliggjort i EUT)
og rådsbeslutning av 27. juli 2009.
(3) EFT L 196 av 17.7.1987, s. 85.
4
( ) EFT L 196 av 17.7.1987, s. 81.

(5)

EFT C 329 av 31.12.1990, s. 25.
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5)

6)

7)

(6)
(7)
(8)
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Den framtidige bruken av 900 MHz-båndet, og særlig
spørsmålet om hvor lenge GSM fortsatt vil være
referanseteknologien for teknisk sameksistens i dette
frekvensbåndet, er et strategisk viktig spørsmål for det
indre marked. Det bør behandles sammen med andre
spørsmål i forbindelse med Fellesskapets politikk
for trådløs tilgang i de framtidige programmene for
radiospektrumpolitikk, som skal vedtas i samsvar med
europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF av
7. mars 2002 om felles rammeregler for elektroniske
kommunikasjonsnett og -tjenester (rammedirektivet)
(6). I disse programmene vil de politiske retningslinjene
og målene for den strategiske planleggingen av bruken
av radiospektrum bli fastsatt, i nært samarbeid med
gruppen for radiospektrumpolitikk, som ble nedsatt ved
kommisjonsbeslutning 2002/622/EF(7).

Liberaliseringen av bruken av 900 MHz-båndet vil
kunne føre til konkurransevridning. Særlig vil visse
mobiloperatører som ikke er blitt tildelt spektrum i
900 MHz-båndet, kunne komme i en ufordelaktig stilling
med hensyn til kostnader og effektivitet sammenlignet
med operatører som vil kunne tilby 3G-tjenester i nevnte
frekvensbånd. I henhold til rammereglene for elektronisk
kommunikasjon, særlig europaparlaments- og rådsdirektiv
2002/20/EF av 7. mars 2002 om tillatelse for elektroniske
kommunikasjonsnett og -tjenester (tillatelsesdirektivet)
(8), kan medlemsstatene endre rettighetene til bruk av
spektrum og/eller ta dem opp til ny vurdering, og har
dermed midler til å håndtere slik konkurransevridning om
nødvendig.

Medlemsstatene bør innen seks måneder etter
ikrafttredelsen av dette direktiv innarbeide direktiv
87/372/EØF i dets endrede form i sin nasjonale
lovgivning. Selv om dette i seg selv ikke pålegger
medlemsstatene å endre eksisterende bruksrettigheter
eller å innlede en framgangsmåte for å gi tillatelse, må
medlemsstatene oppfylle kravene i direktiv 2002/20/
EF når 900 MHz-båndet er gjort tilgjengelig i samsvar
med dette direktiv. I den forbindelse bør medlemsstatene
særlig undersøke om gjennomføringen av dette direktiv
kan vri konkurransen på de berørte markedene for
mobiltelekommunikasjon. Dersom de finner at dette er
tilfellet, bør de vurdere om det er objektivt begrunnet
og rimelig å endre bruksrettighetene til de operatørene
som er tildelt bruksrettigheter til frekvenser i 900 MHzbåndet, og i så fall vurdere disse rettighetene på nytt og
omfordele dem for å avhjelpe slik vridning. Før enhver
beslutning om å innlede en slik framgangsmåte bør det
gjennomføres en offentlig høring.
EFT L 108 av 24.4.2002, s. 33.
EFT L 198 av 27.7.2002, s. 49.
EFT L 108 av 24.4.2002, s. 21.
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8)

Alt spektrum som gjøres tilgjengelig i henhold til dette
direktiv, bør tildeles på en åpen måte og slik at det ikke
oppstår konkurransevridning på de berørte markedene.

9)

For at andre systemer skal kunne sameksistere med GSMsystemer i samme frekvensbånd, bør skadelig interferens
unngås ved at andre teknologier enn GSM som bruker
900 MHz-båndet, underlegges tekniske bruksvilkår.

10) I henhold til europaparlaments- og rådsvedtak
nr. 676/2002/EF av 7. mars 2002 om rammeregler
for radiospektrumpolitikk i Det europeiske fellesskap
(radiospektrumvedtaket)(9) kan Kommisjonen vedta
tekniske gjennomføringstiltak for å sikre harmoniserte
vilkår for tilgang til og effektiv utnytting av radiospektret.

11) På anmodning fra Kommisjonen har Den europeiske
post- og telekonferanse (CEPT) utarbeidet tekniske
rapporter som viser at UMTS-systemer (universelle
mobiltelekommunikasjonssystemer) kan sameksistere
med GSM-systemer i 900 MHz-båndet. Derfor bør
900 MHz-båndet åpnes for UMTS, som kan sameksistere
med GSM-systemer, og for andre systemer, så snart det
kan påvises at de kan sameksistere med GSM-systemer,
etter framgangsmåten fastsatt i radiospektrumvedtaket for
vedtakelse av harmoniserte vilkår for tilgang til og effektiv
utnytting av radiospektret. Dersom en medlemsstat
beslutter å tildele bruksrettigheter til systemer som
benytter spesifikasjonen UMTS 900, vil anvendelsen
av radiospektrumvedtaket og bestemmelsene i direktiv
2002/21/EF sikre at slike systemer vernes mot skadelig
interferens fra andre systemer i drift.

12) Det bør sikres et passende vern mellom brukerne av
de frekvensbånd som omfattes av dette direktiv, og
for eksisterende brukere i tilstøtende frekvensbånd.
Dessuten bør det tas hensyn til potensielle systemer for
luftfartskommunikasjon over 960 MHz, som vil bidra til å
oppfylle fellesskapspolitiske mål på dette området. CEPT
har gitt tekniske råd i den forbindelse.

13) Spektrumforvaltningen bør gjøres mer fleksibel og
spektrumtilgangen økes for å bidra til å nå målene for det
indre marked for elektronisk kommunikasjon. Derfor bør
900 MHz-båndet åpnes for andre systemer for ytelse av
andre felleseuropeiske tjenester så snart det kan påvises
at disse systemene kan sameksistere med GSM-systemer.
(9)

EFT L 108 av 24.4.2002, s. 1.

25.2.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

14) For at nye digitale teknologier skal kunne innføres i
900 MHz-båndet ved siden av GSM-systemer, bør direktiv
87/372/EØF endres, og båndet bør ikke utelukkende være
forbeholdt GSM —
VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Nr. 12/405

av ETSI, særlig EN 301 502 og EN 301 511.
b) «UMTS-system» et elektronisk kommunikasjonsnett
som er i samsvar med UMTS-standarder som
er offentliggjort av ETSI, særlig EN 301 908-1,
EN 301 908-2, EN 301 908-3 og EN 301 908-11.»
3. Artikkel 3 skal lyde:

Artikkel 1
Endringer av direktiv 87/372/EØF

«Artikkel 3

I direktiv 87/372/EØF gjøres følgende endringer:
1. Artikkel 1 skal lyde:
«Artikkel 1
1.
Medlemsstatene skal stille frekvensbåndene
880–915 MHz og 925–960 MHz (900 MHz-båndet)
til rådighet for GSM- og UMTS-systemer samt for
andre jordbaserte systemer som kan tilby elektroniske
kommunikasjonstjenester
som
kan
sameksistere
med GSM-systemer, i samsvar med de tekniske
gjennomføringstiltakene som er vedtatt i henhold til
europaparlaments- og rådsvedtak nr. 676/2002/EF av
7. mars 2002 om rammeregler for radiospektrumpolitikk i
Det europeiske fellesskap (radiospektrumvedtaket)(*).
2.
Når de gjennomfører dette direktiv, skal
medlemsstatene undersøke om den eksisterende tildelingen
av 900 MHz-båndet til konkurrerende mobiloperatører
på deres territorium kan forventes å vri konkurransen på
de berørte markedene for mobiltelekommunikasjon, og
dersom det er berettiget og rimelig, skal de avhjelpe slik
vridning i samsvar med artikkel 14 i europaparlamentsog rådsdirektiv 2002/20/EF av 7. mars 2002 om tillatelse
for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester
(tillatelsesdirektivet)(**).

1.
Medlemsstatene skal innen 9. mai 2010 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.
2.
Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen
teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de
vedtar på det området dette direktiv omhandler.»
4. Artikkel 4 oppheves.
Artikkel 2
Ikrafttredelse
Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.
Artikkel 3
Adressater

__________
(*) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 1.
(**) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 21.»

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

2. Artikkel 2 skal lyde:

Utferdiget i Strasbourg, 16. september 2009.

«Artikkel 2
I dette direktiv menes med:

For Europaparlamentet

For Rådet

J. BUZEK

C. MALMSTRÖM

President

Formann

a) «GSM-system» et elektronisk kommunikasjonsnett som
er i samsvar med GSM-standarder som er offentliggjort
________________________
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2016/EØS/12/38

av 19. oktober 2010
om tilstrekkeleg vern av personopplysningar i Andorra i medhald av europaparlaments- og
rådsdirektiv 95/46/EF
[meld under nummeret K(2010) 7084]
(2010/625/EU)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

av kva som er eit tilstrekkeleg vern, og alle avgjerder
i medhald av artikkel 25 nr. 6 i direktiv 95/46/EF,
gjennomførast på ein måte som ikkje medfører vilkårleg
eller urettkomen skilnadshandsaming av eller mellom
tredjestatar der liknande vilkår gjeld, eller utgjer ei skjult
handelshindring, samstundes som det bør takast omsyn til
dei gjeldande internasjonale pliktene til Den europeiske
unionen.

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske
unionen,

med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF
av 24. oktober 1995 om vern av fysiske personer i forbindelse
med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av
slike opplysninger(1), særleg artikkel 25 nr. 6,

5)

Andorra er eit parlamentarisk fyrstedømme som vert styrt
av to samfyrstar, presidenten i Republikken Frankrike og
erkebiskopen av Urgell.

6)

Retten til personvern er forankra i artikkel 14 i forfatninga
til fyrstedømmet Andorra (Constitució del Principat
d’Andorra), som vart vedteken ved folkerøysting 14. mars
1993.

7)

Rettsreglane for vern av personopplysningar i Andorra
byggjer i stor grad på dei reglane som er fastsette i
direktiv 95/46/EF, og som er fastlagde i lov 15/2003
av 18. desember om vern av personopplysningar (Llei
qualificada de protecció de dades personals) (LQPDP).
Denne personvernlovgjevinga er vidare utfylt ved eit
dekret av 1. juli 2004 om skiping av eit offentleg register
for registrering av filer som inneheld personopplysningar,
og av eit dekret av 9. juni 2010 om godkjenning av reglane
til det andorranske personvernorganet. Det sistnemnde
dekretet inneheld ei avklaring av fleire spørsmål som
arbeidsgruppa for personvern i samband med handsaming
av personopplysningar som vart skipa i medhald av
artikkel 29 i direktiv 95/46/EF, tok opp i fråsegna si av
1. desember 2009(2).

8)

Føresegner om vern av personopplysningar er òg å finne i
ei rekkje rettsakter som regulerer ulike sektorar, til dømes
regelverket på finanssektoren, helsereglar og offentlege
register.

(2)

Fråsegn 7/2009 av 1. desember 2009, tilgjengeleg på: http://ec.europa.eu/
justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2009/wp166_en.pdf.

etter samråd med datatilsynsmannen til EU og

ut frå desse synsmåtane:

1)

I medhald av direktiv 95/46/EF skal medlemsstatane syte
for at overføring av personopplysningar til ein tredjestat
kan finne stad berre dersom den aktuelle tredjestaten
sikrar eit tilstrekkeleg vern, og dersom lovene til
medlemsstatane om gjennomføring av andre føresegner
i direktivet er oppfylte før overføringa finn stad.

2)

Kommisjonen kan slå fast at ein tredjestat sikrar eit
tilstrekkeleg vern. I så fall kan personopplysningar
overførast frå medlemsstatane utan at det er naudsynt
med fleire garantiar.

3)

I medhald av direktiv 95/46/EF skal nivået for vern av
personopplysningar vurderast i lys av alle tilhøve som
kan verke inn på ei overføring eller på ein kategori
overføringar, samstundes som det skal takast særleg omsyn
til ei rekkje faktorar som er relevante for overføringa, som
ført opp i artikkel 25 i det nemnde direktivet.

4)

Ettersom det finst ulike haldningar til vern av
personopplysningar blant tredjestatane, bør vurderinga

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 277 av 21.10.2010, s. 27, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 137/2011 av 2. desember 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon,
audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester), se EØS-tillegget
til Den europeiske unions tidende nr. 15 av 15.3.2012, s. 26.
(1) TEF L 281 av 23.11.1995, s. 31.
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9)
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Andorra har ratifisert konvensjonen til Europarådet
av 28. januar 1981 om personvern i samband med
elektronisk datahandsaming av personopplysningar,
og tilleggsprotokollen av 8. november 2001 til
konvensjonen om personvern i samband med
elektronisk datahandsaming av personopplysningar, om
tilsynsstyresmakter ved overføring av opplysningar over
landegrenser, i tillegg til konvensjonen til Europarådet
av 4. november 1950 om vern av menneskerettane og
dei grunnleggjande fridommane, som har vore i kraft i
Andorra sidan 22. januar 1996, og konvensjonen av
16. desember 1966 om sivile og politiske rettar, som har
vore i kraft i Andorra sidan 19. juli 2006.

10) Dei rettsreglane for vern av personopplysningar som
vert nytta i Andorra, omfattar alle dei grunnleggjande
prinsippa som er naudsynte for eit tilstrekkeleg vern av
fysiske personar, og inneheld òg unntak og avgrensingar
med sikte på å tryggje viktige offentlege interesser. Bruken
av desse rettsreglane for vern av personopplysningar vert
sikra gjennom administrative og rettslege middel og
ved uavhengig tilsyn frå ei tilsynsstyresmakt, dvs. det
andorranske personvernorganet, som har fullmakter til
å utføre granskingar og gripe inn, og som handlar heilt
uavhengig.
11) Datavernstyresmaktene i Andorra har gjeve forklaringar
og lovnader når det gjeld tolkinga av den andorranske
lovgjevinga, og har gjeve lovnader om at den andorranske
lovgjevinga for vern av personopplysningar vert nytta i
samsvar med denne tolkinga. Denne avgjerda byggjer på
desse forklaringane og lovnadene, og er difor òg avhengig
av dei.
12) Andorra bør difor reknast for å ha eit tilstrekkeleg vern av
personopplysningar slik det er nemnt i direktiv 95/46/EF.
13) Av omsyn til klarleiken og for å syte for at dei
rette styresmaktene i medlemsstatane får høve til
å sikre personvernet med omsyn til handsaming
av personopplysningar, må det opplysast om kva
ekstraordinære omstende som gjev rett til å mellombels
oppheve visse overføringar av opplysningar, sjølv når
vernet er funne å vere tilstrekkeleg.
14) Arbeidsgruppa for personvern i samband med
handsaming av personopplysningar, som vart oppnemnt
i medhald av artikkel 29 i direktiv 95/46/EF, har gjeve
ei positiv fråsegn om nivået for eit tilstrekkeleg vern av
personopplysningar, noko som det er teke omsyn til ved
utarbeidinga av denne avgjerda(3). I den positive fråsegna
har arbeidsgruppa oppmuntra styresmaktene i Andorra til
å vedta fleire føresegner i den pågåande prosessen, for
såleis å utvide bruken av den andorranske lovgjevinga
om vern av personopplysningar, ettersom dette ikkje er
omfatta uttrykkjeleg av den andorranske lova om vern av
personopplysningar.
(3)

Fråsegn 7/2009 av 1. desember 2009, tilgjengeleg på: http://ec.europa.eu/
justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2009/wp166_en.pdf.
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15) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar
med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt i medhald
av artikkel 31 nr. 1 i direktiv 95/46/EF —
TEKE DENNE AVGJERDA:
Artikkel 1
Med omsyn til artikkel 25 nr. 2 i direktiv 95/46/EF vert Andorra
rekna for å ha eit tilstrekkeleg vern av personopplysningar som
vert overførte frå Den europeiske unionen.
Artikkel 2
Denne avgjerda gjeld spørsmålet om vernet av
personopplysningar i Andorra er tilstrekkeleg med sikte på å
oppfylle krava i artikkel 25 nr. 1 i direktiv 95/46/EF, og rører
ikkje ved bruken av andre vilkår eller avgrensingar i samband
med gjennomføringa av andre føresegner i det nemnde
direktivet som gjeld handsaming av personopplysningar i
medlemsstatane.
Artikkel 3
1. Utan at det rører ved fullmakta deira til å gjere tiltak for
å sikre samsvar med nasjonale føresegner som er vedtekne i
medhald av andre føresegner enn artikkel 25 i direktiv 95/46/
EF, kan dei rette styresmaktene i medlemsstatane utøve den
noverande fullmakta si til å mellombels oppheve overføringar
av opplysningar til ein mottakar i Andorra for å verne personar
i samband med handsaming av personopplysningar i følgjande
tilfelle:
a) når den rette styresmakta i Andorra har slått fast at mottakaren
ikkje etterlever dei gjeldande personvernreglane, eller
b) når det er svært sannsynleg at personvernreglane ikkje
vert etterlevde, når det er rimeleg grunn til å tru at den
rette styresmakta i Andorra ikkje til rett tid gjer eller ikkje
kjem til å gjere høvelege tiltak for å avgjere saka, når ei
vidare overføring vil innebere ein overhangande fare
for alvorleg skade for dei som er registrerte, og når dei
rette styresmaktene i medlemsstatane under dei rådande
omstenda har gjort ein rimeleg innsats for å varsle den som
er ansvarleg for handsaminga i Andorra, og gje den det
gjeld eit høve til å svare.
2. Den mellombelse opphevinga skal ta slutt straks
personvernreglane vert etterlevde og den rette styresmakta i
den aktuelle medlemsstaten får melding om dette.
Artikkel 4
1. Medlemsstatane skal straks melde frå til Kommisjonen
om dei tiltaka som vert vedtekne i medhald av artikkel 3.
2. Medlemsstatane og Kommisjonen skal melde frå til
kvarandre om tilfelle der tiltak som er gjorde av organ som har
ansvar for samsvar med personvernreglane i Andorra, ikkje
sikrar slikt samsvar.
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3. Dersom dei opplysningane som er innhenta i medhald av
artikkel 3 og i medhald av nr. 1 og 2 i denne artikkelen, viser
at eit organ som har ansvar for samsvar med personvernreglane
i Andorra, ikkje utfører oppgåva si på ein effektiv måte, skal
Kommisjonen melde frå til den rette andorranske styresmakta
og om naudsynt leggje fram eit utkast til tiltak etter den
framgangsmåten som er nemnd i artikkel 31 nr. 2 i direktiv
95/46/EF, med sikte på å oppheve eller mellombels oppheve
denne avgjerda eller avgrense verkeområdet hennar.

25.2.2016

Artikkel 6
Medlemsstatane skal innan 1. januar 2011 gjere alle dei tiltaka
som er naudsynte for å rette seg etter denne avgjerda.

Artikkel 7
Denne avgjerda er retta til medlemsstatane.

Artikkel 5
Kommisjonen skal overvake bruken av denne avgjerda og
melde frå til det utvalet som er oppnemnt ved artikkel 31
i direktiv 95/46/EF, om alle relevante funn, medrekna alle
omstende som kan ha innverknad på vurderinga i artikkel 1 i
denne avgjerda av at vernet i Andorra er tilstrekkeleg i medhald
av artikkel 25 i direktiv 95/46/EF, og alle omstende som viser
at denne avgjerda vert gjennomført på ein måte som inneber
skilnadshandsaming.

Utferda i Brussel, 19. oktober 2010.

__________________

For Kommisjonen
Viviane REDING
Visepresident
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KOMMISJONSBESLUTNING

Nr. 12/409

2016/EØS/12/39

av 31. januar 2011
om tilstrekkelig vern av personopplysninger i Staten Israel i henhold til europaparlaments- og
rådsdirektiv 95/46/EF med hensyn til automatisk behandling av personopplysninger
[meddelt under nummer K(2011) 332]
(2011/61/EU)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

«grunnleggende lovene» utfylles av en omfattende
rettspraksis, ettersom det israelske rettssystemet i stor
utstrekning bygger på prinsippene om sedvanerett. Retten
til personvern omfattes av paragraf 7 i den grunnleggende
loven om menneskeverd og frihet.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv
95/46/EF av 24. oktober 1995 om vern av fysiske personer i
forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri
utveksling av slike opplysninger(1), særlig artikkel 25 nr. 6,

6)

Rettsreglene for vern av personopplysninger i Staten
Israel bygger for en stor del på rettsreglene fastsatt i
direktiv 95/46/EF og er fastsatt i lov 5741-1981 om
personvern, sist endret i 2007 for å fastsette nye krav til
behandling av personopplysninger og nærmere regler for
organisering av tilsynsmyndigheten.

7)

Denne lovgivningen om vern av opplysninger er
dessuten supplert med regjeringsbeslutninger om
gjennomføringen av lov 5741‑1981 om personvern og
om tilsynsmyndighetens organisering og virkemåte, som
for en stor del bygger på anbefalinger som komiteen for
undersøkelse av lovgivning om databaser har gitt i sin
rapport til justisdepartementet (Schoffman-rapporten).

8)

Bestemmelser om vern av opplysninger inngår også i en
rekke juridiske dokumenter som regulerer ulike sektorer,
for eksempel regelverk for finanssektoren, helsesektoren
og offentlige registre.

9)

De gjeldende rettsregler for vern av opplysninger i
Staten Israel omfatter alle de grunnleggende prinsippene
som er nødvendige for å sikre et tilstrekkelig vern
av fysiske personer i forbindelse med behandling av
personopplysninger i automatiserte databaser. Kapittel
2 i lov 5741-1981 om personvern, der prinsippene for
behandling av personopplysninger fastsettes, gjelder ikke
for behandling av personopplysninger i databaser som
ikke er automatisert (manuelle databaser).

etter samråd med EUs datatilsynsmann og
ut fra følgende betraktninger:
1)

I henhold til direktiv 95/46/EF skal medlemsstatene sørge
for at overføring av personopplysninger til en tredjestat
kan finne sted bare dersom den aktuelle tredjestaten sikrer
et tilstrekkelig vern, og dersom medlemsstatenes lover
om gjennomføring av andre bestemmelser i direktivet
overholdes før overføringen finner sted.

2)

Kommisjonen kan fastslå at en tredjestat sikrer et
tilstrekkelig vern. I så fall kan personopplysninger
overføres fra medlemsstatene uten at ytterligere garantier
er nødvendige.

3)

I henhold til direktiv 95/46/EF skal vurderingen av
vernet av personopplysninger foretas på bakgrunn av alle
forhold som har innflytelse på en overføring eller på en
kategori overføringer, idet det tas særlig hensyn til en
rekke faktorer som er relevante for overføringen og som
er oppført i direktivets artikkel 25.

4)

På grunn av tredjestaters ulike oppfatninger med hensyn
til vern av personopplysninger, bør vurderingen av om
vernet er tilstrekkelig og enhver avgjørelse i henhold til
artikkel 25 nr. 6 i direktiv 95/46/EF gjennomføres på
en måte som ikke medfører vilkårlig eller uberettiget
forskjellsbehandling av eller mellom tredjestater
der lignende vilkår gjelder, eller utgjør en skjult
handelshindring, idet det tas hensyn til Den europeiske
unions gjeldende internasjonale forpliktelser.

5)

Rettssystemet i Staten Israel omfatter ingen skriftlig
forfatning, men israelsk høyesterett har gitt visse
«grunnleggende
lover»
forfatningsstatus.
Disse

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 27 av 1.2.2011, s. 39, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 138/2011 av 2. desember 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon,
audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester), se EØS-tillegget
til Den europeiske unions tidende nr. 15 av 15.3.2012, s. 27.
(1) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31.

10) Anvendelsen av rettsreglene for vern av opplysninger
sikres gjennom klageadgang og uavhengig tilsyn utført
av tilsynsmyndigheten, dvs. «Israeli Law, Information
and Technology Authority (ILITA)», som har fullmakt
til både å undersøke og gripe inn, og som opptrer helt
uavhengig.
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11) De israelske personvernmyndighetene har gitt forklaringer
og forsikringer med hensyn til hvordan israelsk rett skal
fortolkes, og har bekreftet at den israelske lovgivningen
om vern av personopplysninger anvendes i samsvar med
denne fortolkningen. Denne beslutning bygger på disse
forklaringene og forsikringene, og er derfor betinget av
dem.
12) Staten Israel bør derfor anses å ha et tilstrekkelig vern
av personopplysninger i henhold til direktiv 95/46/
EF i forbindelse med automatiske internasjonale
overføringer av personopplysninger fra Den europeiske
union til Staten Israel og, dersom disse overføringene
ikke skjer automatisk, i forbindelse med videre
automatisk behandling av opplysningene i Staten Israel.
Internasjonale overføringer av personopplysninger fra
EU til Staten Israel der både selve overføringen og den
etterfølgende behandlingen utelukkende utføres manuelt,
bør derimot ikke omfattes av denne beslutning.
13) Av klarhetshensyn og for å gi medlemsstatenes
vedkommende myndigheter mulighet til å sikre personvern
i forbindelse med behandling av personopplysninger, må
det angis under hvilke ekstraordinære omstendigheter
det er berettiget å innstille bestemte overføringer av
opplysninger, selv når vernet anses som tilstrekkelig.
14) Konklusjonene
om
tilstrekkelig
vern
av
personopplysninger i denne beslutning gjelder Staten
Israel, som definert i samsvar med internasjonal rett.
Videre overføring til en mottaker utenfor Staten Israel,
som definert i samsvar med internasjonal rett, bør
betraktes som overføring av personopplysninger til en
tredjestat.
15) Arbeidsgruppen for personvern i forbindelse med
behandling av personopplysninger nedsatt ved artikkel 29
i direktiv 95/46/EF har avgitt en positiv uttalelse der
konklusjonen er at vernet av personopplysninger
ved automatiske internasjonale overføringer av
personopplysninger fra Den europeiske union og,
dersom overføringene ikke er automatiske, ved videre
automatisk behandling av opplysningene i Staten Israel,
er tilstrekkelig. I sin positive uttalelse har arbeidsgruppen
oppfordret de israelske myndighetene til å vedta
ytterligere bestemmelser for å utvide den israelske
lovgivningens virkeområde til manuelle databaser,
fastsette uttrykkelig at forholdsmessighetsprinsippet
får anvendelse ved behandling av personopplysninger
i privat sektor og sikre at unntakene i forbindelse med
internasjonale dataoverføringer fortolkes i samsvar med
kriteriene i arbeidsgruppens arbeidsdokument om en felles
fortolkning av artikkel 26 nr. 1 i direktiv 95/46/EF(2). Det
(2)

Dokument WP114 av 25. november 2005. Tilgjengelig på http://ec.europa.
eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2005/wp114_en.pdf
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er tatt hensyn til denne uttalelsen ved utarbeidingen av
denne beslutning(3).

16) Komiteen nedsatt ved artikkel 31 nr. 1 i direktiv 95/46/EF
avgav ikke uttalelse innen fristen fastsatt av komitélederen
—

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1
1. Med hensyn til artikkel 25 nr. 2 i direktiv 95/46/EF anses
Staten Israel å ha et tilstrekkelig vern av personopplysninger
i forbindelse med automatiske internasjonale overføringer av
personopplysninger fra Den europeiske union og, dersom disse
overføringene ikke skjer automatisk, i forbindelse med videre
automatisk behandling av opplysningene i Staten Israel.
2. Vedkommende tilsynsmyndighet med hensyn til
anvendelsen av rettsreglene for vern av personopplysninger
i Staten Israel er «Israeli Law, Information and Technology
Authority (ILITA)», som nevnt i vedlegget til denne beslutning.
Artikkel 2
1. Denne beslutning gjelder bare spørsmålet om det vern som
sikres i Staten Israel, som definert i samsvar med internasjonal
rett, er tilstrekkelig med sikte på å oppfylle kravene i artikkel 25
nr. 1 i direktiv 95/46/EF, og berører ikke anvendelsen av andre
vilkår eller begrensninger i forbindelse med gjennomføringen
av andre bestemmelser i nevnte direktiv som gjelder behandling
av personopplysninger i medlemsstatene.
2. Denne beslutning skal anvendes i samsvar med
internasjonal rett. Den berører ikke den status Golanhøydene,
Gazastripen og Vestbredden, herunder Øst-Jerusalem, har i
henhold til internasjonal rett.
Artikkel 3
1. Uten at det berører deres myndighet til å treffe tiltak for å
sikre overholdelse av nasjonale bestemmelser vedtatt i henhold
til andre bestemmelser enn artikkel 25 i direktiv 95/46/EF,
kan vedkommende myndigheter i medlemsstatene utøve sin
nåværende myndighet til å innstille overføring av opplysninger
til en mottaker i Staten Israel for å verne personer i forbindelse
med behandling av personopplysninger i følgende tilfeller:
a) når vedkommende israelske myndighet har fastslått at
mottakeren ikke overholder de gjeldende personvernreglene, eller
(3)

Uttalelse 6/2009 om vernet av personopplysninger i Israel. Tilgjengelig på
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2009/wp165_
en.pdf
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b) når det er svært sannsynlig at personvernreglene
ikke overholdes, når det er rimelig grunn til å tro at
vedkommende israelske myndighet ikke i rett tid treffer
eller ikke kommer til å treffe passende tiltak som behøves
for å avgjøre saken, når fortsatt overføring vil innebære en
overhengende fare for alvorlig skade for de registrerte, og
når medlemsstatenes vedkommende myndigheter under
de rådende omstendigheter har gjort en rimelig innsats for
å varsle den behandlingsansvarlige i Staten Israel og gi
vedkommende mulighet til å svare.
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95/46/EF med sikte på å oppheve eller midlertidig oppheve
denne beslutning eller begrense dens virkeområde.
Artikkel 5

2. Innstillingen skal opphøre så snart personvernreglene
overholdes og vedkommende myndighet i de berørte
medlemsstatene er underrettet om dette.

Kommisjonen skal overvåke anvendelsen av denne beslutning
og underrette komiteen nedsatt ved artikkel 31 i direktiv 95/46/
EF om enhver relevant iakttakelse, herunder ethvert forhold
som kan ha innvirkning på vurderingen i artikkel 1 i denne
beslutning av at vernet i Staten Israel er tilstrekkelig i henhold
til artikkel 25 i direktiv 95/46/EF, og ethvert forhold som viser
at denne beslutning blir gjennomført på en måte som innebærer
forskjellsbehandling. Den skal særlig overvåke behandling av
personopplysninger i manuelle databaser.

Artikkel 4

Artikkel 6

1. Medlemsstatene
skal
umiddelbart
underrette
Kommisjonen om tiltak som vedtas i henhold til artikkel 3.

Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å
etterkomme denne beslutning innen tre måneder etter at den
er meddelt dem.

2. Medlemsstatene og Kommisjonen skal underrette
hverandre om tilfeller der tiltak truffet av organer med ansvar
for at personvernreglene overholdes i Staten Israel, ikke sikrer
slik overholdelse.

Artikkel 7
Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

3. Dersom opplysningene som er innhentet i samsvar
med artikkel 3 og nr. 1 og 2 i denne artikkel, viser at et
organ med ansvar for at personvernreglene i Staten Israel
overholdes, ikke utfører oppgaven sin på en effektiv måte,
skal Kommisjonen underrette vedkommende israelske
myndighet og om nødvendig framlegge et utkast til tiltak
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 31 nr. 2 i direktiv

Utferdiget i Brussel, 31. januar 2011.
For Kommisjonen
Viviane REDING
Visepresident

______
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VEDLEGG

Vedkommende tilsynsmyndighet nevnt i artikkel 1 nr. 2 i denne beslutning:
The Israeli Law, Information and Technology Authority
The Government Campus
9th floor
125 Begin Rd
Tel Aviv
Israel
Postadresse:
PO Box 7360
Tel Aviv, 61072
Telefon: + 972-3-7634050
Faks: + 972-2-6467064
E-post: ILITA@justice.gov.il
Nettsted: http://www.justice.gov.il/MOJEng/RashutTech/default.htm

________________________
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Nr. 12/413

2016/EØS/12/40

KOMMISJONSBESLUTNING
av 14. januar 2011
om medlemsstatenes adgang til å vedta visse unntak i henhold til europaparlaments- og
rådsdirektiv 2008/68/EF om innlands transport av farlig gods
[meddelt under nummer K(2010) 9724]
(2011/26/EU)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —
under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv
2008/68/EF av 24. september 2008 om innlands transport av
farlig gods(1), særlig artikkel 6 nr. 2 og artikkel 6 nr. 4), og
ut fra følgende betraktninger:
1)

Avsnitt I.3 i vedlegg I, avsnitt II.3 i vedlegg II og avsnitt
III.3 i vedlegg III til direktiv 2008/68/EF inneholder lister
over nasjonale unntak som åpner mulighet for å ta hensyn
til særlige nasjonale forhold. Disse listene bør ajourføres
slik at de omfatter nye nasjonale unntak.

2)

Av klarhetshensyn bør nevnte avsnitt erstattes.

3)

Direktiv 2008/68/EF bør derfor endres.

4)

Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med
uttalelse fra Komiteen for transport av farlig gods nedsatt
ved direktiv 2008/68/EF —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:
Artikkel 1
Medlemsstatene oppført i vedlegget til denne beslutning gis
adgang til å gjennomføre unntakene som angis i vedlegget med
hensyn til transport av farlig gods på deres territorium.
Unntakene skal anvendes uten forskjellsbehandling.
Artikkel 2
Avsnitt I.3 i vedlegg I, avsnitt II.3 i vedlegg II og avsnitt III.3
i vedlegg III til direktiv 2008/68/EF endres i samsvar med
vedlegget til denne beslutning.
Artikkel 3
Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 14. januar 2011.

For Kommisjonen

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 13 av 18.1.2011, s. 64, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 139/2011 av 2. desember 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til
Den europeiske unions tidende nr. 15 av 15.3.2012, s. 28.
(1) EUT L 260 av 30.9.2008, s. 13.

Siim KALLAS
Visepresident
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[Vedlegg kunngjort i EUT L 13, 18.1.2011, s. 65-93]
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Nr. 12/415

2016/EØS/12/41

KOMMISJONSAVGJERD
av 4. mai 2011
om oppnemning av ei europeisk rådgjevande gruppe for intelligente transportsystem (ITS)
(2011/C 135/03)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

TEKE DENNE AVGJERDA:

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske
unionen,

Artikkel 1

med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/40/
EF av 7. juli 2010 om en ramme for innføring av intelligente
transportsystemer innen veitransport og for grensesnitt mot
andre transportformer(1), særleg artikkel 16, og

Det vert oppnemnt ei gruppe av sakkunnige på området
intelligente transportsystem, heretter kalla «Den europeiske
rådgjevande gruppa for ITS».

Føremål

Artikkel 2
Oppgåver

ut frå desse synsmåtane:
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Etter artikkel 16 i direktiv 2010/40/EU skal Kommisjonen
oppnemne ei europeisk rådgjevande gruppe for ITS som
skal gje Kommisjonen råd om forretningsmessige og
tekniske sider ved innføring og bruk av ITS i Unionen.
Difor er det naudsynt å oppnemne ei slik gruppe av
sakkunnige på området intelligente transportsystem, og å
definere kva oppgåver og struktur gruppa skal ha.
Den europeiske rådgjevande gruppa for ITS bør gje
Kommisjonen råd om dei forretningsmessige og tekniske
sidene ved innføring og bruk av ITS i Unionen.
Den europeiske rådgjevande gruppa for ITS bør vere
samansett av representantar på høgt nivå frå aktuelle
tilbydarar av ITS-tenester, brukarsamanslutningar,
transportføretak og anleggsoperatørar, produsentar,
partane i arbeidslivet, yrkessamanslutningar, lokale
styresmakter og andre relevante forum.
Det bør fastsetjast reglar for korleis medlemmene av Den
europeiske rådgjevande gruppa for ITS skal offentleggjere
opplysningar.
Personopplysningar bør handsamast i samsvar med
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001
av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse
med behandling av personopplysninger i Fellesskapets
institusjoner og organer og om fri utveksling av slike
opplysninger(2).
Det bør fastsetjast ein frist for kor lenge denne avgjerda
skal gjelde. Innan fristen går ut, vil Kommisjonen vurdere
om det er føremålstenleg med ei lenging —

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT C 135 av 5.5.2011, s. 3, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 140/2011 av 2. desember 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til
Den europeiske unions tidende nr. 15 av 15.3.2012, s. 29.
(1) TEU L 207 av 6.8.2010, s. 1.
(2) TEF L 8 av 12.1.2001, s. 1.

Den europeiske rådgjevande gruppa for ITS skal ha følgjande
oppgåver:
a) hjelpe Kommisjonen med førebuinga av spesifikasjonar
som skal vedtakast som delegerte rettsakter i medhald
av ITS-direktivet, særleg gjennom å gje fråsegn om dei
tekniske og forretningsmessige sidene som er knytte til
slike spesifikasjonar,
b) overvake utviklinga av ITS-politikken og gje Kommisjonen
råd og rettleiing om alle andre spørsmål (som ikkje er
direkte knytte til spesifikasjonar) i samband med innføringa
og bruken av ITS i Unionen,
c) fremje utvekslinga av røynsler og god praksis i samband
med innføringa og bruken av ITS.
Artikkel 3
Samråd
Kommisjonen kan rådføre seg med Den europeiske rådgjevande
gruppa for ITS om alle spørsmål som gjeld innføringa og bruken
av ITS i Unionen, og samstundes oppmuntre medlemmene til å
leggje fram andre emne til drøfting.
Artikkel 4
Oppnemning av medlemmer
1. Den europeiske rådgjevande gruppa for ITS skal ha 25
medlemmer.
2.
–

Medlemmene skal vere
einskildpersonar som vert valde ut for å representere
dei felles interessene til aktørane innanfor eit visst
politikkområde; dei skal ikkje representere nokon einskild
aktør,

eller
–

organisasjonar i vid tyding, medrekna føretak, samanslutningar, ikkje-statlege organisasjonar, fagforeiningar,
universitet eller høgskular, forskingsinstitutt, unionsbyrå,
unionsorgan og internasjonale organisasjonar.
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3. Medlemmene skal oppnemnast av generaldirektøren
for Generaldirektoratet for mobilitet og transport blant
sakkunnige eller organisasjonar som representerer dei aktørane
som er oppførte i artikkel 16 i direktiv 2010/40/EU, som har
kompetanse innanfor dei områda som er nemnde i artikkel 2 og
3, og som har svara på ei oppmoding om å søkje.

3. Dersom det trengst kan representanten til Kommisjonen
invitere eksterne sakkunnige som har særskild kompetanse
innanfor eit emne på dagsordenen, til å ta del i arbeidet i gruppa
eller
undergruppa. I tillegg kan representanten til
Kommisjonen gje einskildpersonar eller organisasjonar
observatørstatus.

4. Medlemmene skal oppnemnast for eit tidsrom på tre
år. Dei skal ha verva sine inntil mandatperioden deira går ut.
Mandatperioden kan lengjast.

4. Medlemmer av grupper av sakkunnige og representantane
deira, saman med inviterte sakkunnige og observatørar, skal
rette seg etter krava til teieplikt som er fastsette i traktatane
og gjennomføringsreglane deira, og tryggleiksreglane til
Kommisjonen med omsyn til vern av graderte EU-opplysningar,
slik det er fastsett i vedlegget til kommisjonsavgjerd 2001/844/
EF, EKSF, Euratom(4). Dersom dei ikkje etterlever desse
pliktene, kan Kommisjonen gjere alle dei tiltaka som er
føremålstenlege.

5. Kommisjonen eller kontora til Kommisjonen skal
utarbeide ei liste over høvelege vararepresentantar.
Kommisjonen eller kontora til Kommisjonen skal be søkjarane
om å gje sitt samtykke før namnet deira vert førte opp i ei
slik liste.

6. Medlemmer som ikkje lenger er i stand til å medverke
på ein effektiv måte i arbeidet til Den europeiske rådgjevande
gruppa for ITS, som går av eller som ikkje oppfyller dei vilkåra
som er fastsette i nr. 3 i denne artikkelen eller i artikkel 339
i traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, kan
bytast ut for resten av mandatperioden. som er fastsette i nr. 3 i
denne artikkelen eller i artikkel 339 i traktaten om verkemåten
til Den europeiske unionen, kan bytast ut for resten av
mandatperioden.

7. Namna til medlemmene skal offentleggjerast i registeret
over Kommisjonen sine grupper av sakkunnige og liknande
einingar (heretter kalla «registeret»)(3).

5. Gruppene av sakkunnige og undergruppene skal halde
møta sine i lokala til Kommisjonen. Kommisjonen skal
ta hand om sekretariatsfunksjonane. Andre tenestemenn i
Kommisjonen som har interesse av drøftingane, kan ta del
i møta til Den europeiske rådgjevande gruppa for ITS og
undergruppene hennar.
6. Den europeiske rådgjevande gruppa for ITS skal fastsetje
møteføresegnene sine på grunnlag av standardmøteføresegnene
for grupper av sakkunnige.
7. Kommisjonen kan offentleggjere relevante opplysningar
om verksemda som Den europeiske rådgjevande gruppa for
ITS utfører, anten ved å leggje dei inn i registeret eller ved å
lage ei lenke frå registeret til ei særskilt nettside.

8. Personopplysningar skal samlast inn, handsamast og
offentleggjerast i samsvar med forordning (EF) nr. 45/2001.

Artikkel 6
Møteutgifter

Artikkel 5
Arbeidsmåte
1. Den europeiske rådgjevande gruppa for ITS skal leiast av
ein representant for Kommisjonen.
2. Etter avtale med kontora til Kommisjonen kan Den
europeiske rådgjevande gruppa for ITS oppnemne undergrupper som skal greie ut om særskilde spørsmål på
grunnlag av eit mandat som Den europeiske rådgjevande
gruppa for ITS har definert. Slike undergrupper skal
oppløysast straks mandatet deira er oppfylt.
(3)

Medlemmer som ikkje ønskjer å få namnet sitt offentleggjort, kan søkje
om unntak frå denne regelen. Ein slik søknad om ikkje å offentleggjere
namnet på ein medlem av ei gruppe av sakkunnige, skal godtakast når ei slik
offentleggjering vil kunne setje tryggleiken eller integriteten hans/hennar i
fare, eller i urimeleg grad kunne skade personvernet.

1. Personar som tek del i verksemda til Den europeiske
rådgjevande gruppa for ITS, skal ikkje få vederlag for dei
tenestene som dei yter.
2. Kommisjonen skal samsvar med gjeldande føresegner
i Kommisjonen refundere reise- og opphaldsutgifter for
deltakarane i verksemda til Den europeiske rådgjevande
gruppa for ITS.

3. Desse utgiftene skal refunderast innanfor ramma av dei
løyvingane som vert tildelte i medhald av den årlege tildelinga
av midlar.
(4)

Kommisjonsbeslutning 2001/844/EF, EKSF, Euratom av 29. november
2001 om endring av Kommisjonens forretningsorden (TEF L 317 av
3.12.2001, s. 1).
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Artikkel 7
Brukstid
Denne avgjerda skal nyttast fram til 27. august 2017.

Utferda i Brussel, 4. mai 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

__________________
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KOMMISJONSDIREKTIV 2011/18/EU
av 1. mars 2011
om endring av vedlegg II, V og VI til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF om
samtrafikkevnen i Fellesskapets jernbanesystem(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

5)

Når det gjelder nr. 2 i vedlegg VI til direktiv 2008/57/
EF og bruk av attester for mellomliggende verifisering,
bør det meldte organet først utarbeide et EF-sertifikat
for mellomliggende verifisering, og deretter bør søkeren
utarbeide den tilhørende EF‑erklæringen. Vedlegg V og
VI til direktiv 2008/57/EF bør derfor endres.

6)

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 29 nr. 1 i
direktiv 2008/57/EF —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/
EF av 17. juni 2008 om samtrafikkevnen i Fellesskapets
jernbanesystem(1), særlig artikkel 30 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:
VEDTATT DETTE DIREKTIV:
1)

2)

3)

4)

Tiltak som har som formål å endre ikke-grunnleggende
bestemmelser i direktiv 2008/57/EF og som gjelder
tilpasning av vedlegg II‑IX til nevnte direktiv, skal vedtas
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll
nevnt i artikkel 29 nr. 4 i direktiv 2008/57/EF.

Delsystemet «styring, kontroll og signal» består av utstyr
langs sporet og utstyr om bord, som bør betraktes som
to atskilte delsystemer. Vedlegg II til direktiv 2008/57/EF
bør derfor endres.

Utstyret for måling av elektrisitetsforbruk er fysisk
integrert i det rullende materiellet. Vedlegg II til direktiv
2008/57/EF bør derfor endres.

I samsvar med artikkel 17 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF bør
medlemsstatene utpeke de organene som skal ha ansvar
for å gjennomføre framgangsmåtene for verifisering
når nasjonale regler får anvendelse. Vedlegg V og VI
til direktiv 2008/57/EF bør derfor endres for å angi de
framgangsmåtene som disse organene anvender.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 57 av 2.3.2011, s. 21, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 141/2011 av 2. desember 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til
Den europeiske unions tidende nr. 15 av 15.3.2012, s. 30.
(1) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1.

Artikkel 1
Vedlegg II, V og VI til direktiv 2008/57/EF erstattes med
teksten i henholdsvis vedlegg I, II og III til dette direktiv.

Artikkel 2
1. Medlemsstatene skal innen 31. desember 2011 sette i kraft
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme
dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen
teksten til disse bestemmelsene.

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

3. Forpliktelsen til å innarbeide dette direktiv i nasjonal
lovgivning og til å gjennomføre det, skal ikke gjelde for
Republikken Kypros og Republikken Malta så lenge det ikke
finnes noe jernbanesystem på deres territorium.
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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, 1. mars 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

______
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VEDLEGG I

«VEDLEGG II

DELSYSTEMER
1.

Liste over delsystemer
For dette direktivs formål kan systemet som utgjør jernbanesystemet, inndeles i følgende delsystemer:
a) strukturbetingede områder:
– infrastruktur,
– energi,
– styring, kontroll og signal langs sporet,
– styring, kontroll og signal om bord,
– rullende materiell,
b) funksjonsbetingede områder:
– drift og trafikkstyring,
– vedlikehold,
– telematikkprogrammer for person- og godstrafikk.

2.

Beskrivelse av delsystemene
For hvert delsystem eller hver del av et delsystem skal Byrået framsette, i forbindelse med utarbeiding av utkast til
TSI-er, et forslag til liste over komponenter og forhold knyttet til samtrafikkevne. Uten at det skal foregripe valget
av forhold og komponenter knyttet til samtrafikkevne eller i hvilken rekkefølge disse vil bli underlagt TSI-er, skal
delsystemene omfatte følgende:

2.1. Infrastruktur
Spor, sporveksler, byggverk (broer, tunneler osv.), infrastruktur knyttet til jernbanestasjoner (perronger,
ganganlegg, herunder anlegg som er tilpasset bevegelseshemmedes behov osv.), sikkerhets- og verneutstyr.
2.2. Energi
Det elektriske systemet, herunder kjøreledninger og de delene av utstyret for måling av elektrisitetsforbruk som
befinner seg langs sporet.
2.3. Styring, kontroll og signal langs sporet
Alt utstyr langs sporet som er nødvendig for å kunne garantere sikkerhet og for å kunne styre og kontrollere
bevegelsene til tog som har tillatelse til å trafikkere jernbanenettet.
2.4. Styring, kontroll og signal om bord
Alt utstyr om bord som er nødvendig for å kunne garantere sikkerhet og for å kunne styre og kontrollere
bevegelsene til tog som har tillatelse til å trafikkere jernbanenettet.
2.5. Drift og trafikkstyring
Framgangsmåter og tilhørende utstyr som muliggjør enhetlig drift av de ulike strukturelle delsystemene,
både under normal drift og ved driftsforstyrrelser, herunder særlig togsammensetning og framføring av tog,
trafikkplanlegging og -styring.
De faglige kvalifikasjonene som kreves for å kunne yte trafikktjenester over landegrensene.
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2.6. Telematikkprogrammer
Dette delsystemet omfatter to elementer, i samsvar med vedlegg I:
a) programmer for persontrafikk, herunder systemer som gir informasjon til reisende før og under reisen,
reservasjons- og betalingssystemer, bagasjehåndtering og styring av forbindelser mellom tog og med andre
transportsystemer,
b) programmer for godstransport, herunder informasjonssystemer (sanntidsovervåkning av gods og tog),
rangerings- og tildelingssystemer, reservasjons-, betalings- og faktureringssystemer, styring av forbindelser
med andre transportsystemer og produksjon av elektroniske følgedokumenter.
2.7. Rullende materiell
Konstruksjon, system for styring og kontroll for alt utstyr i toget, strømavtakerinnretninger, trekk- og
energiomformingsutstyr, utstyr om bord for måling av elektrisitetsforbruk, bremseutstyr, koplingsutstyr, løpeverk
(boggier, aksler osv.) og hjuloppheng, dører, grensesnitt mellom menneske og maskin (fører, togpersonale og
passasjerer, herunder hensynet til bevegelseshemmede personers behov), passive eller aktive sikkerhetsinnretninger
og utstyr for passasjerenes og togpersonalets helse.
2.8. Vedlikehold
De framgangsmåter, tilhørende utstyr, logistikkanlegg for vedlikeholdsarbeid og reservelagre som muliggjør
obligatorisk utbedrende og forebyggende vedlikehold for å sikre samtrafikkevnen til jernbanesystemet og
garantere den nødvendige yteevnen.»
______
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VEDLEGG II

«VEDLEGG V

VERIFISERINGSERKLÆRING FOR DELSYSTEMER
1. EF-verifiseringserklæring for delsystemer
EF-verifiseringserklæringen og de tilhørende dokumentene skal være datert og undertegnet.
Nevnte erklæring skal bygge på de opplysningene som er framkommet ved framgangsmåten for EF-verifisering av
delsystemer definert i vedlegg VI nr. 2. Erklæringen skal utarbeides på samme språk som det som benyttes i den
tekniske dokumentasjonen, og skal inneholde minst følgende opplysninger:
– henvisninger til direktivet,
– navn og adresse til oppdragsgiveren eller produsenten eller dennes representant etablert i Den europeiske union
(oppgi firma og fullstendig adresse; dersom det gjelder en representant, oppgi også oppdragsgiverens eller
produsentens firma),
– en kort beskrivelse av delsystemet,
– navn og adresse til det meldte organet som har foretatt EF-verifiseringen nevnt i artikkel 18,
– henvisninger til dokumentene i den tekniske dokumentasjonen,
– alle relevante bestemmelser, foreløpige eller endelige, som delsystemet skal overholde, særlig eventuelle
driftsbegrensninger eller -vilkår,
– gyldighetsperiode dersom EF-erklæringen er foreløpig,
– identiteten til underskriveren.
Når det i vedlegg VI vises til EF-erklæringen om mellomliggende verifisering, får bestemmelsene i dette nummer
anvendelse på denne erklæringen.
2. Verifiseringserklæring for delsystemer når nasjonale regler får anvendelse
Når det i vedlegg VI vises til verifiseringserklæringen for delsystemer når nasjonale regler får anvendelse, får
bestemmelsene i nr. 1 tilsvarende anvendelse på nevnte erklæring.»
______
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VEDLEGG III

«VEDLEGG VI

FRAMGANGSMÅTE FOR VERIFISERING AV DELSYSTEMER
1.

ALLMENNE PRINSIPPER
Framgangsmåten for verifisering av et delsystem omfatter kontroll og attestering av at et delsystem:
– er prosjektert, bygd og anlagt slik at det oppfyller de grunnleggende kravene som gjelder for det, og
– kan få tillatelse til å tas i bruk.

2.

FRAMGANGSMÅTE FOR EF-VERIFISERING

2.1.

Innledning
EF-verifiseringen er den framgangsmåten der et meldt organ kontrollerer og attesterer at delsystemet er:
– i samsvar med den eller de relevante TSI-ene,
– i samsvar med de andre reglene som følger av traktaten.

2.2.

Deler av delsystemet og faser

2.2.1 Attest for mellomliggende verifisering
Dersom det er angitt i TSI-ene eller, eventuelt, dersom søkeren anmoder om det, kan delsystemet deles inn i
bestemte deler eller kontrolleres i bestemte faser av verifiseringen.
Den mellomliggende verifiseringen er den framgangsmåten der et meldt organ kontrollerer og attesterer
bestemte deler av delsystemet eller bestemte faser av verifiseringen.
Hver attest for mellomliggende verifisering fører til et EF-sertifikat for mellomliggende verifisering utstedt av det
meldte organet som er valgt av søkeren, som i sin tur eventuelt utarbeider en EF-erklæring om mellomliggende
verifisering. I sertifikatet for og erklæringen om mellomliggende verifisering skal det vises til den eller de TSIene som det er vurdert om det foreligger samsvar med.
2.2.2 Deler av delsystemet
Søkeren kan søke om en attest for mellomliggende verifisering for hver del. Hver del skal kontrolleres i hver fase
som beskrevet i nr. 2.2.3.
2.2.3 Faser av verifiseringen
Delsystemet, eller bestemte deler av delsystemet, skal kontrolleres i hver av følgende faser:
– samlet prosjektering,
– produksjon: oppføring, herunder særlig bygge- og anleggsarbeider, framstilling, montering av komponenter
og samlet tilpasning,
– endelig prøving.
Søkeren kan søke om en attest for mellomliggende verifisering når det gjelder prosjekteringsfasen (herunder
typeprøvingene) og produksjonsfasen.
2.3.

Verifiseringssertifikat

2.3.1. Det meldte organet som er ansvarlig for EF-verifiseringen, vurderer prosjekteringen, produksjonen og den
endelige prøvingen av delsystemet og utarbeider EF-verifiseringssertifikatet beregnet på søkeren, som i sin tur
skal utarbeide EF-verifiseringserklæringen. I EF‑verifiseringserklæringen skal det vises til den eller de TSI‑ene
som det er vurdert om det foreligger samsvar med.
Dersom det ikke er vurdert om et delsystem er i samsvar med alle relevante TSI-er (f.eks. ved unntak, delvis
anvendelse av TSI-ene ved opprusting eller fornying, en overgangsperiode i en TSI eller i et særtilfelle), skal
EF-sertifikatet inneholde en nøyaktig henvisning til den eller de TSI-ene eller de delene av TSI-ene som det
meldte organet under framgangsmåten for EF-verifisering ikke har undersøkt om det foreligger samsvar med.
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2.3.2. Dersom det er utstedt EF-sertifikater for mellomliggende verifisering, skal det meldte organet som er ansvarlig
for EF-verifisering av delsystemet, ta hensyn til disse sertifikatene, og før det utsteder EF-verifiseringssertifikatet:
– forsikre seg om at EF-sertifikatene for mellomliggende verifisering oppfyller de relevante kravene i TSI-ene,
– kontrollere alle forhold som ikke omfattes av EF-sertifikatene for mellomliggende verifisering, og
– kontrollere den endelige prøvingen av delsystemet som helhet.
2.4.

Teknisk dokumentasjon
Den tekniske dokumentasjonen som er vedlagt EF-verifiseringserklæringen, skal inneholde følgende:
– opplysninger om de tekniske egenskapene knyttet til prosjekteringen, herunder helhetlige og detaljerte
tegninger som svarer til utførelsen, elektriske og hydrauliske diagrammer, styrekretsskjemaer, beskrivelser
av databehandlingssystemer og automatiske systemer, drifts- og vedlikeholdshåndbøker osv. som er
relevante for det aktuelle delsystemet,
– en liste over delsystemets samtrafikkomponenter, som nevnt i artikkel 5 nr. 3 bokstav d),
– kopier av EF-samsvarserklæringene eller EF-erklæringen om bruksegnethet som skal være utstedt for de
ovennevnte komponentene i samsvar med direktivets artikkel 13, eventuelt fulgt av tilhørende beregninger
og en kopi av rapportene om prøvinger og undersøkelser foretatt av de meldte organene på grunnlag av de
felles tekniske spesifikasjonene,
– eventuelle EF-sertifikater om mellomliggende verifisering, og i så fall den eller de EF-erklæringene om
mellomliggende verifisering som er vedlagt EF-verifiseringssertifikatet, herunder resultatet av det meldte
organets verifisering av sertifikatenes gyldighet,
– EF‑verifiseringssertifikat vedlagt tilhørende beregninger og undertegnet av det meldte organet med ansvar
for EF-verifiseringen, der det bekreftes at delsystemet oppfyller kravene i den eller de relevante TSI-ene
og der eventuelle forbehold som er tatt under utførelsen av arbeidet og ikke er trukket tilbake, oppgis;
EF‑verifiseringssertifikatet skal også være vedlagt de inspeksjons- og kontrollrapportene som nevnte organ
har utarbeidet som del av sin oppgave, som angitt i nr. 2.5.3 og 2.5.4,
– EF-sertifikater utstedt i samsvar med annet regelverk som følger av traktaten,
– dersom det kreves sikker integrering i samsvar med kommisjonsforordning (EF) nr. 352/2009(2), skal søkeren
sørge for at den tekniske dokumentasjonen inneholder vurderingsrapporten om de felles sikkerhetsmetodene
for risikovurdering nevnt i artikkel 6 nr. 3 i direktiv 2004/49/EF.

2.5.

Tilsyn

2.5.1. Formålet med EF-tilsynet er å sikre at forpliktelsene som følger av den tekniske dokumentasjonen, er oppfylt
under framstillingen av delsystemet.
2.5.2. Det meldte organet som har ansvar for å kontrollere framstillingen, skal hele tiden ha adgang til byggeplasser,
produksjonsanlegg, lagerområder og eventuelt prefabrikkerings- eller prøvingsanlegg og i sin alminnelighet
til ethvert sted det anser som nødvendig for å utføre sin oppgave. Det meldte organet skal motta fra søkeren
alle nødvendige dokumenter for dette formål, særlig gjennomføringsplaner og teknisk dokumentasjon for
delsystemet.
2.5.3. Det meldte organet som har ansvar for å kontrollere gjennomføringen, skal jevnlig foreta kontroller for å bekrefte
samsvar med de relevante TSI-ene. Organet skal gi de ansvarlige for gjennomføringen en kontrollrapport. Det
kan være nødvendig at organet er til stede under visse faser av byggearbeidet.
2.5.4. Det meldte organet kan dessuten avlegge uanmeldte besøk på byggeplassen eller i produksjonslokalene. Under
slike besøk kan det meldte organet foreta fullstendige eller delvise kontroller. Organet skal gi de ansvarlige for
gjennomføringen en inspeksjonsrapport og eventuelt en kontrollrapport.
(2)

EUT L 108 av 22.4.2009, s. 4.
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2.5.5. Med henblikk på utstedelse av EF-erklæringen om bruksegnethet nevnt i vedlegg IV nr. 2, skal det meldte
organet kunne føre tilsyn med et delsystem der en samtrafikkomponent er montert, for å kunne vurdere dets
bruksegnethet i det jernbanemiljøet det er ment å inngå, dersom dette kreves i henhold til den relevante TSI‑en.
2.6.

Deponering
Den fullstendige dokumentasjonen nevnt i nr. 2.4, skal deponeres hos søkeren som grunnlag for eventuelle EFsertifikater for mellomliggende verifisering som er utstedt av det meldte organet som er ansvarlig for dette, eller
som grunnlag for verifiseringssertifikatet som er utstedt av det meldte organet med ansvar for EF-verifiseringen
av delsystemet. Dokumentasjonen skal vedlegges den EF-verifiseringserklæringen som søkeren sender til
vedkommende myndighet som han eller hun inngir søknaden om tillatelse til ibruktaking til.
Søkeren skal oppbevare en kopi av dokumentasjonen under hele delsystemets levetid. Den skal sendes til enhver
medlemsstat som anmoder om det.

2.7.

Offentliggjøring
Hvert meldt organ skal jevnlig offentliggjøre relevante opplysninger om:
– mottatte søknader om EF-verifisering og attester for mellomliggende verifisering,
– søknader om samsvarsvurdering og/eller vurdering av bruksegnethet for samtrafikkomponenter,
– utstedte eller avslåtte EF-sertifikater for mellomliggende verifisering,
– utstedte eller avslåtte EF-samsvarssertifikater og/eller EF-sertifikater om bruksegnethet,
– utstedte eller avslåtte EF-verifiseringssertifikater.

2.8.

Språk
Dokumentasjonen og korrespondansen om framgangsmåtene for EF-verifisering skal skrives på et offisielt
EU‑språk i den medlemsstaten der søkeren er etablert, eller på et offisielt EU-språk som søkeren godtar.

3.

FRAMGANGSMÅTE FOR VERIFISERING NÅR NASJONALE REGLER FÅR ANVENDELSE

3.1.

Innledning
Framgangsmåten for verifisering når nasjonale regler får anvendelse, er den framgangsmåten der organet utpekt
i henhold til artikkel 17 nr. 3 (det utpekte organet) kontrollerer og attesterer at delsystemet er i samsvar med de
nasjonale reglene som er meldt i samsvar med artikkel 17 nr. 3.

3.2.

Verifiseringssertifikat
Det utpekte organet som er ansvarlig for framgangsmåten for verifisering når nasjonale regler får anvendelse,
skal utarbeide verifiseringssertifikatet beregnet på søkeren.
Sertifikatet skal inneholde en nøyaktig henvisning til den eller de nasjonale reglene som det utpekte organet
under verifiseringen har undersøkt om det foreligger samsvar med, herunder de reglene som gjelder deler som
omfattes av et unntak fra en TSI eller en opprusting eller fornying.
Når det gjelder nasjonale regler som gjelder de delsystemene et kjøretøy består av, skal det utpekte organet dele
sertifikatet i to deler, der én del viser til de nasjonale reglene som utelukkende gjelder den tekniske forenligheten
mellom kjøretøyet og det aktuelle jernbanenettet, og den andre delen til alle øvrige nasjonale regler.

3.3.

Teknisk dokumentasjon
Den tekniske dokumentasjonen som er vedlagt verifiseringssertifikatet når nasjonale regler får anvendelse, skal
inngå i den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 2.4, og inneholde de tekniske dataene som er relevante for
vurderingen av delsystemets samsvar med de nasjonale reglene.»
________________________
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KOMMISJONSBESLUTNING
av 10. februar 2011
om endring av vedtak 2007/756/EF om vedtakelse av en felles spesifikasjon for det nasjonale
kjøretøyregisteret
[meddelt under nummer K(2011) 665]
(2011/107/EU)(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

er utpekt i samsvar med artikkel 4 i vedtak 2007/756/
EF. Disse opplysningene skulle ha blitt overført
innen 9. november 2008. Registreringsenheten i hver
medlemsstat skulle ha registrert kjøretøyer som brukes
i internasjonal trafikk, i sitt nasjonale kjøretøyregister
innen 9. november 2009. Registreringsenheten i hver
medlemsstat skulle ha registrert kjøretøyer som brukes i
innenlands trafikk, i sitt nasjonale kjøretøyregister innen
9. november 2010.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/
EF av 17. juni 2008 om samtrafikkevnen i Fellesskapets
jernbanesystem(1), særlig artikkel 33, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

I avsnitt 2.2 i vedlegget til kommisjonsvedtak 2007/756/
EF av 9. november 2007 om vedtakelse av en felles
spesifikasjon for det nasjonale kjøretøyregisteret fastsatt i
artikkel 14 nr. 4 og 5 i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF(2)
beskrives gjennomføringen av en europeisk overordnet
arkitektur for nasjonale kjøretøyregistre (NVR), og det er
fastsatt at vedtaket eventuelt skal ajourføres etter at Det
europeiske jernbanebyrå har evaluert et forsøksprosjekt.
Videre er det fastsatt et vedtak om å knytte nasjonale
kjøretøyregistre til det sentrale virtuelle kjøretøyregisteret
(VVR). Det europeiske jernbanebyrå har gjennomført og
evaluert forsøksprosjektet. Byrået leverte 26. mars 2010
anbefaling ERA/REC/01-2010/INT til Kommisjonen,
med forslag om å ajourføre vedlegget til vedtak 2007/756/
EF. Vedtak 2007/756/EF bør derfor endres.
Ifølge artikkel 33 nr. 2 i direktiv 2008/57/EF skal
det nasjonale kjøretøyregisteret, i tillegg til andre
obligatoriske opplysninger, inneholde opplysninger om
kjøretøyets eier og enheten med ansvar for vedlikehold.
Det er derfor behov for en overgangsperiode for å tilpasse
ikke-standardiserte nasjonale kjøretøyregistre slik at de
tilføyes felt 9.2 «Registrert organisasjonsnummer», og
for å ajourføre opplysningene om eieren og enheten med
ansvar for vedlikehold når det gjelder kjøretøyer som
allerede er registrert i det nasjonale kjøretøyregisteret.
Overgangsperiodene for eksisterende kjøretøyer beskrevet
i avsnitt 4.3 i vedlegget til vedtak 2007/756/EF har utløpt
eller er i ferd med å utløpe. Registreringsenheten som
tidligere var ansvarlig for kjøretøyregistreringen, bør ha
gjort alle nødvendige opplysninger tilgjengelige i henhold
til avtale mellom denne og den registreringsenheten som

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 43 av 17.2.2011, s. 33, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 142/2011 av 2. desember 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til
Den europeiske unions tidende nr. 15 av 15.3.2012, s. 31.
(1) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1.
(2) EUT L 305 av 23.11.2007, s. 30.

4)

Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 29 nr. 1 i
direktiv 2008/57/EF —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:
Artikkel 1
Vedlegget til vedtak 2007/756/EF erstattes med vedlegget til
denne beslutning.
Artikkel 2
1. Det europeiske jernbanebyrå skal innen 30. juni 2011
tilpasse de installasjonsfiler og dokumenter som skal brukes
for å opprette det standardiserte nasjonale kjøretøyregisteret,
oversettelsesverktøyet og det virtuelle kjøretøyregisteret,
med sikte på å tilføye opplysninger om godkjenninger for
ibruktaking som er utstedt i andre medlemsstater (punkt 2, 6,
12 og 13).
2. Det europeiske jernbanebyrå skal innen 30. juni 2011
offentliggjøre en veiledning om bruken av EUs overordnede
arkitektur for nasjonale kjøretøyregistre.
Artikkel 3
1. Medlemsstatene skal innen 31. desember 2011, og i
samsvar med installasjonsfilene nevnt i artikkel 2, tilpasse sine
nasjonale kjøretøyregistre slik at de inneholder opplysninger
om godkjenninger for ibruktaking som er utstedt i andre
medlemsstater (punkt 2, 6, 12 og 13 som angitt i vedlegget), og,
dersom de bruker ikke-standardiserte nasjonale kjøretøyregistre,
slik at de inneholder felt 9.2 «Registrert organisasjonsnummer»
som angitt i vedlegget.
2. Når det gjelder kjøretøyer som er registrert før denne
beslutning trer i kraft, skal medlemsstatene påse at det
registrerte organisasjonsnummeret for enheten med ansvar for
vedlikehold registreres i det nasjonale kjøretøyregisteret innen
31. desember 2011.
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Artikkel 4
Medlemsstatene skal påse at deres nasjonale kjøretøyregister er knyttet til det virtuelle kjøretøyregisteret
innen 31. desember 2011.
Artikkel 5
Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Brussel, 10. februar 2011.
For Kommisjonen
Siim KALLAS
Visepresident
______
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VEDLEGG
«VEDLEGG
1.

DATA
Dataformatet for det nasjonale kjøretøyregisteret (heretter kalt «NVR») er som følger:
Nummereringen følger logikken i det foreslåtte standardskjemaet for registrering i tillegg 4.
Det kan i tillegg føyes til ett eller flere felter, for eksempel til bruk for kommentarer og identifikasjon av
kjøretøyer under gransking (se avsnitt 3.4).
1.

Europeisk kjøretøynummer

Innhold

Numerisk identifikasjonskode som
definert i vedlegg P til de tekniske spesi
fikasjoner for samtrafikkevne (TSI) om
«drift og trafikkstyring» (heretter kalt
«OPE TSI»)(1)

Format

1.1. Nummer

Obligatorisk

Tolvsifret

1.2. Tidligere nummer (eventuelt,
for kjøretøyer som har fått nytt
nummer)
2.

Medlemsstat og nasjonal sikkerhetsmyndighet

Obligatorisk

Innhold

Identifikasjon av medlemsstat der
kjøretøyet har blitt registrert, og av
nasjonal sikkerhetsmyndighet som har
godkjent ibruktaking

Format

2.1. Medlemsstatens numeriske
kode som definert i vedlegg P til
OPE TSI

Tosifret kode

2.2. Navn på nasjonal
sikkerhetsmyndighet

Tekst

3.

Produksjonsår

Innhold

Året da kjøretøyet forlot fabrikken

Format

3.

Produksjonsår

4.

Obligatorisk

ÅÅÅÅ

EF-henvisning

Obligatorisk (dersom tilgjengelig)

Innhold

Henvisninger til EFverifiseringserklæringen og utstedende
organ (søkeren)

Format

4.1. Dato på erklæringen

Dato

4.2. EF-henvisning

Tekst

4.3. Navn på utstedende organ (søkeren)

Tekst

4.4. Registrert organisasjonsnummer

Tekst

4.5. Organisasjonens adresse, gatenavn
og nummer

Tekst

4.6. Sted

Tekst

4.7. Landkode

ISO (se tillegg 2)

4.8. Postnummer

Alfanumerisk kode
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5.

Henvisning til det europeiske registeret over
godkjente typer kjøretøyer (ERATV)

Innhold

Henvisning som gjør det mulig å
gjenfinne relevante tekniske data fra
ERATV(3). Henvisningen er obligatorisk
dersom typen er definert i ERATV.

Format

5.

Henvisning som gjør det mulig å
gjenfinne relevante tekniske data fra
ERATV

5a

Innhold

Nr. 12/429

Obligatorisk(2)

Alfanumerisk(e) kode(r)

Serie

Valgfri

Identifikasjon av en serie, dersom
kjøretøyet inngår i en serie
5a

Serie

6.

Tekst
Begrensninger

Obligatorisk

Innhold

Ev. begrensninger med hensyn til bruk av
kjøretøyet

Format

6.1. Kodede begrensninger
(se tillegg 1)

Kode

6.2

Tekst

Ukodede begrensninger

7.

Eier

Obligatorisk

Innhold

Identifikasjon av kjøretøyets eier

Format

7.1. Organisasjonens navn

Tekst

7.2. Registrert organisasjonsnummer

Tekst

7.3. Organisasjonens adresse, gatenavn
og nummer

Tekst

7.4. Sted

Tekst

7.5. Landkode

ISO (se tillegg 2)

7.6. Postnummer

Alfanumerisk kode

8.

Innehaver

Obligatorisk

Innhold

Identifikasjon av kjøretøyets innehaver

Format

8.1. Organisasjonens navn

Tekst

8.2. Registrert organisasjonsnummer

Tekst

8.3. Organisasjonens adresse, gatenavn
og nummer

Tekst

8.4. Sted

Tekst

8.5. Landkode

ISO (se tillegg 2)

8.6. Postnummer

Alfanumerisk kode

8.7. VKM (dersom tilgjengelig)

Alfanumerisk kode

9.

Enhet ansvarlig for vedlikehold

Obligatorisk

Innhold

Henvisning til enheten som har ansvaret
for vedlikehold

Format

9.1. Enhet ansvarlig for vedlikehold

Tekst

9.2. Registrert organisasjonsnummer

Tekst

9.3. Enhetens adresse, gatenavn og
nummer

Tekst
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9.

Enhet ansvarlig for vedlikehold

25.2.2016

Obligatorisk

9.4. Sted

Tekst

9.5. Landkode

ISO

9.6. Postnummer

Alfanumerisk kode

9.7. E-postadresse

E-post

10.

Tilbakekalling

Obligatorisk dersom aktuelt

Innhold

Dato for offisiell opphogging og/
eller annen avhending og koden for
tilbakekallingsmåten

Format

10.1.

Avhendingsmåte
(se tillegg 3)

Tosifret kode

10.2.

Dato for tilbakekalling

Dato

11.

Medlemsstater der kjøretøyet er godkjent

Innhold

Liste over medlemsstater der kjøretøyet
er godkjent

Format

11.

12.

Medlemsstatens numeriske kode
som definert i vedlegg P.4 til
OPE TSI

Obligatorisk

Liste

Godkjenningsnummer

Innhold

Harmonisert godkjenningsnummer for
ibruktaking, utarbeidet av den nasjonale
sikkerhetsmyndigheten

Format

12.

13.

Godkjenningsnummer

Obligatorisk

For eksisterende kjøretøyer: tekst
For nye kjøretøyer: alfanumerisk kode på
grunnlag av EIN, jf. tillegg 2

Godkjenning av ibruktaking

Obligatorisk

Innhold

Dato for godkjenning av ibruktaking(4) og
godkjenningens gyldighetstid

Format

13.1.

Dato for godkjenningen

Dato (ÅÅÅÅMMDD)

13.2.

Godkjenning gyldig til og med
(dersom angitt)

Dato (ÅÅÅÅMMDD)

13.3.

Tilbakekalling av godkjenningen

Ja/nei

(1)
()
(3)
(4)
2

I henhold til kommisjonsvedtak 2006/920/EF og 2008/231/EF, endret ved vedtak 2009/107/EF, brukes samme
nummereringssystem for både høyhastighetskjøretøyer og konvensjonelle kjøretøyer.
For kjøretøytyper som er godkjent i samsvar med artikkel 26 i direktiv 2008/57/EF.
Det register som er fastsatt i artikkel 34 i direktiv 2008/57/EF.
Godkjenning gitt i samsvar med kapittel V i direktiv 2008/57/EF eller i samsvar med godkjenningsordningene som fantes
før innarbeidingen av direktiv 2008/57/EF.

2.

ARKITEKTUR

2.1.

Tilknytning til andre registre
Flere andre registre er under opprettelse, delvis som følge av EUs nye regler. Tabellen nedenfor sammenfatter
hvilke registre og databaser som kan knyttes til NVR når de er innført.
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Register eller database

NVR

Ansvarlig enhet

Andre enheter med tilgang

Registreringsenhet (RE)(1)
/ NSA

Øvrig NSA/RE/RU/IM/IB/RB/
innehaver/eier/ERA/OTIF

ERA

Offentligheten

RSRD
(TAF TSI & SEDP)

Innehaver

RU/IM/NSA/ERA/innehaver/verk
steder

WIMO
(TAF TSI & SEDP)

Ennå ikke fastsatt

RU/IM/NSA/ERA/innehaver/verk
steder/bruker

Register over rullende
jernbanemateriell(2)
(Cape Town-konvensjonen)

Registeransvarlig

Offentligheten

OTIF-register
(COTIF 99 — ATMF)

OTIF

Vedkommende myndigheter/RU/IM/
IB/RB/innehaver/eier/ERA/OTIFsekretariat

(Samtrafikkdirektivet)
ERATV
(Samtrafikkdirektivet)

(1)
(2)

Registreringsenheten («RE») er den enheten som er utpekt av hver medlemsstat, i samsvar med artikkel 33 nr. 1 bokstav b)
i direktiv 2008/57/EF, som ansvarlig for å holde og ajourføre NVR.
Som fastsatt i Luxembourg-protokollen om særskilte spørsmål som gjelder rullende jernbanemateriell til konvensjonen
om internasjonale sikkerhetsretter i mobilt løsøre, undertegnet i Luxembourg 23. februar 2007.

Det er ikke mulig å vente med gjennomføringen av NVR til alle registrene har blitt opprettet. Derfor må
NVR utformes slik at det kan knyttes til de andre registrene på et senere tidspunkt. I den forbindelse gjelder
følgende:
– ERATV: Det henvises til dette i NVR ved å angi en henvisning til kjøretøytypen. Nøkkelen til
sammenkopling av de to registrene er punkt 5.
– RSRD: Dette omfatter enkelte «administrative» punkter i NVR. Under utarbeiding innenfor rammen av
TAF TSI SEDP. SEDP skal ta hensyn til spesifikasjonen for NVR.
– WIMO: Dette omfatter data fra RSRD og vedlikeholdsdata. Det er ikke planlagt noen tilknytning til NVR.
– VKMR: Dette registeret drives i samarbeid av ERA og OTIF (ERA for EU og OTIF for alle medlemsstater i
OTIF som ikke er medlemmer i EU). Innehaver registreres i NVR. TSI OPE spesifiserer andre overordnede
sentrale registre (for eksempel koder for kjøretøytype, koder for samtrafikkevne, landkoder osv.) som skal
forvaltes av et «sentralt organ» opprettet som følge av samarbeidet mellom ERA og OTIF.
– Register over rullende jernbanemateriell (Cape Town-konvensjonen/Luxembourg-protokollen): Dette er
et register over finansielle opplysninger som gjelder mobilt utstyr. Registeret har ikke blitt utviklet ennå.
Tilknytning er mulig, ettersom UNIDROIT-registeret trenger opplysninger om kjøretøynummer og eier.
Nøkkelen til sammenkopling av de to registrene er kjøretøyets første europeiske kjøretøynummer (EVN).
– OTIF-registre: OTIF-registre er under utvikling samtidig som det tas hensyn til EUs kjøretøyregistre.
Systemet i sin helhet, samt tilknytningene mellom NVR og andre registre, vil bli utformet slik at det om
nødvendig er mulig å gjenfinne etterspurte opplysninger.
2.2.

EUs overordnede arkitektur for NVR
Innføringen av NVR-registrene gjennomføres ved hjelp av en desentralisert ordning. Målet er å opprette en
søkemotor for de distribuerte opplysningene ved bruk av felles programvare som gjør det mulig for brukerne
å gjenfinne opplysninger fra alle de lokale registrene (LR) i medlemsstatene.
Opplysninger i NVR lagres på nasjonalt plan og vil bli gjort tilgjengelig ved hjelp av et nettbasert program
(med en egen nettadresse).
Det sentraliserte europeiske virtuelle kjøretøyregisteret (EC VVR) består av to delsystemer:
– Det virtuelle kjøretøyregisteret (VVR), som er den sentrale søkemotoren hos ERA.
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– Det nasjonale kjøretøyregisteret / de nasjonale kjøretøyregistrene (NVR), som er de lokale registrene
(LR) i medlemsstatene (MS). Medlemsstatene kan bruke det standardiserte NVR (sNVR) som er utviklet
av Byrået, eller utvikle egne programmer i samsvar med denne spesifikasjonen. I sistnevnte tilfelle skal
medlemsstatene bruke et oversettelsesverktøy (TE) utviklet av Byrået til kommunikasjon mellom NVR og
VVR.
Figur 1
Arkitekturen i EC-VVR

Denne arkitekturen bygger på to utfyllende delsystemer som gjør det mulig å søke etter opplysninger som er
lagret lokalt i alle medlemsstatene, og den innebærer:
– opprettelse av databaserte registre på nasjonalt plan og åpning av disse for gjensidige henvendelser,
– erstatning av papirregistre med databaserte registre, slik at det blir mulig for medlemsstatene å forvalte og
dele opplysninger med andre medlemsstater,
– opprettelse av koplinger mellom NVR og VVR, ved bruk av felles standarder og terminologi.
Denne arkitekturen bygger på følgende hovedprinsipper:
– Alle NVR-er skal inngå i det databaserte nettverkssystemet.
– Alle medlemsstater skal få tilgang til de felles dataene ved henvendelser i systemet.
– Dobbeltregistreringer av opplysninger og mulige feil forbundet med dette vil unngås når VVR har blitt
opprettet.
– Ajourførte opplysninger.
Byrået skal stille følgende installasjonsfiler og dokumenter til rådighet for RE, til bruk ved opprettelse av
sNVR og TE og ved kopling av disse til det sentrale VVR:
– Installasjonsfiler:
– sNVR_Installation_Files
– TE_Installation_Files
– Dokumenter:
– Administrator_Guide_sNVR
– CSV_export
– CSV_import
– sNVR_Deployment_Guide
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– User_Guide_sNVR
– NVR-TE_Deployment_Guide
– NVR-TE_Integration_Guide
– User_Guide_VVR
3.

DRIFTSFORM

3.1.

Bruk av NVR
NVR skal brukes til følgende formål:
– Registrering av godkjenning.
– Registrering av tildelt europeisk kjøretøynummer.
– Søk etter kortfattede opplysninger om et særskilt kjøretøy i hele Europa.
– Oppfølging av rettslige aspekter som forpliktelser og juridiske opplysninger.
– Framskaffelse av opplysninger for kontroller som hovedsakelig er knyttet til sikkerhet og vedlikehold.
– Etablering av kontakt med eier og innehaver.
– Kryssjekking av visse sikkerhetskrav før utstedelse av sikkerhetssertifikater.
– Oppfølging av et særskilt kjøretøy.

3.2.

Søknadsskjemaer

3.2.1.

Søknad om registrering
Skjemaet som skal brukes, er vist i tillegg 4.
Enheten som søker om registrering av et kjøretøy, krysser av i ruten for «Ny registrering». Den skal videre
angi alle nødvendige opplysninger i første del av skjemaet, fra punkt 2 til punkt 9 samt punkt 11, og så sende
skjemaet til:
– registreringsenheten i medlemsstaten der det søkes om registrering,
– registreringsenheten i den første medlemsstaten der kjøretøyet skal settes i drift, for kjøretøyer som
kommer fra tredjestater.

3.2.2.

Registrering av kjøretøy og utstedelse av europeisk kjøretøynummer
Ved første gangs registrering skal vedkommende registreringsenhet utstede et europeisk kjøretøynummer.
Det er mulig å fylle ut ett registreringsskjema for hvert kjøretøy eller ett og samme skjema for et sett av
kjøretøyer i samme serie eller samme ordre vedlagt en liste over kjøretøynumrene.
Registreringsenheten skal treffe nødvendige tiltak for å sikre at opplysningene som registreres i NVR, er
korrekte. For dette formål kan registreringsenheten be om opplysninger fra andre registreringsenheter, særlig
når enheten som søker om registrering i en medlemsstat, ikke er etablert i den medlemsstaten.

3.2.3.

Endring av ett eller flere punkter i registreringen
Enheten som søker om endring av ett eller flere punkter i kjøretøyregistreringen, skal:
– krysse av i ruten for «Endring»,
– fylle ut det gjeldende europeiske kjøretøynummeret (punkt 1),
– krysse av i ruten for hvert endret punkt,
– angi de nye opplysningene i de endrede punktene, og deretter sende skjemaet til registreringsenheten i alle
medlemsstater der kjøretøyet er registrert.
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I noen tilfeller kan det være utilstrekkelig å bruke standardskjemaet. Om nødvendig kan den berørte
registreringsenheten derfor framlegge tilleggsdokumentasjon, enten i papirform eller elektronisk.

Med mindre annet er angitt i registreringsdokumentene, betraktes kjøretøyets innehaver som
«registreringsinnehaver» i samsvar med artikkel 33 nr. 33 i direktiv 2008/57/EF.

I tilfelle endring av innehaver er det den gjeldende registrerte innehaveren som har ansvaret for å
underrette registreringsenheten, og registreringsenheten skal på sin side underrette den nye innehaveren om
registreringsendringen. Den tidligere innehaveren fjernes fra NVR og fritas for sitt ansvar først når den nye
innehaveren har bekreftet sin status som innehaver. Dersom ingen ny innehaver har bekreftet sin status som
innehaver på datoen da den gjeldende innehaveren avregistreres, blir registreringen av kjøretøyet midlertidig
opphevet.

Dersom kjøretøyet i samsvar med OPE TSI må tildeles et nytt europeisk kjøretøynummer som følge av
tekniske endringer, skal registreringsinnehaveren melde fra om disse endringene, og eventuelt også om den
nye godkjenningen for ibruktaking, til registreringsenheten i den medlemsstaten der kjøretøyet er registrert.
Denne registreringsenheten skal tildele kjøretøyet et nytt europeisk kjøretøynummer.

3.2.4.

Tilbakekalling av registrering
Enheten som søker om tilbakekalling av registreringen, krysser av i ruten for «Tilbakekalling». Enheten fyller
deretter ut punkt 10 og sender skjemaet til registreringsenheten i alle medlemsstater der kjøretøyet er registrert.

Registreringsenheten utfører tilbakekallingen av registreringen ved å fylle ut datoen for tilbakekallingen og
bekrefte tilbakekallingen overfor nevnte enhet.

3.2.5.

Godkjenning i flere medlemsstater
1. Dersom et kjøretøy med førerhus som allerede er godkjent og registrert i en medlemsstat, blir godkjent
i en annen medlemsstat, må det registreres i den sistnevnte medlemsstatens NVR. I slike tilfeller skal
det imidlertid bare registreres data som gjelder punkt 1, 2, 6, 11, 12 og 13, og eventuelt data som gjelder
de feltene som sistnevnte medlemsstat har tilføyd til NVR, da bare disse dataene berører sistnevnte
medlemsstat.

Denne bestemmelsen får anvendelse så lenge VVR og tilknytningen til alle relevante NVR-er ikke er i full
drift, og de berørte registreringsenhetene skal i denne perioden utveksle opplysninger for å sikre at det er
samsvar mellom dataene for samme kjøretøy.

2. Kjøretøyer som ikke er utstyrt med førerhus, som godsvogner, passasjervogner og enkelte spesialkjøretøyer,
registreres bare i NVR i den medlemsstaten der de blir tatt i bruk første gang.

3. Det NVR der et kjøretøy registreres første gang, inneholder dataene som gjelder punkt 2, 6, 12 og 13 for
alle medlemsstater der det er utstedt en godkjenning for å ta kjøretøyet i bruk.

3.3.

Tilgangsrett
Tilgangsretten til opplysninger i NVR i en bestemt medlemsstat «XX» er angitt i tabellen nedenfor, der
tilgangskodene er definert som følger:
Tilgangskode

Type tilgang

0.

Ingen tilgang

1.

Begrenset tilgang (vilkår i kolonnen «Leserett»)

2.

Ubegrenset tilgang

3.

Begrenset tilgang og ajourføring

4.

Ubegrenset tilgang og ajourføring
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Enhet

3.4.

Definisjon

Leserett

Oppdateringsrett

Nr. 12/435

Punkt 7

Andre
punkter

RE/NSA «XX»

Registreringsenhet/NSA i Alle data
medlemsstat «XX»

Alle data

4

4

Annen NSA/RE

Annen NSA og/eller
registreringsenhet

Alle data

Ingen

2

2

ERA

Det europeiske
jernbanebyrå

Alle data

Ingen

2

2

Innehavere

Innehaver av kjøretøy

Alle data om kjøretøyer
vedkommende er
innehaver av

Ingen

1

1

Flåteforvaltere

Kjøretøyforvalter utpekt
av innehaver

Kjøretøyer
vedkommende er utpekt
som forvalter for av
innehaver

Ingen

1

1

Eiere

Eier av kjøretøy

Alle data om kjøretøyer Ingen
vedkommende er eier av

1

1

Jernbaneforetak

Togoperatør

Alle opplysninger
knyttet til
kjøretøynummer

Ingen

0

1

IM

Infrastrukturforvaltning

Alle data knyttet til
kjøretøynummer

Ingen

0

1

IB og RB

Kontroll- og
Alle opplysninger
revisjonsorganer meldt av om kjøretøyer som er
medlemsstatene
gjenstand for kontroll
eller tilsyn

Ingen

2

2

Andre
berettigede
brukere

Alle tilfeldige brukere
som er akseptert av NSA
eller ERA

Ingen

0

1

Bestemmes i hvert
tilfelle, eventuelt med
begrenset varighet

Historiske data
Alle data i NVR skal oppbevares i ti år fra datoen da et kjøretøys registrering tilbakekalles. Dataene skal
være tilgjengelige på Internett i minst de tre første årene. Etter tre år kan dataene oppbevares elektronisk,
i papirform eller i et annet arkivsystem. Dersom det på noe tidspunkt i løpet av denne tiårsperioden settes i
gang en gransking som omfatter ett eller flere kjøretøyer, skal dataene om disse kjøretøyene om nødvendig
oppbevares utover tiårsperioden.

Etter at et kjøretøys registrering har blitt tilbakekalt, må ingen av kjøretøyets registreringsnumre tildeles til noe
annet kjøretøy i de neste 100 år fra datoen da kjøretøyet ble tilbakekalt.

Alle endringer i NVR skal registreres. Forvaltningen av tidligere endringer kan ivaretas ved bruk av ITløsninger.

4.

EKSISTERENDE KJØRETØYER

4.1.

Datainnhold
De 13 valgte datapunktene er angitt nedenfor, med opplysning om hvilke som er obligatoriske, og hvilke som
ikke er det.

4.1.1.

Punkt 1 — Europeisk kjøretøynummer (obligatorisk)
a) Kjøretøyer som allerede har et tolvsifret nummer
Land som har en unik landkode:
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Disse kjøretøyene beholder sitt gjeldende nummer. Det tolvsifrede nummeret registreres uten endringer.
Land som har både en hovedlandkode og en særskilt kode tildelt tidligere:
–

Tyskland, med hovedlandkode 80 og særskilt kode 68 for AAE (Ahaus Alstätter Eisenbahn),

–

Sveits, med hovedlandkode 85 og særskilt kode 63 for BLS (Bern-Lötschberg-Simplon Eisenbahn),

–

Italia, med hovedlandkode 83 og særskilt kode 64 for FNME (Ferrovie Nord Milano Esercizio),

–

Ungarn, med hovedlandkode 55 og særskilt kode 43 for GySEV/ROeEE (Győr-Sopron-Ebenfurti
Vasút Részvénytársaság/Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn).
Disse kjøretøyene beholder sitt gjeldende nummer. Det tolvsifrede nummeret registreres uten
endringer(3).
IT-systemet må gjenkjenne begge kodene (hovedlandkode og særskilt kode) som tilhørende samme
land.

b) Kjøretøyer som ikke har et tolvsifret nummer
En framgangsmåte i to trinn skal anvendes:

4.1.2.

–

Et tolvsifret nummer (i samsvar med OPE TSI) utarbeidet i samsvar med kjøretøyets egenskaper
tildeles til kjøretøyet i NVR. IT-systemet skal knytte dette registrerte nummeret til det gjeldende
kjøretøynummeret.

–

Kjøretøyer som brukes i internasjonal trafikk, med unntak av dem som er reservert for historisk bruk,
merkes fysisk med det tolvsifrede nummeret innen en periode på seks år fra tildelingen i NVR. For
kjøretøyer som brukes i innenlands trafikk, og for kjøretøyer som er reservert for historisk bruk, er
den fysiske merkingen med det tolvsifrede nummeret frivillig.

Punkt 2 — Medlemsstat og nasjonal sikkerhetsmyndighet (obligatorisk)
Punktet «Medlemsstat» skal alltid vise til den medlemsstaten som har kjøretøyet registrert i sitt NVR. Når
det gjelder kjøretøyer fra tredjestater, viser dette punktet til den første medlemsstaten som har godkjent
ibruktaking av kjøretøyet i Den europeiske unions jernbanenett. «Nasjonal sikkerhetsmyndighet» viser til
enheten som har gitt godkjenningen for ibruktaking av kjøretøyet.

4.1.3.

Punkt 3 — Produksjonsår
I tilfeller der produksjonsåret ikke er nøyaktig kjent, skal omtrentlig år oppgis.

4.1.4.

Punkt 4 — EF-henvisning
Vanligvis finnes ingen slik henvisning for eksisterende kjøretøyer, unntatt for et lite antall rullende materiell
for jernbanesystemet for høyhastighetstog (HS RS). Registreres bare dersom det er tilgjengelig.

4.1.5.

Punkt 5 — Henvisning til ERATV
Registreres bare dersom det er tilgjengelig.
Inntil ERATV har blitt opprettet, kan det vises til registeret over rullende materiell (artikkel 22a i
rådsdirektiv 96/48/EF(4) og artikkel 24 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/16/EF(5)).

4.1.6.

Punkt 6 — Begrensninger
Registreres bare dersom det er tilgjengelig.

4.1.7.

Punkt 7 — Eier (obligatorisk)
Obligatorisk og vanligvis tilgjengelig.

4.1.8.

Punkt 8 — Innehaver (obligatorisk)
Obligatorisk og vanligvis tilgjengelig. VKM (entydig kode som angitt i VKM-registeret) skal registreres
dersom innehaveren har den.

(3)
(4)
(5)

Alle nye kjøretøyer som tas i bruk av AAE, BLS, FNME og GySEV/RoeEE, skal imidlertid tildeles standard landkode.
EFT L 235 av 17.9.1996, s. 6.
EFT L 110 av 20.4.2001, s. 1.
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4.1.9.

Punkt 9 — Enhet ansvarlig for vedlikehold (obligatorisk)
Punktet er obligatorisk.

4.1.10.

Punkt 10 — Tilbakekalling
Registreres dersom det er aktuelt.

4.1.11.

Punkt 11 — Medlemsstater der kjøretøyet er godkjent
RIV-godsvogner, RIC-passasjervogner og kjøretøyer som er underlagt bilaterale eller multilaterale avtaler,
registreres normalt som sådan. Opplysningene registreres dersom de er tilgjengelige.

4.1.12.

Punkt 12 — Godkjenningsnummer
Registreres bare dersom det er tilgjengelig.

4.1.13.

Punkt 13 — Ibruktaking (obligatorisk)
I tilfeller der datoen for ibruktaking ikke er nøyaktig kjent, oppgis omtrentlig år.

4.2.

Framgangsmåte
Enheten som tidligere hadde ansvaret for registrering av kjøretøyer, skal gjøre alle opplysninger tilgjengelige
for den nasjonal sikkerhetsmyndigheten eller registreringsenheten i det landet der den er lokalisert.
Eksisterende godsvogner og passasjervogner skal bare være registrert i NVR i den medlemsstaten der den
tidligere registreringsenheten var lokalisert.
Dersom et eksisterende kjøretøy har blitt godkjent i flere medlemsstater, skal registreringsenheten som har
registrert kjøretøyet, levere de relevante dataene til registreringsenhetene i de andre berørte medlemsstatene.
Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten eller registreringsenheten overfører opplysningene til sitt NVR.
Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten eller registreringsenheten underretter de berørte parter når overføringen
av opplysninger har blitt gjennomført. Som et minimum skal følgende enheter underrettes:
– den enheten som tidligere var ansvarlig for kjøretøyregistreringen,
– innehaveren,
– ERA.
______
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Tillegg 1
KODER FOR BEGRENSNINGER
1. PRINSIPPER
Begrensninger (tekniske egenskaper) som allerede er registrert i andre registre som de nasjonale
sikkerhetsmyndighetene har tilgang til, behøver ikke å gjentas i NVR.
Godkjenning av trafikk over landegrensene bygger på:
– de kodede opplysningene i kjøretøynummeret,
– bokstavkoden, og
– merkingen av kjøretøyet.
Slike opplysninger behøver derfor ikke å gjentas i NVR.
2. STRUKTUR
Kodene er strukturert i tre nivåer:
– Første nivå: Begrensningskategori.
– Andre nivå: Begrensningstype.
– Tredje nivå: Verdi eller spesifikasjon.
Koder for begrensninger
Kat.

Type

Verdi

1

Navn
Tekniske konstruksjonsbegrensninger

1

Numerisk (3)

2

—

3

Numerisk (3)

2

Minste kurveradius i meter
Sporfeltsbegrensninger
Hastighetsbegrensninger i km/t (merket på godsvogner og
passasjervogner, men ikke på lokomotiver)
Geografiske begrensninger

1

Alfanumerisk (3)

2

Kodet liste

Kinematisk profil (WAG TSI-koding, vedlegg C)
Hjulsettets sporvidde

1

Variabel sporvidde 1435/1520

2

Variabel sporvidde 1435/1668

3

—

Ikke noe CCS-utstyr montert om bord

4

—

ERTMS A-utstyr montert om bord

5

Numerisk (3)

3

B-system montert om bord(*)
Miljøbegrensninger

1

Kodet liste

Klimasone EN50125/1999

1

T1

2

T2

3

T3

4

Begrensninger for bruk angitt i godkjenningssertifikatet
1

—

Tidsbasert

2

—

Tilstandsbasert (tilbakelagt reiselengde, slitasje osv.)

(*) Dersom kjøretøyet er utstyrt med flere enn ett B-system, skal det angis en særskilt kode for hvert system.
Den numeriske koden består av tre tegn hvorav:
–
1xx brukes for kjøretøyer som er utstyrt med et signalsystem,
–
2xx brukes for kjøretøyer som er utstyrt med radio.
Xx er den numeriske koden angitt i vedlegg B til CCS TSI.
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Tillegg 2

DET EUROPEISKE IDENTIFIKASJONSNUMMERETS STRUKTUR OG INNHOLD
Kode for det harmoniserte nummereringssystemet, kalt europeisk identifikasjonsnummer (EIN), for
sikkerhetssertifikater og andre dokumenter
Eksempel:
I

T

5

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Landkode
Dokumenttype
Utstedelsesår
Teller
(to bokstaver)
(to sifre)
(fire sifre)
(fire sifre)
1–––––––2–––––––3 1–––––––2–––––––3 1––––––––––2––––––––––3 1––––––––––2––––––––––3
Felt 1
Felt 3
Felt 4
Felt 2

FELT 1 — LANDKODE (TO BOKSTAVER)
Landkodene offentliggjøres og ajourføres i Interinstitutional style guide, som er tilgjengelig på nettstedet til Kontoret
for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner (http://publications.eu.int/code/en/en-5000600.htm)

Stat

Kode

Stat

Kode

Stat

Kode

Østerrike

AT

Ungarn

HU

Polen

PL

Belgia

BE

Island

IS

Portugal

PT

Bulgaria

BG

Irland

IE

Romania

RO

Kypros

CY

Italia

IT

Slovakia

SK

Tsjekkia

CZ

Latvia

LV

Slovenia

SI

Danmark

DK

Liechtenstein

LI

Spania

ES

Estland

EE

Litauen

LT

Sverige

SE

Finland

FI

Luxembourg

LU

Sveits

CH

Frankrike

FR

Norge

NO

Det forente kongerike

UK

Tyskland

DE

Malta

MT

Hellas

EL

Nederland

NL

Koden for multinasjonale sikkerhetsmyndigheter skal utformes på samme måte. For tiden finnes bare
sikkerhetsmyndigheten for tunnelen under Den engelske kanal. Følgende kode skal brukes:
Multinasjonal sikkerhetsmyndighet
Den mellomstatlige kommisjonen for tunnelen under Den engelske kanal (Channel Tunnel
Intergovernmental Commission)

FELT 2 — DOKUMENTTYPE (TO SIFRE)
To sifre benyttes for å identifisere dokumenttypen:
– Det første sifferet angir dokumentets hovedkategori.
– Det andre sifferet angir dokumentets undertype.

Kode
CT
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Dette nummereringssystemet kan utvides med andre koder etter behov. Nedenfor følger en foreslått liste over kjente,
mulige kombinasjoner av tosifrede tall, i tillegg til kombinasjoner for godkjenning av ibruktaking av kjøretøyer:
Tallkombinasjon for
felt 2

Dokumenttype

Dokumentets undertype

[0 1]

Lisenser

Lisenser for jernbaneforetak

[0 x]

Lisenser

Annet

[1 1]

Sikkerhetssertifikat

Del A

[1 2]

Sikkerhetssertifikat

Del B

[1 x]

Reservert

Reservert

[2 1]

Sikkerhetsgodkjenning

[2 2]

Reservert

Reservert

[2 x]

Reservert

Reservert

[3 x]

Reservert for eksempel for vedlikehold
av rullende materiell, infrastruktur eller
annet

[4 x]

Reservert for meldte organer

For eksempel ulike typer meldte organer

[5 1] og [5 5](*)

Godkjenning av ibruktaking

Trekkraftkjøretøyer

[5 2] og [5 6](*)

Godkjenning av ibruktaking

Passasjervogner uten trekkraft

[5 3] og [5 7](*)

Godkjenning av ibruktaking

Godsvogner

[5 4] og [5 8](*)

Godkjenning av ibruktaking

Spesialkjøretøyer

[5 9](**)

Godkjenning av kjøretøytype

[6 0]

Godkjenning av ibruktaking

Delsystemer for infrastruktur, energi og
styrings-, kontroll- og signalutstyr montert langs
sporet

[6 1]

Godkjenning av ibruktaking

Delsystem for infrastruktur

[6 2]

Godkjenning av ibruktaking

Delsystem for energi

[6 3]

Godkjenning av ibruktaking

Delsystemer for styrings-, kontroll- og
signalutstyr montert langs sporet

[7 1]

Lokomotivførerbevis

Teller til og med 9 999

[7 2]

Lokomotivførerbevis

Teller fra 10 000 til og med 19 000

[7 3]

Lokomotivførerbevis

Teller fra 20 000 til og med 29 000

[8 x] … [9 x]

Reservert (2 dokumenttyper)

Reservert (10 undertyper hver)

(*) Dersom de fire sifrene som skal angis i felt 4 «Teller», brukes opp innen årets slutt, skal de to første sifrene i felt 2 endres fra
henholdsvis:
–
[5 1] til [5 5] for trekkraftkjøretøyer,
–
[5 2] til [5 6] for passasjervogner uten trekkraft,
–
[5 3] til [5 7] for godsvogner,
–
[5 4] til [5 8] for spesialkjøretøyer.
(**) Sifrene i felt 4 brukes som følger:
–
fra 1 000 til 1 999 for trekkraftkjøretøyer,
–
fra 2 000 til 2 999 for passasjervogner uten trekkraft,
–
fra 3 000 til 3 999 for godsvogner,
–
fra 4 000 til 4 999 for spesialkjøretøyer.

25.2.2016

25.2.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

FELT 3 — UTSTEDELSESÅR (FIRE SIFRE)
Dette feltet angir året (i det angitte formatet åååå, dvs. fire sifre) for utstedelsen av godkjenningen.
FELT 4 — TELLER
Telleren er et progressivt tall som økes med en enhet hver gang et dokument utstedes, uavhengig av om det er en ny,
fornyet eller ajourført/endret godkjenning. Selv om et sertifikat blir tilbakekalt eller en godkjenning blir midlertidig
opphevet, kan ikke tallet brukes på nytt.
Telleren skal nullstilles hvert år.
______
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Tillegg 3
KODER FOR TILBAKEKALLING
Kode

Tilbakekallingsmåte

Beskrivelse

00

Ingen

Kjøretøyet har en gyldig registrering.

10

Registrering midlertidig
opphevet

Kjøretøyets registrering oppheves midlertidig på anmodning
fra eier eller innehaver eller ved et vedtak fra den nasjonale
sikkerhetsmyndigheten eller registreringsenheten.

Ingen angitt årsak
11

Registrering midlertidig
opphevet

Kjøretøyet skal lagres i driftsklar tilstand som en inaktiv eller
strategisk reserve.

20

Registrering overført

Det er kjent at kjøretøyet har blitt omregistrert med et annet nummer
eller av et annet NVR for fortsatt bruk på (hele eller deler av) det
europeiske jernbanenettet.

30

Tilbakekalling

Kjøretøyets registrering for drift på det europeiske jernbanenettet har
opphørt uten kjent omregistrering.

Ingen angitt årsak
31

Tilbakekalling

Kjøretøyet skal fortsatt være i drift som jernbanekjøretøy utenfor det
europeiske jernbanenettet.

32

Tilbakekalling

Kjøretøyet skal brukes til gjenbruk av større kompatible deler/moduler/
reservedeler eller større ombygging.

33

Tilbakekalling

Kjøretøyet skal opphogges, og materialene (herunder større
reservedeler) skal avhendes for gjenvinning.

34

Tilbakekalling

Kjøretøyet skal inngå i «historisk bevart rullende materiell» og drives
på et atskilt nett, eller være del av en stasjonær utstilling utenfor det
europeiske jernbanenettet.

Bruk av koder
– Dersom årsaken til tilbakekalling ikke er angitt, skal kode 10, 20 og 30 brukes for å vise endringen i registreringsstatus.
– Dersom årsaken til tilbakekalling er kjent, er kode 11, 31, 32, 33 og 34 mulige valg i NVR-databasen. Disse kodene
bygger utelukkende på opplysninger som innehaver eller eier har oppgitt til registreringsenheten.
Registreringsspørsmål
– Et kjøretøy som har fått registreringen midlertidig opphevet eller tilbakekalt, kan ikke drives på det europeiske
jernbanenettet med den gjeldende registreringen.
– Ved reaktivering av en registrering som har vært midlertidig opphevet, skal registreringsmyndigheten kontrollere de
forhold som førte til den midlertidige opphevingen.
– En overføring av en registrering i samsvar med vilkårene fastsatt i artikkel 1b i kommisjonsvedtak 2006/920/
EF(6) og artikkel 1b i kommisjonsvedtak 2008/231/EF(7), endret ved beslutning 2010/640/EU(8), består av en ny
registrering av kjøretøyet og etterfølgende tilbakekalling av den gamle registreringen.

__________

(6)
(7)
(8)

EUT L 359 av 18.12.2006, s. 1.
EUT L 84 av 26.3.2008, s. 1.
EUT L 280 av 26.10.2010, s. 29.
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Tillegg 4
STANDARDSKJEMA FOR REGISTRERING

Standardskjema for registrering av godkjente kjøretøyer(1)
i samsvar med direktiv 2008/57/EF og gjeldende nasjonal lovgivning
Søknad om:

Ny registrering □

Endring □ (2)

Tilbakekalling □

OPPLYSNINGER OM KJØRETØYET
1.

Nummer

1.1

Europeisk kjøretøynummer(3) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _

1.2

Nummer som tidligere er tildelt til kjøretøyet(4)

2.

Medlemsstat der det søkes om registrering, og nasjonal sikkerhetsmyndighet som har godkjent
kjøretøyet

2.1

Medlemsstat: _ _

2.2

Navn på nasjonal sikkerhetsmyndighet: ....................................................................................................

3.

Produksjonsår: _ _ _ _

4.

EF-henvisning

4.1

Dato for erklæringen: _ _ _ _ _ _ _ _

4.2

EF-henvisning: ...........................................................................................................................................

4.3

Navn på utstedende organ: .........................................................................................................................

4.4. Registrert organisasjonsnummer: ..............................................................................................................
Organisasjonens adresse
4.5

Gate og nummer: .......................................................................................................................................

4.6

Sted: ...........................................................................................................................................................

4.7

Landkode: …................................................

5.

Henvisning til det europeiske registeret over godkjente typer kjøretøyer (ERATV)

5a

Serie

____________
(1)
(2)
(3)
(4)

Dette skjemaet kan også utarbeides i elektronisk format.
Ruten foran hvert endret punkt skal også krysses av.
Gjelder ikke ved førstegangsregistrering.
Gjelder ikke ved førstegangsregistrering.

4.8.

Postnummer:.........................................................
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6.

Begrensninger

6.1.

Begrensninger (kode): _ _ _, _ _ _, _ _ _, _ _ _, _ _ _, _ _ _, _ _ _, _ _ _, _ _ _, _ _ _, _ _ _
............................................................ _ _ _, _ _ _, _ _ _, _ _ _, _ _ _, _ _ _, _ _ _, _ _ _

6.2.

Begrensninger (tekst): ...........................................................................................................................

OPPLYSNINGER OM ENHETENE SOM ER ANSVARLIGE FOR KJØRETØYET
7.

Eier

7.1.

Organisasjonens navn: ...........................................................................................................................

7.2.

Registrert organisasjonsnummer: ..........................................................................................................
Organisasjonens adresse

7.3.

Gate og nummer: ...................................................................................................................................

7.4.

Sted: .......................................................................................................................................................

7.5.

Landkode: …............................................

8.

Innehaver

8.1.

Organisasjonens navn: ..........................................................................................................................

8.2.

Registrert organisasjonsnummer: .........................................................................................................

7.6.

Postnummer: ........................................................

Organisasjonens adresse
8.3.

Gate og nummer: ..................................................................................................................................

8.4.

Sted: ......................................................................................................................................................

8.5.

Landkode: …............................................

8.7.

Merking med betegnelse for innehaver (VKM): ..................................................................................

8.6.

Postnummer: ........................................................

DRIFTSOPPLYSNINGER
9.

Enhet ansvarlig for vedlikehold

9.1.

Organisasjonens navn: ..........................................................................................................................

9.2.

Registrert organisasjonsnummer: .........................................................................................................
Organisasjonens adresse

9.3.

Gate og nummer:...................................................................................................................................

9.4.

Sted: ......................................................................................................................................................

9.5.

Landkode: …............................................

9.7.

E-postadresse: .......................................................................................................................................

10.

Tilbakekalling

10.1.

Tilbakekallingsmåte (kode): _ _ _

10.2.

Dato: _ _ _ _ _ _ _ _

11.

Medlemsstater der kjøretøyet allerede er godkjent

9.6.

Postnummer: ........................................................

...................................................................................................................................................................
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Identifikasjon av enheten som søker om registrering: .................................................................................................
Dato: _ _ _ _ _ _ _ _

Ansvarlig kontaktpersons navn og underskrift: ......................................................

______________________________________________________________________________________________
SIKKERHETSMYNDIGHETENS HENVISNINGER
1.1.

Tildelt europeisk kjøretøynummer(1) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _

12.

Godkjenningsnummer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

13.

Ibruktaking

13.1.

Dato for godkjenningen: _ _ _ _ _ _ _ _

13.2.

Godkjenningen er gyldig til og med: _ _ _ _ _ _ _ _

Dato da søknaden ble mottatt: _ _ _ _ _ _ _ _
Dato for tilbakekalling: _ _ _ _ _ _ _ _
______

____________
(1) Det er mulig å vedlegge en liste over flere kjøretøyer fra samme serie eller ordre.

Nr. 12/445

Nr. 12/446

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Tillegg 5
ORDLISTE
Forkortelse

Definisjon

CCS

Delsystemet «styring og kontroll»

CIS

Samveldet av uavhengige stater

COTIF

Overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk

CR

Jernbanesystem for konvensjonelle tog

DB

Database

EC

Europakommisjonen

EC VVR

Sentralisert europeisk virtuelt kjøretøyregister

EIN

Europeisk identifikasjonsnummer

EN

Europeisk standard

EVN

Europeisk kjøretøynummer

ERA

Det europeiske jernbanebyrå, også kalt «Byrået»

ERATV

Europeisk register over godkjente typer kjøretøyer

ERTMS

Trafikkstyringssystem for Europas jernbanenett

EU

Den europeiske union

HS

Jernbanesystem for høyhastighetstog

IB

Behandlende organ

ISO

Den internasjonale standardiseringsorganisasjon

IM

Infrastrukturforvaltning

INF

Infrastruktur

IT

Informasjonsteknologi

LR

Lokalt register

NoBo

Meldt organ

NSA

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

NVR

Nasjonalt kjøretøyregister

OPE (TSI)

Delsystemet «Drift og trafikkstyring» (TSI)

OTIF

Mellomstatlig organisasjon for internasjonal jernbanetrafikk

RE

Registreringsenhet, dvs. organet som er ansvarlig for å holde og ajourføre NVR

25.2.2016
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Forkortelse

Definisjon

RB

Reguleringsmyndighet

RIC

Regler for gjensidig bruk av passasjervogner og reisegodsvogner i internasjonal
trafikk

RIV

Regler for gjensidig bruk av godsvogner i internasjonal trafikk

RS eller RST

Rullende materiell

RSRD (TAF)

Referansedatabase for rullende materiell (TAF)

RU

Jernbaneforetak

SEDP (TAF)

Strategisk europeisk gjennomføringsplan (TAF)

TAF (TSI)

Delsystemet «Telematikkprogrammer for godstrafikk» (TSI)

TSI

Teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne

VKM

Merking med betegnelse for innehaver

VKMR

Register over merking med betegnelse for innehaver

VVR

Virtuelt kjøretøyregister

WAG (TSI)

Godsvogn (TSI)

WIMO (TAF)

Driftsdatabase for godsvogner og intermodale enheter (TAF)»
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KOMMISJONSBESLUTNING

25.2.2016

2016/EØS/12/44

av 9. mars 2011
om offentliggjøring og forvaltning av referansedokumentet nevnt i artikkel 27 nr. 4 i
europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF om samtrafikkevnen i Fellesskapets
jernbanesystem
[meddelt under dokument K(2011) 1536]
(2011/155/EU)(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

av en liste for hver medlemsstat over nasjonale regler
for kjøretøygodkjenninger for hver parameter og
klassifiseringen av andre medlemsstaters regler for nevnte
parameter. Disse listene bør inngå i referansedokumentet.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/
EF av 17. juni 2008 om samtrafikkevnen i Fellesskapets
jernbanesystem(1), særlig artikkel 27 nr. 4,

6)

Medlemsstatene bør sørge for at det er samsvar mellom
reglene i referansedokumentet og reglene som er meldt
i henhold til artikkel 17 i direktiv 2008/57/EF. For
dette formål bør medlemsstatene ha tilstrekkelig tid
til å ajourføre referansedokumentet eller til å melde/
endre/tilbakekalle regler i henhold til framgangsmåten i
artikkel 17. Inntil begge sett med regler er i samsvar med
hverandre og en enkelt datainngang for nasjonale regler
er tilgjengelig, kan de nasjonale sikkerhetsmyndighetene
(NSA) bruke reglene oppført i referansedokumentet ved
tildeling av godkjenninger for ibruktaking av kjøretøyer
dersom det er avvik mellom de to regelsettene.

7)

Med hensyn til underretningen av nasjonale
sikkerhetsregler i samsvar med artikkel 8 i
europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/EF(3) er
de for øvrig ikke relevante for referansedokumentet.
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/110/EF(4) endret
nevnte direktiv slik at de nasjonale sikkerhetsreglene om
krav i forbindelse med godkjenning for ibruktaking og
vedlikehold av kjøretøyer ble fjernet fra vedlegg II til
direktiv 2004/49/EF.

8)

Ved utarbeiding av nasjonale referansedokumenter bør
nasjonale sikkerhetsmyndigheter foreta prioriteringer i
samsvar med målene i direktiv 2008/57/EF, samtidig som
det tas hensyn til tilgjengelige ressurser i de relevante
arbeidsgruppene.

9)

I samsvar med artikkel 27 nr. 4 i direktiv 2008/57/EF bør
Kommisjonen når som helst kunne treffe tiltak rettet mot
Byrået med tanke på å endre referansedokumentet.

under henvisning til anbefalingen fra Det europeiske
jernbanebyrå av 15. april 2010 om referansedokumentet angitt
i artikkel 27 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF og
ut fra følgende betraktninger:
1)

Vedtak 2009/965/EF av 30. november 2009 om
referansedokumentet nevnt i artikkel 27 nr. 4 i direktiv
2008/57/EF(2) fastsetter i vedlegget listen over
parametrer som skal brukes til å klassifisere nasjonale
regler i referansedokumentet nevnt i artikkel 27 i direktiv
2008/57/EF.

2)

Det er viktig at nasjonale regler som skal omfattes av
referansedokumentet, klart fastsetter i hvilken grad de
anses som likeverdige, slik at så mange regler som mulig
tilordnes til gruppe A i samsvar med avsnitt 2 i vedlegg
VII til direktiv 2008/57/EF.

3)

Medlemsstatene er ansvarlig for ajourføring av sine
nasjonale regler. Ajourføring av nasjonale regler kan
påvirke reglenes klassifisering med hensyn til andre
medlemsstaters regler for en særskilt parameter fastsatt i
avsnitt 1 i vedlegg VII til direktiv 2008/57/EF.

4)

Det er nødvendig at databasen med krysshenvisninger til
nasjonale regler og klassifisering av deres likeverdighet
blir ajourført.

5)

Det europeiske jernbanebyrå («Byrået») bør være
ansvarlig for utarbeiding, offentliggjøring og vedlikehold

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 63 av 10.3.2011, s. 22, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 143/2011 av 2. desember 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til
Den europeiske unions tidende nr. 15 av 15.3.2012, s. 32.
(1) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1.
(2) EUT L 341 av 22.12.2009, s. 1.

10) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med
uttalelsen fra komiteen nevnt i artikkel 29 nr. 1 i direktiv
2008/57/EF —
(3)
(4)

EUT L 164 av 30.4.2004, s. 44.
EUT L 345 av 23.12.2008, s. 62.
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TRUFFET DENNE BESLUTNING:
Artikkel 1
1. Referansedokumentets innhold som nevnt i artikkel
27 nr. 4 i direktiv 2008/57/EF er angitt i vedlegget til denne
beslutning.
2. Byrået
skal
offentliggjøre
og
ajourføre
referansedokumentet. Det skal være fritt tilgjengelig på
Byråets nettsted. Byrået skal offentliggjøre den første utgaven
av referansedokumentet senest fire måneder etter at denne
beslutning trer i kraft.
3. Byrået skal minst en gang i året utarbeide en rapport
til Kommisjonen og komiteen nevnt i artikkel 29 i direktiv
2008/57/EF om de framskritt som er gjort når det gjelder
offentliggjøring og forvaltning av referansedokumentet.
4. Kommisjonen kan, på anmodning fra Byrået eller en
medlemsstat eller på eget initiativ, når som helst vedta en
beslutning for å endre referansedokumentet offentliggjort av
Byrået, i samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 27 nr.
4 i direktiv 2008/57/EF.
Artikkel 2

Nr. 12/449

b) klassifiseringen, i samsvar med avsnitt 2 i vedlegg VII
til direktiv 2008/57/EF, av reglene som anvendes i andre
medlemsstater.
2. Byrået skal lette nasjonale sikkerhetsmyndigheters
klassifisering av nasjonale regler for kjøretøygodkjenninger
ved å arrangere møter dersom dette er hensiktsmessig.
Artikkel 4
1. Hver nasjonale sikkerhetsmyndighet skal gi Byrået
opplysninger som er nødvendig for å utarbeide det nasjonale
referansedokumentet. Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten
skal særlig:
a) gi Byrået henvisninger til nasjonale regler for hver
parameter og dens klassifisering,
b) underrette Byrået om endringer i reglene når endringer i
reglene offentliggjøres,
c) utpeke en person eller avdeling som skal være ansvarlig for
å gi disse opplysningene til Byrået,

I referansedokumentet gjelder følgende definisjoner:
a) Med «regel» menes et krav som får anvendelse i en
medlemsstat, og som skal overholdes av søkeren av
godkjenning for ibruktaking av kjøretøyer, der kravet
gjelder:
–

en parameter i listen fastsatt i vedlegget til vedtak
2009/965/EF, og/eller

–

kontroller og prøvinger, og/eller

–

en framgangsmåte som skal brukes for å få godkjenning
for ibruktaking av kjøretøyer.

b) Med «klassifisering» menes den klassifisering som en
medlemsstat gjør av en annen medlemsstats nasjonale regel
som gjelder en særskilt parameter i henhold til en av de tre
gruppene A, B eller C, som er definert i avsnitt 2 i vedlegg
VII til direktiv 2008/57/EF.
Artikkel 3
1. Det nasjonale referansedokumentet skal for hver
medlemsstat og for hver parameter i listen fastsatt i vedlegget
til vedtak 2009/965/EF inneholde:
a) en henvisning til relevante nasjonale regler som anvendes
i medlemsstaten for godkjenninger for ibruktaking av
kjøretøyer eller en erklæring om at det ikke finnes noe krav
med hensyn til denne parameteren,

d) aktivt utveksle synspunkter og erfaringer med andre
nasjonale sikkerhetsmyndigheter for å kunne klassifisere
reglene i samsvar med artikkel 3 nr. 1 bokstav b). Nasjonale
sikkerhetsmyndigheter skal samarbeide med sikte på å
avskaffe unødvendige krav og overflødige kontroller.
2. Hver medlemsstat
referansedokument.

skal

godkjenne

sitt

nasjonale

3. Senest ett år etter offentliggjøringen av det relevante
nasjonale sikkerhetsdokumentet skal medlemsstatene sikre
samsvar mellom kravene i referansedokumentet og kravene i
reglene meddelt i henhold til artikkel 17 i direktiv 2008/57/
EF. Når datainngangen for melding av nasjonale regler og for
referansedokumentet er tilgjengelig, er fristen for samsvar
mellom dem seks måneder. Kommisjonen skal opplyse
medlemsstatene om fra hvilken dato datainngangen for
melding av nasjonale regler er tilgjengelig. Dersom Byrået
får kjennskap til manglende samsvar etter denne perioden,
skal det underrette relevant medlemsstat. Dersom en regel i
referansedokumentet ennå ikke er meldt, skal regelen meldes
eller referansedokumentet ajourføres.
4. Medlemsstatene skal senest to måneder etter at
denne beslutning trer i kraft, underrette Kommisjonen om
vedkommende avdeling som skal være ansvarlig for kontroller
og godkjenning av deres nasjonale referansedokumentet samt
endringer som gjøres i det.
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Artikkel 5

25.2.2016

Byrået, slik at det kan ajourføre referansedokumentet, og
til relevant medlemsstat med henblikk på å godkjenne det
nasjonale referansedokumentet i samsvar med artikkel 4 nr. 2.

1. Når det gjelder artikkel 4 nr. 1 bokstav b), skal Byrået,
dersom en regelendring kan ha konsekvenser for klassifiseringen
av regelen i en annen medlemsstat, underrette berørte
medlemsstater, slik at de kan gjennomgå klassifiseringen.

.
Artikkel 6

2. Dersom Byrået får kjennskap til en regel som er foreslått
klassifisert i gruppe B eller C av en medlemsstat, men som etter
Byråets oppfatning skal klassifiseres i gruppe A, skal det ta opp
og diskutere saken med relevant nasjonal sikkerhetsmyndighet
for å oppnå enighet om riktig klassifisering.

Denne beslutning får ikke anvendelse i Republikken Kypros og
Republikken Malta så lenge det ikke finnes jernbane på deres
territorium.
Artikkel 7

3. Dersom Byrået etter diskusjoner med relevant nasjonal
sikkerhetsmyndighet vurderer at klassifisering i gruppe B eller
C av en nasjonal sikkerhetsmyndighet ikke kan rettferdiggjøres
i henhold til bestemmelsene i direktiv 2008/57/EF, og at
klassifiseringen i gruppe B eller C representerer et unødvendig
krav eller en unødvendig kontroll som har uforholdsmessige
tids- eller kostnadsmessige konsekvenser for ibruktaking av
kjøretøyer, skal Byrået underrette Kommisjonen om dette
og gi en teknisk uttalelse til Kommisjonen og den relevante
medlemsstaten.

Denne beslutning får anvendelse fra 1. april 2011.
Artikkel 8
Denne beslutning er rettet til medlemsstatene og Det europeiske
jernbanebyrå.
Utferdiget i Brussel, 9. mars 2011.
For Kommisjonen

4. Der dette er hensiktsmessig, skal Kommisjonen vedta
en beslutning i samsvar med framgangsmåten angitt i artikkel
27 nr. 4 i direktiv 2008/57/EF. Nevnte beslutning rettes til

Siim KALLAS
Visepresident

______
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VEDLEGG
REFERANSEDOKUMENT
1.

Referansedokumentets formål
Formålet med referansedokumentet er å lette framgangsmåten ved godkjenninger for ibruktaking av kjøretøyer ved
å:
a) føre opp på en liste alle parametrer som skal kontrolleres i forbindelse med godkjenninger for ibruktaking av
kjøretøyer,
b) identifisere alle regler som medlemsstatene anvender i forbindelse med godkjenninger for ibruktaking av
kjøretøyer,
c) henvise hver regel til en av parametrene som skal kontrolleres i forbindelse med godkjenninger for ibruktaking
av kjøretøyer,
d) klassifisere alle regler i gruppe A, B eller C i samsvar med avsnitt 2 i vedlegg VII til direktiv 2008/57/EF,
e) angi de nasjonale rettslige rammene for å godkjenne ibruktaking av kjøretøyer i samsvar med artikkel 1 i
vedtak 2009/965/EF.

2.

Struktur og innhold
Referansedokumentet skal ha følgende struktur:

3.

Del 1:

Veiledning om anvendelse: Denne delen skal henvise til elementene i denne beslutning samt andre
opplysninger som er relevant for forvaltningen, forståelsen og bruken av referansedokumentet.

Del 2:

Nasjonale referansedokumenter: Referansedokumentet skal inneholde det nasjonale
referansedokumentet til alle medlemsstater, der nasjonale regler er oppført og klassifisert, i samsvar
med artikkel 3.

Del 3:

Opplysninger om nasjonale rettslige rammer: I samsvar med artikkel 1 i vedtak 2009/965/EF skal
referansedokumentet inneholde opplysninger om den nasjonale rettslige rammen som gjelder
for ibruktaking av kjøretøyer. Denne delen skal fylles ut så snart medlemsstatene har meddelt de
nasjonale tiltakene som gjennomfører direktiv 2008/57/EF.

Referansedokumentets virkeområde
Referansedokumentet gjelder alle godkjenninger for ibruktaking av jernbanekjøretøyer som omfattes av direktiv
2008/57/EF, og der det kreves samsvar med nasjonale regler.
I samsvar med artikkel 1 i direktiv 2008/57/EF omfattes kjøretøyer som er beregnet på kjøring på transeuropeiske
nett og øvrige nett.
Når det gjelder kjøretøyer som er i samsvar med TSI, skal referansedokumentet muliggjøre sammenligning og
krysshenvisning for hver parameter mellom reglene som anvendes i ulike medlemsstater for å kontrollere teknisk
kompatibilitet med infrastrukturen, samsvar med særtilfeller, avklaring av åpne punkter og overholdelse av
nasjonale regler i saker som gjelder unntak.
Videre skal referansedokumentet muliggjøre sammenligning og krysshenvisning for nasjonale regler knyttet til
listen over parametrer som skal kontrolleres i forbindelse med ibruktaking av kjøretøyer som ikke er i samsvar med
TSI.
________________________
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KOMMISJONSBESLUTNING

25.2.2016

2016/EØS/12/45

av 4. april 2011
om tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «Rullende materiell –
støy» i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog
[meddelt under dokument K(2011) 658]
(2011/229/EU)(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

jernbanesystem for konvensjonelle tog(4). I henhold til
vilkårene i dette rammemandat ble byrået anmodet om
å utføre en begrenset revisjon av TSI-en for «Rullende
materiell – støy» (heretter kalt «TSI for støy») for
konvensjonelle tog, vedtatt ved kommisjonsvedtak
2006/66/EF(5).

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/
EF av 17. juni 2008 om samtrafikkevnen i Fellesskapets
jernbanesystem(1), særlig artikkel 6 nr. 1,

3)

Et referansespor hvis bruk er obligatorisk i henhold til
TSI-en for støy, er ikke tilgjengelig i alle medlemsstater,
og medlemsstatene kan ikke pålegges å etablere et
slikt. Dette har vært til hinder for utviklingen av like
konkurransevilkår for alle aktører i Den europeiske union
og medført en finansiell byrde som er større enn det som
ble forutsett i det opprinnelige vedtaket. Kommisjonen
og byrået har mottatt en rekke meddelelser om problemer
med tilgjengeligheten av referansespor, prøvingsmetoder
og prøvingskostnader.

4)

Med denne beslutning har Kommisjonen til hensikt å
avklare ansvaret med hensyn til referansespor, tillate
prøving på andre spor enn referansespor samtidig som
det sikres hensiktsmessig innsamling og registrering av
sammenlignbare opplysninger til bruk ved en framtidig
revisjon av TSI-en, redusere byrdene når det gjelder å
dokumentere samsvar for små serier av jernbanekjøretøyer,
og ta hensyn til den seneste utviklingen med hensyn til
ISO EN 3095-standarden.

5)

Støygrensene og virkeområdet skal ikke endres. Denne
beslutning utgjør derfor bare en begrenset revisjon av
TSI-en for støy og er ikke til hinder for en full revisjon av
TSI-en for støy som fastsatt i avsnitt 7 i TSI-en.

6)

Av klarhets- og enkelhetshensyn er det best å erstatte
vedtak 2006/66/EF i sin helhet.

under henvisning til Det europeiske jernbanebyrås anbefaling
nr. ERA/REC/02-2010/NT av 30. mars 2010 og

ut fra følgende betraktninger:

1)

I henhold til artikkel 12 i europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 881/2004(2) skal Det europeiske
jernbanebyrå (heretter kalt «byrået») sikre at de
tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne (heretter
kalt «TSI-er») tilpasses til den tekniske utvikling og
markedsutviklingen samt til de samfunnsmessige krav, og
skal framlegge forslag for Kommisjonen til de endringer
i TSI-ene som det anser nødvendige.

2)

Ved vedtak K(2007) 3371 av 13. juli 2007 gav
Kommisjonen byrået et rammemandat til å utføre
visse oppgaver i henhold til rådsdirektiv 96/48/
EF av 23. juli 1996 om samtrafikkevnen i det
transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog(3)
og europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/16/EF av
19. mars 2001 om samtrafikkevnen til det transeuropeiske

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 99 av 13.4.2011, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 144/2011 av 2. desember 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til
Den europeiske unions tidende nr. 15 av 15.3.2012, s. 33.
(1) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1.
(2) EUT L 220 av 21.6.2004, s. 3.
(3) EFT L 235 av 17.9.1996, s. 6.

(4)
(5)

EFT L 110 av 20.4.2001, s. 1.
EUT L 37 av 8.2.2006, s. 1.
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7)

Vedtak 2006/66/EF bør derfor oppheves.

8)

Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med
uttalelsen fra komiteen nedsatt i samsvar med artikkel 29
nr. 1 i direktiv 2008/57/EF —

Nr. 12/453

c) internasjonale avtaler mellom én 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.

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 3
Framgangsmåtene for samsvarsvurdering, bruksegnethet og EFverifisering fastsatt i avsnitt 6 i vedlegget til denne beslutning
skal bygge på de moduler som er angitt i kommisjonsbeslutning
2010/713/EF(6).

Artikkel 1
1. Herved vedtas den reviderte versjonen av den tekniske
spesifikasjonen for samtrafikkevne (heretter kalt «TSI-en»)
som gjelder delsystemet «Rullende materiell – støy» i det
transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog, nevnt i
artikkel 6 nr. 1 i direktiv 2008/57/EF, som beskrevet i vedlegget.

Artikkel 4
Kommisjonen skal forberede revisjonen og ajourføringen av
denne TSI-en og framlegge relevante anbefalinger for komiteen
nevnt i artikkel 29 i direktiv 2008/57/EF («RIS-komiteen»), for
å sikre at det tas hensyn til den tekniske utviklingen og nye
samfunnsmessige krav, i samsvar med framgangsmåten fastsatt
i avsnitt 7.2 i vedlegget til denne beslutning.

2. TSI-en får anvendelse på rullende materiell i det
transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog som
definert i vedlegg I til direktiv 2008/57/EF.

Artikkel 5

Den får anvendelse på nytt og eksisterende rullende materiell
som fastsatt i avsnitt 7 i vedlegget.

Vedtak 2006/66/EF oppheves. Vedtakets bestemmelser får
imidlertid fortsatt anvendelse på vedlikeholdsprosjekter
godkjent i samsvar med den TSI-en som er vedlagt nevnte
vedtak og, med mindre søkeren anmoder om at denne
beslutning skal anvendes, på prosjekter som gjelder nye
jernbanekjøretøyer, og for fornyelse eller opprusting av
eksisterende jernbanekjøretøyer som på tidspunktet for
kunngjøring av denne beslutning befinner seg på et høyere
utviklingstrinn eller er gjenstand for en kontrakt som er i ferd
med å realiseres.

Artikkel 2
Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om alle avtaler
som inneholder krav om grenseverdier for støy, innen seks
måneder etter at denne beslutning er trådt i kraft, med mindre
underretning allerede har funnet sted i samsvar med vedtak
2006/66/EF.
Følgende avtaler skal meddeles:

Artikkel 6
Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

a) nasjonale avtaler mellom medlemsstatene og jernbaneforetak eller infrastrukturforvaltninger, som er inngått på
enten fast eller midlertidig basis, og som er nødvendige
fordi den aktuelle transporttjenesten har en svært spesifikk
eller lokal karakter,

Utferdiget i Brussel, 4. april 2011.

For Kommisjonen

b) bilaterale eller multilaterale avtaler mellom jernbaneforetak,
infrastrukturforvaltninger eller sikkerhetsmyndigheter som
medfører høy grad av lokal eller regional samtrafikkevne,

Siim KALLAS
Visepresident
______

(6)

EUT L 319 av 4.12.2010, s. 1.
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VEDLEGG
Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen som gjelder for delsystemet «Rullende materiell – støy» i det
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DET TRANSEUROPEISKE JERNBANESYSTEM FOR KONVENSJONELLE TOG
Teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne
Delsystem: Rullende materiell til konvensjonelle tog
Virkeområde: Støy
Aspekt: Støy fra godsvogner, lokomotiver, motorvognsett og passasjervogner
1.

INNLEDNING

1.1.

Teknisk virkeområde
Denne TSI-en gjelder for delsystemet rullende materiell til konvensjonelle tog som fastsatt i vedlegg II til
direktiv 2008/57/EF. Ytterligere opplysninger om delsystemet «Rullende materiell» gis i avsnitt 2.
Denne TSI-en omfatter støy fra rullende materiell innenfor rammen av denne TSI-en.

1.2.

Geografisk virkeområde
Det geografiske virkeområdet til denne TSI-en er det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog,
som beskrevet i vedlegg I til direktiv 2008/57/EF.

1.3.

Innhold i denne TSI-en
I samsvar med artikkel 5 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF skal denne TSI-en
a) angi det tilsiktede virkeområdet (avsnitt 2),
b) fastsette grunnleggende krav til det berørte området «Rullende materiell» og dets grensesnitt mot andre
delsystemer (avsnitt 3),
c) fastsette de funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner som skal overholdes av delsystemet og
dets grensesnitt mot andre delsystemer (avsnitt 4),
d) for hvert enkelt tilfelle som vurderes, fastsette de framgangsmåter som skal benyttes for EF-verifiseringen
av delsystemene (avsnitt 6),
e) angi strategien for gjennomføring av denne TSI-en (avsnitt 7),
f)

angi, for det berørte personalet, de faglige kvalifikasjoner og vilkår for de helse- og sikkerhetsmessige
vilkår på arbeidsplassen som kreves for å drive og vedlikeholde delsystemene og for å gjennomføre denne
TSI-en (avsnitt 4).

Denne TSI-en inneholder ingen spesifikasjoner for samtrafikkomponenter.
I samsvar med artikkel 5 nr. 5 kan det i hver TSI fastsettes bestemmelser for særtilfeller, som er angitt i avsnitt
7.
2.

DEFINISJON AV DELSYSTEM/VIRKEOMRÅDE

2.1.

Definisjon av delsystem/virkeområde
Det rullende materiell som denne TSI-en gjelder for, omfatter enhetene definert i dette avsnitt, som kan kjøre
på hele eller deler av det transeuropeiske jernbanenettet for konvensjonelle tog. Denne TSI-en omfatter
grenseverdier for stasjonær støy, igangsettingsstøy, forbikjøringsstøy og innvendig støy i førerhuset.

2.1.1.

Tog med forbrenningsmotor eller elektrisk motor
Denne typen enhet omfatter alle passasjertog som består av ett eller flere jernbanekjøretøyer, i fast eller
forhåndsdefinert sammensetning. Trekkenheter med forbrenningsmotor eller elektrisk motor er installert i
noen av (eller alle) kjøretøyene i toget, og toget er utstyrt med minst ett førerhus.
Denne typen kalles heretter motorvognsett.
Eksempler på motorvognsett: motorvognsett, motorvognsett med elektrisk motor og/eller dieselmotor,
skinnegående motorvogner.
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2.1.2.

Trekkenheter med forbrenningsmotor eller elektrisk motor
Denne typen enhet omfatter trekkenheter som ikke kan føre nyttelast, som lokomotiver med forbrenningsmotor
eller elektrisk motor eller drivenheter. Disse kjøretøyene er beregnet på transport av gods og/eller passasjerer.
Denne typen kalles heretter lokomotiver.
Eksempler på lokomotiver: lokomotiv, skiftelokomotiv, drivenhet, motorvogn.

2.1.3.

Passasjervogner
Denne typen enhet omfatter kjøretøyer uten trekkraft som fører passasjerer og/eller bagasje i variabel
sammensetning med vogner av kategorien «trekkenheter med forbrenningsmotor eller elektrisk motor» som
leverer trekkraften.
Denne typen kalles heretter passasjervogner.
Eksempler på passasjervogner: passasjervogn, styrevogn, reisegodsvogn og biltransportvogn når denne er
beregnet å inngå i passasjertog.

2.1.4.

Godsvogner, herunder jernbanekjøretøyer til transport av lastebiler
Denne typen enhet omfatter kjøretøyer uten trekkraft beregnet på transport av gods og ikke på at mennesker
skal oppholde seg der under drift.
Denne typen kalles heretter godsvogner.

2.1.5.

Mobilt utstyr for bygging og vedlikehold av jernbaneinfrastruktur
Denne typen enhet omfattes av denne TSI-en bare når den har følgende egenskaper:
a) den kjører på egne jernbanehjul,
b) den er konstruert med de egenskaper som kreves for drift av sporbaserte togdeteksjonssystemer, og
c) i transportkonfigurasjon går den på egne jernbanehjul, for egen maskin eller trukket.
Arbeidskonfigurasjonen hører ikke inn under denne TSI-ens virkeområde.
Denne typen enhet kalles heretter arbeidsmaskin. Arbeidsmaskiner skal oppfylle kravene fastsatt for
lokomotiver i denne TSI-en.

2.2.

Delsystemets grensesnitt
Denne TSI-en for støy har grensesnitt mot
a) kategorien godsvogner med hensyn til
–

forbikjøringsstøy,

–

stasjonær støy,

b) kategoriene lokomotiver, motorvognsett, arbeidsmaskiner og passasjervogner med hensyn til
–

stasjonær støy,

–

igangsettingsstøy (gjelder ikke passasjervogner),

–

forbikjøringsstøy,

–

innvendig støy i førerhuset når dette er relevant.

3.

GRUNNLEGGENDE KRAV

3.1.

Allment
Oppfyllelse av de relevante grunnleggende krav nevnt i avsnitt 3 i denne TSI-en skal sikres ved at spesifikasjonene
fastsatt i avsnitt 4 for delsystemet overholdes, som vist ved et positivt resultat av samsvarsvurderingen av
delsystemet, som fastsatt i avsnitt 6.
Samsvarsvurderingen skal imidlertid utføres etter framgangsmåter som hører inn under berørte medlemsstats
ansvar, dersom deler av de grunnleggende kravene omfattes av nasjonale regler på grunn av
a) punkter i TSI-en som er åpne eller beheftet med forbehold,
b) et unntak i henhold til artikkel 9 i direktiv 2008/57/EF,
c) særtilfellene beskrevet i avsnitt 7.7 i denne TSI-en.

3.2.

Grunnleggende krav
De grunnleggende kravene omhandler
a) sikkerhet,
b) pålitelighet og tilgjengelighet,
c) helse,

Nr. 12/457

Nr. 12/458

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

d) miljøvern,
e) teknisk kompatibilitet.
Disse kravene omfatter allmenne krav og særlige krav for hvert delsystem.
3.3.

Allmenne grunnleggende krav

3.3.1.

Miljøvern
Driften av det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog skal overholde gjeldende regler om
støyplager i samsvar med det grunnleggende kravet i nr. 1.4.4 i vedlegg III til direktiv 2008/57/EF.
Når det gjelder delsystemet rullende materiell og støy fra rullende materiell, er dette grunnleggende kravet
nærmere beskrevet i følgende underavsnitt:
a) forbikjøringsstøy (grunnleggende parametrer i nr. 4.2.1.1 og 4.2.2.4),
b) stasjonær støy (grunnleggende parametrer i nr. 4.2.1.2 og 4.2.2.2),
c) igangsettingsstøy (grunnleggende parameter i nr. 4.2.2.3),
d) innvendig støy i lokomotiver, motorvognsett og styrevogner (grunnleggende parameter i nr. 4.2.3).

4.

KARAKTERISERING AV DELSYSTEMET

4.1.

Innledning
Det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog, som direktiv 2008/57/EF får anvendelse på, og
som delsystemet rullende materiell er en del av, er et integrert system hvis sammenheng skal kontrolleres.
Sammenhengen skal kontrolleres, særlig med hensyn til spesifikasjonene for delsystemet, grensesnittene mot
det systemet det er integrert i, samt drifts- og vedlikeholdsregler.
Støygrensene i delsystemet rullende materiell er beskrevet i dette avsnitt, idet det tas hensyn til alle relevante
grunnleggende krav.
Denne TSI-en får anvendelse på nye kjøretøy og rullende materiell som er fornyet eller opprustet, dersom dette
kreves i henhold til avsnitt 7.
Vedlegg G inneholder generelle opplysninger og definisjoner i forbindelse med støyprøving. Med mindre
annet framgår av denne TSI-en, skal de relevante EN-standarder med hensyn til termer, definisjoner,
instrumentering og kalibrering, målekvalitetet, krav til prøvingsrapporter og andre generelle opplysninger
knyttet til støyprøvingen anvendes.

4.2.

Funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner for delsystemet
På grunnlag av de grunnleggende kravene i avsnitt 3 gjelder følgende funksjonsspesifikasjoner og tekniske
spesifikasjoner for støygrenser i delsystemet rullende materiell:
a) stasjonær støy (grunnleggende parametrer i nr. 4.2.1.2 og 4.2.2.2),
b) igangsettingsstøy (grunnleggende parameter i nr. 4.2.2.3),
c) forbikjøringsstøy (grunnleggende parametrer i nr. 4.2.1.1 og 4.2.2.4),
d) innvendig støy i lokomotiver, motorvognsett og styrevogner (grunnleggende parameter i nr. 4.2.3).

4.2.1.

Støy fra godsvogner
Støy fra godsvogner kan deles inn i forbikjøringsstøy og stasjonær støy.
Forbikjøringsstøy fra en godsvogn påvirkes i høy grad av rullestøy (støy fra kontakten mellom hjul og skinner),
som er avhengig av hastighet.
Rullestøyen skyldes hjulenes og skinnenes ruhet og er den akustiske effekten av at hjulene ruller over skinnene.
Parameteren for karakterisering av forbikjøringsstøy omfatter:
a) lydtrykknivå, i henhold til en definert målemetode,
b) mikrofonens posisjon,
c) vognens hastighet,
d) skinnenes tilstand (f.eks. den akustiske effekten av skinneruhet, sporets vertikale og laterale
dempefaktorer).
Stasjonær støy fra godsvogner er relevant bare dersom vognen er utstyrt med hjelpeinnretninger som motorer,
generatorer eller kjølesystemer.
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Parametrene for karakterisering av stasjonær støy omfatter
a) lydtrykknivå, i henhold til en definert målemetode og mikrofonens posisjon,
b) driftsforhold.
4.2.1.1. G r e n s e v e r d i e r f o r f o r b i k j ø r i n g s s t ø y
Indikatoren for forbikjøringsstøy er A-vektet ekvivalent kontinuerlig lydtrykknivå LpAeq, Tp målt under
forbikjøringstiden i en avstand av 7,5 m fra sporets midtlinje, 1,2 m over skinneoverkant.
Målingene skal utføres i samsvar med vedlegg E.
Målte nivåer for forbikjøringsstøy skal overholde verdiene fastsatt i tabell 1 når de måles på spor som oppfyller
kravene i vedlegg A. Det er tillatt å gjennomføre prøvingen på spor som ikke oppfyller kravene i vedlegg A, og
dersom støynivåene ikke overstiger verdiene angitt i tabell 1, antas kravet å være oppfylt.
For sporet der målingen av forbikjøringsstøy gjennomføres, skal følgende forhold måles og registreres:
a) sporets vertikale og laterale dempefaktor i samsvar med EN 15461,
b) den akustiske effekt av sporets ruhet i samsvar med EN 15610.
Dersom sporet der målingene er utført, oppfylte referansevilkårene i vedlegg A, eller dersom
godkjenningskriteriet i vedlegg B er oppfylt, skal de målte verdier merkes som «sammenlignbare». I motsatt
fall skal de målte verdier merkes som «ikke-sammenlignbare».
Det skal registreres i den tekniske dokumentasjon og ERATV hvorvidt de målte verdier er «sammenlignbare»
eller «ikke-sammenlignbare». Målte støyverdier og tilsvarende sporkvalitet skal oppbevares i den
tekniske dokumentasjon for senere vurdering av forholdet mellom jernbanekjøretøy og sporstøy for både
sammenlignbare og ikke-sammenlignbare opplysninger.
Den målte verdien for akustisk effekt av skinneruhet er gyldig fra tre måneder før målingen til tre måneder etter
målingen, forutsatt at det i denne perioden ikke er utført vedlikehold av sporet som kan påvirke skinneruheten.
Den målte verdien for sporets dempefaktorer er gyldig fra ett år før målingen til ett år etter målingen, forutsatt
at det i denne perioden ikke er utført vedlikehold av sporet som kan påvirke sporets dempefaktor.
Dersom samme sporstrekning brukes på ny for måling av forbikjøringsstøy utenfor disse periodene, skal
den akustiske effekten av skinneruhet eller dempefaktoren måles på ny. Den tekniske dokumentasjon skal
inneholde bevis på at de opplysninger om sporet som hører til målingen av forbikjøringsstøy for angjeldende
type, var gyldige på dagen(e) prøvingen ble utført, f.eks. ved å oppgi dato for siste vedlikehold som kan
påvirke støyforholdene.
Tabell 1
Grenseverdier LpAeq,Tp for forbikjøringsstøy fra godsvogner
Vogner

LpAeq,Tp i dB
-1

Nye vogner med et gjennomsnittlig antall aksler per lengdeenhet (apl) på høyst 0,15 m
ved 80 km/t

82

Vogner som er fornyet eller opprustet i samsvar med artikkel 20 i direktiv 2008/57/EF,
med et gjennomsnittlig antall aksler per lengdeenhet (apl) på høyst 0,15 m-1 ved 80 km/t

84

Nye vogner med et gjennomsnittlig antall aksler per lengdeenhet (apl) på over 0,15 m-1
og høyst 0,275 m-1 ved 80 km/t

83

Vogner som er fornyet eller opprustet i samsvar med artikkel 20 i direktiv 2008/57/EF,
med et gjennomsnittlig antall aksler per lengdeenhet (apl) på over 0,15 m-1 og høyst
0,275 m-1 ved 80 km/t

85

Nye vogner med et gjennomsnittlig antall aksler per lengdeenhet (apl) på over 0,275 m-1
ved 80 km/t

85

Vogner som er fornyet eller rustet opp i samsvar med artikkel 20 i direktiv 2008/57/
EF med et gjennomsnittlig antall aksler per lengdeenhet (apl) på over 0,275 m-1
ved 80 km/t

87

Apl er antall aksler dividert med lengden over bufferne.
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Dersom enheten har en høyeste driftshastighet som er lavere enn 80 km/t, skal enheten prøves ved denne
høyeste hastigheten; grensene for forbikjøringsstøy for 80 km/t gjelder uten korreksjon. Ellers måles
forbikjøringsstøyen for en enhet ved 80 km/t og ved v (der v = 190 km/t eller den høyeste driftshastigheten
enheten er konstruert for, dersom høyeste hastighet er lavere enn 190 km/t). Verdien som skal sammenlignes
med grenseverdiene (se tabell 1), er høyeste målte verdi ved 80 km/t og den målte verdien ved høyeste
hastighet, men angitt ved 80 km/t etter ligningen LpAeq,Tp (80 km/t) = LpAeq,Tp(v)-30*log (v/80 km/t).
4.2.1.2. G r e n s e v e r d i e r f o r s t a s j o n æ r s t ø y
Stasjonær støy skal beskrives ved A-vektet ekvivalent kontinuerlig lydtrykknivå LpAeq,T.
Målingene skal utføres i samsvar med vedlegg C.
Grenseverdien for stasjonær støy fra godsvogner målt i en avstand av 7,5 m fra sporets midtlinje og 1,2 m over
skinneoverkant er angitt i tabell 2. Indikatoren for lydtrykknivået er LpAeq,T.
Tabell 2
Grenseverdi LpAeq,T for stasjonær støy fra godsvogner
Vogner
Alle godsvogner

4.2.2.

LpAeq,T i dB
65

Støy fra lokomotiver, motorvognsett, passasjervogner og arbeidsmaskiner

4.2.2.1. I n n l e d n i n g
I tråd med nr. 2.1.5 skal arbeidsmaskiner vurderes i henhold til samme krav som lokomotiver. Der det er
relevant, skal den lokomotivtype (elektrisk, diesel) hvis krav skal anvendes, tilsvare den trekkenheten som
er montert i arbeidsmaskinen. Dersom arbeidsmaskinen er dieseldrevet, skal den tilsvare diesellokomotiver
med P >/= 2000 kW ved motorens utgående aksel. Dersom arbeidsmaskinen ikke har en trekkenhet, bør
måleforholdene være som for passasjervogner/godsvogner (ingen prøving av igangsettingsstøy), men
grenseverdiene skal være som for lokomotiver.
Støy fra lokomotiver, motorvognsett og passasjervogner kan deles inn i stasjonær støy, igangsettingsstøy og
forbikjøringsstøy. Støyen inne i førerhuset er en parameter for enheter som har førerhus.
Stasjonær støy påvirkes i høy grad av hjelpeinnretninger, for eksempel kjølesystemer, klimaanlegg og
kompressorer.
Igangsettingsstøy er en kombinasjon av støy fra trekkomponenter, for eksempel dieselmotorer, kjølevifter og
hjelpeinnretninger.
Forbikjøringsstøy påvirkes i høy grad av rullestøy fra kontakten mellom hjul og skinner, som er avhengig av
hastighet.
Selve rullestøyen skyldes den kombinerte akustiske effekten av skinne/hjul-ruheten og de dynamiske
egenskapene til sporet og hjulsettet.
Ved lavere hastigheter er også støy fra hjelpeinnretninger og trekkenheter av betydning.
Støynivået kjennetegnes ved
a) lydtrykknivå, i henhold til en definert målemetode,
b) mikrofonens posisjon,
c) enhetens hastighet,
d) skinnenes ruhet,
e) sporets dynamiske egenskaper og støyutstråling.
Parametrene for karakterisering av stasjonær støy omfatter
a) lydtrykknivå, i henhold til en definert målemetode og mikrofonens posisjon,
b) driftsforhold.
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4.2.2.2. G r e n s e v e r d i e r f o r s t a s j o n æ r s t ø y
Grenseverdiene for stasjonær støy er definert i en avstand av 7,5 m fra sporets midtlinje, 1,2 m over
skinneoverkant. Indikatoren for lydtrykknivået er LpAeq,T. Grenseverdiene for støy fra kjøretøyene under
nevnte vilkår er angitt i tabell 3.
Målingene skal utføres i samsvar med vedlegg C.
Tabell 3
Grenseverdier LpAeq,T for stasjonær støy fra elektriske lokomotiver, diesellokomotiver,
arbeidsmaskiner, elektriske motorvognsett (EMU), dieselmotorvognsett (DMU) og passasjervogner
Jernbanekjøretøy

LpAeq,Tp i dB

Elektriske lokomotiver og elektriske arbeidsmaskiner

75

Diesellokomotiver og dieselarbeidsmaskiner

75

EMU-er

68

DMU-er

73

Passasjervogner

65

Det spesifiserte nivået for stasjonær støy er energigjennomsnittet av alle verdier målt ved målepunktene
definert i vedlegg C.
4.2.2.3. Gr e n s e v e r d i e r f o r i g a n g s e t t i n g sst ø y
Grenseverdiene for stasjonær støy er definert i en avstand av 7,5 m fra sporets midtlinje, 1,2 m over
skinneoverkant.
Målingene skal utføres i samsvar med vedlegg D.
For arbeidsmaskiner skal framgangsmåten ved igangsetting utføres uten ekstra vognlast. Indikatoren for
lydtrykknivået er LpAFmax. Grenseverdiene for igangsettingsstøy fra jernbanekjøretøyene under nevnte
vilkår er angitt i tabell 4.
Tabell 4
Grenseverdier LpAFmax for igangsettingsstøy fra elektriske lokomotiver, diesellokomotiver,
arbeidsmaskiner, EMU-er og DMU-er
Jernbanekjøretøy

LpAFmax i dB

Elektriske lokomotiver P < 4500 kW ved jernbanehjulet

82

Elektriske lokomotiver P >/= 4500 kW ved jernbanehjulet og arbeidsmaskiner med
elektrisk motor

85

Diesellokomotiver P < 2000 kW ved motorens utgående aksel

86

Diesellokomotiver P >/= 2000 kW ved motorens utgående aksel og dieselarbeidsmaskiner

89

EMU-er

82

DMU-er P < 500 kW/motor

83

DMU-er P >/= 500 kW/motor

85

4.2.2.4. Gr e n s e v e r d i e r f o r f o r b i k j ø r i n gsst ø y
Grenseverdiene for forbikjøringsstøy er definert i en avstand av 7,5 m fra sporets midtlinje og 1,2 m over
skinneoverkant ved en hastighet på 80 km/t. Indikatoren for A-vektet ekvivalent kontinuerlig lydtrykknivå er
LpAeq,Tp.
Målingene skal utføres i samsvar med vedlegg E.
Målte nivåer for forbikjøringsstøy skal overholde verdiene fastsatt i tabell 5 når de måles på spor som oppfyller
kravene i vedlegg A. Det er tillatt å gjennomføre prøvingen på spor som ikke oppfyller kravene i vedlegg A, og
dersom støynivåene ikke overstiger verdiene angitt i tabell 5, antas kravet å være oppfylt.
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For sporet der målingen av forbikjøringsstøy gjennomføres, skal følgende forhold måles og registreres:
a) sporets vertikale og laterale dempefaktor i samsvar med EN 15461,
b) den akustiske effekten av sporets ruhet i samsvar med EN 15610.
Dersom sporet der målingene er utført, oppfylte referansevilkårene i vedlegg A, eller dersom
godkjenningskriteriet i vedlegg B er oppfylt, skal de målte verdier merkes som «sammenlignbare». I motsatt
fall skal de målte verdier merkes som «ikke-sammenlignbare».
Det skal registreres i den tekniske dokumentasjon og ERATV hvorvidt de målte verdier er «sammenlignbare»
eller «ikke-sammenlignbare». Målte støyverdier og tilsvarende sporkvalitet skal alltid oppbevares i den
tekniske dokumentasjon for senere vurdering av forholdet mellom jernbanekjøretøy og sporstøy for både
sammenlignbare og ikke-sammenlignbare opplysninger.
Den målte verdien for akustisk effekt av skinneruhet er gyldig fra tre måneder før målingen til tre måneder etter
målingen, forutsatt at det i denne perioden ikke er utført vedlikehold av sporet som kan påvirke skinneruheten.
Den målte verdien for sporets dempefaktorer er gyldig i ett år før målingen til ett år etter målingen, forutsatt at
det i denne perioden ikke er utført vedlikehold av sporet som kan påvirke sporets dempefaktor.
Dersom samme sporstrekning brukes på ny for måling av forbikjøringsstøy utenfor disse periodene, skal
den akustiske effekten av skinneruhet eller dempefaktoren måles på ny. Den tekniske dokumentasjonen skal
inneholde bevis på at de opplysningene om sporet som hører til målingen av forbikjøringsstøy for angjeldende
type, var gyldige på dagen(e) prøvingen ble utført, f.eks. ved å angi dato for siste vedlikehold som kan påvirke
støyforholdene.
Dersom enheten har en høyeste driftshastighet som er lavere enn 80 km/t, skal enheten prøves ved denne
høyeste hastigheten; grensene for forbikjøringsstøy for 80 km/t gjelder uten korreksjon. Ellers måles
forbikjøringsstøyen for en enhet ved 80 km/t og ved v (der v = 190 km/t eller den høyeste driftshastigheten
enheten er konstruert for, dersom høyeste hastighet er lavere enn 190 km/t). Verdien som skal sammenlignes
med grenseverdiene (se tabell 5), er høyeste målte verdi ved 80 km/t og den målte verdien ved høyeste
hastighet, men normalisert til 80 km/t etter følgende ligning:
LpAeq,Tp(80 km/t) = LpAeq,Tp(v)-30*log (v/80 km/t).
Grenseverdiene for støy fra elektriske lokomotiver, diesellokomotiver, EMU-er, DMU-er og passasjervogner
i henhold til ovennevnte vilkår er angitt i tabell 5. For arbeidsmaskiner skal målingen utføres uten ekstra
vognlast.
Tabell 5
Grenseverdier LpAeq,Tp for forbikjøringsstøy fra elektriske lokomotiver, diesellokomotiver,
arbeidsmaskiner, EMU-er, DMU-er og passasjervogner
Jernbanekjøretøy

LpAeq,Tp i dB

Elektriske lokomotiver og arbeidsmaskiner med elektrisk motor

85

Diesellokomotiver og dieselarbeidsmaskiner

85

EMU-er

81

DMU-er

82

Passasjervogner

80

Arbeidsmaskiner som bremses utelukkende av bremser med k-blokker eller skivebremser, anses å oppfylle
kravene til forbikjøringsstøy i tabell 5 uten måling. Dette gjelder også dersom disse kjøretøyene er utstyrt med
bremser med k-blokker.
4.2.3.

Innvendig støy i lokomotiver, motorvognsett og passasjervogner med førerhus
Som nevnt i nr. 2.1.5 skal arbeidsmaskiner vurderes i henhold til samme krav som lokomotiver.
Innvendig støynivå i passasjervogner anses ikke for å være en grunnleggende parameter. Støynivået i
førerhuset er derimot et viktig tema. Støynivået i førerhuset skal holdes så lavt som mulig ved at støyen ved
kilden begrenses, og ved hjelp av egnede ekstra tiltak (lydisolering, lydabsorpsjon). Grenseverdiene er definert
i tabell 6. For arbeidsmaskiner skal målingen utføres uten ekstra vognlast.
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Målingene skal utføres i samsvar med vedlegg F.
Tabell 6
Grenseverdier LpAeq,T for innvendig støy i førerhuset til elektriske lokomotiver, diesellokomotiver,
arbeidsmaskiner, EMU-er, DMU-er og passasjervogner med førerhus

LpAeq,Tp i dB

Tidsintervaller
for måling T i
sekunder

Stillstand (måling ved utvendig varselsignal med maksimalt
lydtrykk fra signalhornet, men under 125 dB(A) i en avstand
av 5 m foran vognen og 1,6 m over skinneoverkant)

95

3

Høyeste hastighet, men lavere enn 190 km/t (måling i åpent
landskap uten innvendige og utvendige varselsignaler)

78

60

Støy i førerhuset

Denne tabellen gjelder for førerhus. Under alle omstendigheter skal jernbaneforetak og deres personale
overholde europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/10/EF av 6. februar 2003 om minstekrav til helse og
sikkerhet med hensyn til eksponering av arbeidstakere for risikoer i forbindelse med fysiske agenser (støy)(7),
men overholdelse av direktiv 2003/10/EF berører ikke EF-verifisering av rullende materiell med førerhus.
Funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner for grensesnittene

4.3.

Denne TSI-en inngår i rammen av TSI-er som fastsetter kravene til delsystemet rullende materiell til
konvensjonelle tog.
Driftsbestemmelser

4.4.

I lys av de grunnleggende kravene i kapittel 3 finnes det ingen bestemte driftsregler for delsystemet rullende
materiell med hensyn til støy fra rullende materiell.
Vedlikeholdsregler

4.5.

a) Parametrer for kontakt hjul/skinne (hjulprofil),
b) hjulskader (hjulslag, manglende rundhet).
Se vedlikeholdsplanen i TSI-en for rullende materiell til konvensjonelle tog.
Faglige kvalifikasjoner

4.6.

Det finnes ingen ytterligere krav utover gjeldende fellesskapsregler og nasjonal lovgivning som er i samsvar
med Fellesskapets regelverk, vedrørende faglige kvalifikasjoner.
Helse- og sikkerhetskrav

4.7.

De nedre tiltaksverdiene for eksponering fastsatt i artikkel 3 i direktiv 2003/10/EF (17. særdirektiv i henhold
til artikkel 16 nr. 1 i rådsdirektiv 89/391/EØF(8)) overholdes med nåværende grenseverdier for innvendig støy
i førerhus
a) med hensyn til toppverdier,
b) generelt med hensyn til gjennomsnittsverdier ved normale driftsforhold.
4.8.

Registre over infrastruktur og rullende materiell

4.8.1.

Infrastrukturregister
Gjelder ikke for denne TSI-en.

4.8.2.

Register over rullende materiell
Når det gjelder delsystemet rullende materiell med hensyn til støy fra rullende materiell, skal følgende
opplysninger tas med i registeret over rullende materiell:
a) forbikjøringsstøy (grunnleggende parametrer i nr. 4.2.1.1 og 4.2.2.4), vedlagt opplysninger om akustisk
effekt av skinneruhet og vertikale og laterale dempefaktorer for sporet målingene ble utført på. Disse
opplysningene skal angi hvorvidt de målte verdiene er «sammenlignbare» eller «ikke-sammenlignbare»
som definert i nr. 4.2.1.1 og 4.2.2.4 med hensyn til forbikjøringsstøy,

(7)
(8)

EUT L 42 av 15.2.2003, s. 38.
EFT L 183 av 29.6.1989, s. 1.
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b) stasjonær støy (grunnleggende parametrer i nr. 4.2.1.2 og 4.2.2.2),
c) igangsettingsstøy (grunnleggende parametrer i nr. 4.2.2.3),
d) innvendig støy i førerhuset.
5.

SAMTRAFIKKOMPONENTER
Det er ikke angitt noen samtrafikkomponenter i denne TSI-en.

6.

SAMSVARSVURDERING OG/ELLER VURDERING AV BRUKSEGNETHET FOR KOMPONENTENE
OG VERIFISERING AV DELSYSTEMET

6.1.

Samtrafikkomponenter
Ikke relevant

6.2.

Delsystemet rullende materiell med hensyn til støy fra rullende materiell

6.2.1.

Framgangsmåter for vurdering
På anmodning fra søkeren skal et meldt organ utføre EF-verifisering i samsvar med vedlegg VI til direktiv
2008/57/EF og i samsvar med bestemmelsene i de relevante modulene.
Søkeren skal utarbeide EF-verifiseringserklæringen for delsystemet rullende materiell, herunder støyaspektet,
i samsvar med artikkel 18 nr. 1 i og vedlegg V til direktiv 2008/57/EF.

6.2.2.

Moduler
For å verifisere støykravene beskrevet i avsnitt 4 kan søkeren velge mellom følgende moduler:
a) enten framgangsmåten for EF-typeprøving (modul SB) for prosjekterings- og utviklingsfasen i
kombinasjon med en modul for produksjonsfasen, som skal være enten
–

framgangsmåten for kvalitetsstyring av produksjonen (modul SD), eller

–

framgangsmåten for produktverifisering (modul SF),

b) eller det fullstendige kvalitetsstyringssystemet med framgangsmåten for designkontroll (modul SH2).
Modul SD kan velges bare når søkeren benytter et kvalitetsstyringssystem som omfatter produksjon samt
inspeksjon og prøving av det ferdige produktet, som er blitt godkjent og underlagt tilsyn av et meldt organ etter
eget valg.
Modul SH1 kan velges bare når søkeren benytter et kvalitetsstyringssystem som omfatter prosjektering,
produksjon og prøving av det ferdige produktet, som er blitt godkjent og underlagt tilsyn av et meldt organ
etter eget valg.
6.2.3.

Verifiseringsmetoder som er spesifikke for støy fra rullende materiell

6.2.3.1. I n n l e d n i n g
Uten hensyn til unntakene fastsatt i dette avsnitt skal det for alle nye typer i utgangspunktet vurderes om de
oppfyller kravene i avsnitt 4 i denne TSI-en. I stedet for prøvingsmetodene fastsatt i avsnitt 4 i denne TSI-en
kan én eller flere av prøvingene erstattes med en forenklet vurderingsmetode. Kriteriene for tillatelse til og
kravene i forbindelse med den forenklede vurderingsmetoden er fastsatt i dette avsnitt.
Den forenklede vurderingsmetoden består av en akustisk sammenligning av den typen som skal vurderes, med
en eksisterende type med dokumenterte støyegenskaper som allerede oppfyller TSI-en for støy; sistnevnte
kalles i det følgende referansetype.
Det er tillatt å erstatte støyprøvingen med en forenklet vurdering dersom den typen som vurderes, er
sammenlignbar med en referansetype som er prøvet i samsvar med
a) avsnitt 4 i denne TSI-en, og dersom resultater for forbikjøringsstøy er merket «sammenlignbare», eller
b) i samsvar med avsnitt 4 i TSI-en «Rullende materiell — støy» for konvensjonelle tog vedtatt ved vedtak
2006/66/EF.
Forenklet vurdering kan benyttes for følgende enheter:
a) motorvognsett i ulike sammensetninger,
b) enheter som er fornyet eller rustet opp i samsvar med nr. 7.6 i denne TSI-en,
c) nye enheter som hovedsakelig er basert på en eksisterende konstruksjon (samme kjøretøyfamilie).
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For enheter som eventuelt kan egne seg for forenklet vurdering, skal samsvarsbeviset inneholde en detaljert
beskrivelse av støyrelaterte endringer sammenlignet med referansetypen. Ut fra denne beskrivelsen skal en
forenklet vurdering (se nr. 6.2.3.2 og 6.2.3.3) utføres for å identifisere forskjellene med hensyn til forventet
støy i henhold til nr. 4.2 mellom referanseenheten og den enhet som skal vurderes.
Forenklet vurdering av en enhet kan gjøres selvstendig for hver enkelt støysituasjon, dvs. for stasjonær støy,
igangsettingsstøy, støy i førerhuset og forbikjøringsstøy.
6.2.3.2. F o r e n k l e t v u r d e r i n g f o r l o k o m o t i v e r , m o t o r v o g n s e t t , p a s s a s j e r v o g n e r o g
arbeidsmaskiner
Den forenklede vurderingen skal vise at enheten som vurderes, oppfyller kravene med hensyn til støynivå som
fastsatt i denne TSI-en for de støysituasjonene der den forenklede vurderingen brukes.
Den forenklede vurderingen av en enhet skal bestå i å skaffe til veie dokumentasjon som viser at de akustisk
relevante systemene og egenskapene enten er identiske med referansetypens eller er slik at de ikke medfører
høyere støyutslipp for enheten som vurderes. Den forenklede vurderingen kan enten være en beregning av
eller forenklet måling (f.eks. lydeffektnivå for støykilder) eller en kombinasjon av begge. Støyrelevante
systemer som avviker fra referansetypen, skal angis i den tekniske dokumentasjonen.
6.2.3.3. F o r e n k l e t v u r d e r i n g f o r g o d s v o g n e r
Se også nr. 7.6.1 for opprustede eller fornyede godsvogner. Dersom det er behov for ytterligere
samsvarsvurdering og vilkårene i tabell 7 er oppfylt, kan den forenklede vurderingsmetoden anvendes for
opprustede og fornyede godsvogner.
For nye godsvogner: I tilfeller der vilkårene i tabell 7 er oppfylt, kan den forenklede vurderingsmetoden
anvendes for godsvogner.
Tabell 7
Liste over støyrelevante parametrer for godsvogner og tillatte avvik i forhold til «referansetype»konfigurasjon
Enhetsparameter

Tillatt avvik

Gjelder for
Stasjonær støy

Forbikjørings
støy

Enhetens maksimale hastighet

Endring på 10 km/t tillatt i forhold
til referansetypen

—

•

Hjultype

Tillatt dersom mindre støyende enn
referansetypens hjultype (akustiske
egenskaper for hjulene er fastsatt i
vedlegg E i EN 13979-1)

—

•

Antall aksler per lengdeenhet (i
forhold til enten godsvognens
lengde eller antallet hjulsett,
eller begge)

Tillatt dersom lavere enn
referansetypen

—

•

Egenvekt

Endring på +/- 5 % tillatt i forhold
til referansetypen

—

•

Bremseanlegg

Ingen endring tillatt i forhold til
referansetypen

—

•

Godsvognklasse (f.eks.
tankvogn, bunntømmingsvogn,
reisegodsvogn, flatvogn)

Ingen endring av klasse tillatt i
forhold til referansetypen

•

•

Hjelpeutstyr

Ingen begrensninger

•

—

Dersom det er tillatt å bruke forenklet vurdering,
a) anses forbikjøringsstøynivåene som fastsatt i nr. 4.2.1.1 å være oppfylt uten prøving;
b) for stasjonær støy skal den forenklede vurderingen av en enhet bestå i å skaffe til veie dokumentasjon
som viser at de akustisk relevante systemer og egenskaper enten er identiske med referansetypens eller
er slik at de ikke medfører høyere støyutslipp for enheten som vurderes. Den forenklede vurderingen kan
være en beregning, en forenklet måling (f.eks. lydeffektnivå for støykilder) eller en kombinasjon av de to.
Støyrelevante systemer som avviker fra referansetypen, skal angis i den tekniske dokumentasjonen.
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6.2.4.

Enheter som krever EF-sertifisering i samsvar med TSI-en for rullende materiell for høyhastighetstog og
denne TSI-en
Når en enhet er vurdert positivt i forhold til TSI-en for rullende materiell for høyhastighetstog, anses den å
oppfylle kravene i denne TSI-en uten videre kontroller. I så fall kan søkeren utstede en EF-erklæring uten
ytterligere vurdering. Dette er bare tillatt dersom det ikke er noen avvik i forbindelse med støyaspekter.

7.

GJENNOMFØRING

7.1.

Allment
Ved gjennomføring av TSI-ene skal det tas hensyn til den samlede utviklingen av jernbanenettet for
konvensjonelle tog mot fullstendig samtrafikkevne.
For å støtte denne utviklingen kan TSI-ene anvendes trinnvis og gradvis og gjennomføres samordnet med
andre TSI-er.

7.2.

Revisjon av TSI
I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 2008/57/EF har byrået ansvar for å forberede revisjonen og ajourføringen
av TSI‑er og framlegge eventuelle anbefalinger for Kommisjonen for å ta hensyn til den tekniske utvikling
eller endrede samfunnsmessige krav. Dessuten kan en trinnvis vedtakelse og revisjon av andre TSI-er også få
betydning for denne TSI-en. Foreslåtte endringer av denne TSI-en skal gjennomgås nøye, og ajourførte TSI-er
vil bli offentliggjort omtrent hvert tredje år.
Kommisjonen vil uansett, og senest innen 23. juni 2013, framlegge for komiteen nevnt i artikkel 29 i direktiv
2008/57/EF (også kalt «RIS-komiteen») en rapport og om nødvendig et forslag til revisjon av denne TSI-en
med hensyn til følgende punkter:
a) en vurdering av gjennomføringen av TSI-en, særlig når det gjelder kostnader og nytte,
b) anvendelsen av en kontinuerlig grenseverdikurve LpAeq,Tp for forbikjøringsstøy fra godsvogner som en
funksjon av APL (aksler per lengdeenhet), forutsatt at dette ikke hindrer teknisk nyskaping, særlig når det
gjelder togstamme,
c) annet trinn i grenseverdiene for forbikjøringsstøy fra godsvogner, lokomotiver, motorvognsett og
passasjervogner (se nr. 7.3), i samsvar med resultatene fra sammenlignbare støymålingskampanjer som
særlig tar hensyn til teknisk utvikling og tilgjengelig teknologi for både spor og rullende materiell og
nytte- og kostnadsanalyser,
d) et eventuelt annet trinn i grenseverdiene for igangsettingsstøy for diesellokomotiver og motorvognsett,
e) innlemmelse av infrastruktur i virkeområdet for TSI-en for støy i samordning med TSI-en for infrastruktur,
f)

7.3.

innlemmelse i TSI-en av en ordning for overvåking av hjulskader. Hjulskader påvirker støyutslippet.

Framgangsmåte i to trinn
Det anbefales at dersom nytt rullende materiell bestilles etter 23. juni 2016 eller gis tillatelse til ibruktaking
etter 23. juni 2018, bør nr. 4.2.1.1 og 4.2.2.4 i denne TSI-en anvendes med en støyreduksjon på 5 dB, unntatt
for DMU-er og EMU-er. For disse sistnevnte er reduksjonen på 2 dB. Denne anbefalingen skal bare tjene som
et grunnlag for revisjonen av nr. 4.2.1.1 og 4.2.2.4 i forbindelse med revisjonen av TSI-en som nevnt i nr. 7.2.

7.4.

Ettermonteringsprogram for støyreduksjon
Som følge av jernbanekjøretøyenes lange levetid er det også nødvendig å treffe tiltak for den eksisterende
parken av rullende materiell, først og fremst for godsvogner, for å kunne oppnå en merkbar reduksjon av
støynivået slik det oppleves innenfor et rimelig tidsrom. Kommisjonen vil ta initiativ til å drøfte alternativer
for ettermontering på godsvogner med relevante interessenter for å kunne oppnå en generell avtale med
bransjen.

7.5.

Anvendelse av denne TSI-en på nytt rullende materiell
Spesifikasjonene i denne TSI-en får anvendelse på alt nytt rullende materiell innenfor denne TSI-ens
virkeområde.

7.5.1.

Igangsettingsstøy
Grenseverdiene for igangsettingstøy kan heves med 2 dB for alle DMU-er med en motoreffekt høyere enn
500 kW/motor som er gitt tillatelse til ibruktaking før 23. juni 2011.
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Unntak for nasjonale, bilaterale, multilaterale eller multinasjonale avtaler

7.5.2.1. G j e l d e n d e a v t a l e r
Dersom avtalene inneholder krav som berører støyaspektet, vil disse avtalene være tillatt inntil de nødvendige
tiltakene er truffet, herunder avtaler på EU-plan vedrørende denne TSI-en med Den russiske føderasjon og alle
andre SUS-stater (Samveldet av uavhengige stater) som grenser mot EU.
7.5.2.2. F r a m t i d i g e a v t a l e r o g e n d r i n g a v e k s i s t e r e n d e a v t a l e r
Alle framtidige avtaler eller endringer av eksisterende avtaler skal ta hensyn til Fellesskapets regelverk og
særlig denne TSI-en. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om slike avtaler/endringer.
7.6.

Anvendelse av denne TSI-en på eksisterende rullende materiell

7.6.1.

Fornyelse eller opprusting av eksisterende godsvogner
Dersom godsvognen skal fornyes eller rustes opp, skal den berørte medlemsstat i samsvar med artikkel 20 i
direktiv 2008/57/EF avgjøre hvorvidt det er nødvendig med en ny tillatelse til ibruktaking. Dersom fornyelsen
eller opprustingen medfører at bremsesystemets ytelse i den aktuelle vognen endres og ny tillatelse til
ibruktaking kreves, stilles det krav om at nivået for forbikjøringsstøy for denne vognen skal være i samsvar
med det relevante nivået i tabell 1 i nr. 4.2.1.1.
Dersom en vogn, når den fornyes eller opprustes, utstyres (eller allerede er utstyrt) med k-blokker og ingen
andre støykilder tilføres vognen, skal det kunne forutsettes at verdiene i nr. 4.2.1.1 er oppfylt uten prøving.
Det er ikke obligatorisk å foreta en opprusting bare for å redusere støyutslippet, men dersom opprustingen
utføres av andre årsaker, skal det godtgjøres at fornyelse eller opprusting ikke øker forbikjøringsstøyen, eller
dersom den øker forbikjøringsstøyen, holder seg innenfor grensene angitt i denne TSI-en.
For stasjonær støy skal det godtgjøres at den stasjonære støy enten ikke økes, eller dersom den økes, holder
seg innenfor grensene angitt i denne TSI-en.
Som alternativ til en fullstendig måling av kjøretøyet kan det vises at enheten oppfyller kravene ved at det
utføres en vurdering i henhold til vilkårene fastsatt i nr. 6.2.3 i denne TSI-en. I så fall skal referanseenheten
være enheten før opprusting.

7.6.2.

Fornyelse eller opprusting av lokomotiver, motorvognsett, passasjervogner og arbeidsmaskiner
Det skal godtgjøres at støynivåene til de fornyede eller opprustede enhetene enten ikke er økt, eller dersom de
er økt, holder seg innenfor grenseverdiene angitt i denne TSI-en.
Som alternativ til en fullstendig måling av kjøretøyet kan det vises at enheten oppfyller kravene, ved at det
utføres en vurdering i henhold til vilkårene fastsatt i nr. 6.2.3 i denne TSI-en. I så fall skal referanseenheten
være enheten før opprusting.

7.7.

Særtilfeller

7.7.1.

Innledning
Følgende særlige bestemmelser gjelder i særtilfellene nevnt i dette nummer:
Det finnes to kategorier av slike særtilfeller: Bestemmelsene gjelder enten permanent (P-tilfelle) eller
midlertidig (T-tilfelle). I de midlertidige tilfellene anbefales at berørte medlemsstater oppfyller kravene i det
aktuelle delsystemet innen 2010 (tilfelle T1), et mål som er fastsatt i europaparlaments- og rådsvedtak nr.
1692/96/EF av 23. juli 1996 om fellesskapsretningslinjer for utviklingen av et transeuropeisk transportnett(9),
eller innen 2020 (tilfelle T2).

7.7.2.

Liste over særtilfeller

7.7.2.1. G r e n s e v e r d i e r f o r s t a s j o n æ r s t ø y , b a r e f o r j e r n b a n e n e t t e t i D e t f o r e n t e
kongerike og Irland
Kategori «P» — permanent
Tabell 8
Grenseverdier LpAeq,T for stasjonær støy fra DMU-er
Kjøretøy
DMU-er
(9)

EFT L 228 av 9.9.1996, s. 1.

LpAeq,T i dB
77
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7.7.2.2. F i n l a n d
Kategori «P» — permanent
Anvendelse av nasjonale tekniske regler i stedet for kravene i denne TSI-en er tillatt for tredjestaters rullende
materiell som skal brukes på det finske 1524 mm-nettet i trafikk mellom Finland og tredjestaters 1520 mmnett.
Kategori «T1» — midlertidig
På Finlands territorium får ikke grenseverdiene for stasjonær støy i nr. 4.2.1.2 anvendelse på vogner som
er utstyrt med dieselaggregat for strømforsyning på over 100 kW når aggregatet er i bruk. I dette tilfellet
kan grenseverdien for stasjonær støy heves med 7 dB(A) på grunn av temperatursvingning ned til -40 oC og
værforhold med frost og is.
7.7.2.3. G r e n s e v e r d i e r f o r i g a n g s e t t i n g s s t ø y , b a r e f o r j e r n b a n e n e t t e t i D e t f o r e n t e
kongerike og Irland
Kategori «P» — permanent
Tabell 9
Grenseverdier LpAFmax for igangsettingsstøy fra elektriske lokomotiver, diesellokomotiver og DMUer
Kjøretøy

LpAFmax i dB

Elektriske lokomotiver på under 4500 kW ved jernbanehjulet

84

Diesellokomotiver på under 2000 kW ved motorens utgående aksel

89

DMU-er P < 500 kW/motor

85

7.7.2.4. G r e n s e v e r d i e r f o r f o r b i k j ø r i n g s s t ø y f o r g o d s v o g n e r i F i n l a n d , E s t l a n d ,
Latvia og Litauen
Kategori «T1» — midlertidig
Grenseverdiene for støy fra godsvogner får ikke anvendelse i Finland, Estland, Latvia og Litauen. Dette skyldes
sikkerhetsaspektet under nordiske vinterforhold. Dette særtilfellet gjelder inntil funksjonsspesifikasjonen
og vurderingsmetoden for bremser med k-blokker er blitt innlemmet i den reviderte utgaven av TSI-en for
rullende materiell til konvensjonelle godstog.
Dette er ikke til hinder for at godsvogner fra andre medlemsstater kan kjøre i de nordiske og baltiske stater.
7.7.2.5. S æ r t i l f e l l e f o r H e l l a s
Kategori «T1» — midlertidig: rullende materiell for sporvidde på høyst 1 000 mm
For eksisterende isolerte spor med en sporvidde på 1 000 mm får nasjonale regler anvendelse.
7.7.2.6. S æ r t i l f e l l e f o r E s t l a n d , L a t v i a o g L i t a u e n
Kategori «T1» — midlertidig
Grenseverdiene for støy fra alt rullende materiell (lokomotiver, passasjervogner, EMU-er og DMU-er) gjelder
ikke for Estland, Latvia og Litauen før denne TSI-en er revidert. I mellomtiden gjennomfører disse statene
målinger, og det vil bli tatt hensyn til resultatene av disse når denne TSI-en revideres.
______
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TILLEGG A
DEFINISJON AV REFERANSESPOR
Referansesporet skal oppfylle følgende krav:
A1.

Den akustiske effekten av skinneruhet på prøvesporet
Den akustiske effekt av skinneruhet skal angis som egnet for sammenlignende målinger dersom ruhetsspektrene
per tredels oktavbånd, målt i henhold til EN 15610, overholder følgende øvre grenseverdi gjennom hele
prøvestrekningen, idet det om nødvendig tas hensyn til fleksibilitetsprosessen beskrevet i vedlegg B.
Bølgelengdebåndbredden skal være minst 0,003–0,10 m (tilsvarer 0,3–10,0 cm i figur 1).
Figur 1
Kurve for øvre grenseverdi for akustisk effekt av skinneruhet

Forklaring
1

Ruhetsnivå per tredels oktavbånd, dB

2

Bølgelengde, cm

3

Ruhetsnivå per tredels oktavbånd, dB
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A2.

Prøveporets dynamiske egenskaper
Prøvesporets dynamiske egenskaper skal anses som egnet for sammenlignede målinger dersom spektrene for
sporets dempefaktor per tredels oktavbånd, målt i henhold til EN 15461, overholder følgende nedre grenseverdier
på hele prøvestrekningen:
Figur 2
Kurver for nedre grenseverdi for sporets dempefaktorer

Forklaring
1

Sporets dempefaktor, dB/m

3

Sporets dempefaktor vertikalt

2

Frekvens, Hz

4

Sporets dempefaktor lateralt

______
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TILLEGG B

BEREGNINGSMETODE FOR SMÅ AVVIK
Metode for vurdering av akseptable små avvik fra kravene om skinneruhet
B1.

Prinsipp
Hensikten med metoden for vurdering av «små avvik» er å gi en viss fleksibilitet i vurderingen av om en
prøvestrekning overholder grenseverdikurven for akustisk effekt av skinneruhet i forbindelse med prøving
med konstant hastighet. Både grenseverdikurven og de målte spektrene for akustisk effekt av skinneruhet
antas å tilsvare bølgelengdespektrer per tredels oktavbånd.
Avvik fra sporets dempefaktorer er ikke tillatt i henhold til beregningsmetoden for små avvik.
Metoden bygger på en beregning av en korreksjon av det målte nivået ut fra virkningen av en overskridelse
av et nærmere angitt spektrum for akustisk effekt av skinneruhet. Differensen mellom det korrigerte nivået
for forbikjøringsstøy og det målte nivået sammenlignes deretter med et godkjenningskriterium.
Dersom kriteriet er oppfylt, vurderes den akustiske effekten av skinneruhetsavviket å være «liten», og det
målte nivået for forbikjøringsstøy anses å være sammenlignbart.
Denne metoden avhenger av togets hastighet.

B2.

Databehandling

B2.1.

Generering av et «så vidt akseptabelt» korrigert spektrum fra det målte bølgelengdespekteret for akustisk
effekt av skinneruhet (trinn 1)
Energimiddelverdien skal beregnes for de målte spektrene for akustisk effekt av skinneruhet. Et korrigert
spektrum avledes fra det målte bølgelengdespekteret for akustisk effekt av skinneruhet og fra grensespekteret
etter følgende formel:

der:
er bølgelengdespekteret per tredels oktavbånd for målt akustisk effekt av skinneruhet,
er bølgelengdegrensespekteret per tredels oktavbånd,
er bølgelengdespekteret per tredels oktavbånd for korrigert akustisk effekt av
skinneruhet,

B2.2.

MERKNAD 1

Korrigert spektrum for akustisk effekt av skinneruhet tilsvarer det målte spektrum unntatt i
de bølgelengdebånd der det målte spektrum overskrider grenseverdiene.

MERKNAD 2

Korrigert spektrum for akustisk effekt av skinneruhet er i samsvar med grensespekteret.

Kvantifisering av avvikene i frekvensspekteret for skinneruhet (trinn 2)
Bølgelengdespektrene per tredels oktavbånd (korrigert og målt akustisk effekt av skinneruhet) konverteres
til frekvensområdet for å syntetisere frekvensspektrene per tredels oktavbånd som overholder EN 61250.
Dette skjer i to trinn:
a)

Først avledes frekvensene fra bølgelengdene ved hjelp av formelen f = v/λ, der λ er bølgelengden
og f er tilsvarende frekvens ved toghastighet v. Dette fører til et ikke-normalisert frekvensspektrum
for skinneruhet på en tredels oktav.

b)

Deretter fordeles energien i hvert frekvensbånd over de normaliserte etter algoritmen gitt i
vedlegg C til EN15610.

Virkningen av avvikene på frekvensspekteret for akustisk effekt av skinneruhet kvantifiseres deretter
gjennom et korrigert spektrum som beregnes som følger:
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der:
er frekvensspekteret per tredels oktavbånd for målt akustisk effekt av skinneruhet,
er frekvensspekteret per tredels oktavbånd for korrigert akustisk effekt av skinneruhet,
er korreksjonsspekteret per tredels oktav.
B.2.3.

Beregning av et revidert støyspektrum (trinn 3)
Et revidert støyspektrum beregnes ut fra det målte støynivået og korreksjonsspekteret for skinneruhet etter
følgende formel:

Det reviderte støyspekteret avledes fra en forenklet prosess. Denne framgangsmåte skal ikke brukes som en
prognosemetode for å korrigere støynivåer.
MERKNAD

Ettersom det i beregningsmetoden antas at overskridelsen av grenseverdien for skinneruhet
har en direkte innvirkning på det totale støynivået, er det reviderte støyspekteret den laveste
verdien som ville ha kunnet bli målt med skinneruhetsspekteret «så vidt akseptabelt».

Deretter avledes en øvre grense for skinneruhetsavvikenes innvirkning på støyen, fra de målte og de
reviderte støyspektrene ved hjelp av formelen:

der ⊕{} er summen (i dB) av alle tredels oktavfrekvensbånd i.
i

B3.

Godkjenningskriterium
Sporet skal anses å oppfylle kravet med hensyn til spektrum for akustisk effekt av skinneruhet dersom
støypåvirkningen ΔLpAeq,Tp beregnet i samsvar med trinn 3 er mindre enn eller lik 1 dB.
Oppfyllelsen av dette kravet skal kontrolleres for én forbikjøring i hver hastighet.
______
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TILLEGG C

MÅLEOPPLYSNINGER VED MÅLING AV STASJONÆR STØY
Stasjonær prøving
C1.

Allment
Målingene skal utføres bare dersom det finnes støykilder ved stillstand med de driftsforholdene som er angitt
under overskriften «Kjøretøyets tilstand» i dette vedlegg.

C2.

Miljøforhold

C2.1.

Akustisk miljø
I det trekantede området mellom sporet og mikrofonen, som strekker seg i begge retninger langs sporet og er
to ganger mikrofonavstanden, skal prøvingsstedet være slik at lyden kan forplante seg fritt. For å oppnå dette
må følgende krav være oppfylt:
– Bakkenivået i dette området skal ligge innenfor + 0 og -2 m i forhold til skinneoverkanten.
– Området skal være fritt for lydabsorberende materiale (f.eks. snødekke, høy vegetasjon) og reflekterende
overflater (f.eks. vann, is, asfalt eller betong).
– Ingen personer skal oppholde seg i området, og observatøren skal plassere seg på et sted der det målte
lydtrykknivået ikke vesentlig påvirkes av vedkommendes tilstedeværelse.
– Det kan finnes andre spor på området forutsatt at ballastoverkanten ikke er høyere enn skinnenes kjøreflate
på prøvesporet.
I tillegg skal et område omkring mikrofonene med en radius på minst tre ganger måleavstanden være fritt for
store reflekterende gjenstander som skjermer, bakker, fjell, broer eller bygninger.

C2.2.

Bakgrunnsstøyens lydtrykknivå
Det skal sikres at støy fra andre kilder (for eksempel fra andre kjøretøyer eller industrianlegg eller på grunn av
vind) ikke påvirker målingene i vesentlig grad.
Den høyeste verdien av LAeq,T T = 20 s for bakgrunnsstøy over alle mikrofonposisjoner skal være minst 10
dB under det endelige resultat (energimiddelverdi for alle måleposisjoner, se under overskriften «Rutenett for
måling» i dette vedlegg) som er funnet ved måling av støy fra enheten med bakgrunnsstøy.

C3.

Sporforhold
Målingene skal utføres på spor med ballastlag.

C4.

Forhold ved kjøretøyet

C4.1.

Allment
Luftbehandlingssystemer, herunder gitre, filtre og ventilatorer, skal ikke være blokkert.
Under målingene skal dører og vinduer på enheten holdes lukket.

C4.2.

Normale driftsforhold
Målingene skal utføres under normale driftsforhold i samsvar med det følgende:
Alt utstyr som er i kontinuerlig drift når enheten står stille, skal kjøres med normal belastning, som er ytelsen
ved en utvendig temperatur på 20 °C. For varme-, ventilasjons- og klimaanlegg for passasjerområder og
arbeidsplasser, og systemer som leverer energi til denne funksjon, skal klimaparametrene innstilles som
følger: vindhastighet 3 m/s, relativ fuktighet 50 %, 700W/m2 energi fra solstråling, én person per sete og
konstant temperatur i kjøretøyet på 20 °C.
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Trekkenheter skal kjøres i en stasjonær termisk tilstand, og kjøleutstyr skal kjøre med minst mulig belasting.
For enheter med forbrenningsmotor skal motoren gå på tomgang.
C5.

Målepunkter

C5.1.

Rutenett for måling

Hvert kjøretøy (et motorvognsett består av flere kjøretøyer) deles inn i like lange områder, og hvert av disse skal
ha en identisk horisontal lengde lx på mellom 3 m og 5 m. Kjøretøyets lengde er avstanden mellom koplingene
eller bufferne. Hvert målepunkt plasseres midt på det relevante området på begge sider av kjøretøyet. Ekstra
målepunkter skal plasseres foran og bak på enheten: To mikrofoner skal være plassert i 60° vinkel fra sporets
midtlinje, på en halvsirkel med sentrum i midtpunktet av enhetens ende (uten koplinger eller buffere) og en
radius på 7,5 m i samsvar med figur 3. Dersom det gjelder en trukket enhet, skal disse ekstra punktene bare
måles på togender som er utstyrt med førerhus.

Hvert enkelt målepunkt plasseres i en avstand på 7,5 m fra sporets midtlinje i en høyde på 1,2 m over
skinneoverkant og rett overfor enhetens midtpunkt.

Mikrofonaksen skal være horisontal og vinkelrett i forhold til enhetens kontur.

C5.2.

Reduksjon av antallet målepunkter
Overflødige målinger kan utelates ettersom noen av målepunktetene er ekvivalente (og vil føre til samme
støynivåer), i følgende tilfeller:

a) Dersom enhetens to sider er identiske (aksesymmetrisk eller punktsymmetrisk), kan målepunktene på den
ene siden utelates.

b) Dersom det er flere kjøretøyer av samme type innenfor samme motorvognsett eller fast sammensatte tog,
er det tillatt med bare én måling av hver type kjøretøy.

Denne begrensingen av antallet målepunkter skal begrunnes i rapporten. Utelatte målepunkter skal oppføres
på en liste, og deres antatte ekvivalente posisjon skal angis.

Figur 3
Eksempel på rutenett med posisjoner for måling av stasjonær støy fra et motorvognsett. Hvert av
kjøretøyene a, b, og c er delt inn i like lange deler med lengder på hhv. la/5, lb/4 og lc/4 på mellom
3 m og 5 m
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C6.

Nr. 12/475

Målt volum
Målt akustisk volum er LpAeq,T, der T = 20 s.

C7.

Prøvingsmetode
Enheten skal stå i ro.
Minst tre gyldige målinger ved hvert punkt kreves, enten sekvensielt ved hvert punkt eller sekvensielt fra
punkt til punkt. Gyldigheten av målingene vurderes i forhold til bakgrunnsstøynivå (se under overskriften
«Bakgrunnsstøyens lydtrykknivå» i dette vedlegg) og akseptabel spredning for målingene. (Dersom det kreves
en serie med tre målinger, kan spredningen høyst være 3 dB for at målingen skal være gyldig. I motsatt fall skal
ytterligere målinger tas.)
Tidsintervallet for måling T skal være minst 20 s. Dersom det unntaksvis ikke er mulig å holde støykilden
på dens nominelle belastning i 20 s, kan imidlertid tidsintervallet for måling reduseres til minst 5 s. Denne
reduksjonen skal være angitt og begrunnet i prøvingsrapporten.

C8.

Databehandling
For å utlede en enkelt støyindikator som er representativ for enheten, skal det for hvert målesett (én måling ved
hvert punkt) for støynivåene LpAeq,Ti målt ved alle punkter i beregnes en middelverdi, som følger:

der:
er lydtrykknivået målt ved målepunktet i,
n er antallet måleposisjoner,

li er lengden forbundet med måleposisjon i.

De n målepunktene som brukes i summeringen, skal tilsvare hele rutenettet som angitt under overskriften
«Rutenett for måling» i dette vedlegg, før eventuelle reduksjoner (se under overskriften «Reduksjon av
antallet målepunkter» i dette vedlegg). Der det er hensiktsmessig, skal utelatte punkter tildeles støyverdiene
ved målte ekvivalentpunkter.
A (LpAeq,T)unit beregnes deretter for hvert av de tre målesettene.
Prøvingsresultatet er det aritmetiske gjennomsnittet av (LpAeq,T)unit -verdiene, avrundet til nærmeste hele
desibel.
Den enkelte (LpAeq,T)unit samt middelverdien skal angis i rapporten. I tillegg skal hele settet av
ved alle målepunkter angis i rapporten.
______

målt
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TILLEGG D

MÅLEOPPLYSNINGER FOR MÅLINGER AV IGANGSETTINGSSTØY
Akselerasjonsprøving fra stillstand
D1.

Miljøforhold

D1.1.

Akustisk miljø
I det trekantede området mellom sporet og mikrofonen, som strekker seg i begge retninger langs sporet og er
to ganger mikrofonavstanden, skal prøvingsstedet være slik at lyden kan forplante seg fritt. For å oppnå dette
må følgende krav være oppfylt:
–

Bakkenivået i dette området skal ligge innenfor + 0 og -2 m i forhold til skinneoverkant.

–

Området skal være fritt for lydabsorberende materiale (f.eks. snø, høy vegetasjon) og reflekterende
overflater (f.eks. vann, is, asfalt eller betong).

–

Ingen personer skal oppholde seg i området, og observatøren skal plassere seg på et sted der det målte
lydtrykknivået ikke vesentlig påvirkes av vedkommendes tilstedeværelse.

–

Det kan finnes andre spor på området forutsatt at ballastoverkanten ikke er høyere enn skinnenes
kjøreflate på prøvesporet.

I tillegg skal et område omkring mikrofonene med en radius på minst tre ganger måleavstanden på begge sider
være fritt for store reflekterende gjenstander som skjermer, bakker, fjell, broer eller bygninger.
D1.2.

Bakgrunnsstøyens lydtrykknivå
Det skal sikres at støy fra andre kilder (for eksempel fra andre kjøretøyer eller industrianlegg eller på grunn av
vind) ikke påvirker målingene i vesentlig grad.
Den høyeste verdien av LAeq,T T = 20 s for bakgrunnsstøy over alle mikrofonposisjoner skal være minst 10 dB
under den LpAFmax som er funnet ved måling av støy fra enheten med bakgrunnsstøy.

D2.

Sporforhold
Sporet på målestrekningen skal være lagt uten skinneskjøter (sveisede skinner) og være fritt for synlige
overflateskader som friksjonssmelteskader eller groper som oppstår fordi hjulsatser roterer uten å bevege seg:
Det skal ikke forekomme noen hørbar støy grunnet sveisesømmer eller sviller med dårlig feste til skinner.

D3.

Forhold ved kjøretøyet

D3.1.

Allment
Luftbehandlingssystemer, herunder gitre, filtre og ventilatorer, skal ikke være blokkert.
Under målingene skal dører og vinduer på enheten holdes lukket.
Målingene skal utføres under normale driftsforhold i samsvar med følgende:
Alt utstyr som er i kontinuerlig drift når enheten startes, skal kjøres med normal belastning, som er ytelsen
ved en utvendig temperatur på 20 °C. For varme-, ventilasjons- og klimaanlegg for passasjerområder og
arbeidsplasser, og systemer som leverer energi til denne funksjonen, skal klimaparametrene innstilles som
følger: vindhastighet 3 m/s, relativ fuktighet 50 %, 700W/m2 energi fra solstråling, én person per sete og
konstant temperatur i kjøretøyet på 20 °C.
Dersom støy fra hjelpeutstyr påvirker måleresultatet i vesentlig grad og ikke er repeterbart, skal det ikke inngå
i målingen. Alle deler som utelukkes fra målingen, skal angis i en LAF(t)-kurve.
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D3.2.

Last- eller driftsforhold
Prøving skal utføres med maksimal trekkraft uten at hjulet slipper eller spinner.
Dersom toget under prøving ikke utgjør en fast sammensetning, må togets totalvekt beregnes. Den skal være
tilstrekkelig høy til å sikre at målingen foretas med maksimal trekkraft.
Om mulig skal trekkenheten være i framre ende av toget.

D4.

Målepunkter
For standard akselerasjonsprøvinger skal målepunktene være plassert i en avstand på 7,5 m fra sporets
midtlinje ved en høyde på 1,2 m.
Ett målepunkt skal være plassert ved framre måletverrsnitt, definert som 10 m foran enhetens framre ende.
Avhengig av enhetens lengde L plasseres ytterligere målepunkter langs enheten (se figur 4):
–

For enheter med en lengde på høyst 50 m er det ikke nødvendig med ytterligere målepunkter.

–

For enheter med en lengde på over 50 m skal det brukes minst ett målepunkt 10 m foran enhetens
midte. Dersom avstanden mellom to målepunkter er større enn 50 m, er det nødvendig med ytterligere
målepunkter. Avstanden D mellom tilstøtende målepunkter skal være konstant og ikke større enn 50 m.

Målingene skal utføres på begge sider av enheten. Dersom enhetens to sider er identiske (aksesymmetrisk eller
punktsymmetrisk), kan målepunktene på den ene siden utelates.
Figur 4
Målepunkter for akselerasjonsprøvinger

D5.

1

målepunkt

2

ytterligere målepunkt for lange enheter

Målt volum
Målt akustisk volum er LpAF(t).

D6.

Prøvingsmetode
Det kreves tre gyldige målinger ved hvert punkt. Gyldigheten av målingene vurderes i forhold til
bakgrunnsstøynivå (se under overskriften «Bakgrunnsstøyens lydtrykknivå» i dette vedlegg) og akseptabel
spredning for målingene. (Dersom det kreves en serie med tre målinger, kan spredningen høyst være 3 dB for
at målingen skal være gyldig. I motsatt fall skal ytterligere målinger tas).
Toget skal akselerere fra stillstand til 30 km/t og deretter opprettholde denne hastigheten.
Tidsintervallet for måling T starter når enheten som prøves, begynner å bevege seg, og opphører når enheten
er 10 m forbi framre måletverrsnitt.
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D7.

Databehandling
LpAFmax bestemmes for hver måling (for hver igangsetting og hvert målepunkt).
Beregn aritmetisk gjennomsnitt av tre gyldige målinger ved hvert målepunkt, avrundet til nærmeste hele
desibel.
Det endelige resultatet er høyeste verdi av disse gjennomsnittsverdiene.
______
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TILLEGG E

MÅLEOPPLYSNINGER VED MÅLING AV FORBIKJØRINGSSTØY
Prøving av konstant hastighet
E1.

Miljøforhold

E1.1.

Akustisk miljø
I det trekantede området mellom sporet og mikrofonen, som strekker seg i begge retninger langs sporet og
er to ganger mikrofonavstanden, skal prøvingsstedet være slik at lyden kan forplante seg fritt. For å oppnå
dette må følgende krav være oppfylt:
–

Bakkenivået i dette området skal ligge innenfor + 0 og -2 m i forhold til skinneoverkant.

–

Området skal være fritt for andre spor, lydabsorberende materiale (f.eks. snø, høy vegetasjon) og
reflekterende overflater (f.eks. vann, is, asfalt eller betong).

–

Ingen personer skal oppholde seg i området, og observatøren skal plassere seg på et sted der det målte
lydtrykknivået ikke vesentlig påvirkes av vedkommendes tilstedeværelse.
I tillegg skal et område omkring mikrofonene med en radius på minst tre ganger måleavstanden være
fritt for store reflekterende gjenstander som skjermer, bakker, fjell, broer eller bygninger.

E1.2.

Bakgrunnsstøyens lydtrykknivå
Det skal sikres at støy fra andre kilder (for eksempel fra andre kjøretøyer eller industrianlegg eller på
grunn av vind) ikke påvirker målingene i vesentlig grad.
Den høyeste verdien av LAeq,T T = 20 s for bakgrunnsstøy over alle mikrofonposisjoner skal være
minst 10 dB under den LpAeq,Tp som er funnet ved måling av støy fra enheten med bakgrunnsstøy. Ved
frekvensanalyse (nødvendig bare dersom metoden for små avvik brukes) skal denne forskjellen være
minst 10 dB i hvert relevant frekvensbånd.

E2.

Sporforhold

E2.1.

Allment
Det sporet som målingene utføres på, skal ha en ensartet overbygning langs en strekning som er minst
dobbelt så lang som mikrofonavstanden i begge retninger. Det gjelder både jernbanelinjens geometri,
sporkvalitet, skinneruhet og sporets dempefaktorer som beskrevet i denne TSI-en.

E2.2.

Jernbanelinjens geometri
Sporets krumningsradius r skal være:
r ≥ 1000 m for prøvinger ved en toghastighet på v ≤ 70 km/t,
r ≥ 3000 m for prøvinger ved en toghastighet på 70 < v ≤ 120 km/t,
r ≥ 5000 m for prøvinger ved en toghastighet på v > 120 km/t.
Dersom prøvingen gjelder drivenheter, kan sporet ha en helling på høyst 5:1 000.

E2.3.

Sporoverbygning
Standard sporoverbygning for prøving av konstant hastighet er et spor med ballastlag og sviller av tre eller
armert betong uten noen form for avskjerming av skinner eller spor. (Skinnedempere godtas imidlertid for
å overholde grensene for dempefaktor i denne TSI-en.)
Prøvesporet skal være fritt for is, frost eller andre fryste former for vann. Temperaturen ved målingene kan
ligge under null grader celsius.
Sporet på målestrekningen skal være lagt uten skinneskjøter (sveisede skinner) og være fritt for synlige
overflateskader som friksjonssmelteskader eller groper og forhøyninger som skyldes sammenpressing
av eksternt materiale mellom hjul og skinner: Det skal ikke forekomme noen hørbar støy grunnet
sveisesømmer eller sviller med dårlig feste til skinner.

E3.

Forhold ved kjøretøyet

E3.1.

Allment
Luftbehandlingssystemer, herunder gitre, filtre og ventilatorer, skal ikke være blokkert.
Under målingene skal dører og vinduer på enheten holdes lukket.
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E3.2.

Last
De normale driftsforholdene for måling av stasjonær støy gjelder som fastsatt i tillegg C til denne TSIen. For motorvognsett med fast sammensatte tog skal i tillegg den minste trekkraft som kreves for å
opprettholde en konstant hastighet, anvendes under målingen av forbikjøringsstøy. For å sikre stabile
driftsforhold kan det være nødvendig å sette enheten i drift en tid forut for målingen.
Bortsett fra lokomotiver skal enheter under måling av forbikjøringsstøy ikke være lastet med mer enn det
som er angitt over, det vil si at det ikke skal være noe gods i godsvogner eller passasjerer i passasjervogner.
Dersom enheten som prøves, er et lokomotiv, skal vekten være minst to tredeler av høyeste tillatte vekt.
I forbindelse med denne standarden er det tillatt å bruke den høyeste trekkraften som kan genereres
ved høyeste hastighet, i stedet for høyeste tillatte last (se figur 5). Dersom det under prøvingen
finnes hensiktsmessige måleinstrumenter og skjermer inne i lokomotivets førerhus, kan nødvendige
prøvingsforhold sikres ved at lokomotivet kjøres med en trekkraft på minst to tredeler av lokomotivets
maksimale trekkraft. Dette vilkåret kan også oppfylles ved at det innsettes et instrumentert bremsekjøretøy
blant kjøretøyene som trekkes, slik at trekkraften kan kontrolleres nøyaktig under prøvingen ved hjelp av
bremsene.
Prøvingsrapporten skal beskrive trekkenhetens tilstand under prøvingen.
Figur 5
Eksempel på trekkraft i forhold til toghastighet for et lokomotiv

Forklaring

E3.3.

1

Trekkraft F [N]

4 Forenklet motstandskurve (rett linje)

2

Toghastighet [km/t]

5 Maksimal trekkraft ved høyeste hastighet vmax

3

Trekkraftkurve

6 2/3 av høyeste trekkraft ved høyeste hastighet vmax

Rulleflatens tilstand
Enheten skal være i normal driftstilstand, og for prøvinger med konstant hastighet skal hjulene ha kjørt
minst 1 000 km i normal trafikk på spor med normal trafikk. Rulleflaten skal i størst mulig grad være fri
for uregelmessigheter som hjulslag.
For enheter med klossbremser eller skrubbeklosser (som renser hjulets rulleflate) skal klossene være
brukt såpass lenge at de har tilpasset seg hjulets rulleflate og diameter. Før forbikjøringsmålingene starter
(vanligvis rett før målingene starter, men høyst 24 timer før målingene starter), bremses enheten to ganger
til fullstendig stillstand. Bremsing skal starte ved 80 km/t eller ved enhetens høyeste hastighet, dersom
denne er lavere enn 80 km/t. Enheten skal bremses inntil den står helt i ro, med en retardasjon som er
typisk i normal drift, men som sikrer at det ikke oppstår hjulslag.
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E3.4.

Togsammensetning (tilstøtende kjøretøyer)
Støy fra andre deler av toget skal ikke påvirke målingene av enheten(e) under prøving. Ved måling av
en trukket enhet skal det derfor være et akustisk nøytralt kjøretøy på den ene siden av minst to enheter
som prøves, og enten intet kjøretøy eller et akustisk nøytralt kjøretøy på den andre siden. Ved måling av
lokomotiver skal det tilstøtende kjøretøyet være akustisk nøytralt.

Et tilstøtende kjøretøy skal anses som akustisk nøytralt dersom

a)

det er av samme type som enheten(e) som prøves, eller

b)

LpAeq,Tp1 ikke er mer enn 2,0 dB større enn LpAeq,Tp ved de forbikjøringstidene Tp1 og Tp som er vist i figur
6 (ved denne vurdering avrundes verdiene til én desimal).

Oppfyllelsen av dette vilkåret skal kontrolleres og dokumenteres minst én gang for hver prøvet hastighet.

Figur 6
Forbikjøringstidspunkt til bruk ved vurdering av om tilstøtende kjøretøy(er) er akustisk nøytrale

E4.

Målepunkter
Hvert enkelt målepunkt skal plasseres i en avstand på 7,5 m fra sporets midtlinje i en høyde på 1,2 m over
skinneoverkant.

Målingene skal utføres på begge sider av enheten. Dersom enhetens to sider er identiske (aksesymmetrisk
eller punktsymmetrisk), kan målepunktene på den ene siden utelates.

E5.

Målt volum
De grunnleggende målte akustiske volumer er LpAeq,Tp, toghastighet og forbikjøringstid Tp. Dersom
metoden for små avvik beskrevet i vedlegg B i TSI-en anvendes, må også frekvensspektrum beregnes.

E6.

Prøvingsmetode
Det skal gjennomføres en serie på minst tre målinger ved hvert målepunkt og for hvert måleforhold (ett
kjøretøyforhold ved én hastighet).

Gyldigheten av målingene vurderes i forhold til bakgrunnsstøynivå (se under overskriften
«Bakgrunnsstøyens lydtrykknivå» i dette vedlegg) og akseptabel spredning for målingene. (Dersom det
kreves en serie med tre målinger, kan spredningen høyst være 3 dB for at målingen skal være gyldig. I
motsatt fall skal ytterligere målinger tas.)
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E6.1.

Forbikjøringshastigheter
Prøvingshastighetene er fastsatt i nr. 4.2.1.1 og 4.2.2.4 i denne TSI-en.
Den enheten som prøves, skal kjøre på målestrekningen i valgt hastighet med et avvik på høyst ± 5 %.
Hastigheten skal måles av en innretning som har en nøyaktighet som er bedre enn 3 %. Det er tillatt å
bruke togets hastighetsmåler dersom den er kalibrert slik at nøyaktigheten er bedre enn 3 %.

E6.2.

Tidsintervall for registrering og måling

E6.2.1.

Tidsintervall for registrering
Uansett hvilken type rullende materiell som måles, skal tidsintervallet for registrering Trec velges slik
at registeringen starter når det A-vektede lydtrykknivået er minst 10 dB lavere enn det som måles når
togets framre ende befinner seg rett overfor mikrofonens posisjon. Registreringen skal ikke avsluttes før
det A-vektede lydtrykknivået er 10 dB lavere enn det som måles når togets bakre ende befinner seg rett
overfor mikrofonens posisjon (se figur 7).
Figur 7
Eksempel på valg av tidsintervall for registrering Trec for et fast sammensatt tog

Forklaring

E6.2.2.

1

A-vektet lydtrykknivå, dB

4

T1

2

Tid

5

T2

3

Tidsintervall for registrering Trec

6

Tidsintervall for måling T = Tp

Tidsintervaller for måling – generelt
For motorvognsett eller fast sammensatte tog skal tidsintervallet for måling T være det samme som hele
enhetens forbikjøringstid Tp forbi målepunktet.
Lokomotiver eller styrevogner skal alltid være plassert i den fremre enden av toget som prøves.
Tidsintervallet for måling T skal være det samme som hele enhetens (over bufferne) forbikjøringstid Tp
forbi målepunktet (se figur 8).
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Figur 8
Tidsintervall for måling av lokomotiver eller styrevogner

Forklaring
1 A-vektet lydtrykknivå

2 Tid

For trukne enheter som utgjør del av et tog, skal tidsintervallet for måling T starte når første enhets
midtpunkt passerer målepunktet (T1), og slutte når siste enhets midtpunkt passerer målepunktet (T2).
Denne framgangsmåten gjelder bare når minst to enheter av typen som prøves, er tilgjengelig. Det
følgende punkt om «Tidsintervaller for måling – særtilfeller» beskriver akseptable framgangsmåter for
prøving for de angitte særtilfellene som gjelder trukne enheter.
Ved måling av en enhet i et tog skal enheten lokaliseres ved hjelp av en ekstern innretning, for eksempel
en optisk utløser eller en hjuldetektor.
Figur 9 viser minste tidsintervall for måling Tmin som kreves for måling av en trukket enhet.
Figur 9
Eksempel på valg av tidsintervall for måling T for deler av et tog

Forklaring
1 A-vektet lydtrykknivå, dB

2 Tid
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E6.2.3.

Tidsintervall for måling – særtilfeller

Bare dersom de generelle prøvingskravene som er beskrevet i nr. E6.2.2 i dette vedlegg, ikke kan anvendes
– enten fordi den fysiske utformingen av den enheten som skal prøves, ikke er forenlig med kravene,
eller fordi enheten finnes i bare ett eksemplar – er det tillatt å anvende prøvingsmetoden for særtilfeller
etter de alminnelige reglene som er beskrevet under overskriften «Alminnelige regler» i dette tillegg.
Bestemmelsene angitt etter «Alminnelige regler» beskriver hvordan de alminnelige reglene anvendes på
bestemte typer enheter.

E6.2.3.1.

Alminnelige regler

a)

Tilstøtende kjøretøy(er) skal i alle tilfeller være akustisk nøytrale og derfor oppfylle vilkårene angitt i
avsnittet «Togsammensetning (tilstøtende kjøretøyer)» i dette vedlegg.

b)

Det valgte tidsintervall for måling skal gjøre det mulig å vurdere prøvingsenhetens akustiske signaler.
Minste tidsintervall for måling Tmin skal derfor være det samme som enhetens forbikjøringstid (eller en
multiplum av den) forbi målepunktet.

c)

Tidsintervallet for måling skal starte når midtpunktet på det lengste segmentet mellom to påfølgende
hjulpar passerer mikrofonen, og slutte når samme punkt på siste enhet som prøves, passerer mikrofonen.

E6.2.3.2.

Enheter med hjulsett plassert på eller nær enhetens midtpunkt

I enkelte konfigurasjoner er hjulparene plassert på eller nær midtpunktet på enheten som prøves. I slike
tilfeller skal minste tidsintervall for måling Tmin ikke starte ved midtpunktet på første enhet som prøves,
men når midtpunktet på det lengste segmentet mellom to påfølgende hjulpar på denne enhet passerer
målepunktet. Den skal slutte når tilsvarende punkt på siste enhet passerer målepunktet (se eksempler i
figur A.10 og figur A.11).

Figur A.10
Minste tidsintervall for måling av enheter med hjulpar nær midtpunktet

Forklaring
1 A-vektet lydtrykknivå

2 Tid
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Figur A.11
Minste tidsintervall for måling av enheter med hjulpar plassert i midtpunktet

Forklaring
1 A-vektet lydtrykknivå
E6.2.3.3.

2 Tid

Fast sammenkoplet enhet som består av to kjøretøyer
Dersom enheten som prøves, består av to fast sammenkoplede kjøretøyer som ikke nødvendigvis er
identiske, er det tillatt å måle bare den ene enheten, forutsatt at begge kjøretøyer er punktsymmetriske. I
så fall tilsvarer T1 passering av midtpunktet på enhetens første kjøretøy og T2 passering av midtpunktet på
enhetens siste kjøretøy.
MERK! Det anbefales at slike enheter plasseres i slutten av det tog som prøves.
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Figur A.12
Minste tidsintervall for måling for en enhet som består av to ulike og fast sammenkoplede kjøretøyer

Forklaring
1 A-vektet lydtrykknivå
E6.2.3.4.

2 Tid

Måling av en enkelt trukket enhet
Dersom en serie består av én enhet, er det tillatt å måle denne ene enheten forutsatt at den er akustisk
punktsymmetrisk.
Denne framgangsmåten gjelder ikke for styrevogner.
Enheten som skal prøves, skal plasseres i slutten av toget. Tidsintervallet for måling T skal starte når
midtpunktet på enheten passerer målepunktet, og slutte når støynivået målt ved målepunktet har falt med
minst 10 dB i forhold til det høyeste støynivå målt under enhetens forbikjøring (se figur A.13).
Det A-vektede ekvivalente nivået for forbikjøringsstøy skal deretter vurderes etter følgende formel:

der

er forbikjøringstid for halvparten av enheten i s,

L er enhetens lengde i m,
v er toghastigheten i m/s.
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Figur A.13
Tidsintervall for måling dersom bare én enhet i slutten av toget prøves

Forklaring
1 A-vektet lydtrykknivå
E7.

2 Tid

Databehandling
Verdien på LpAeq,Tp skal beregnes for hver måleposisjon. Prøvingsresultatet er den aritmetiske
gjennomsnittsverdien av hver serie av målinger, avrundet til nærmeste hele desibel.
Dersom det kreves en normalisering av forbikjøringsstøyen i forhold til en referansehastighet, skal dette
utføres før avrunding.
Dersom de målte lydtrykknivåer ikke er de samme på begge sider av enheten, skal det høyeste lydtrykknivået
brukes som endelig prøveresultat.
Dersom spektrer kreves fordi metoden for «små avvik» benyttes, bør spektrene foreligge i tredels oktavbånd
innenfor et intervall på minst [31,5 Hz – 8000 Hz].
______
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TILLEGG F

MÅLEOPPLYSNINGER VED MÅLING AV INNVENDIG STØY I FØRERHUS
Følgende betingelser gjelder:
a)

Dører og vinduer skal være lukket.

b)

Lasten som trekkes, skal tilsvare minst to tredeler av høyeste tillatte verdi.

Når det blir utført målinger ved høyeste hastighet, skal mikrofonen plasseres i høyde med togførerens øre (når
vedkommende sitter) i midten av et horisontalplan fra frontrutene til førerhusets bakvegg.
Når det blir utført målinger av signalhornets virkning, skal det plasseres åtte mikrofoner jevnt fordelt rundt togførerens
hode i et horisontalplan og i en radius på 25 +/–2,5 cm (når vedkommende sitter). Det aritmetiske gjennomsnittet av de
åtte verdiene skal sammenlignes med grenseverdien.
______
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TILLEGG G

GENERELLE OPPLYSNINGER OG DEFINISJONER I FORBINDELSE MED STØYPRØVING
G1.

Definisjoner:
Lydtrykk
p
Kvadratisk gjennomsnittsverdi (RMS) av en trykkvariasjon i forhold til statisk atmosfærisk trykk målt over et
visst tidsrom, uttrykt i Pa
Lydtrykknivå
Lp
Nivået er gitt ved formelen:
Lp = 10 lg (p/p0)2dB
(2)
der:
Lp

er lydtrykknivå i dB,

p

er RMS-lydtrykket i Pa,

p0

er referanselydtrykket ; p0 = 20 μPa.

A-vektet lydtrykknivå
LpA
Lydtrykknivå som oppnås ved å bruke frekvensvekting A (se EN61672-1 og EN 61672-2), som beregnes ved
følgende formel:
LpA = 10 lg (pA/p0)2dB
(3)
der:
LpA

er A-vektet lydtrykknivå i dB,

pA

er RMS A-vektet lydtrykk i Pa,

p0

er referanselydtrykket; p0 = 20 μPa.

AF-vektet lydtrykknivå over tid
LpAF(t)
A-vektet lydtrykknivå som en funksjon av tid med tidsvekting F («fast»)
AF-vektet høyeste lydtrykknivå
LpAFmax
Høyeste verdi for A-vektet lydtrykknivå beregnet i tidsintervallet for måling T ved bruk av tidsvekting F
(«fast»)
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A-vektet ekvivalent kontinuerlig lydtrykknivå
LpAeq,T
A-vektet lydtrykknivå gitt ved følgende formel:
A-vektet lydtrykknivå gitt ved følgende formel:

(4)
der:

G2.

LpAeq,T

er A-vektet ekvivalent kontinuerlig lydtrykknivå i dB,

T

er tidsintervall for måling i s,

pA(t)

er A-vektet lydtrykk i Pa,

p0

er referanselydtrykket; p0 = 20 μPa.

Måletoleranser
Alle måleavstander som nevnes i standarden, skal fastsettes med en toleranse på ± 0,2 m dersom ikke annet
er angitt.
________________________
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Nr. 12/491

2016/EØS/12/46

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1169/2010
av 10. desember 2010

om en felles sikkerhetsmetode for vurdering av samsvar med krav for å få sikkerhetsgodkjenning
for jernbane(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

2)

Den felles sikkerhetsmetoden bør omfatte alle de
harmoniserte kravene og vurderingsmetodene, slik
at nasjonale sikkerhetsmyndigheter kan utstede en
sikkerhetsgodkjenning til en infrastrukturforvaltning
som omfatter egnetheten til sikkerhetsstyringssystemet
generelt og eventuelle nettspesifikke godkjenninger. Det
er videre sannsynlig at infrastrukturforvaltningen vil søke
om den nettspesifikke delen av godkjenningen samtidig
som den søker om en generell godkjenning basert på sitt
sikkerhetsstyringssystem.

3)

De nasjonale sikkerhetsmyndighetene vurderer en
infrastrukturforvaltnings evne til å oppfylle alle krav
som gjelder for å drive virksomhet i sin alminnelighet
og på det spesifikke jernbanenettet som forvaltningen
søker om godkjenning for, ved å vurdere dens samlede
sikkerhetsstyringssystem.

4)

Hver nasjonale sikkerhetsmyndighet skal innføre
ordninger for å undersøke om resultatene som angis i
søknaden om en sikkerhetsgodkjenning, oppnås i driften
etter at godkjenningen er tildelt, og om alle nødvendige
krav oppfylles fortløpende i samsvar med artikkel 16
nr. 2 bokstav f) og artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2004/49/EF.
Derfor kreves det at det innføres en ordning for tilsyn etter
tildeling som bygger på viktige grunnleggende prinsipper,
for å sikre at de nasjonale sikkerhetsmyndighetene
anvender en harmonisert metode i hver medlemsstat.

5)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 27 nr. 1 i direktiv
2004/49/EF —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/
EF om sikkerhet på Fellesskapets jernbaner og om endring av
rådsdirektiv 95/18/EF om lisenser til jernbaneforetak og direktiv
2001/14/EF om fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet,
innkreving av avgifter for bruk av jernbaneinfrastruktur og
sikkerhetssertifisering (jernbanesikkerhetsdirektivet)(1), særlig
artikkel 6 nr. 1,

under henvisning til Det europeiske jernbanebyrås anbefaling
ERA/REC/SAF/09-2009 om en felles sikkerhetsmetode for
samsvarsvurdering, framlagt for Kommisjonen 18. september
2009, og

ut fra følgende betraktninger:

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Formål

1)

Formålet med den felles sikkerhetsmetoden som skal
innføres, er å opprette en ramme for de nasjonale
sikkerhetsmyndighetenes harmonisering av kriteriene
for beslutningstaking i hele Unionen, i samsvar med
artikkel 17 nr. 4 i direktiv 2004/49/EF. Rammen bør sette
nasjonale sikkerhetsmyndigheter i stand til å vurdere
samsvar med kravene på en ensartet måte.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 327 av 11.12.2010, s. 13, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 145/2011 av 2. desember 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til
Den europeiske unions tidende nr. 15 av 15.3.2012, s. 34.
(1) EUT L 164 av 30.4.2004, s. 44.

Ved denne forordning fastsettes en felles sikkerhetsmetode
for vurdering av samsvar med kravene for å få
sikkerhetsgodkjenning, som nevnt i artikkel 6 nr. 3 bokstav b)
i direktiv 2004/49/EF.
Den felles sikkerhetsmetoden omfatter:
a) en framgangsmåte og kriterier for vurdering av søknader
fra infrastrukturforvaltninger om sikkerhetsgodkjenninger
nevnt i artikkel 11 nr. 1 bokstav a) og b) i direktiv 2004/49/
EF, som angitt i vedlegg I og II til denne forordning,
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b) prinsipper for tilsyn med samsvar med kravene i direktiv
2004/49/EF etter at den nasjonale sikkerhetsmyndigheten
har gitt godkjenningen, som angitt i vedlegg III til denne
forordning.

risikohåndtering gjennom inngåelse av kontrakter med
tredjemenn. I kontraktene skal det også angis hvilke
opplysninger det er nødvendig å utveksle for å sikre sikker
drift av kjøretøyer, særlig på områder knyttet til vedlikehold.

Artikkel 2

3. Produkter eller tjenester som underleverandører eller
leverandører leverer til infrastrukturforvaltninger, skal antas
å oppfylle sikkerhetskravene dersom underleverandørene,
leverandørene eller produktene er sertifisert i samsvar med
relevante sertifiseringsordninger opprettet i henhold til
Unionsregelverket for levering av slike produkter og tjenester.

Definisjon
I denne forordning menes med:
«tilsyn» de ordningene som den nasjonale sikkerhetsmyndigheten
iverksetter for å overvåke sikkerhetsnivået etter at den har gitt
en sikkerhetsgodkjenning.

Artikkel 4

Artikkel 3

Tilsyn

Framgangsmåter for vurdering av søknader

Etter at de nasjonale sikkerhetsmyndighetene har
gitt en sikkerhetsgodkjenning, skal de føre tilsyn
med at infrastrukturforvaltningene fortsatte anvender
sikkerhetsstyringssystemet, og de skal anvende de prinsippene
for tilsyn som er angitt i vedlegg III.

1. Ved vurderingen av søknader om sikkerhetsgodkjenninger
som er inngitt etter at denne forordning er trådt i kraft, skal de
nasjonale sikkerhetsmyndighetene anvende framgangsmåten
angitt i vedlegg I til denne forordning når de vurderer om
søknadene er i samsvar med kravene i direktiv 2004/49/
EF. De nasjonale sikkerhetsmyndighetene skal også benytte
vurderingskriteriene angitt i vedlegg II til denne forordning.

Artikkel 5
Ikrafttredelse

2. Under vurderingen kan de nasjonale sikkerhetsmyndighetene godta at søkere forplikter seg til å foreta

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, 10. desember 2010.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

_____
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VEDLEGG I

Framgangsmåte for vurdering av samsvar med kravene for å få sikkerhetsgodkjenning som skal utstedes i
samsvar med artikkel 11 nr. 1 bokstav a) og b) i direktiv 2004/49/EF
1.

De framgangsmåtene som en nasjonal sikkerhetsmyndighet innfører for å motta og vurdere søknader og tildele
sikkerhetsgodkjenninger, skal bygge på følgende hovedprinsipper:
a) Innføring og gjennomgåelse av vurderingsprosessen
De nasjonale sikkerhetsmyndighetene skal utarbeide strukturerte og kontrollerbare prosesser som skal
gjennomføres av tilstrekkelig kvalifiserte personer. De skal undersøke søknadene nøye opp mot de
vurderingskriteriene for sikkerhetsstyringssystemer som er angitt i vedlegg II. De skal registrere og
begrunne alle beslutninger. Den nasjonale sikkerhetsmyndighetens samlede vurderingsprosess skal
regelmessig gjennomgås internt og forbedres fortløpende for å sikre at den forblir effektiv.
b) Vurderingsprosessens kvalitet
De nasjonale sikkerhetsmyndighetene skal overvåke kvaliteten på sin egen ytelse på viktige trinn i
behandlingen av søknader om sikkerhetsgodkjenninger.
c) Vurderingens omfang
Vurderingen skal skje på styringssystemnivå og være prosessdrevet. Dersom kontrollen avdekker mangler,
kan den nasjonale sikkerhetsmyndigheten utøve skjønn, og den skal angi hvilke punkter som må forbedres,
avhengig av avvikets art og hvor alvorlig det er. I siste instans skal den nasjonale sikkerhetsmyndigheten
utøve sin myndighet til å avslå en søknad.
Vurderingen skal:
–

stå i et rimelig forhold til risikoen ved, arten av og omfanget av søkerens virksomhet,

–

bygge på vurderinger av infrastrukturforvaltningens samlede evne til å drive sin virksomhet på en
sikker måte som beskrevet i dens sikkerhetsstyringssystem.

d) Frist for vurderingen
De nasjonale sikkerhetsmyndighetene skal fullføre vurderingen innen fristen fastsatt i artikkel 12 i
direktiv 2004/49/EF, og skal samtidig sikre at dokumentasjonen søkeren har framlagt, blir tilstrekkelig
kontrollert. Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten skal så snart det er praktisk mulig underrette
infrastrukturforvaltningen om viktige spørsmål som oppstår i vurderingsfasen.
e) Beslutningstaking under vurderingen
En beslutning om å godta eller avslå en søknad om sikkerhetsgodkjenning skal bygge på den
dokumentasjonen som søkeren har framlagt, og på hvorvidt det er dokumentert samsvar med de relevante
kravene.
2.

Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten skal vurdere om det vedlagte sammendraget av håndboken for
sikkerhetsstyringssystemet muliggjør en første vurdering av sikkerhetsstyringssystemets kvalitet og
egnethet, og skal avgjøre på hvilke områder det er nødvendige med ytterligere opplysninger. Den nasjonale
sikkerhetsmyndigheten kan som ledd i anmodningen om flere opplysninger, be om nærmere opplysninger i det
omfang den anser nødvendig for å kunne vurdere søknaden.

3.

Dersom det gis en sikkerhetsgodkjenning, skal det dokumenteres at søkerens sikkerhetsstyringssystem er i
samsvar med alle vurderingskriteriene.

4.

Dersom den nasjonale sikkerhetsmyndigheten har et spørsmål eller oppdager et mulig manglende samsvar
med kravene, skal den være spesifikk og hjelpe søkeren med å forstå hvilket detaljnivå som forventes i svaret.
For dette formål skal den:
a) vise nøyaktig til de relevante kriteriene og sikre at søkeren tydelig har forstått på hvilke områder søknaden
ikke er i samsvar med kravene,
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b) angi den relevante delen i de aktuelle forordningene, reglene og standardene,
c) forklare hvorfor vurderingskriteriet ikke er oppfylt,
d) inngå avtale om ytterligere forpliktelser, opplysninger og eventuell støttedokumentasjon som skal
framlegges, i det omfang som er nødvendig ut fra kriteriets detaljnivå, og angi både hvilke tiltak søkeren
må treffe for å rette opp mangelen og fristen for å oppfylle kravet,
e) angi områder som kan bli gjenstand for ny kontroll gjennom tilsyn etter at godkjenningen er tildelt.
______
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VEDLEGG II
Framgangsmåte for vurdering av samsvar med kravene for å få sikkerhetsgodkjenning som skal utstedes i
samsvar med artikkel 11 nr. 1 bokstav a) og b) i direktiv 2004/49/EF
A.

RISIKOKONTROLLTILTAK FOR ALLE TYPER RISIKO
INFRASTRUKTURFORVALTNINGENS VIRKSOMHET(2)

A.1

Det er innført framgangsmåter for å påvise risiko som er forbundet med jernbanedrift, herunder risiko som
direkte skyldes arbeidsoppgaver, arbeidets utforming eller arbeidsbelastning og andre organisasjoners eller
personers virksomhet.

A.2

Det er innført framgangsmåter for å utarbeide og gjennomføre risikokontrolltiltak.

A.3

Det er innført framgangsmåter for å overvåke hvor effektive risikokontrollordningene er, og for å gjennomføre
endringer når det er nødvendig.

A.4

Det er innført framgangsmåter for å fastslå behov for å samarbeide med andre enheter (for eksempel
jernbaneforetak, produsenter, leverandører av vedlikeholdstjenester, enheter med ansvar for vedlikehold,
innehavere av jernbanekjøretøyer, tjenesteytere og oppdragsgivere) når det er hensiktsmessig, på områder med
felles grensesnitt som vil kunne påvirke innføringen av egnede risikokontrolltiltak i samsvar med artikkel 4
nr. 3 i direktiv 2004/49/EF.

A.5

Det er innført framgangsmåter for omforent dokumentasjon og kommunikasjon med de relevante enhetene,
herunder fastsetting av roller og ansvarsområder for hver deltakende organisasjon samt spesifikasjoner for
utvekslingen av informasjon.

A.6

Det er innført framgangsmåter for å overvåke hvor effektive disse ordningene er, og for å gjennomføre
endringer når det er nødvendig.

B.

RISIKOKONTROLL I FORBINDELSE MED LEVERING AV VEDLIKEHOLDSTJENESTER OG
MATERIELL(3)

B.1.

Det er innført framgangsmåter for å utlede krav, standarder og prosesser som gjelder vedlikehold fra
sikkerhetsdata.

B.2.

Det er innført framgangsmåter for å tilpasse vedlikeholdsintervaller til arten og omfanget av den tjenesten som
ytes.

B.3.

Det er innført framgangsmåter for å sikre at ansvaret for vedlikehold er klart definert, for å fastslå hvilken
kompetanse som kreves til vedlikeholdsstillinger, og for å tildele egnede ansvarsnivåer.

B.4.

Det er innført framgangsmåter for å samle inn opplysninger om funksjonssvikt og feil som oppstår under den
daglige driften, og for å rapportere dem til de som er ansvarlige for vedlikehold.

B.5.

Det er innført framgangsmåter for å påvise og rapportere risikoer som oppstår på grunn av feil og
konstruksjonsmessig manglende samsvar eller funksjonssvikt i livssyklusen, til berørte parter.

B.6.

Det er innført framgangsmåter for å verifisere og kontrollere ytelsen og resultatene av vedlikehold for å sikre
at de er i samsvar med virksomhetens standarder.

C.

RISIKOKONTROLL I FORBINDELSE MED BRUK AV UNDERLEVERANDØRER OG KONTROLL AV
LEVERANDØRER(4)

C.1.

Det er innført framgangsmåter for å verifisere underleverandørers og leverandørers kompetanse.

C.2.

Det er innført framgangsmåter for å verifisere og kontrollere sikkerhetsnivået og de sikkerhetsmessige
resultatene av alle tjenester og produkter som det er inngått kontrakt om og som leveres enten av
underleverandøren eller leverandøren, for å sikre at de oppfyller kravene angitt i kontrakten.

(2)
(3)
(4)

Artikkel 9 nr. 2 i direktiv 2004/49/EF.
Artikkel 9 nr. 2 i direktiv 2004/49/EF.
Artikkel 9 nr. 2 i direktiv 2004/49/EF.
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C.3.

Ansvarsområdene og oppgavene knyttet til jernbanesikkerhet er klart definert, kjent og fordelt mellom
avtalepartene og mellom alle andre berørte parter.

C.4.

Det er innført framgangsmåter for å sikre at sikkerhetsrelaterte dokumenter og kontrakter kan spores.

C.5.

Det er innført framgangsmåter for å sikre at sikkerhetsoppgaver, herunder utveksling av sikkerhetsrelaterte
opplysninger, utføres av underleverandører eller leverandøren i samsvar med relevante krav angitt i kontrakten.

D.

RISIKO SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV VIRKSOMHET SOM UTØVES AV ANDRE PARTER UTENFOR
JERNBANESYSTEMET(5)

D.1.

Det er innført framgangsmåter for å påvise mulige risikoer fra parter utenfor jernbanesystemet, når det er
hensiktsmessig og rimelig.

D.2.

Det er innført framgangsmåter for å fastsette kontrolltiltak med sikte på å redusere risikoene som identifiseres
i samsvar med D1, såfremt de hører inn under søkerens ansvarsområde.

D.3.

Det er innført framgangsmåter for å overvåke hvor effektive tiltakene nevnt i D2 er, og for å gjennomføre
endringer der det er hensiktsmessig.

E.

DOKUMENTASJON AV SIKKERHETSSTYRINGSSYSTEMET

E.1.

Det foreligger en beskrivelse av virksomheten som tydelig angir driftens art, omfang og risiko.

E.2.

Det foreligger en beskrivelse av sikkerhetsstyringssystemets struktur, herunder fordelingen av roller og
ansvarsområder.

E.3.

Det foreligger en beskrivelse av framgangsmåtene i sikkerhetsstyringssystemet som kreves i henhold til
artikkel 9 i og vedlegg III til direktiv 2004/49/EF, som skal være i samsvar med arten og omfanget av de
tjenestene som ytes.

E.4.

Det gis en oversikt over og en kort beskrivelse av sikkerhetskritiske prosesser og oppgaver som er relevante
for virksomhetens/tjenestens art.

F.

ANSVARSFORDELING(6)

F.1.

Det foreligger en beskrivelse av hvordan samordning av virksomhet knyttet til sikkerhetsstyringssystemet i
hele organisasjonen er sikret, basert på dokumentert kunnskap og med hovedansvar på ledelsesnivå.

F.2.

Det er innført framgangsmåter for å sikre at personale med delegert ansvar i organisasjonen har myndighet,
kompetanse og tilstrekkelige ressurser til å utføre sine oppgaver.

F.3.

Sikkerhetsrelaterte ansvarsområder og ansvarsfordelingen med hensyn til de særskilte funksjonene som er
knyttet til dem, samt grensesnittene mellom dem, er klart definert.

F.4.

Det er innført en framgangsmåte for å sikre at sikkerhetsoppgaver er klart definert og delegeres til personale
med egnet kompetanse.

G.

SIKRING AV KONTROLL FRA LEDELSEN PÅ ULIKE NIVÅER(7)

G.1.

For hver sikkerhetsrelatert prosess i hele organisasjonen foreligger det en beskrivelse av hvordan
ansvarsområder er tildelt.

G.2.

Det er innført en framgangsmåte for regelmessig overvåking av hvordan oppgavene utføres, som skal foretas
av linjeledelsen, som må gripe inn dersom oppgavene ikke utføres på riktig måte.

G.3.

Det er innført framgangsmåter for å påvise og håndtere andre ledelsesaktiviteters virkning på
sikkerhetsstyringssystemet.

(5)
(6)
(7)

Artikkel 9 nr. 2 i direktiv 2004/49/EF.
Nr. 1 i vedlegg III til direktiv 2004/49/EF.
Nr. 1 i vedlegg III til direktiv 2004/49/EF.
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G.4.

Det er innført framgangsmåter for å sikre at de som er involvert i sikkerhetsstyringen, har et resultatansvar.

G.5.

Det er innført framgangsmåter for tildeling av ressurser til å utføre oppgavene i sikkerhetsstyringssystemet.

H.

PERSONALETS OG DERES REPRESENTANTERS DELTAKELSE PÅ ALLE NIVÅER(8)

H.1.

Det er innført framgangsmåter for å sikre at personalet og deres representanter blir tilstrekkelig representert
og hørt når det gjelder å definere, foreslå, gjennomgå og utvikle sikkerhetsaspekter ved driftsmetoder som kan
berøre personalet.

H.2.

Personalets deltakelse og høringsordninger skal dokumenteres.

I.

SIKRING AV FORTLØPENDE FORBEDRING(9)
Det er innført framgangsmåter for å sikre forløpende forbedring av sikkerhetsstyringssystemet, der det er
praktisk mulig, og disse skal omfatte følgende:
a) framgangsmåter for regelmessig gjennomgåelse av sikkerhetsstyringssystemet, etter det som anses
nødvendig,
b) framgangsmåter for å beskrive ordninger for å overvåke og analysere relevante sikkerhetsdata,
c) framgangsmåter for å beskrive hvordan påviste mangler skal rettes opp,
d) framgangsmåter for å beskrive gjennomføringen av nye sikkerhetsstyringsregler basert på utviklingen og
erfaringer som er gjort,
e) framgangsmåter for å beskrive hvordan resultatene fra interne revisjoner anvendes for å forbedre
sikkerhetsstyringssystemet.

J.

SIKKERHETSPOLITIKK SOM ER GODKJENT AV ORGANISASJONENS ØVERSTE LEDER OG
FORMIDLET TIL HELE PERSONALET(10)
Det foreligger et dokument som beskriver organisasjonens sikkerhetspolitikk, og som:
a) formidles til og gjøres tilgjengelig for alt personale, f.eks. gjennom organisasjonens intranett,
b) er hensiktsmessig ut fra tjenestens art og omfang,
c) er godkjent av organisasjonens øverste leder.

K.

ORGANISASJONENS KVALITATIVE OG KVANTITATIVE MÅL FOR VEDLIKEHOLD OG
FORBEDRING AV SIKKERHETEN OG PLANER OG FRAMGANGSMÅTER FOR Å NÅ DISSE
MÅLENE(11)

K.1.

Det er innført framgangsmåter for å fastsette relevante sikkerhetsmål som er i samsvar med den rettslige
rammen, og det foreligger et dokument som angir disse målene.

K.2.

Det er innført framgangsmåter for å fastsette relevante sikkerhetsmål som er i samsvar med arten og omfanget
av den jernbanedriften som omfattes og de relevante risikoene.

K.3.

Det er innført framgangsmåter for regelmessig å vurdere det samlede sikkerhetsnivået i forhold til
organisasjonens sikkerhetsmål og de sikkerhetsmålene som er fastsatt på medlemsstatsplan.

(8)
(9)
(10)
(11)

Nr. 1 i vedlegg III til direktiv 2004/49/EF.
Nr. 1 i vedlegg III til direktiv 2004/49/EF.
Nr. 2 bokstav a) i vedlegg III til direktiv 2004/49/EF.
Nr. 2 bokstav b) i vedlegg III til direktiv 2004/49/EF.
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K.4.

Det er innført framgangsmåter for regelmessig å overvåke og gjennomgå driftsrutiner gjennom:
a) innsamling av relevante sikkerhetsdata for å utlede tendenser i sikkerhetsnivået og vurdere hvordan
målene oppfylles,
b) tolking av relevante data og gjennomføring av nødvendige endringer.

K.5.

Infrastrukturforvaltningen har innført framgangsmåter for å utarbeide planer og framgangsmåter for å nå sine
mål.

L.

FRAMGANGSMÅTER FOR Å OVERHOLDE EKSISTERENDE, NYE OG ENDREDE TEKNISKE OG
DRIFTSMESSIGE STANDARDER ELLER ANDRE BESTEMMELSER(12)

L.1.

I forbindelse med sikkerhetsrelaterte krav som er relevante for driftens art og omfang, er det innført
framgangsmåter for å:
a) identifisere disse kravene og ajourføre relevante framgangsmåter for å gjenspeile endringer som er gjort i
dem (endringsstyring),
b) gjennomføre dem,
c) overvåke samsvar med dem,
d) treffe tiltak når manglende samsvar påvises.

L.2.

Det er innført framgangsmåter for å sikre at det personalet, de framgangsmåtene, de dokumentene, det utstyret
og det rullende materiellet som benyttes, er riktig for det planlagte formålet.

L.3.

Sikkerhetsstyringssystemet omfatter framgangsmåter for å sikre at vedlikehold utføres i samsvar med de
relevante kravene.

M.

FRAMGANGSMÅTER OG METODER FOR RISIKOVURDERING OG GJENNOMFØRING AV TILTAK
FOR RISIKOKONTROLL HVER GANG EN ENDRING AV DRIFTSVILKÅRENE ELLER INNFØRING
AV NYTT MATERIELL FØRER TIL NYE RISIKOER FOR INFRASTRUKTUREN ELLER DRIFTEN(13)

M.1.

Det er innført framgangsmåter for å styre endringer i utstyr, framgangsmåter, organisasjon, bemanning eller
grensesnitt.

M.2.

Det er innført framgangsmåter for risikovurdering for å styre endringer og for å anvende den felles
sikkerhetsmetoden for risikoevaluering og risikovurdering nevnt i kommisjonsforordning (EF) nr. 352/2009(14)
når det er nødvendig.

M.3.

Det er innført framgangsmåter for å anvende resultatene av risikovurderinger i andre prosesser i organisasjonen
og gjøre dem synlige for det relevante personalet.

N.

INNFØRING AV PROGRAMMER FOR OPPLÆRING AV PERSONALET OG SYSTEMER FOR
Å SIKRE AT PERSONALETS KOMPETANSE VEDLIKEHOLDES OG OPPGAVENE UTFØRES I
SAMSVAR MED DISSE(15)

N.1.

Det er innført et styringssystem for kompetanse som minst omfatter:
a) påvisning av hvilken kunnskap og hvilke ferdigheter som kreves til sikkerhetsrelaterte oppgaver,
b) utvelgelsesprinsipper (grunnleggende utdanningsnivå, psykisk og fysisk skikkethet som kreves),
c) grunnleggende opplæring og sertifisering av tilegnet kompetanse og ferdigheter,

(12)
(13)
(14)
(15)

Nr. 2 bokstav c) i vedlegg III til direktiv 2004/49/EF.
Nr. 2 bokstav d) i vedlegg III til direktiv 2004/49/EF.
EUT L 108 av 29.4.2009, s. 4.
Nr. 2 bokstav e) i vedlegg III til direktiv 2004/49/EF.
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d) løpende opplæring og regelmessig ajourføring av eksisterende kunnskap og ferdigheter,

e) regelmessige kompetansekontroller der det er hensiktsmessig,

f)

særlige tiltak ved ulykker/hendelser eller langt fravær fra arbeidet, etter behov/der det er hensiktsmessig,

g) særlig opplæring i sikkerhetsstyringssystemet for personale som er direkte involvert i å sikre at
sikkerhetsstyringssystemet fungerer.

N.2.

Det er innført framgangsmåter i styringssystemet for kompetanse for:

a) å identifisere stillinger som utfører sikkerhetsoppgaver,

b) å identifisere stillinger som medfører ansvar for å ta driftsmessige beslutninger i sikkerhetsstyringssystemet,

c) å sikre at personalet har den kunnskapen, de ferdighetene og den skikketheten (medisinsk og psykologisk)
som kreves for de oppgavene de skal utføre, og at de tar regelmessig etterutdanning/ajourføring,

d) å tildele de relevante oppgavene til personale som har egnet kompetanse,

e) å overvåke hvordan oppgavene utføres, og å gjennomføre korrigerende tiltak når dette er nødvendig.

O.

TILTAK FOR Å SIKRE TILSTREKKELIG INFORMASJONSFLYT I ORGANISASJONEN OG OM
NØDVENDIG MELLOM ORGANISASJONER SOM BENYTTER SAMME INFRASTRUKTUR(16)

O.1.

Det er innført framgangsmåter for å sikre at:

a) personalet har kunnskap om og forstår sikkerhetsstyringssystemet, og at opplysningene er lett tilgjengelige,
og

b) egnet dokumentasjon om sikkerhetsstyringssystemet gis til relevant sikkerhetspersonell.

O.2.

Det er innført framgangsmåter for å sikre at:

a) viktige driftsopplysninger er relevante og gyldige,

b) personalet er klar over at disse opplysningene finnes før de anvendes,

c) de er tilgjengelige for personalet og at kopier blir formelt overlevert til dem når det er nødvendig.

O.3.

Det er innført ordninger for deling av opplysninger mellom infrastrukturforvaltningen og andre jernbaneforetak.

P.

FRAMGANGSMÅTER OG FORMATER FOR HVORDAN SIKKERHETSOPPLYSNINGER SKAL
DOKUMENTERES, OG FASTSETTELSE AV FRAMGANGSMÅTER FOR KONTROLL MED
UTFORMINGEN AV VESENTLIGE SIKKERHETSOPPLYSNINGER(17)

P.1.

Det er innført framgangsmåter for å sikre at alle relevante sikkerhetsopplysninger er nøyaktige, fullstendige,
ensartede, lett forståelige, ajourført på egnet måte og behørig dokumentert.

(16) Nr. 2 bokstav f) i vedlegg III til direktiv 2004/49/EF.
(17) Nr. 2 bokstav g) i vedlegg III til direktiv 2004/49/EF.
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P.2.

Det er innført framgangsmåter for å:
a) utforme, framstille, distribuere og kontrollere endringer i all relevant sikkerhetsdokumentasjon,
b) motta, samle inn og lagre all relevant dokumentasjon/informasjon på papir eller med andre
registreringssystemer.

P.3.

Det er innført en framgangsmåte for kontroll med utformingen av vesentlige sikkerhetsopplysninger.

Q.

FRAMGANGSMÅTER SOM SIKRER AT ULYKKER, HENDELSER, NESTENULYKKER OG ANDRE
FARLIGE EPISODER RAPPORTERES, UNDERSØKES OG ANALYSERES, OG AT DE NØDVENDIGE
FOREBYGGENDE TILTAK TREFFES(18)

Q.1.

Det er innført framgangsmåter for å sikre at ulykker, hendelser, nestenulykker og andre farlige episoder:
a) rapporteres, loggføres, undersøkes og analyseres,
b) rapporteres til nasjonale organer i henhold til relevant lovgivning.

Q.2.

Det er innført framgangsmåter for å sikre at:
a) anbefalinger fra den nasjonale sikkerhetsmyndigheten, fra det nasjonale undersøkelsesorganet og fra
undersøkelser foretatt av bransjen eller internt, evalueres og gjennomføres dersom det er hensiktsmessig
eller fastsatt,
b) relevante rapporter/opplysninger fra andre jernbaneforetak, infrastrukturforvaltninger, enheter med
ansvar for vedlikehold og innehavere av jernbanekjøretøyer vurderes og tas hensyn til.

Q.3.

Det er innført framgangsmåter for å anvende og trekke lærdom av relevante opplysninger i forbindelse med
undersøkelsen av og årsakene til ulykker, hendelser, nestenulykker og andre farlige episoder, og når det er
nødvendig, for å treffe forebyggende tiltak.

R.

PLANER FOR TILTAK, VARSLING OG INFORMASJON I NØDSSITUASJONER, VEDTATT ETTER
SAMTYKKE FRA VEDKOMMENDE OFFENTLIGE MYNDIGHETER(19)

R.1.

Et dokument identifiserer alle typer nødssituasjoner, herunder driftsforstyrrelser, og det er innført
framgangsmåter for å identifisere nye typer nødssituasjoner.

R.2.

Det er innført framgangsmåter slik at det for hver identifisert type nødssituasjon kan sikres at:
a) beredskapstjenestene umiddelbart kan kontaktes,
b) beredskapstjenestene får alle relevante opplysninger, både på forhånd, for å forberede beredskapsinnsatsen,
og når en nødssituasjon oppstår.

R.3.

Alle parters roller og ansvarsområder er identifisert og angitt i et dokument.

R.4.

Planer for tiltak, varsling og informasjon foreligger og omfatter:
a) framgangsmåter for å varsle alt personale med ansvar for håndtering av nødssituasjoner,
b) ordninger for å formidle disse framgangsmåtene til alle parter, herunder instrukser for nødssituasjoner til
passasjerene,
c) ordninger for å kontakte kvalifisert personale umiddelbart slik at de kan treffe nødvendige beslutninger.

(18) Nr. 2 bokstav h) i vedlegg III til direktiv 2004/49/EF.
(19) Nr. 2 bokstav i) i vedlegg III til direktiv 2004/49/EF.
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R.5.

Det foreligger et dokument som beskriver hvordan ressurser og midler er fordelt, og hvordan opplæringskrav
er identifisert.

R.6.

Det er innført framgangsmåter for å gjenopprette normal drift så raskt som mulig.

R.7.

Det er innført framgangsmåter for prøving av beredskapsplaner i samarbeid med andre parter med sikte på
opplæring av togpersonale, prøving av framgangsmåter, å påvise svake punkter og kontrollere hvordan mulige
nødssituasjoner håndteres.

R.8.

Det er innført framgangsmåter for å samordne beredskapsplaner med jernbaneforetak som utøver drift på
organisasjonens infrastruktur og all annen infrastruktur som denne har et grensesnitt mot.

R.9.

Det er innført ordninger for om nødvendig å stanse drift og jernbanetrafikk umiddelbart, og å underrette alle
berørte parter om de tiltak som er truffet.

S.

BESTEMMELSER
SYSTEMET(20)

S.1.

Det er innført et internt revisjonssystem som er uavhengig, upartisk og gir innsynsmulighet.

S.2.

Det foreligger en oversikt over planlagte interne revisjoner som kan endres avhengig av resultatene av tidligere
revisjoner og kontroll av ytelsen.

S.3.

Det er innført framgangsmåter for å identifisere og velge ut tilstrekkelig kvalifiserte revisorer.

S.4.

Det er innført framgangsmåter for å:

OM

REGELMESSIG

INTERN

REVISJON

AV

SIKKERHETSSTYRINGS-

a) analysere og evaluere resultatene av revisjonene,
b) anbefale oppfølgingstiltak,
c) følge opp tiltakenes effektivitet,
d) dokumentere utførelsen av revisjoner og resultatene av dem.
S.5.

Det er innført framgangsmåter for å sikre at den øverste ledelsen er kjent med resultatene av revisjonene og tar
det overordnede ansvaret for å gjennomføre endringer i sikkerhetsstyringssystemet.

S.6.

Det foreligger et dokument som viser hvordan revisjoner er planlagt i forbindelse med rutinemessige
kontrolltiltak for å sikre samsvar med interne framgangsmåter og standarder.

T.

SIKKER UTFORMING AV JERNBANEINFRASTRUKTUREN(21)

T.1.

Det er innført framgangsmåter for å sikre sikker utforming av infrastrukturen i hele infrastrukturens levetid,
noe som også omfatter utforming og installasjon.

T.2.

Det er innført framgangsmåter som tar hensyn til tekniske endringer av infrastrukturen og håndteringen av
slike endringer.

T.3.

Det er innført framgangsmåter som viser at relevante regler som omfatter utforming av infrastrukturen og
eventuelle nasjonale sikkerhetsmetoder er identifisert, og at søkeren kan overholde disse.

(20) Nr. 2 bokstav j) i vedlegg III til direktiv 2004/49/EF.
(21) Artikkel 11 nr. 1 bokstav b) i direktiv 2004/49/EF.
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U.

SIKKER DRIFT AV INFRASTRUKTUREN(22)

U.1.

Det er innført framgangsmåter for å sikre sikker forvaltning og drift av infrastrukturen, idet det tas hensyn til
antall, type og omfang av operatører som yter tjenester på jernbanenettet, herunder all nødvendig samhandling,
avhengig av driftens kompleksitet.

U.2.

Det er innført framgangsmåter som viser hvordan sikkerheten håndteres ved infrastrukturens fysiske og/eller
driftsmessige grenser.

U.3.

Det er innført framgangsmåter som viser hvordan samarbeid og samordning faktisk håndteres, både under
normale forhold og i nødssituasjoner.

U.4.

Det er innført framgangsmåter som viser at regler som omfatter sikker drift og forvaltning av infrastrukturen
og grensesnittene mellom infrastruktur og jernbanekjøretøyer, er identifisert, og at søkeren kan overholde
disse.

V.

LEVERING AV VEDLIKEHOLDSTJENESTER OG MATERIELL(23)

V.1.

Det er innført framgangsmåter for å sikre at vedlikehold av infrastrukturen skjer på en sikker måte, herunder
tydelig kontroll av forvaltningen og dokumentert revisjon og inspeksjon.

V.2.

Det er innført framgangsmåter som sikrer at vedlikehold av infrastrukturen oppfyller jernbanenettets særlige
behov.

V.3.

Det er innført framgangsmåter som viser at regler som omfatter levering av vedlikeholdstjenester og materiell
er identifisert, og at søkeren kan overholde disse.

W.

VEDLIKEHOLD OG DRIFT AV TRAFIKKSTYRINGS- OG SIGNALSYSTEMET(24)

W.1.

Det er innført framgangsmåter for å sikre at trafikkstyrings- og signalsystemet blir drevet og vedlikeholdt slik
at det sikrer sikker drift av jernbanen.

W.2.

Det er innført framgangsmåter for sikre at eksisterende, nye og endrede tekniske og driftsmessige standarder
blir overholdt.

W.3.

Det er innført framgangsmåter som viser hvordan sikkerheten blir håndtert ved trafikkstyrings- og
signalsystemets fysiske og/eller driftsmessige grenser, herunder og om nødvendig hvordan samarbeid
håndteres.

W.4.

Det er innført framgangsmåter som viser at regler som omfatter sikker drift og vedlikehold av trafikkstyringsog signalsystemet er identifisert, og at søkeren kan overholde disse.
______

(22) Artikkel 11 nr. 1 bokstav b) i direktiv 2004/49/EF.
(23) Artikkel 11 nr. 1 bokstav b) i direktiv 2004/49/EF.
(24) Artikkel 11 nr. 1 bokstav b) i direktiv 2004/49/EF.
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VEDLEGG III
Prinsipper for tilsyn etter tildeling av en godkjenning
1.

De nasjonale sikkerhetsmyndighetenes metode for tilsyn med samsvar med kravene som nevnt i artikkel 4 nr. 1
og artikkel 16 nr. 2 bokstav e) i direktiv 2004/49/EF skal bygge på prinsippene nedenfor. Disse prinsippene får
anvendelse på rammen for tilsynsvirksomhet som helhet og på enkeltsaker innenfor denne rammen.

2.

De nasjonale sikkerhetsmyndighetene skal anvende prinsippet om forholdsmessighet mellom håndheving og risiko.
Tiltak som treffes av en nasjonal sikkerhetsmyndighet for å oppnå samsvar eller for å stille infrastrukturforvaltningen
til ansvar for at de ikke overholder sine rettslige forpliktelser, skal stå i forhold til sikkerhetsrisikoene ved eller den
mulige alvorsgraden av manglende samsvar, herunder faktisk eller potensiell skade.

3.

De nasjonale sikkerhetsmyndighetene skal anvende prinsippet om konsistent anvendelse i framgangsmåten for å
sikre at en nasjonal sikkerhetsmyndighet under likeartede omstendigheter anvender en likeartet metode for å nå
samme mål.

4.

Den nasjonale sikkerhetsmyndighetens tilsynsvirksomhet skal hovedsakelig være rettet mot den type virksomhet
som en nasjonal sikkerhetsmyndighet mener gir opphav til de mest alvorlige risikoene, eller der det er minst
kontroll med farer. For dette formål skal den nasjonale sikkerhetsmyndigheten ha metoder og myndighet til å
vurdere infrastrukturforvaltningens sikkerhetsnivå i den daglige driften.

5.

De nasjonale sikkerhetsmyndighetene skal definere prioriteringene for hvordan deres ressurser skal kunne
brukes mest effektivt, men beslutningen om hvordan dette best kan gjøres, treffes av hver enkelt nasjonale
sikkerhetsmyndighet. Tiltak skal være rettet mot dem som er ansvarlige for risikoen, og som er best egnet til å
kontrollere den.

6.

De nasjonale sikkerhetsmyndighetene skal anvende prinsippet om åpenhet for å hjelpe infrastrukturforvaltningene
til å forstå hva som forventes av dem (herunder hva de bør og ikke bør gjøre), og hva de kan forvente av den
nasjonale sikkerhetsmyndigheten.

7.

De nasjonale sikkerhetsmyndighetene skal være ansvarlige for sine beslutninger i samsvar med artikkel 17 nr. 3 i
direktiv 2004/49/EF. De nasjonale sikkerhetsmyndighetene skal derfor ha retningslinjer og prinsipper som de kan
bli vurdert på grunnlag av. De nasjonale sikkerhetsmyndighetene skal dessuten også ha en ordning for behandling
av klager.

8.

De nasjonale sikkerhetsmyndighetene skal utarbeide samarbeidsordninger seg i mellom for å utveksle opplysninger
med hverandre og for å samordne tiltak mot brudd på sikkerhetsreglene. De nasjonale sikkerhetsmyndighetene skal
dessuten utarbeide samarbeidsordninger med andre vedkommende myndigheter for å utveksle opplysninger og
utforme ensartede tilnærminger til saker som har innvirkning på jernbanesikkerheten.
____________
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1158/2010
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2016/EØS/12/47

av 9. desember 2010
om en felles sikkerhetsmetode for vurdering av samsvar med krav for å få sikkerhetssertifikater
for jernbane(*)
GCU (General Contract of Use), sikre at det for hvert
kjøretøy finnes en enhet som er ansvarlig for vedlikehold
av det, i samsvar med artikkel 14a i direktiv 2004/49/EF.
Kontrakten mellom partene bør angi hvilke opplysninger
det er nødvendig at foretakene utveksler for å sikre sikker
drift av kjøretøyene.

EUROPAKOMMISJONEN HAR —
under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/
EF om sikkerhet på Fellesskapets jernbaner og om endring av
rådsdirektiv 95/18/EF om lisenser til jernbaneforetak og direktiv
2001/14/EF om fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet,
innkreving av avgifter for bruk av jernbaneinfrastruktur og
sikkerhetssertifisering (jernbanesikkerhetsdirektivet)(1), særlig
artikkel 6 nr. 1,

4)

Ved vurderingen av om produkter eller tjenester
som underleverandører eller leverandører leverer
til
jernbaneforetak,
for
eksempel
tjenester
ved opplæringssentre godkjent i samsvar med
europaparlaments‑ og rådsdirektiv 2007/59/EF av
23. oktober 2007 om sertifisering av lokomotivførere som
fører lokomotiver og tog på jernbanenettet i Fellesskapet(2),
oppfyller sikkerhetskravene, kan godkjenninger eller
sertifikater tildelt til underleverandører eller leverandører
i samsvar med relevante unionsregler, anses som gyldig
dokumentasjon. Sertifisering av enheter som er ansvarlig
for vedlikehold i samsvar med artikkel 14a i direktiv
2004/49/EF, kan også anses som gyldig dokumentasjon.
Til det europeiske sertifiseringssystemet trer i kraft, kan
sertifikater tildelt på grunnlag av programerklæringen
om fastsettelse av de grunnleggende prinsippene for et
felles system for sertifisering av enheter med ansvar for
vedlikehold av godsvogner(3) som ble undertegnet 14. mai
2009, anses som gyldig dokumentasjon ved vurderingen
av samsvar med de relevante sikkerhetskravene.

5)

De nasjonale sikkerhetsmyndighetene vurderer et
jernbaneforetaks evne til å oppfylle alle krav som gjelder
for å drive virksomhet i sin alminnelighet og på det
spesifikke jernbanenettet som foretaket søker om sertifikat
for, ved å vurdere dets samlede sikkerhetsstyringssystem.

6)

Hver nasjonale sikkerhetsmyndighet bør innføre ordninger
for å undersøke om resultatene som angis i søknaden om
et sikkerhetssertifikat, oppnås i driften etter at sertifikatet
er tildelt, og om alle nødvendige krav oppfylles
fortløpende i samsvar med artikkel 16 nr. 2 bokstav f) og
artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2004/49/EF. Derfor kreves det
at det innføres en ordning for tilsyn etter tildeling som
bygger på viktige grunnleggende prinsipper, for å sikre
at de nasjonale sikkerhetsmyndighetene anvender en
harmonisert metode i hver medlemsstat.

(2)
(3)

EUT L 315 av 3.12.2007, s. 51.
http://ec.europa.eu/transport/rail/interoperability/doc/signed_mou_on_ecm.
pdf

under henvisning til Det europeiske jernbanebyrås anbefaling
ERA/REC/SAF/09-2009 om en felles sikkerhetsmetode for
samsvarsvurdering, framlagt for Kommisjonen 18. september
2009, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

Ved direktiv 2004/49/EF er det fastsatt en ramme for
like vilkår for alle jernbaneforetak, gjennom anvendelse
av like krav til sikkerhetssertifisering i hele Unionen.
Formålet med den felles sikkerhetsmetoden er å opprette
en ramme for de nasjonale sikkerhetsmyndighetenes
harmonisering av kriteriene for beslutningstaking i
hele Unionen, i samsvar med artikkel 17 nr. 4 i direktiv
2004/49/EF.

2)

Det er nødvendig å fastsette en metode som de
nasjonale sikkerhetsmyndighetene kan anvende for å
vurdere hensiktsmessigheten av de framgangsmåtene
som jernbaneforetakene følger for å oppfylle
harmoniseringskravene for å få sikkerhetssertifikater
del A utstedt i samsvar med artikkel 10 nr. 2 bokstav a)
og sikkerhetssertifikater del B utstedt i samsvar med
artikkel 10 nr. 2 bokstav b) i direktiv 2004/49/EF. De
kriteriene som de nasjonale sikkerhetsmyndighetene
skal anvende ved sin vurdering, bør defineres, og de
framgangsmåtene som skal følges, bør fastsettes.

3)

Med hensyn til samsvar med sikkerhetskravet om
at ansvar for vedlikehold av jernbanekjøretøyer bør
være klart definert, bør et jernbaneforetak som ikke er
den enheten som er ansvarlig for vedlikehold av alle
kjøretøyer det anvender, gjennom egnede avtaler, som

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 326 av 10.12.2010, s. 11, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 146/2011 av 2. desember 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til
Den europeiske unions tidende nr. 15 av 15.3.2012, s. 35.
(1) EUT L 164 av 30.4.2004, s. 44.
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Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 27 nr. 1 i direktiv
2004/49/EF —
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i kraft, skal de nasjonale sikkerhetsmyndighetene anvende
framgangsmåten angitt i vedlegg I til denne forordning,
når de vurderer om søknadene er i samsvar med kravene i
direktiv 2004/49/EF. De nasjonale sikkerhetsmyndighetene
skal anvende vurderingskriteriene angitt i vedlegg II til
denne forordning når det gjelder sikkerhetssertifikater
utstedt i samsvar med artikkel 10 nr. 3 i direktiv 2004/49/
EF, og vurderingskriteriene angitt i vedlegg III til denne
forordning når det gjelder sikkerhetssertifikater utstedt i
samsvar med artikkel 10 nr. 4 i direktiv 2004/49/EF. Disse
kriteriene skal også anvendes når sikkerhetssertifikatene
fornyes i samsvar med artikkel 10 nr. 5 i direktiv 2004/49/EF.

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Formål
Ved denne forordning fastsettes en felles sikkerhetsmetode for
vurdering av samsvar med kravene for å få sikkerhetssertifikater,
som nevnt i artikkel 6 nr. 3 bokstav b) i direktiv 2004/49/EF.

2. Under
vurderingen
kan
de
nasjonale
sikkerhetsmyndighetene godta at søkere forplikter seg til
å foreta risikohåndtering gjennom inngåelse av kontrakter
med tredjemenn. I kontraktene skal det også angis hvilke
opplysninger det er nødvendig å utveksle for å sikre sikker drift
av kjøretøyer, særlig på områder knyttet til vedlikehold.

Den felles sikkerhetsmetoden omfatter:
a) en framgangsmåte og kriterier for vurdering av søknader fra
jernbaneforetak om sikkerhetssertifikater nevnt i artikkel 10
nr. 2 i direktiv 2004/49/EF, som angitt i vedlegg I, II og III
til denne forordning,

3. Produkter eller tjenester som underleverandører
eller leverandører leverer til jernbaneforetak, skal antas å
oppfylle sikkerhetskravene dersom underleverandørene,
leverandørene eller produktene er sertifisert i samsvar med
relevante sertifiseringsordninger opprettet i henhold til
Unionsregelverket, for levering av slike produkter og tjenester.

b) prinsipper for tilsyn med samsvar med kravene i direktiv
2004/49/EF etter at den nasjonale sikkerhetsmyndigheten
har tildelt sertifikatet, som angitt i vedlegg IV til denne
forordning.

Artikkel 4
Tilsyn

Artikkel 2

Etter at de nasjonale sikkerhetsmyndighetene har
tildelt et sikkerhetssertifikat, skal de både når det
gjelder sikkerhetssertifikater del A og del B, føre
tilsyn med at jernbaneforetakene fortsatt anvender
sikkerhetsstyringssystemet, og de skal anvende de prinsippene
for tilsyn som er angitt i vedlegg IV.

Definisjon
I denne forordning menes med «tilsyn» de ordningene som den
nasjonale sikkerhetsmyndigheten iverksetter for å overvåke
sikkerhetsnivået etter at den har tildelt et sikkerhetssertifikat.
Artikkel 3

Artikkel 5

Framgangsmåter for vurdering av søknader

Ikrafttredelse

1. Ved vurderingen av søknader om både sikkerhetssertifikater
del A og del B som er inngitt etter at denne forordning er trådt

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, 9. desember 2010.

For Kommisjonen
President
José Manuel BARROSO
______

Nr. 12/506

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG I

Framgangsmåte for vurdering av samsvar med kravene for å få sikkerhetssertifikater som skal utstedes i
samsvar med artikkel 10 nr. 2 bokstav a) og b) i direktiv 2004/49/EF
1.

De framgangsmåtene som en nasjonal sikkerhetsmyndighet innfører for å motta og vurdere søknader og tildele
sikkerhetssertifikater, skal bygge på følgende hovedprinsipper:
a) Innføring og gjennomgåelse av vurderingsprosessen
De nasjonale sikkerhetsmyndighetene skal utarbeide strukturerte og kontrollerbare prosesser som skal
gjennomføres av tilstrekkelig kvalifiserte personer. De skal undersøke søknadene nøye opp mot de
vurderingskriteriene for sikkerhetsstyringssystemer som er angitt i vedlegg II og III. De skal registrere
og begrunne alle beslutninger. Den nasjonale sikkerhetsmyndighetens samlede vurderingsprosess skal
regelmessig gjennomgås internt og forbedres fortløpende for å sikre at den forblir effektiv.
b) Vurderingsprosessens kvalitet
De nasjonale sikkerhetsmyndighetene skal overvåke kvaliteten på sin egen ytelse på viktige trinn i behandlingen
av søknader om sikkerhetssertifikater.
c) Vurderingens omfang
Vurderingen skal skje på styringssystemnivå og være prosessdrevet. Dersom kontrollen avdekker mangler,
kan den nasjonale sikkerhetsmyndigheten utøve skjønn, og den skal angi hvilke punkter som må forbedres,
avhengig av avvikets art og hvor alvorlig det er. I siste instans skal den nasjonale sikkerhetsmyndigheten utøve
sin myndighet til å avslå en søknad.
Vurderingen skal:
–

stå i et rimelig forhold til risikoene ved, arten av og omfanget av søkerens virksomhet,

–

bygge på vurderinger av jernbaneforetakets samlede evne til å drive sin virksomhet på en sikker måte som
beskrevet i dets sikkerhetsstyringssystem.

d) Frist for vurderingen
De nasjonale sikkerhetsmyndighetene skal fullføre vurderingen innen fristen fastsatt i artikkel 12 i direktiv
2004/49/EF, og skal samtidig sikre at dokumentasjonen søkeren har framlagt, blir tilstrekkelig kontrollert. Den
nasjonale sikkerhetsmyndigheten skal så snart det er praktisk mulig, underrette jernbaneforetakene om viktige
spørsmål som oppstår i vurderingsfasen.
e) Beslutningstaking under vurderingen
En beslutning om å godta eller avslå en søknad om sikkerhetssertifikat eller godkjenning skal bygge på den
dokumentasjonen som søkeren har framlagt, og på hvorvidt det er dokumentert samsvar med de relevante
kravene.
2.

Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten skal vurdere om søknaden om sikkerhetssertifikat er i samsvar med
kommisjonsforordning (EF) nr. 653/2007(4).

3.

Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten skal særlig vurdere om det vedlagte sammendraget av håndboken for
sikkerhetsstyringssystemet muliggjør en første vurdering av sikkerhetsstyringssystemets kvalitet og egnethet, og
skal avgjøre på hvilke områder det er nødvendig med ytterligere opplysninger. Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten
kan som ledd i anmodningen om flere opplysninger, be om nærmere opplysninger i det omfang den anser nødvendig
for å kunne vurdere søknaden.

4.

Dersom det tildeles et sikkerhetssertifikat, skal det dokumenteres at søkerens sikkerhetsstyringssystem er i samsvar
med alle vurderingskriteriene.

(4)

EUT L 153 av 14.6.2007, s. 9.
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5.

Dersom den nasjonale sikkerhetsmyndigheten har et spørsmål eller oppdager et mulig manglende samsvar med
kravene, skal den være spesifikk og hjelpe søkeren med å forstå hvilket detaljnivå som forventes i svaret. For dette
formål skal den:
a) vise nøyaktig til de relevante kriteriene og sikre at søkeren tydelig har forstått på hvilke områder søknaden
ikke er i samsvar med kravene,
b) angi den relevante delen i de aktuelle forordningene, reglene og standardene,
c) forklare hvorfor vurderingskriteriet ikke er oppfylt,
d) inngå avtale om ytterligere forpliktelser, opplysninger og eventuell støttedokumentasjon som skal framlegges,
i det omfang som er nødvendig ut fra kriteriets detaljnivå, og angi både hvilke tiltak søkeren må treffe for å
rette opp mangelen og fristen for å oppfylle kravet,
e) angi områder som kan bli gjenstand for ny kontroll gjennom tilsyn etter at sertifikatet er tildelt.

6.

Dersom et jernbaneforetak søker om både sikkerhetssertifikat del A og del B samtidig, skal den nasjonale
sikkerhetsmyndigheten sikre at del A tildeles først, eller at begge sertifikatene tildeles samtidig, som fastsatt i
forordning (EF) nr. 653/2007. De nasjonale sikkerhetsmyndighetene skal likevel fastsette en framgangsmåte for
hvordan søknadsskjemaet skal brukes (særlig forsiden på vedleggene) dersom en ny søknad for begge sertifikater
framlegges samtidig.

7.

De alminnelige framgangsmåtene for vurdering av søknader om sikkerhetssertifikater skal også anvendes på
søknader om sikkerhetssertifikater som nevnt i artikkel 10 nr. 2 bokstav b) i direktiv 2004/49/EF.

8.

En nasjonal sikkerhetsmyndighets vurdering av en søknad om sikkerhetssertifikat nevnt i artikkel 10 nr. 2 bokstav b)
i direktiv 2004/49/EF skal bare gjelde et jernbaneforetaks evne til å oppfylle de kravene som er nødvendige for å
drive virksomhet på det spesifikke jernbanenettet det søkes om sertifikat for, ved å anvende de framgangsmåtene
det har innført for å få sertifikat del A.

9.

Disse vurderingskriteriene skal bygge på at de resultatene som framkommer ved anvendelsen av framgangsmåtene
eller prosessene for driftsstyring på et spesifikt jernbanenett, er dokumentert, og at det er inngått en forpliktelse om
å gjennomføre dem. For å kontrollere om kriteriene er oppfylt, kan den nasjonale sikkerhetsmyndigheten anmode
jernbaneforetaket om å framlegge en kopi av dokumentasjonen det har til hensikt å anvende.

10. De nasjonale sikkerhetsmyndighetene skal samarbeide for å behandle spørsmål om manglende samsvar med
vurderingskriteriene for sertifikater del B, eller for å behandle spørsmål som gjelder søknader om sertifikater del B.
En nasjonal sikkerhetsmyndighet som vurderer en søknad om sertifikat del B, skal samarbeide med den nasjonale
sikkerhetsmyndigheten som utstedte del A, for å drøfte og bli enige om hvilke tiltak hver enkelt eventuelt skal
treffe for å sikre samsvar med vurderingskriteriene for sertifikater del B.
______
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VEDLEGG II
Kriterier for vurdering av samsvar med kravene for å få sikkerhetssertifikater som skal utstedes i
samsvar med artikkel 10 nr. 2 bokstav a) i direktiv 2004/49/EF, knyttet til jernbaneforetakets
sikkerhetsstyringssystem beskrevet i artikkel 9 i og vedlegg III til nevnte direktiv
A.

RISIKOKONTROLLTILTAK FOR ALLE
JERNBANEFORETAKETS VIRKSOMHET(5)

A.1

Det er innført framgangsmåter for å påvise risiko som er forbundet med jernbanedrift, herunder risiko som
direkte skyldes arbeidsoppgaver, arbeidets utforming eller arbeidsbelastning og andre organisasjoners eller
personers virksomhet.

A.2

Det er innført framgangsmåter for å utarbeide og gjennomføre risikokontrolltiltak.

A.3

Det er innført framgangsmåter for å overvåke hvor effektive risikokontrollordningene er, og for å gjennomføre
endringer når det er nødvendig.

A.4

Det er innført framgangsmåter for å fastslå behov for å samarbeide med andre enheter (for eksempel
infrastrukturforvaltninger, jernbaneforetak, produsenter, leverandører av vedlikeholdstjenester, enheter med ansvar
for vedlikehold, innehavere av jernbanekjøretøyer, tjenesteytere og oppdragsgivere) når det er hensiktsmessig, på
områder med felles grensesnitt som vil kunne påvirke innføringen av egnede risikokontrolltiltak i samsvar med
artikkel 4 nr. 3 i direktiv 2004/49/EF.

A.5

Det er innført framgangsmåter for omforent dokumentasjon og kommunikasjon med de relevante enhetene,
herunder fastsetting av roller og ansvarsområder for hver deltakende organisasjon samt spesifikasjoner for
utveksling av opplysninger.

A.6

Det er innført framgangsmåter for å overvåke hvor effektive disse ordningene er, og for å gjennomføre endringer
når det er nødvendig.

B.

RISIKOKONTROLL I FORBINDELSE MED LEVERING AV VEDLIKEHOLDSTJENESTER OG
MATERIELL(6)

B.1

Det er innført framgangsmåter for å utlede krav, standarder og prosesser som gjelder vedlikehold fra sikkerhetsdata
og fra tildelingen av rullende materiell.

B.2

Det er innført framgangsmåter for å tilpasse vedlikeholdsintervaller til arten og omfanget av den tjenesten som
ytes og/eller data fra rullende materiell.

B.3

Det er innført framgangsmåter for å sikre at ansvaret for vedlikehold er klart definert, for å fastslå hvilken
kompetanse som kreves til vedlikeholdsstillinger, og for å tildele egnede ansvarsnivåer.

B.4

Det er innført framgangsmåter for å samle inn opplysninger om funksjonssvikt og feil som oppstår under den
daglige driften, og for å rapportere dem til de som er ansvarlige for vedlikehold.

B.5

Det er innført framgangsmåter for å påvise og rapportere risikoer som oppstår på grunn av feil og
konstruksjonsmessig manglende samsvar eller funksjonssvikt i livssyklusen, til berørte parter.

B.6

Det er innført framgangsmåter for å verifisere og kontrollere ytelsen og resultatene av vedlikehold for å sikre at
de er i samsvar med virksomhetens standarder.

C.

RISIKOKONTROLL I FORBINDELSE MED BRUKEN AV UNDERLEVERANDØRER OG KONTROLL
AV LEVERANDØRER(7)

C.1

Det er innført framgangsmåter for å verifisere underleverandørers og leverandørers kompetanse.

C.2

Det er innført framgangsmåter for å verifisere og kontrollere sikkerhetsnivået og de sikkerhetsmessige resultatene
av alle tjenester og produkter som det er inngått kontrakt om og som leveres enten av underleverandøren eller
leverandøren, for å sikre at de oppfyller kravene angitt i kontrakten.

(5)
(6)
(7)

Artikkel 9 nr. 2 i direktiv 2004/49/EF.
Artikkel 9 nr. 2 i direktiv 2004/49/EF.
Artikkel 9 nr. 2 i direktiv 2004/49/EF.
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C.3

Ansvarsområdene og oppgavene knyttet til jernbanesikkerhet er klart definert, kjent og fordelt mellom
avtalepartene og mellom alle andre berørte parter.

C.4

Det er innført framgangsmåter for å sikre at sikkerhetsrelaterte dokumenter og kontrakter kan spores.

C.5

Det er innført framgangsmåter for å sikre at sikkerhetsoppgaver, herunder utveksling av sikkerhetsrelaterte
opplysninger, utføres av underleverandører eller leverandøren i samsvar med relevante krav angitt i kontrakten.

D.

RISIKOER SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV VIRKSOMHET SOM UTØVES AV ANDRE PARTER
UTENFOR JERNBANESYSTEMET(8)

D.1

Det er innført framgangsmåter for å påvise mulige risikoer fra parter utenfor jernbanesystemet, når det er
hensiktsmessig og rimelig.

D.2

Det er innført framgangsmåter for å fastsette kontrolltiltak med sikte på å redusere risikoene som identifiseres i
samsvar med D1, såfremt de hører inn under søkerens ansvarsområde.

D.3

Det er innført framgangsmåter for å overvåke hvor effektive tiltakene nevnt i D2 er, og for å gjennomføre
endringer der det er hensiktsmessig.

E.

DOKUMENTASJON AV SIKKERHETSSTYRINGSSYSTEMET

E.1

Det foreligger en beskrivelse av virksomheten som tydelig angir driftens art, omfang og risiko.

E.2

Det foreligger en beskrivelse av sikkerhetsstyringssystemets struktur, herunder fordelingen av roller og
ansvarsområder.

E.3

Det foreligger en beskrivelse av framgangsmåtene i sikkerhetsstyringssystemet som kreves i henhold til artikkel 9
i og vedlegg III til direktiv 2004/49/EF, som skal være i samsvar med arten og omfanget av de tjenestene som
ytes.

E.4

Det gis en oversikt over og kort beskrivelse av sikkerhetskritiske prosesser og oppgaver som er relevante for
virksomhetens/tjenestens art.

F.

ANSVARSFORDELING(9)

F.1

Det foreligger en beskrivelse av hvordan samordning av virksomhet knyttet til sikkerhetsstyringssystemet i hele
organisasjonen er sikret, basert på dokumentert kunnskap og med hovedansvar på ledelsesnivå.

F.2

Det er innført framgangsmåter for å sikre at personale med delegert ansvar i organisasjonen har myndighet,
kompetanse og tilstrekkelige ressurser til å utføre sine oppgaver.

F.3

Sikkerhetsrelaterte ansvarsområder og ansvarsfordelingen med hensyn til de særskilte funksjonene som er
knyttet til dem, samt grensesnittene mellom dem, er klart definert.

F.4

Det er innført en framgangsmåte for å sikre at sikkerhetsoppgaver er klart definert og delegeres til personale med
egnet kompetanse.

G.

SIKRING AV KONTROLL FRA LEDELSEN PÅ ULIKE NIVÅER(10)

G.1

For hver sikkerhetsrelatert prosess i hele organisasjonen foreligger det en beskrivelse av hvordan ansvarsområder
er tildelt.

G.2

Det er innført en framgangsmåte for regelmessig overvåking av hvordan oppgavene utføres, som skal foretas av
linjeledelsen, som må gripe inn dersom oppgavene ikke utføres på riktig måte.

G.3

Det er innført framgangsmåter for å påvise og håndtere andre ledelsesaktiviteters virkning på
sikkerhetsstyringssystemet.

(8) Artikkel 9 nr. 2 i direktiv 2004/49/EF.
(9) Nr. 1 i vedlegg III til direktiv 2004/49/EF.
(10) Nr. 1 i vedlegg III til direktiv 2004/49/EF.
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G.4

Det er innført framgangsmåter for å sikre at de som er involvert i sikkerhetsstyringen, har et resultatansvar.

G.5

Det er innført framgangsmåter for tildeling av ressurser til å utføre oppgavene i sikkerhetsstyringssystemet.

H.

PERSONALETS OG DERES REPRESENTANTERS DELTAKELSE PÅ ALLE NIVÅER(11)

H.1

Det er innført framgangsmåter for å sikre at personalet og deres representanter blir tilstrekkelig representert
og hørt når det gjelder å definere, foreslå, gjennomgå og utvikle sikkerhetsaspekter ved driftsmetoder som kan
berøre personalet.

H.2

Personalets deltakelse og høringsordninger skal dokumenteres.

I.

SIKRING AV FORTLØPENDE FORBEDRING(12)
Det er innført framgangsmåter for å sikre forløpende forbedring av sikkerhetsstyringssystemet, der det er praktisk
mulig, og disse skal omfatte følgende:
a) framgangsmåter for regelmessig gjennomgåelse av sikkerhetsstyringssystemet, etter det som anses
nødvendig,
b) framgangsmåter for å beskrive ordninger for å overvåke og analysere relevante sikkerhetsdata,
c) framgangsmåter for å beskrive hvordan påviste mangler skal rettes opp,
d) framgangsmåter for å beskrive gjennomføringen av nye sikkerhetsstyringsregler basert på utviklingen og
erfaringer som er gjort,
e) framgangsmåter for å beskrive hvordan resultatene fra interne revisjoner anvendes for å forbedre
sikkerhetsstyringssystemet.

J.

SIKKERHETSPOLITIKK SOM ER GODKJENT AV ORGANISASJONENS ØVERSTE LEDER OG
FORMIDLET TIL HELE PERSONALET(13)
Det foreligger et dokument som beskriver organisasjonens sikkerhetspolitikk, og som:
a) formidles til og gjøres tilgjengelig for alt personale, f.eks. gjennom organisasjonens intranett,
b) er hensiktsmessig ut fra tjenestens art og omfang,
c) er godkjent av organisasjonens øverste leder.

K.

ORGANISASJONENS KVALITATIVE OG KVANTATIVE MÅL FOR VEDLIKEHOLD OG FORBEDRING
AV SIKKERHETEN OG PLANER OG FRAMGANGSMÅTER FOR Å NÅ DISSE MÅLENE(14)

K.1

Det er innført framgangsmåter for å fastsette relevante sikkerhetsmål som er i samsvar med den rettslige rammen,
og det foreligger et dokument som angir disse målene.

K.2

Det er innført framgangsmåter for å fastsette relevante sikkerhetsmål som er i samsvar med arten og omfanget av
den jernbanedriften som omfattes og de relevante risikoene.

K.3

Det er innført framgangsmåter for regelmessig å vurdere det samlede sikkerhetsnivået i forhold til organisasjonens
sikkerhetsmål og de sikkerhetsmålene som er fastsatt på medlemsstatsplan.

(11)
(12)
(13)
(14)

Nr. 1 i vedlegg III til direktiv 2004/49/EF.
Nr. 1 i vedlegg III til direktiv 2004/49/EF.
Nr. 2 bokstav a) i vedlegg III til direktiv 2004/49/EF.
Nr. 2 bokstav b) i vedlegg III til direktiv 2004/49/EF.
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K.4

Det er innført framgangsmåter for regelmessig å overvåke og gjennomgå driftsrutiner gjennom:
a) innsamling av relevante sikkerhetsdata for å utlede tendenser i sikkerhetsnivået og vurdere hvordan målene
oppfylles,
b) tolking av relevante data og gjennomføring av nødvendige endringer.

K.5

Jernbaneforetaket har innført framgangsmåter for å utarbeide planer og framgangsmåter for å nå sine mål.

L.

FRAMGANGSMÅTER FOR Å OVERHOLDE EKSISTERENDE, NYE OG ENDREDE TEKNISKE OG
DRIFTSMESSIGE STANDARDER ELLER ANDRE BESTEMMELSER(15)

L.1

I forbindelse med sikkerhetsrelaterte krav som er relevante for driftens art og omfang, er det innført
framgangsmåter for å:
a) identifisere disse kravene og ajourføre relevante framgangsmåter for å gjenspeile endringer som er gjort i
dem (endringsstyring),
b) gjennomføre dem,
c) overvåke samsvar med dem,
d) treffe tiltak når manglende samsvar påvises.

L.2

Det er innført framgangsmåter for å sikre at det personalet, de framgangsmåtene, de dokumentene, det utstyret
og det rullende materiellet som benyttes, er riktig for det planlagte formålet.

L.3

Sikkerhetsstyringssystemet omfatter framgangsmåter for å sikre at vedlikehold utføres i samsvar med de
relevante kravene.

M.

FRAMGANGSMÅTER OG METODER FOR RISIKOVURDERING OG GJENNOMFØRING AV TILTAK
FOR RISIKOKONTROLL HVER GANG EN ENDRING I DRIFTSVILKÅRENE ELLER INNFØRING AV
NYTT MATERIELL FØRER TIL NYE RISIKOER FOR INFRASTRUKTUREN ELLER DRIFTEN(16)

M.1 Det er innført framgangsmåter for å styre endringer i utstyr, framgangsmåter, organisasjon, bemanning eller
grensesnitt.
M.2 Det er innført framgangsmåter for risikovurdering for å styre endringer og for å anvende den felles
sikkerhetsmetoden for risikoevaluering og risikovurdering nevnt i kommisjonsforordning (EF) nr. 352/2009(17)
når det er nødvendig.
M.3 Jernbaneforetaket har innført framgangsmåter for å anvende resultatene av risikovurderinger i andre prosesser i
organisasjonen og gjøre dem synlige for det relevante personalet.
N.

INNFØRING AV PROGRAMMER FOR OPPLÆRING AV PERSONALET OG SYSTEMER FOR Å SIKRE
AT PERSONALETS KOMPETANSE VEDLIKEHOLDES OG OPPGAVENE UTFØRES I SAMSVAR MED
DETTE(18)

N.1

Det er innført et styringssystem for kompetanse som minst omfatter:
a) påvisning av hvilken kunnskap og hvilke ferdigheter som kreves til sikkerhetsrelaterte oppgaver,
b) utvelgelsesprinsipper (grunnleggende utdanningsnivå, psykisk og fysisk skikkethet som kreves),
c) grunnleggende opplæring og sertifisering av tilegnet kompetanse og ferdigheter,
d) løpende opplæring og regelmessig ajourføring av eksisterende kunnskap og ferdigheter,
e) regelmessige kompetansekontroller der det er hensiktsmessig,

(15)
(16)
(17)
(18)

Nr. 2 bokstav c) i vedlegg III til direktiv 2004/49/EF.
Nr. 2 bokstav d) i vedlegg III til direktiv 2004/49/EF.
EUT L 108 av 29.4.2009, s. 4.
Nr. 2 bokstav e) i vedlegg III til direktiv 2004/49/EF.
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f)

særlige tiltak ved ulykker/hendelser eller langt fravær fra arbeidet, etter behov/der det er hensiktsmessig,

g) særlig opplæring i sikkerhetsstyringssystemet for personale som er direkte involvert i å sikre at
sikkerhetsstyringssystemet fungerer.
N.2

Det er innført framgangsmåter i styringssystemet for kompetanse for:
a) å identifisere stillinger som utfører sikkerhetsoppgaver,
b) å identifisere stillinger som medfører ansvar for å ta driftsmessige beslutninger i sikkerhetsstyringssystemet,
c) å sikre at personalet har den kunnskapen, de ferdighetene og den skikketheten (medisinsk og psykologisk)
som kreves for de oppgavene de skal utføre, og at de tar regelmessig etterutdanning/ajourføring,
d) å tildele de relevante oppgavene til personale som har egnet kompetanse,
e) å overvåke hvordan oppgavene utføres, og å gjennomføre korrigerende tiltak når det er nødvendig.

O.

TILTAK FOR Å SIKRE TILSTREKKELIG INFORMASJONSFLYT I ORGANISASJONEN OG OM
NØDVENDIG MELLOM ORGANISASJONER SOM BENYTTER SAMME INFRASTRUKTUR(19)

O.1

Det er innført framgangsmåter for å sikre at:
a) personalet har kunnskap om og forstår sikkerhetsstyringssystemet, og at opplysningene er lett tilgjengelige,
og
b) egnet dokumentasjon om sikkerhetsstyringssystemet gis til relevant sikkerhetspersonell.

O.2

Det er innført framgangsmåter for å sikre at:
a) viktige driftsopplysninger er relevante og gyldige,
b) personalet er klar over at disse opplysningene finnes, før de anvendes,
c) de er tilgjengelige for personalet og at kopier blir formelt overlevert til dem når det er nødvendig.

O.3

Det er innført ordninger for utveksling av opplysninger mellom jernbaneorganisasjonene.

P.

FRAMGANGSMÅTER OG FORMATER FOR HVORDAN SIKKERHETSOPPLYSNINGER SKAL
DOKUMENTERES, OG FASTSETTELSE AV FRAMGANGSMÅTER FOR KONTROLL MED
UTFORMINGEN AV VESENTLIGE SIKKERHETSOPPLYSNINGER(20)

P.1

Det er innført framgangsmåter for å sikre at alle relevante sikkerhetsopplysninger er nøyaktige, fullstendige,
ensartede, lett forståelige, ajourført på egnet måte og behørig dokumentert.

P.2

Det er innført framgangsmåter for å:
a) utforme, framstille, distribuere og kontrollere endringer i all relevant sikkerhetsdokumentasjon,
b) motta, samle inn og lagre all relevant dokumentasjon/informasjon på papir eller med andre
registreringssystemer.

P.3

Det er innført en framgangsmåte for kontroll med utformingen av vesentlige sikkerhetsopplysninger.

(19) Nr. 2 bokstav f) i vedlegg III til direktiv 2004/49/EF.
(20) Nr. 2 bokstav g) i vedlegg III til direktiv 2004/49/EF.
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Q.

FRAMGANGSMÅTER SOM SIKRER AT ULYKKER, HENDELSER, NESTENULYKKER OG ANDRE
FARLIGE EPISODER RAPPORTERES, UNDERSØKES OG ANALYSERES, OG AT DE NØDVENDIGE
FOREBYGGENDE TILTAK TREFFES(21)

Q.1

Det er innført framgangsmåter for å sikre at ulykker, hendelser, nestenulykker og andre farlige episoder:
a) rapporteres, registreres, undersøkes og analyseres,
b) rapporteres til nasjonale organer i henhold til relevant lovgivning.

Q.2

Det er innført framgangsmåter for å sikre at:
a) anbefalinger fra den nasjonale sikkerhetsmyndigheten, fra det nasjonale undersøkelsesorganet og fra
undersøkelser foretatt av bransjen eller internt evalueres og gjennomføres dersom det er hensiktsmessig eller
fastsatt,
b) relevante rapporter/opplysninger fra andre jernbaneforetak, infrastrukturforvaltninger, enheter med ansvar
for vedlikehold og innehavere av jernbanekjøretøyer vurderes og tas hensyn til.

Q.3

Det er innført framgangsmåter for å anvende og trekke lærdom av relevante opplysninger i forbindelse med
undersøkelsen av og årsakene til ulykker, hendelser, nestenulykker og andre farlige episoder, og når det er
nødvendig, for å treffe forebyggende tiltak.

R.

PLANER FOR TILTAK, VARSLING OG INFORMASJON I NØDSSITUASJONER, VEDTATT ETTER
SAMTYKKE FRA VEDKOMMENDE OFFENTLIGE MYNDIGHETER(22)

R.1

Et dokument identifiserer alle typer nødssituasjoner, herunder driftsforstyrrelser, og det er innført framgangsmåter
for å identifisere nye typer nødssituasjoner.

R.2

Det er innført framgangsmåter slik at det for hver identifisert type nødssituasjon kan sikres at:
a) beredskapstjenestene umiddelbart kan kontaktes,
b) beredskapstjenestene får alle relevante opplysninger både på forhånd, for å forberede beredskapsinnsatsen,
og når nødssituasjonen oppstår.

R.3

Alle parters roller og ansvarsområder er identifisert og angitt i et dokument.

R.4

Planer for tiltak, varsling og informasjon foreligger og omfatter:
a) framgangsmåter for å varsle alt personale med ansvar for håndtering av nødssituasjoner,
b) ordninger for å formidle disse framgangsmåtene til alle parter, herunder instrukser for nødssituasjoner til
passasjerene,
c) ordninger for å kontakte kvalifisert personale umiddelbart slik at de kan treffe nødvendige beslutninger.

R.5

Det foreligger et dokument som beskriver hvordan ressurser og midler er fordelt, og hvordan opplæringskrav er
identifisert.

R.6

Det er innført framgangsmåter for å gjenopprette normal drift så raskt som mulig.

R.7

Det er innført framgangsmåter for prøving av beredskapsplaner i samarbeid med andre parter med sikte på
opplæring av togpersonale, prøving av framgangsmåter, å påvise svake punkter og kontrollere hvordan mulige
nødssituasjoner håndteres.

R.8

Det er innført framgangsmåter for å sikre at infrastrukturforvaltningen enkelt og uten opphold kan kontakte
kvalifisert ansvarshavende personale (særlig med hensyn til transport av farlig gods) med tilstrekkelige
språkkunnskaper.

(21) Nr. 2 bokstav h) i vedlegg III til direktiv 2004/49/EF.
(22) Nr. 2 bokstav i) i vedlegg III til direktiv 2004/49/EF.
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R.9

Det er innført en framgangsmåte for å kontakte enheten med ansvar for vedlikehold eller innehaveren av
jernbanekjøretøyet i en nødssituasjon.

S.

BESTEMMELSER OM REGELMESSIG INTERN REVISJON AV SIKKERHETSSTYRINGSSYSTEMET(23)

S.1

Det er innført et internt revisjonssystem som er uavhengig, upartisk og gir innsynsmulighet.

S.2

Det foreligger en oversikt over planlagte interne revisjoner som kan endres avhengig av resultatene av tidligere
revisjoner og kontroll av ytelsen.

S.3

Det er innført framgangsmåter for å identifisere og velge ut tilstrekkelig kvalifiserte revisorer.

S.4

Det er innført framgangsmåter for å:
a) analysere og evaluere resultatene av revisjonene,
b) anbefale oppfølgingstiltak,
c) følge opp tiltakenes effektivitet,
d) dokumentere utførelsen av revisjoner og resultatene av dem.

S.5

Det er innført framgangsmåter for å sikre at den øverste ledelsen er kjent med resultatene av revisjonene og tar
det overordnede ansvaret for å gjennomføre endringer i sikkerhetsstyringssystemet.

S.6

Det foreligger et dokument som viser hvordan revisjoner er planlagt i forbindelse med rutinemessige kontrolltiltak
for å sikre samsvar med interne framgangsmåter og standarder.
______

(23) Nr. 2 bokstav j) i vedlegg III til direktiv 2004/49/EF.
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VEDLEGG III
Kriterier for vurdering av samsvar med kravene for å få sikkerhetssertifikater som skal utstedes i samsvar
med artikkel 10 nr. 2 bokstav b) i direktiv 2004/49/EF
ALLMENT
Den tjenesten som det søkes om sertifikat del B for, er beskrevet, og det finnes en beskrivelse av hvordan
jernbaneforetakets allmenne framgangsmåter, som er utarbeidet for å underbygge dets sertifikat, som er utstedt i
samsvar med artikkel 10 nr. 2 bokstav a) i direktiv 2004/49/EF, er anvendt for å utvikle alle tiltak (herunder fordeling
av ressurser) som er truffet for å utføre tjenesten.
A.

SAMSVAR MED NETTSPESIFIKKE REGLER(24)

A.1

Det foreligger dokumenter som inneholder resultater som viser at det er tatt hensyn til de særlige reglene og
risikoene som er forbundet med drift på det jernbanenettet som det er søkt om sertifikat del B for, og som viser
at jernbaneforetaket kan overholde de nettspesifikke reglene og alle avvik eller unntak fra disse reglene.

A.2

Grensesnittene på jernbanenettet med andre berørte parter som er involvert i jernbanedrift på det aktuelle
nettet, er identifisert.

A.3

Det foreligger dokumenter som viser hvordan jernbaneforetaket vil samhandle med infrastrukturforvaltningen
for jernbanenettet og andre jernbaneforetak som driver virksomhet på nettet, herunder informasjon om
hvordan opplysninger skal deles.

A.4

Det foreligger dokumenter som viser hvordan jernbaneforetaket vil håndtere nødssituasjoner, herunder
samordning med infrastrukturforvaltningen og vedkommende offentlige myndigheter.

A.5

Det foreligger dokumenter som angir særlige regler for gransking av ulykker/hendelser, og som viser at
søkeren kan overholde disse reglene.

B.

SAMSVAR MED NETTSPESIFIKKE KRAV TIL PERSONALETS KOMPETANSE(25)

B.1

Dokumentasjonen viser at søkerens sikkerhetsstyringssystem omfatter et styringssystem for kompetanse for å:
a) påvise hvilke kategorier av personale (fast ansatte eller kontraktsansatte) som er involvert i ytelsen av
tjenesten, og
b) stille kvalifisert personale til rådighet for det aktuelle jernbanenettet, særlig personale som skal utføre en
rekke forskjellige oppgaver og sikre sertifisering der det er hensiktsmessig.

B.2

Dokumentasjonen viser at det er innført ordninger med sikte på å organisere personalets daglige arbeid for å
sikre at sikkerhetsrelaterte oppgaver blir utført og at personale blir utpekt til egnede oppgaver.

B.3

Dokumentasjonen viser søkerens evne til å utarbeide dokumenter som skal anvendes i opplæringen av det
relevante personalet, og søkerens evne til å sikre at dokumentene er nøyaktige, ajourføres og foreligger på et
språk og med en terminologi som blir forstått av det personalet som har behov for å bruke dem.

C.

SAMSVAR MED NETTSPESIFIKKE KRAV TIL FORVALTNINGEN AV RULLENDE MATERIELL(26)

C.1

I dokumentasjonen angis det tydelig hvilke typer rullende materiell som skal brukes på det spesifikke
jernbanenettet, og hvilken type drift som skal utføres.

C.2

Dokumentasjonen beskriver hvordan jernbaneforetaket overholder eventuelle driftsbegrensninger som er
pålagt den typen rullende materiell som brukes på jernbanenettet.

(24) Første strekpunkt i vedlegg IV til direktiv 2004/49/EF.
(25) Annet strekpunkt i vedlegg IV til direktiv 2004/49/EF.
(26) Tredje strekpunkt i vedlegg IV til direktiv 2004/49/EF.
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C.3

I dokumentasjonen angis eventuelle ytterligere vedlikeholdskrav til det aktuelle jernbanenettet, og det er
innført egnede vedlikeholdsordninger.

C.4

I dokumentasjonen angis eventuelle ytterligere krav til håndtering av hendelser med rullende materiell for det
aktuelle jernbanenettet, og det er innført egnede vedlikeholdsordninger.
______
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VEDLEGG IV

Prinsipper for tilsyn etter tildeling av sertifikat del A eller B
1.

De nasjonale sikkerhetsmyndighetenes metode for tilsyn med jernbaneforetakenes samsvar med kravene som
nevnt i artikkel 4 nr. 1 og artikkel 16 nr. 2 bokstav e) i direktiv 2004/49/EF skal bygge på prinsippene nedenfor.
Disse prinsippene får anvendelse på rammen for tilsynsvirksomhet som helhet og på enkeltsaker innenfor denne
rammen.

2.

De nasjonale sikkerhetsmyndighetene skal anvende prinsippet om forholdsmessighet mellom håndheving og risiko.
Tiltak som treffes av en nasjonal sikkerhetsmyndighet for å oppnå samsvar eller for å stille jernbaneforetakene til
ansvar for at de ikke overholder sine rettslige forpliktelser, skal stå i forhold til sikkerhetsrisikoene ved eller den
mulige alvorsgraden av manglende samsvar, herunder faktisk eller potensiell skade.

3.

De nasjonale sikkerhetsmyndighetene skal anvende prinsippet om konsistent anvendelse i framgangsmåten for å
sikre at en nasjonal sikkerhetsmyndighet under likeartede omstendigheter anvender en likeartet metode for å nå
samme mål.

4.

Den nasjonale sikkerhetsmyndighetens tilsynsvirksomhet skal hovedsakelig være rettet mot den type virksomhet
som en nasjonal sikkerhetsmyndighet mener gir opphav til de mest alvorlige risikoene, eller der det er minst
kontroll med farer. For dette formål skal den nasjonale sikkerhetsmyndigheten ha metoder for og myndighet til å
vurdere jernbaneforetakets daglige drift.

5.

De nasjonale sikkerhetsmyndighetene skal definere prioriteringene for hvordan deres ressurser skal kunne
brukes mest effektivt, men beslutningen om hvordan dette best kan gjøres, treffes av hver enkelt nasjonale
sikkerhetsmyndighet. Tiltak skal være rettet mot dem som er ansvarlige for risikoen, og som er best egnet til å
kontrollere den.

6.

De nasjonale sikkerhetsmyndighetene skal anvende prinsippet om åpenhet for å hjelpe jernbaneforetakene til å
forstå hva som forventes av dem (herunder hva de bør og ikke bør gjøre), og hva de kan forvente av den nasjonale
sikkerhetsmyndigheten.

7.

De nasjonale sikkerhetsmyndighetene skal være ansvarlige for sine beslutninger i samsvar med artikkel 17 nr. 3 i
direktiv 2004/49/EF. De nasjonale sikkerhetsmyndighetene skal derfor ha retningslinjer og prinsipper som de kan
bli vurdert på grunnlag av. De nasjonale sikkerhetsmyndighetene skal dessuten også ha en ordning for behandling
av klager.

8.

De nasjonale sikkerhetsmyndighetene skal utarbeide samarbeidsordninger seg i mellom for å utveksle opplysninger
med hverandre og for å samordne tiltak mot brudd på sikkerhetsreglene. Dette er særlig viktig i forbindelse med
sikkerhetssertifikater del B. De nasjonale sikkerhetsmyndighetene skal dessuten utarbeide samarbeidsordninger
med andre vedkommende myndigheter for å utveksle opplysninger og utforme ensartede tilnærminger til saker
som har innvirkning på jernbanesikkerheten.
____________
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KOMMISJONSDIREKTIV 2010/36/EU
av 1. juni 2010
om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/45/EF om sikkerhetsstandarder for
passasjerskip(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

6)

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med
uttalelse fra komiteen for sjøsikkerhet nedsatt
ved europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 2009/2002(4) —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:
under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv
2009/45/EF av 6. mai 2009 om sikkerhetsstandarder for
passasjerskip(1), særlig artikkel 10, og

Artikkel 1
I direktiv 2009/45/EF gjøres følgende endringer:

ut fra følgende betraktninger:

1)

2)

Av klarhetshensyn ble rådsdirektiv 98/18/EF av 17. mars
1998 om sikkerhetsstandarder for passasjerskip(2) med
sine senere vesentlige endringer kodifisert og omarbeidet
ved direktiv 2009/45/EF.

1. Artikkel 2 bokstav c) skal lyde:

«c) «regelverket for hurtiggående fartøyer» International
Code for Safety of High-Speed Craft, som er
fastsatt av IMOs sjøsikkerhetskomité ved resolusjon
MSC.36(63) av 20. mai 1994, eller International
Code for Safety of High-Speed Craft, 2000
(HSC‑regelverket av 2000), som er fastsatt av IMOs
sjøsikkerhetskomité ved resolusjon MSC.97(73) av
desember 2000, i gjeldende versjon,»

Med hensyn til direktiv 2009/45/EF gjelder den
versjonen av de internasjonale konvensjoner, herunder
Den internasjonale konvensjon av 1974 om sikkerhet
for menneskeliv til sjøs (SOLAS-konvensjonen) og
annet internasjonalt regelverk og andre resolusjoner om
sikkerhetsstandarder for passasjerskip, som var i kraft den
dato direktivet ble vedtatt.

2. Artikkel 2 bokstav g) ii) skal lyde:
3)

4)

5)

Siden den seneste vesentlige endringen av direktiv
98/18/EF ved kommisjonsdirektiv 2003/75/EF(3) er det
gjort endringer i relevante internasjonale dokumenter,
som Den internasjonale sjøfartsorganisasjons (IMOs)
konvensjoner, protokoller, regelverk og resolusjoner.

Det bør tas hensyn til disse nye internasjonale
dokumentene i de berørte artiklene i og vedleggene til
direktiv 2009/45/EF.

«ii) deres største hastighet, som definert i nr. 1.4.30 i
regelverket for hurtiggående fartøyer av 1994 og
nr. 1.4.37 i regelverket for hurtiggående fartøyer av
2000, er mindre enn 20 knop,»

3. Artikkel 3 nr. 2 bokstav a) iii) skal lyde:

Direktiv 2009/45/EF bør derfor endres.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 162 av 29.6.2010, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 147/2011 av 2. desember 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til
Den europeiske unions tidende nr. 15 av 15.3.2012, s. 36.
(1) EUT L 163 av 25.6.2009, s. 1.
(2) EFT L 144 av 15.5.1998, s. 1.
(3) EUT L 190 av 30.7.2003, s. 6.

«iii) fartøyer som er bygd av annet materiale enn stål eller
tilsvarende, og som ikke omfattes av standardene for
hurtiggående fartøyer (resolusjon MSC 36(63) eller
MSC 97 (73)) eller Dynamically Supported Craft
(resolusjon A.373(X)),»
(4)

EFT L 324 av 29.11.2002, s. 1.
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4. Artikkel 4 nr. 3 skal lyde:

sertifikater for passasjerskip fastsatt i IMO-resolusjon
A.997(25), «Survey guidelines under the harmonized
system of survey and certification, 2007», med endringer,
eller framgangsmåter beregnet på å oppnå samme mål skal
følges.»

«3. For hurtiggående passasjerfartøyer skal kategoriene
definert i kapittel 1 nr. 1.4.10 og 1.4.11 i regelverket for
hurtiggående fartøyer av 1994 eller kapittel 1 nr. 1.4.12
og 1.4.13 i regelverket for hurtiggående fartøyer av 2000
anvendes.»

8. Vedlegg I‑V til direktiv 2009/45/EF erstattes med teksten i
vedlegget til dette direktiv.

5. Artikkel 6 nr. 1 bokstav c) skal lyde:

Artikkel 2

«c) Bestemmelsene om navigasjonsutstyr om bord på
skip i kapittel V regel 17‑21 i gjeldende versjon
av SOLAS-konvensjonen av 1974 får anvendelse.
Navigasjonsutstyr om bord på skip som er oppført i
vedlegg A.1 til direktiv 96/98/EF, og som overholder
bestemmelsene i direktivet, anses å være i samsvar
med typegodkjenningskravene i kapittel V regel 18.1
i SOLAS-konvensjonen av 1974.»

Innarbeiding i nasjonal lovgivning
1. Innen tolv måneder etter ikrafttredelsen av dette direktiv
skal medlemsstatene sette i kraft de lover og forskrifter som
er nødvendige for å etterkomme det. De skal umiddelbart
oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene.
Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.

6. Artikkel 6 nr. 4 bokstav a) skal lyde:
«a) Hurtiggående passasjerfartøyer som er bygd eller
som det er foretatt større reparasjoner, endringer
eller ombygninger av på eller etter 1. januar
1996, skal oppfylle kravene i regel X/2 og X/3 i
SOLAS‑konvensjonen av 1974, med mindre
–

–

–
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2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.
Artikkel 3

kjølen ble strukket eller de var på et tilsvarende
byggetrinn senest i juni 1998,

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i Den
europeiske unions tidende.

de ble levert og satt i drift senest i desember 1998,
og

Artikkel 4

de fullt ut oppfyller kravene i sikkerhetsreglene
for Dynamically Supported Craft (DSC-reglene)
i IMO-resolusjon A.373(X), endret ved IMOresolusjon MSC.37(63).»

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Brussel, 1. juni 2010.
For Kommisjonen

7. Artikkel 12 nr. 4 skal lyde:

José Manuel BARROSO

«4. De relevante framgangsmåter og retningslinjer
for besiktelse i forbindelse med utstedelse av sikkerhets-

President
______
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VEDLEGG

«VEDLEGG I
SIKKERHETSKRAV TIL NYE OG EKSISTERENDE PASSASJERSKIP I INNENRIKSFART

Innholdsfortegnelse
KAPITTEL I — ALMINNELIGE BESTEMMELSER
KAPITTEL II-I — KONSTRUKSJON — OPPDELING OG STABILITET, MASKINERI OG ELEKTRISKE
ANLEGG
DEL A — ALMINNELIGE BESTEMMELSER
1.

Definisjoner til del B (R 2)

2.

Definisjoner til del C, D og E (R 3)

DEL A-1 — SKIPENES BYGGEMÅTE
1.

Montering av nye materialer som inneholder asbest (R 3-5)

2.

Konstruksjonstegninger som skal oppbevares om bord og i land (R 3-7)

3.

Slepe- og fortøyningsutstyr (R 3-8)

DEL B — INTAKT STABILITET, OPPDELING OG STABILITET I SKADET TILSTAND
DEL B-1 — SKIP BYGD 1. JANUAR 2009 ELLER SENERE – MULIGHET TIL Å ANVENDE RESOLUSJON
MSC.216(82)
DEL B-2 — SKIP BYGD FØR 1. JANUAR 2009
1.

Intakt stabilitet, resolusjon A.749 (18)

2.

Oppdeling i vanntette skott

3.

Fyllingslengde (R 4)

4.

Tillatt lengde for rom (R 6)

5.

Fyllingsgrad (R 5)

6.

Oppdelingsfaktor

7.

Særskilte bestemmelser om oppdeling av skip (R 7)

8.

Stabilitet i skadet tilstand (R 8)

8-1.

Stabilitet for roro-passasjerskip i skadet tilstand (R 8-1)

8-2.

Særkrav til roro-passasjerskip som fører 400 personer eller mer (R 8-2)

8-3.

Særkrav til passasjerskip som ikke er roro-passasjerskip, og som fører 400 personer eller mer

9.

Skarpskott og maskinromskott (R 10)

10.

Dobbeltbunn (R 12)

11.

Fastsettelse, avmerking og registrering av oppdelingslastelinjer (R 13)

12.

Konstruksjon og førstegangsprøving av vanntette skott osv. (R 14)

13.

Åpninger i vanntette skott (R 15)

14.

Skip som fører godskjøretøyer og medfølgende personale (R 16)

15.

Åpninger i platehuden under grenselinjen (R 17)

16.

Vanntetthet over grenselinjen i passasjerskip (R 20)
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17.

Lukking av lasteporter (R 20-1)

17-1. Vanntetthet fra roro-dekket (skottdekk) til rom under (R 20-2)
17-2. Atkomst til roro-dekk (R 20-3)
17-3. Lukking av skott på roro-dekket (R 20-4)
18.

Stabilitetsopplysninger (R 22)

19.

Havarikontrolltegninger (R 23)

20.

Skrogets og overbygningens motstandsevne, havarihindring og -kontroll (R 23-2)

21.

Merking, periodisk betjening og inspeksjon av vanntette dører osv. (R 24)

22.

Føring av dagbøker (R 25)

23.

Heisbare bilplattformer og -ramper

24.

Rekkverk

DEL C — MASKINERI
1.

Alminnelige bestemmelser (R 26)

2.

Forbrenningsmotorer (R 27)

3.

Lensepumpeinnretning (R 21)

4.

Antall og type lensepumper (R 21)

5.

Midler for gang akterover (R 28)

6.

Styremaskin (R 29)

7.

Tilleggskrav til elektrisk og elektrohydraulisk styremaskin (R 30)

8.

Ventilasjonssystemer i maskinrom (R 35)

9.

Samband mellom kommandobro og maskinrom (R 37)

10.

Maskinistalarm (R 38)

11.

Plassering av nødinstallasjoner (R 39)

12.

Manøvreringsorganer for maskineri (R 31)

13.

Damprørsystemer (R 33)

14.

Trykkluftsystemer(R 34)

15.

Vern mot støy (R 36)

16.

Heiser

DEL D — ELEKTRISKE INSTALLASJONER
1.

Alminnelige bestemmelser (R 40)

2.

Elektrisk hovedkraft- og belysningskilde (R 41)

3.

Elektrisk nødkraftkilde (R 42)

4.

Supplerende nødbelysning for roro-skip (R 42-1)

5.

Sikkerhetstiltak mot støt, brann og andre farer som skyldes elektrisitet (R 45)

DEL E — TILLEGGSKRAV FOR PERIODISK UBEMANNEDE MASKINROM
Særskilt vurdering (R 54)
1.

Alminnelige bestemmelser (R 46)

2.

Brannsikring (R 47)

3.

Beskyttelse mot fylling (R 48)
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4.

Kontroll av framdriftsmaskineriet fra kommandobroen (R 49)

5.

Samband (R 50)

6.

Alarmsystem (R 51)

7.

Sikkerhetssystemer (R 52)

8.

Særlige krav til maskineri, kjeler og elektriske installasjoner (R 53)

9.

Automatisk kontroll- og alarmsystem (R 53.4)

KAPITTEL II-2 — BRANNVERN, BRANNDETEKSJON OG BRANNSLOKKING
DEL A — ALMINNELIGE BESTEMMELSER
1.

Grunnleggende prinsipper (R 2)

2.

Definisjoner (R 3)

3.

Brannpumper, brannledninger, hydranter, slanger og strålerør (R 4)

4.

Faste systemer for brannslokking (R 5, 8, 9 og 10)

5.

Bærbare brannslokkingsapparater (R 6)

6.

Brannslokkingsinnretninger i maskinrom (R 7)

7.

Særlige innretninger i maskinrom (R 11)

8.

Automatiske sprinkler-, branndeteksjons- og brannalarmsystemer (R 12)

9.

Faste branndeteksjons- og brannalarmsystemer (R 13)

10.

Installasjoner for brennolje, smøreolje og andre brannfarlige oljer (R 15)

11.

Brannmannsutstyr (R 17)

12.

Diverse bestemmelser (R 18)

13.

Brannkontrolltegninger (R 20)

14.

Beredskap og vedlikehold

15.

Instrukser, opplæring og øvelser om bord

16.

Drift

DEL B — BRANNSIKRINGSTILTAK
1.

Byggemåte (R 23)

2.

Vertikale hovedsoner og horisontale soner (R 24)

3.

Skott innenfor vertikale hovedsoner (R 25)

4.

Brannmotstand for skott og dekk i nye skip som fører mer enn 36 passasjerer (R 26)

5.

Brannmotstand for skott og dekk i nye skip som ikke fører mer enn 36 passasjerer, og eksisterende skip i
klasse B som fører mer enn 36 passasjerer (R 27)

6.

Rømningsveier (R 28)

6-1.

Rømningsveier på roro-passasjerskip (R 28-1)

7.

Gjennomføringer og åpninger i skiller i klasse A og B (R 30 og 31)

8.

Beskyttelse av trapper og heiser i rom i innredningen og arbeidsrom (R 29)

9.

Ventilasjonssystemer (R 32)

10.

Vinduer og lysventiler (R 33)

11.

Begrenset bruk av brennbare materialer (R 34)

12.

Konstruksjonsdetaljer (R 35)
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13.

Faste branndeteksjons- og brannalarmsystemer
brannalarmsystemer (R 14) (R 36)

og

automatiske

sprinkler-,

14.

Beskyttelse av spesiallasterom (R 37)

15.

Brannpatruljer, branndeteksjons-, brannalarm- og personvarslingssystemer (R 40)

16.

Oppgradering av eksisterende skip i klasse B som fører mer enn 36 passasjerer (R 41-1)

17.

Særlige krav til skip som fører farlig last (R 41)

18.

Særlige krav til helikopteranlegg

Nr. 12/523

branndeteksjons-

og

KAPITTEL III — REDNINGSUTSTYR
1.

Definisjoner (R 3)

2.

Samband, redningsfarkoster og mann-overbord-båter, personlig redningsutstyr (R 6, 7, 18, 21 og 22)

3.

Nødalarmsystem, personvarslingssystem, mønstringsplan og nødinstruks, radiokommunikasjonspersonell,
betjeningsinstrukser, opplæringshåndbok og vedlikeholdsinstrukser (R 6, 8, 9, 19 og 20)

4.

Bemanning av og ansvar for redningsfarkoster (R 10)

5.

Mønstrings- og innskipingsinnretninger for redningsfarkoster (R 11, 23 og 25)

5-1.

Krav til roro-passasjerskip (R 26)

5-2.

Landings- og evakueringsområder for helikoptre (R 28)

5-3.

System til hjelp for skipsførerens beslutninger (R 29)

6.

Utsettingsstasjoner (R 12)

7.

Stuing av redningsfarkoster (R 13 og 24)

8.

Stuing av mann-overbord-båter (R 14)

8a.

Stuing av skipsevakueringssystemer (R 15)

9.

Innretninger for utsetting og ombordtaking av redningsfarkoster (R 16)

10.

Innretninger for innskiping i og utsetting og ombordtaking av mann-overbord-båter (R 17)

11.

Instrukser for nødssituasjoner (R 19)

12.

Beredskap, vedlikehold og inspeksjoner (R 20)

13.

Opplæring og øvelser i å forlate skipet (R 19 og 30)

KAPITTEL IV — RADIOKOMMUNIKASJON
1.

Radiokommunikasjonsutstyr

VEDLEGG II — MØNSTER FOR SIKKERHETSSERTIFIKAT FOR PASSASJERSKIP
VEDLEGG III — RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETSKRAV FOR PASSASJERSKIP OG HURTIGGÅENDE
PASSASJERFARTØYER MED HENSYN TIL BEVEGELSESHEMMEDE PERSONER
VEDLEGG IV
DEL A – OPPHEVET DIREKTIV MED OVERSIKT OVER ENDRINGER
DEL B – OVERSIKT OVER FRISTER FOR INNARBEIDING I NASJONAL LOVGIVNING OG ANVENDELSE
VEDLEGG V — SAMMENLIGNINGSTABELL
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KAPITTEL I
ALMINNELIGE BESTEMMELSER
1.

Der det er uttrykkelig nevnt, får reglene i dette vedlegg anvendelse på nye og eksisterende passasjerskip i
klasse A, B, C og D som går i innenriksfart, idet det tas hensyn til virkeområdet for dette direktiv som fastsatt i
artikkel 3.

2.

Nye skip i klasse B, C og D som har en lengde på mindre enn 24 meter, skal oppfylle kravene i regel II‑1/B/2
til II‑1/B/8 og II‑1/B/10 i dette vedlegg, med mindre myndigheten i en flaggstat hvis flagg slike skip har rett
til å føre, garanterer at de oppfyller flaggstatens nasjonale regler, og at slike regler garanterer et likeverdig
sikkerhetsnivå.

3.

Dersom bestemmelsene i dette vedlegg ikke får anvendelse på nye skip på mindre enn 24 meters lengde,
skal flaggstatens myndighet sikre at et likeverdig sikkerhetsnivå for slike skip oppnås ved at nasjonale regler
overholdes.

4.

Eksisterende skip i klasse C og D behøver ikke overholde reglene i kapittel II‑1 og II‑2 i dette vedlegg, forutsatt
at myndigheten i en flaggstat hvis flagg slike skip har rett til å føre, garanterer at de oppfyller flaggstatens
nasjonale regler, og at slike regler garanterer et likeverdig sikkerhetsnivå.

5.

Dersom det blir funnet å være praktisk umulig og/eller urimelig, behøver skip i klasse B, C og D på mindre enn
24 meters lengde heller ikke overholde følgende regler i kapittel II-1: del B regel 10, del C regel 4, 9 og 10 samt
del E regel 1‑9. Flaggstatens myndighet skal sikre at et likeverdig sikkerhetsnivå for slike skip oppnås ved at
nasjonale regler overholdes.

6.

Uten hensyn til bestemmelsene i artikkel 6 nr. 1 bokstav b) behøver skip i klasse D som ikke seiler utenfor
havområde A 1 som fastsatt i regel IV/2.12 i SOLAS-konvensjonen av 1974, ikke overholde kravene i kapittel IV
i SOLAS-konvensjonen av 1974 om hvilket utstyr de skal føre, men de skal minst overholde bestemmelsene i
kapittel IV i dette vedlegg.

7.

Bestemmelsene om sikt fra kommandobroen fastsatt i regel V/22 i SOLAS-konvensjonen av 1974 skal så
langt det er praktisk mulig og rimelig, gjelde også for skip med mindre enn 55 meters lengde, i samsvar med
definisjonen av «lengde» i regel V/2 i SOLAS-konvensjonen av 1974.

8.

Dersom det i dette vedlegg kreves anvendelse av en IMO-resolusjon for eksisterende skip, behøver skip som er
bygd inntil to år etter datoen da en slik resolusjon ble vedtatt i IMO, ikke overholde resolusjonen, forutsatt at de
overholder eventuell(e) gjeldende tidligere resolusjon(er).

9.

Med «større» reparasjoner, endringer og ombygninger menes f.eks. følgende:

10.

–

Enhver endring som vesentlig endrer et skips dimensjoner.

–

Eksempel: Forlengelse ved å tilføye et nytt midtparti.

–

Enhver endring som vesentlig endrer et skips passasjerkapasitet.

–

Eksempel: Bildekk ombygd til passasjerinnredning.

–

Enhver endring som vesentlig øker et skips levetid.

–

Eksempel: Renovering av passasjerinnredningen på et helt dekk.

Benevnelsen «(R ...)», som står etter flere overskrifter på regler i dette vedlegg, viser til reglene i SOLASkonvensjonen av 1974, som er grunnlag for reglene i dette vedlegg, dvs. følgende:
.1 Kapittel II-1: I del A-1 vises det til SOLAS med endringene av 2006.
.2 Kapittel II-1: I del A og B vises det til SOLAS med endringene av 1996/1998.
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.3 Kapittel II-2: I del A regel 1 og 2 vises det til SOLAS med endringene av 1999/2000. I regel 1.3 vises
det til del F (alternative utforminger og innretninger) i det reviderte kapittel II‑2 (endringene av 2000) i
SOLAS 1974, for nye skip bygd 1. januar 2003 eller senere. Kapittel II-2: I del A regel 3‑16 og del B regel
1‑18 vises det til SOLAS med endringene av 1996/1998.
.4 Kapittel III: Det vises til SOLAS med endringene av 1996/1998 og 2001‑2003.
11.

Bestemmelser som får anvendelse på SKIP I KLASSE A:
kapittel II-1/A-1 regel 1,
kapittel II-1/B regel 1, 23 og 24,
kapittel II-1/C regel 1, 3 og 16,
kapittel II-2/B regel 4, 9 og 12 og
kapittel II-2/B regel 6.

12.

Bestemmelser som får anvendelse på RORO-PASSASJERSKIP I KLASSE A:
kapittel II-1/B regel 17‑2 og 20.

KAPITTEL II-1
KONSTRUKSJON — OPPDELING OG STABILITET, MASKINERI OG ELEKTRISKE ANLEGG
DEL A
ALMINNELIGE BESTEMMELSER
1

Definisjoner til del B (R 2)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.1

1.

Oppdelingslastelinje er den vannlinje som benyttes ved bestemmelse av skipets oppdeling.

2.

Dypeste oppdelingslastelinje er den vannlinje som tilsvarer største dypgående som er tillatt i henhold
til de krav om oppdeling som kommer til anvendelse.

.2

Et skips lengde er lengden målt mellom perpendikulærene målt på ytterpunktene av den dypeste
oppdelingslastelinjen.

.3

Et skips bredde er største bredde fra ytterside av spant til ytterside av spant, målt på eller under den dypeste
oppdelingslastelinjen.

.4

Dypgående er den vertikale avstanden fra konstruksjonsgrunnlinjen midtskips til vedkommende
oppdelingslastelinje.

.5

Dødvekt er forskjellen i tonn mellom et skips deplasement i vann med egenvekt på 1,025 ved den
lastevannlinje som svarer til det fastsatte sommerfribordet og skipets lettvekt.

.6

Lettvekt er et skips deplasement i tonn uten last, brennolje, smøreolje, ballastvann, ferskvann og fødevann i
tanker, proviantlager, passasjerer og besetning og deres eiendeler.

.7

Skottdekk er det øverste dekk som de vanntette tverrskipsskott er ført opp til.

.8

Grenselinjen er en linje trukket minst 76 mm under oversiden av skottdekket i borde.

.9

Fyllingsgraden av et rom er den prosent av rommet som kan være fylt med vann. Volumet av et rom som
strekker seg over grenselinjen, skal måles bare opp til denne linjen.

.10 Maskinrom skal regnes å strekke seg fra konstruksjonsgrunnlinjen til grenselinjen og mellom de ytterste
vanntette hovedtverrskipsskott som avgrenser de rom som inneholder hoved- og hjelpeframdriftsmaskinene,
samt kjeler som tjener til framdrift.
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.11 Passasjerrom er de rom som er bestemt til bruk for passasjerer, unntatt bagasjerom, lagerrom, proviantrom
og postrom.
.12 Vanntett betyr, når det gjelder konstruksjonen, evnen til å hindre lekkasje i enhver retning gjennom
konstruksjonen ved den trykkhøyde som sannsynligvis vil forekomme i intakt eller skadet tilstand.
.13 Værtett betyr at uansett vær og sjø vil vann ikke trenge inn i skipet.
.14 Roro-passasjerskip betyr et passasjerskip med roro-lasterom eller spesiallasterom som definert i regel II2/A/2.
2

Definisjoner til del C, D og E (R 3)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.1

1. Kontrollsystem for styremaskin er det utstyret som overfører kommandoer fra kommandobroen
til styremaskinkraftenhetene. Kontrollsystemer for styremaskin omfatter sendere, mottakere,
hydrauliske kontrollpumper og tilhørende motorer, betjeningsinnretninger for motorer, rørledninger
og kabler.
2. Hovedstyremaskin er maskineri, drivmekanismer for ror, eventuelle styremaskinkraftenheter og
hjelpeutstyr, og innretninger som gir dreiemoment til rorstammer (f.eks. rorpinne eller kvadrant) som
er nødvendig for å styre skipet under normale fartsforhold.

.2

Styremaskinkraftenhet er:
1. når det dreier seg om elektrisk styremaskin, en elektrisk motor og dens tilhørende elektriske utstyr,
2. når det dreier seg om elektrohydraulisk styremaskin, en elektrisk motor og dens tilhørende elektriske
utstyr og pumpe den er forbundet med,
3. når det dreier seg om annen styremaskin, en drivmotor og pumpe den er forbundet med.

.3

Reservestyremaskin er det utstyr, bortsett fra enhver del av hovedstyremaskinen, som er nødvendig for å
styre skipet i tilfelle av svikt i hovedstyremaskinen, men ikke inkludert rorpinne, kvadrant eller deler som
brukes til samme formål.

.4

Normal drifts- og beboelsestilstand er den tilstand der skipet som helhet, maskineri, drift, midler og
hjelpemidler til framdrift, styreevne, sikker navigering, sikkerhet mot brann og at skipet fylles med
vann, interne og eksterne samband og signaler, nødutganger, redningsbåtvinsjer samt forhold som angår
beboelighet, er i orden og fungerer normalt.

.5

Nødtilstand er den tilstand der anlegg som er nødvendig for normal drifts- og beboelsestilstand, ikke
fungerer på grunn av svikt i den elektriske hovedkraftkilden.

.6

Elektrisk hovedkraftkilde er den kilde som skal forsyne hovedtavlen med elektrisk kraft for viderefordeling
til alle tjenester som er nødvendige for å holde skipet i normal drifts- og beboelsestilstand.

.7

Dødt skip er den tilstand der hovedframdriftsmaskineriet, kjelene og hjelpemaskineri ikke er i drift på
grunn av manglende kraft.

.8

Hovedgeneratorstasjon er det rom der den elektriske hovedkraftkilden er plassert.

.9

Hovedtavle er en tavle som forsynes direkte fra den elektriske hovedkraftkilden, og som skal fordele
elektrisk energi til skipets drift.

.10

Nødtavle er en tavle som i tilfelle svikt i det elektriske hovedkraftforsyningssystemet forsynes direkte fra
den elektriske nødkraftkilden eller overgangskilde for nødkraft, og som skal fordele elektrisk energi til
nødtjenestene.

.11

Elektrisk nødkraftkilde er en elektrisk kraftkilde som skal forsyne nødtavlen i tilfelle av svikt i forsyningen
fra den elektriske hovedkraftkilden.

.12

Største vanlige fart forover er den største fart som skipet er konstruert for å holde til sjøs ved største
dypgående.

.13

Største fart akterover er den fart som det er beregnet skipet kan oppnå ved planlagt maksimumsdrivkraft
akterover ved største dypgående.
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.14 a) Maskinrom er alle maskinrom i kategori A og alle andre rom som inneholder framdriftsmaskineri,
kjeler, brennoljeenheter, damp- og forbrenningsmotorer, generatorer og viktig elektrisk maskineri,
oljefyllingsstasjoner, kjøle- og stabiliserings-, ventilasjons- og luftkondisjoneringsmaskineri, og lignende
rom og sjakter til slike rom.
.14 b) Maskinrom i kategori A er rom og sjakter til slike rom som inneholder
.1 forbrenningsmotorer som brukes til hovedframdrift, eller
.2 forbrenningsmotorer som brukes til andre formål enn hovedframdrift, der slike motorer har en samlet
effekt på minst 375 kW, eller
.3 en hvilken som helst oljefyrt kjele eller brennoljeenhet.
.15

Kraftoverføringsinnretning er det hydrauliske utstyret som skal gi kraft til dreiing av rorstammen, og
som består av styremaskinkraftenheten eller ‑enhetene, med tilhørende rør og tilpasningsstykker, og
en drivmekanisme for ror. Kraftoverføringsinnretningene kan ha felles mekaniske komponenter, f.eks.
rorpinne, kvadrant og rorstamme, eller komponenter som tjener samme formål.

.16

Kontrollstasjoner er de rom der skipets radio eller hovednavigasjonsutstyr eller elektrisk nødkraftkilde er
plassert eller der de sentrale anleggene for branndeteksjon eller brannslokkingsutstyret befinner seg.
DEL A-1
SKIPENES BYGGEMÅTE

1

Montering av nye materialer som inneholder asbest (R 3-5)
ALLE SKIP

2

.1

Denne regel får anvendelse på materialer som brukes i byggingen av skrog, maskineri, elektriske anlegg og
utstyr som omfattes av reglene i dette vedlegg.

.2

I alle skip er det forbudt å montere nye materialer som inneholder asbest.

Konstruksjonstegninger som skal oppbevares om bord og i land (R 3-7)
SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2012 ELLER SENERE

3

.1

Et sett konstruksjonstegninger av skipet slik det ble bygd, og andre tegninger som viser eventuelle senere
endringer av konstruksjonen, skal oppbevares om bord på skip som er bygd 1. januar 2012 eller senere.

.2

Et ytterligere sett av slike tegninger skal oppbevares i land av selskapet, som definert i regel IX/1.2 i
SOLAS-konvensjonen av 1974.

.3

Det vises til IMO MSC/Circ.1135 om konstruksjonstegninger av skipet slik det ble bygd, som skal
oppbevares om bord på skipet og i land.

Slepe- og fortøyningsutstyr (R 3-8)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D MED LENGDE 24 METER OG MER, BYGD 1. JANUAR 2012 ELLER
SENERE
.1

Skip skal være utstyrt med innretninger, utstyr og tilbehør med en største tillatte arbeidsbelastning som er
tilstrekkelig til at all sleping og fortøyning i forbindelse med normal drift av skipet kan utføres på en sikker
måte.

.2

Innretningene, utstyret og tilbehøret fastsatt i nr. .1 skal overholde standardene for klassifikasjon etter
reglene til en godkjent organisasjon eller likeverdige regler som anvendes av en myndighet i samsvar med
artikkel 14 nr. 2 i direktiv 94/57/EF.

.3

Det vises til IMO MSC/Circ.1175 om anvisninger for slepe- og fortøyningsutstyr om bord på skip.

.4

Alt tilbehør eller utstyr som omfattes av denne regel, skal være tydelig merket med eventuelle restriksjoner
for sikker drift, idet det tas hensyn til styrken av dets feste til skipskonstruksjonen.
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DEL B
INTAKT STABILITET, OPPDELING OG STABILITET I SKADET TILSTAND
Del B-1
Skip bygd 1. januar 2009 eller senere – mulighet til å anvende resolusjon MSC.216(82)
Skip i klasse B, C og D som ble kjølstrukket eller var på et tilsvarende byggetrinn 1. januar 2009 eller senere, omfattes
av bestemmelsene i del B-2 eller av de relevante bestemmelser i kapittel II-I del B i SOLAS-konvensjonen, som fastsatt
i vedlegg 2 til resolusjon MSC 216(82).
Del B-2
Skip bygd før 1. januar 2009
1

Intakt stabilitet — resolusjon A.749(18), endret ved resolusjon MSC.75(69)
NYE SKIP I KLASSE A, B, C OG D MED LENGDE 24 METER OG MER:
Alle klasser av nye skip med lengde 24 meter og mer skal oppfylle de aktuelle bestemmelsene for passasjerskip
i regelverket om intakt stabilitet vedtatt ved IMO-resolusjon A.749(18), med endringer.
Dersom medlemsstater anser at anvendelsen av kriteriet for hard vind og rulling i IMO‑resolusjon A.749 (18)
med endringer er uhensiktsmessig, kan en alternativ framgangsmåte som sikrer tilfredsstillende stabilitet,
benyttes. Dette bør overfor Kommisjonen underbygges av dokumentasjon som bekrefter at det er oppnådd et
tilsvarende sikkerhetsnivå.
EKSISTERENDE SKIP I KLASSE A OG B MED LENGDE 24 METER OG MER:
Alle eksisterende skip i klasse A og B skal i alle lastetilstander oppfylle stabilitetskriteriene etter behørig
korreksjon for virkningen av den frie overflaten av væsker i tanker i samsvar med forutsetningene i nr. 3.3 i
IMO‑resolusjon A.749 (18) med endringer, eller tilsvarende.
a) Arealet under kurven for rettende arm (GZ-kurven) skal være minst:
i)

0,055 meterradianer regnet opp til en krengevinkel på 30 grader,

ii) 0,09 meterradianer regnet opp til en krengevinkel på enten 40 grader eller fyllingsvinkelen, dvs. den
krengevinkel der nederste kant av åpninger i skroget, overbygningen eller dekkshus som ikke kan
lukkes værtett, kommer under vann, dersom denne vinkelen er mindre enn 40 grader,
iii) 0,03 meterradianer mellom krengevinklene 30 og 40 grader eller mellom 30 grader og fyllingsvinkelen
dersom denne vinkelen er mindre enn 40 grader.
b) Rettende arm (GZ) skal være minst 0,20 meter ved en krengevinkel lik eller større enn 30 grader.
c) Største rettende arm GZ skal inntreffe ved en krengevinkel på helst mer enn 30 grader, men ikke mindre enn
25 grader.
d) Tverrskips initialmetasenterhøyde skal være minst 0,15 meter.
Lastetilstandene som skal tas i betraktning for å verifisere at ovennevnte stabilitetskriterier er overholdt, skal
omfatte minst dem som er oppført i nr. 3.5.1.1 i IMO‑resolusjon A.749 (18) med endringer.
Alle eksisterende skip i klasse A og B som har lengde 24 meter og mer, skal også oppfylle tilleggskriteriene i
IMO-resolusjon A.749 (18) med endringer, nr. 3.1.2.6 (tilleggskriterier for passasjerskip) og nr. 3.2 (kriteriet for
hard vind og rulling).
Dersom medlemsstater anser at anvendelsen av kriteriet for hard vind og rulling i IMO‑resolusjon A.749 (18)
med endringer er uhensiktsmessig, kan en alternativ framgangsmåte som sikrer tilfredsstillende stabilitet,
benyttes. Dette bør overfor Kommisjonen underbygges av dokumentasjon som bekrefter at det er oppnådd et
tilsvarende sikkerhetsnivå.
2

Oppdeling i vanntette skott
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
Alle skip skal være oppdelt med skott som skal være vanntette opp til skottdekket, i vanntette avdelinger med
en største lengde som skal beregnes i samsvar med særkravene fastsatt nedenfor.
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I stedet for disse kravene kan reglene for passasjerskips oppdeling og stabilitet tilsvarende del B i kapittel II i Den
internasjonale konvensjon av 1960 om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, fastsatt i IMO‑resolusjon A.265 (VIII),
benyttes, dersom de anvendes i sin helhet.
Alle andre deler av den innvendige konstruksjonen som påvirker effektiviteten i skipets oppdeling, skal være
vanntette.
3

Fyllingslengde (R 4)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

4

.1

Fyllingslengden på et hvilket som helst punkt er den største delen av skipets lengde som har det aktuelle
punktet som sentrum, som kan fylles, under forutsetningen for fyllingsgrad som er angitt nedenfor, uten at
skipet synker under grenselinjen.

.2

For skip som ikke har et sammenhengende skottdekk, kan fyllingslengden på et gitt punkt fastsettes til en
antatt kontinuerlig grenselinje som ikke på noe punkt er mindre enn 76 mm under oversiden i borde av det
dekk som vedkommende skott og skipssiden er ført vanntette opp til.

.3

Dersom en del av en antatt grenselinje er vesentlig under det dekk som skottene er ført opp til, kan
flaggstatens myndighet tillate en begrenset lemping i vanntettheten av de deler av skottene som er under
grenselinjen og like under det høyere dekket.

Tillatt lengde for rom (R 6)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
Den største tillatte lengde for et rom som har sitt sentrum i et hvilket som helst punkt på skipets lengde, fås ved
å multiplisere denne med en passende faktor som kalles oppdelingsfaktoren.

5

Fyllingsgrad (R 5)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
De forutsetninger som er nevnt i regel 3, gjelder fyllingsgradene av rom under grenselinjen.
Ved bestemmelse av fyllingslengden skal den antatte gjennomsnittlige fyllingsgraden i rommene under
grenselinjen være som angitt i tabellen i regel 8.3.

6

Oppdelingsfaktor
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE RORO-PASSASJERSKIP I KLASSE B:
Oppdelingsfaktoren skal være:
1,0 når skipet er sertifisert for å føre færre enn 400 personer,
1,0 når skipet er sertifisert for å føre 400 personer eller mer og har en lengde på L<55, og
0,5 når skipet er sertifisert for å føre 400 personer eller mer.
Eksisterende roro-passasjerskip i klasse B skal oppfylle dette kravet senest på datoen for oppfyllelse som er
fastsatt i regel II-1/B/8-2 nr. 2.
EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B SOM IKKE ER RORO-PASSASJERSKIP:
Oppdelingsfaktoren skal være 1,0.

7

Særskilte bestemmelser om oppdeling av skip (R 7)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.1

Dersom de vanntette skottene i en del eller deler av et skip er ført til et høyere dekk enn i skipet for øvrig
og det ønskes å dra nytte av denne forlengelsen av skottene ved beregning av fyllingslengden, kan særskilte
grenselinjer anvendes for hver slik del av skipet, forutsatt at
.1

skipssidene over hele skipets lengde går opp til det dekk som tilsvarer den øvre grenselinje, og alle
åpninger i platehuden under dette dekk over hele skipets lengde, ved anvendelse av regel 15, behandles
som om de skulle være under en grenselinje, og
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.2

hvert av de to rommene som støter opp til «trinnet» i skottdekket, er innenfor den tillatte lengde som
tilsvarer deres respektive grenselinjer, og deres kombinerte lengde dessuten ikke overstiger to ganger
den tillatte lengden basert på den nedre grenselinjen.

.2

Et rom kan overstige den tillatte lengden fastsatt ved kravene i regel 4, forutsatt at den kombinerte lengden
av hvert par tilstøtende rom som det aktuelle rom er felles med, ikke overstiger den lengde som er minst av
fyllingslengden eller to ganger den tillatte lengden.

.3

Et hovedtverrskipsskott kan ha en recess, forutsatt at alle deler av recessen ligger innenfor vertikale flater på
begge sider av skipet, beliggende i en avstand fra platehuden på en femdel av skipets bredde, og målt i rette
vinkler til senterlinjen i høyde med den dypeste oppdelingslastelinjen. Enhver del av en recess som ligger
utenfor disse grensene, skal behandles som et trinn i samsvar med nr. 6.

.4

Dersom et hovedtverrskipsskott har en recess eller et trinn, skal et tilsvarende plant skott benyttes ved
bestemmelse av oppdelingen.

.5

Dersom et hovedrom med vanntette tverrskipsskott selv er oppdelt, og flaggstatens myndighet er forvisset
om at hovedrommets totale volum ikke vil fylles etter en hvilken som helst antatt skade på skipssiden med
utstrekning på det som er minst av 3,0 meter pluss 3 % av skipets lengde, eller 11,0 meter, eller 10 % av
skipets lengde, kan det innrømmes en forholdsmessig økning i den tillatte lengden som ellers ville kreves
for et slikt rom. I slike tilfeller skal det antatte effektive oppdriftsvolum på den uskadede siden ikke være
større enn det som er antatt for den skadede siden.
En økning i henhold til dette nummer tillates bare dersom den ikke hindrer samsvar med regel 8.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:
.6

8

Et hovedtverrskipsskott kan være trinnformet, forutsatt at det oppfyller ett av følgende vilkår:
.1

Den kombinerte lengden av de to rom som er atskilt av vedkommende skott, overstiger verken 90 %
av fyllingslengden eller to ganger den tillatte lengden, men likevel med det unntak at i skip med en
oppdelingsfaktor lik 1 skal den kombinerte lengden av vedkommende to rom ikke overstige den tillatte
lengden.

.2

Ekstra oppdeling er foretatt ved trinnet for å opprettholde den samme grad av sikkerhet som et plant
skott gir.

.3

Rommet som trinnet strekker seg over, overstiger ikke den tillatte lengden som tilsvarer en grenselinje
målt 76 mm under trinnet.

.7

I skip med lengde på 100 meter eller mer skal ett av hovedtverrskipsskottene aktenfor forpiggen være
plassert i en avstand fra forre perpendikulær som ikke er større enn den tillatte lengden.

.8

Dersom avstanden mellom to tilstøtende hovedtverrskipsskott eller mellom de tilsvarende plane skott, eller
avstanden mellom de vertikale plan som går gjennom de nærmeste trinnformede deler av skottene, er under
det minste av 3,0 meter pluss 3 % av skipets lengde, eller 11,0 meter, eller 10 % av skipets lengde, skal bare
ett av disse skottene anses for å være en del av skipets oppdeling.

.9

Dersom oppdelingsfaktoren som kreves er 0,50, skal den kombinerte lengden av to tilstøtende rom ikke
overstige fyllingslengden.

Stabilitet i skadet tilstand (R 8)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.1.1

Det skal sørges for tilstrekkelig intakt stabilitet under alle fartsforhold, slik at skipet kan motstå det
siste fyllingstrinn av et hvilket som helst hovedrom som i henhold til kravene skal være innenfor
fyllingslengden.

.1.2

Dersom to tilstøtende hovedrom er atskilt av et skott som er avtrappet i samsvar med regel 7.6.1, skal
intakt stabilitet være tilstrekkelig til å motstå fylling av disse to rommene.

.1.3

Dersom den fastsatte oppdelingsfaktor er 0,50, skal intakt stabilitet være tilstrekkelig til å motstå fylling
av to tilstøtende rom.
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.2.1

Kravene i nr. .1 skal fastsettes ved beregninger i samsvar med nr. .3, .4 og .6 og ta hensyn til skipets
proporsjoner, konstruksjonsmessige særpreg samt de skadede roms plassering og utforming. Ved disse
beregningene skal skipet forutsettes å være i den verst tenkelige tilstand med hensyn til stabilitet for
fartsforholdene.

.2.2

Dersom det er planlagt å montere dekk, indre hud eller langskipsskott med tilstrekkelig tetthet som i
vesentlig grad vil begrense innstrømming av vann, skal det tas behørig hensyn til slike begrensninger i
beregningene.

NYE RORO-PASSASJERSKIP I KLASSE B, C OG D, EKSISTERENDE RORO-PASSASJERSKIP I
KLASSE B SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B SOM IKKE ER RORO‑PASSASJERSKIP, BYGD
29. APRIL 1990 ELLER SENERE:
.2.3

Den stabilitet som kreves i den endelige tilstanden etter skade og etter eventuell utligning, skal fastsettes
som følger:

.2.3.1 Den positive restkurven for rettende arm skal ha en minste rekkevidde på 15 grader utover
likevektsvinkelen. Denne rekkevidden kan reduseres til et minstetall på 10 grader i tilfeller der arealet
under kurven for rettende arm er som fastsatt i nr. .2.3.2 multiplisert med forholdet 15/rekkevidde, der
rekkevidden er uttrykt i grader.
.2.3.2 Arealet under kurven for rettende arm skal være minst 0,015 meterradianer, målt fra likevektsvinkelen til
det som er minst av
.1 vinkelen der tiltakende fylling inntreffer,
.2 22 grader (målt fra rett kjøl) i tilfelle av fylling av ett rom eller 27 grader (målt fra rett kjøl) i tilfelle
av samtidig fylling av to tilstøtende rom.
.2.3.3 Det skal oppnås en resterende rettende arm innenfor området for positiv stabilitet, idet det tas hensyn til
det største av følgende krengemomenter:
.1 Ved sammenstimling av alle passasjerer på én side,
.2 ved utsetting av alle redningsfarkoster som settes ut med davit, fullt lastet, på én side,
.3 på grunn av vindtrykk,
beregnet med formelen
krengemoment
GZ (meter) = ——————— + 0,04
deplasement

Rettende arm skal likevel ikke i noe tilfelle være mindre enn 0,10 meter.
.2.3.4 Ved beregning av krengemomentene i nr. .2.3.3 gjelder følgende forutsetninger:
.1 Moment ved sammenstimling av passasjerer:
.1.1 Fire personer per kvadratmeter,
.1.2 masse på 75 kg for hver passasjer,
.1.3 passasjerene skal være fordelt på tilgjengelig dekksareal på én side av skipet, på dekkene der
mønstringsstasjonene er plassert, og på en slik måte at de gir det ugunstigste krengemoment.
.2 Moment ved utsetting av alle redningsfarkoster som settes ut med davit, fullt lastet, på én side:
.2.1 Alle livbåter og mann-overbord-båter plassert på den siden som skipet krenger til etter å være
skadet, skal forutsettes å svinges ut, fullastet og klare til låring,
.2.2 for livbåter som er konstruert for å settes ut fullastet fra stuet posisjon, skal største krengemoment
under utsetting brukes,
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.2.3 en fullastet redningsflåte som settes ut med davit, festet til hver davit på den siden som skipet
krenger til etter å være skadet, skal forutsettes å svinges ut, klar til låring,
.2.4 personer som ikke befinner seg i redningsutstyr som svinges ut, skal ikke gi ytterligere
krengemoment eller rettende moment,
.2.5 redningsutstyr på den motsatte skipssiden av den siden som skipet krenger til, skal forutsettes å
være i stuet posisjon.
.3 Momenter på grunn av vindtrykk:
.3.1 Klasse B: Vindtrykk på 120 N/m² skal brukes.
Klasse C og D: Vindtrykk på 80 N/m² skal brukes.
.3.2 Arealet som skal brukes, skal være det projiserte lateralplanet av skipet over vannlinjen som
tilsvarer intakt tilstand.
.3.3 Momentarmen skal være den vertikale avstanden fra et punkt beliggende på halve
middeldypgående som tilsvarer intakt tilstand til lateralplanets tyngdepunkt.
.2.4.

Når det forekommer større tiltakende fylling, det vil si når den forårsaker en rask reduksjon av rettende arm på
0,04 meter eller mer, skal kurven for rettende arm anses å ende ved vinkelen der tiltakende fylling inntrer, og
rekkevidden og arealet nevnt i nr. .2.3.1 og .2.3.2 bør måles til denne vinkelen.

.2.5

I tilfeller der den tiltakende fyllingen er av begrenset art som ikke forverres og gir en uakseptabelt langsom
reduksjon i rettende arm på mindre enn 0,04 meter, skal resten av kurven være delvis avkuttet ved å forutsette at
det tiltakende fylte rommet er fylt slik fra begynnelsen.

.2.6

I mellomliggende stadier av fylling skal største rettende arm være minst 0,05 meter, og rekkevidden for positive
rettende armer skal være minst 7. I alle tilfeller forutsettes det bare ett brudd i skroget og bare en fri overflate.
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.3

Ved beregning av stabilitet i skadet tilstand skal fyllingsgraden for volum og overflate være følgende:
Rom

Fyllingsgrad
(%)

Bestemt for last eller forråd

60

Anvendt til innredning

95

Anvendt til maskineri

85

Bestemt for væsker

0 eller 95(*)

(*) Idet den verdien som medfører de strengeste kravene, velges.

Høyere fyllingsgrader for overflaten skal forutsettes for rom som i nærheten av det vannlinjeplan som oppstår
etter skade, ikke inneholder noen vesentlig del av innredning eller maskineri, samt rom som i alminnelighet ikke
inneholder noen vesentlig mengde last eller forråd.
.4

Den antatte utstrekning av skade skal være som følger:
.1

langskips utstrekning: det som er minst av 3,0 meter pluss 3 % av skipslengden, eller 11,0 meter eller 10 %
av skipslengden,

.2

tverrskips utstrekning (målt innvendig fra skipssiden, i rett vinkel på sentrallinjen i høyde med den dypeste
oppdelingslastelinjen): en avstand på en femdel av skipets bredde, og

.3

vertikal utstrekning: fra grunnlinjen og oppover uten grense,

.4

dersom en skade av mindre utstrekning enn angitt i nr. .4.1, .4.2 og .4.3 ville føre til en alvorligere tilstand
med hensyn til krenging eller tap av metasenterhøyde, skal slik skade forutsettes i beregningene.
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.5

Asymmetrisk fylling skal holdes innenfor et minstemål som kan oppnås ved effektiv innretning. Dersom det
er nødvendig å korrigere store krengevinkler, skal midlene som anvendes, om mulig være automatiske, men
i ethvert tilfelle der det finnes kontrollinnretninger for tverrskips trimmingsinnretninger, skal disse kunne
manøvreres fra et sted over skottdekket. For nye skip i klasse B, C og D skal største krengevinkel etter fylling,
men før utligning, ikke overstige 15 grader. Der det kreves tverrskips trimmingsinnretninger, skal tiden for
utligning ikke overstige 15 minutter. Relevante opplysninger om bruken av tverrskips trimmingsinnretninger
skal gis skipsføreren.

.6

Skipets endelige tilstand etter skade og, i tilfelle av usymmetrisk fylling, etter at det er truffet utligningstiltak,
skal være som følger:
.1

Ved symmetrisk fylling skal det være en positiv gjenværende metasenterhøyde på minst 50 mm beregnet
ved den konstante deplasementsmetode.

.2a Ved asymmetrisk fylling skal krengevinkelen ved fylling av ett rom ikke overstige 7 grader for skip i klasse
B (nye og eksisterende) og 12 grader for skip i klasse C og D (nye), med mindre annet framgår av nr. .6.2b.
Ved samtidig fylling av to sammenstøtende rom kan det tillates en krengevinkel på 12 grader for eksisterende
og nye skip i klasse B, forutsatt at oppdelingsfaktoren ikke på noe sted er større enn 0,50 i den delen av
skipet som er fylt.
.2b For eksisterende skip i klasse B som ikke er roro-passasjerskip, bygd før 29. april 1990, skal vinkelen
ved usymmetrisk fylling ikke overstige 7 grader, bortsett fra i unntakstilfeller, der flaggstatens myndighet
kan tillate ytterligere krenging på grunn av asymmetrisk moment, men krengingen skal ikke i noe tilfelle
overstige 15 grader.
.3

Ikke i noe tilfelle skal grenselinjen være under vann i siste fyllingstrinn. Dersom det antas at grenselinjen
kan komme under vann i løpet av et mellomliggende fyllingstrinn, kan flaggstatens myndighet kreve de
undersøkelser og forholdsregler den anser nødvendig for skipets sikkerhet.

.7

For at skipet skal være i stand til å motstå den kritiske skaden, skal skipsføreren gis nødvendige data for å
opprettholde tilstrekkelig intakt stabilitet for den farten skipet går i. Når det gjelder skip som må ha tverrskips
trimmingsinnretninger, skal skipsføreren underrettes om de stabilitetsforhold som krengingsberegningene er
basert på, og advares om at for stor krenging vil kunne oppstå dersom skipet får skade under mindre gunstige
forhold.

.8

Da data som er nevnt i nr. .7 som skal sette skipsføreren i stand til å opprettholde tilstrekkelig intakt stabilitet,
skal inneholde opplysninger som angir største tillatte høyde for skipets tyngdepunkt over kjølen (KG), eller
alternativt minste tillatte metasenterhøyde (GM), for et område med dypgående eller deplasement som er
tilstrekkelig til å dekke alle fartsforhold. Opplysningene skal vise påvirkningen fra forskjellig trim, idet det tas
hensyn til driftsbegrensningene.

.9

Alle skip skal ha tydelig avmerket nedlastingsskala på baug og akterstavn. I tilfelle nedlastingsmerkene ikke
er plassert der de er lett leselige, eller dersom driftsbegrensninger for en bestemt fart gjør det vanskelig å
lese nedlastingsmerkene, skal skipet også utstyres med et pålitelig system for angivelse av dypgående, der
dypgående i baug og akterstavn kan avleses.

.10

Når skipet er ferdig lastet, og før avgang, skal skipsføreren beregne skipets trim og stabilitet samt forvisse seg
om og skriftlig notere at skipet oppfyller stabilitetskriteriene i de aktuelle reglene. Skipets stabilitet skal alltid
fastsettes ved beregning. En elektronisk laste- og stabilitetskalkulator eller tilsvarende innretning kan brukes til
dette formålet.

.11

Flaggstatens myndighet kan ikke tillate at det lempes på kravene til stabilitet etter skade, med mindre det
påvises at den intakte metasenterhøyde som er nødvendig for å tilfredsstille disse kravene under hvilke som
helst fartsforhold, er for stor for den påtenkte fart.

.12

Lempninger i kravene til stabilitet etter skade skal tillates bare i unntakstilfeller og med forbehold om
at flaggstatens myndighet er forvisset om at skipets proporsjoner, innretning og andre egenskaper er de
mest fordelaktige for stabilitet etter skade som praktisk og med rimelighet kan anvendes under de særlige
omstendigheter.
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Stabilitet for roro-passasjerskip i skadet tilstand (R 8-1)
EKSISTERENDE RORO-PASSASJERSKIP I KLASSE B:
.1

Eksisterende roro-passasjerskip i klasse B skal overholde bestemmelsene i regel 8 senest på datoen for
første periodiske besiktelse etter overholdelsesdatoen fastsatt nedenfor, i samsvar med verdien av A/Amax
som definert i vedlegget til MSC/Circ.574 om beregningsprosedyren for vurdering av overlevingsevnen til
eksisterende roro-passasjerskip ved bruk av en forenklet metode basert på resolusjon A.265 (VIII).
Verdi av A/Amax:

8-2

Overholdelsesdato:

Mindre enn 85 %

1. oktober 1998

85 % eller mer, men mindre enn 90 %

1. oktober 2000

90 % eller mer, men mindre enn 95 %

1. oktober 2002

95 % eller mer, men mindre enn 97,5 %

1. oktober 2004

97,5 % eller mer

1. oktober 2005

Særkrav til roro-passasjerskip som fører 400 personer eller mer (R 8-2)
NYE RORO-PASSASJERSKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE RORO-PASSASJERSKIP I
KLASSE B:
Uten hensyn til bestemmelsene i regel II-1/B/8 og II-1/B/8-1
.1

skal nye roro-passasjerskip som er sertifisert til å føre 400 personer eller mer, overholde bestemmelsene i
regel II-1/B/8 punkt .2.3, med antatt skade inntruffet hvor som helst i skipets lengde L, og

.2

skal eksisterende roro-passasjerskip som er sertifisert for å føre 400 personer eller mer, oppfylle kravene i
nr. .1 senest på datoen for første periodiske besiktelse etter overholdelsesdatoen fastsatt i nr. .2.1, .2.2 eller
.2.3, med anvendelse av den datoen som inntreffer senest:
.2.1

Verdi av A/Amax:

Overholdelsesdato:

Mindre enn 85 %

1. oktober 1998

85 % eller mer, men mindre enn 90 %

1. oktober 2000

90 % eller mer, men mindre enn 95 %

1. oktober 2002

95 % eller mer, men mindre enn 97,5 %

1. oktober 2004

97,5 % eller mer

1. oktober 2010

.2.2 Antall personer som tillates ført:
1500 eller mer

1. oktober 2002

1000 eller flere, men færre enn 1500

1. oktober 2006

600 eller flere, men færre enn 1000

1. oktober 2008

400 eller flere, men færre enn 600

1. oktober 2010

.2.3 Skipets alder minst 20 år:
Skipets alder betyr den tid som er gått fra kjølen ble strukket eller datoen da det var på samme
byggetrinn, eller fra datoen da skipet ble ombygd til roro-passasjerskip.
8-3

Særkrav til passasjerskip som ikke er roro‑passasjerskip, og som fører 400 personer eller mer
SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD ETTER 1. JANUAR 2003 SOM IKKE ER RORO-PASSASJERSKIP:
Uten hensyn til bestemmelsene i regel II-I/B/8 skal passasjerskip som ikke er roro-passasjerskip, og som er
sertifisert for å føre 400 personer eller mer, overholde bestemmelsene i regel II-1/B/8 nr. 2.3 og 2.6, med antatt
skade inntruffet hvor som helst i skipets lengde L.
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Skarpskott og maskinromskott (R 10)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.1

Det skal monteres et forstavnsskarpskott eller kollisjonsskott som skal være vanntett opp til skottdekket.
Dette skottet skal være plassert i en avstand fra forre perpendikulær på minst 5 % av skipets lengde og høyst
3 meter pluss 5 % av skipets lengde.

.2

Dersom en del av skipet under vannlinjen stikker fram foran forre perpendikulær, f.eks. en kulebaug, skal
avstandene fastsatt i nr. 1 måles fra et punkt enten
.1

ved midtlengden for en slik forlengelse, eller

.2

ved en avstand på 1,5 % av skipets lengde forenfor forre perpendikulær, eller

.3

ved en avstand på 3 meter forenfor forre perpendikulær, med anvendelse av den minste verdien.

.3

Dersom det finnes en lang overbygning forut, skal forstavnsskarpskottet eller kollisjonsskottet forlenges
værtett opp til det neste hele dekk over skottdekket. Forlengelsen skal være slik innrettet at den utelukker
muligheten for at baugporten kan skade den i tilfelle baugporten skades eller løsner.

.4

Forlengelsen som kreves etter nr. .3, behøver ikke være anbrakt rett over det underliggende skottet, forutsatt
at ingen deler av forlengelsen er plassert forenfor den forre grensen fastsatt i nr. 1 eller .2.
For eksisterende skip i klasse B gjelder imidlertid følgende:

10

.1

Dersom en skrånende lasterampe utgjør en del av forlengelsen av kollisjonsskottet over skottdekket,
kan den delen av rampen som er mer enn 2,3 meter over skottdekket, strekke seg høyst 1,0 meter
forenfor forre grenser fastsatt i nr. .1 og .2.

.2

Dersom den eksisterende rampen ikke oppfyller kravene for å bli godtatt som forlengelse av
kollisjonsskottet og rampens posisjon hindrer plassering av en slik forlengelse innenfor grensene
fastsatt i nr. .1 og nr. .2, kan forlengelsen plasseres innenfor en begrenset avstand aktenfor aktre grense
fastsatt i nr. .1 eller nr. .2. Denne avstanden må ikke være større enn nødvendig for å sikre at rampens
funksjon ikke hemmes. Forlengelsen av kollisjonsskottet skal ha åpning forover og oppfylle kravene i
nr. .3 og skal være slik innrettet at rampen ikke kan skade den i tilfelle rampen skades eller løsner.

.5

Ramper som ikke oppfyller ovennevnte krav, skal ikke anses som forlengelse av kollisjonsskottet.

.6

Et akterskarpskott og skott som atskiller maskinrommet fra de forenfor- og aktenforliggende lasterom og
passasjerrom, skal også anordnes og gjøres vanntette opp til skottdekket. Akterskarpskottet kan likevel
stanse lavere enn skottdekket, forutsatt at dette ikke reduserer skipets sikkerhetsgrad med hensyn til
oppdeling.

.7

I alle tilfeller skal akselhylsene være inne i vanntette rom. Akselhylsens pakkboks skal være plassert
inne i en vanntett akseltunnel eller annet vanntett rom atskilt fra akselhylserommet og med slikt volum
at grenselinjen ikke vil komme under vann selv om rommet fylles ved lekkasje gjennom akselhylsens
pakkboks.

Dobbeltbunn (R 12)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B
.1

Skip med lengde mindre enn 50 meter skal være utstyrt med en dobbeltbunn som strekker seg fra
forstavnsskarpskottet til hylseskottet, så langt dette er praktisk mulig og forenlig med skipets konstruksjon
og effektive drift.

.2

Skip med lengde 50 meter og mer, men mindre enn 61 meter, skal være utstyrt med en dobbeltbunn minst
fra maskinrommet til forstavnsskarpskottet eller så nær dette som praktisk mulig.

.3

Skip med lengde 61 meter og mer, men mindre enn 76 meter, skal være utstyrt med en dobbeltbunn
minst utenfor maskinrommet, og denne dobbeltbunnen skal strekke seg til forstavnsskarpskottet og til
akterskarpskottet eller så nær disse som praktisk mulig.
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.4

Skip med lengde 76 meter og mer skal midtskips være utstyrt med en dobbeltbunn som strekker seg til
forstavnsskarpskottet og akterskarpskottet eller så nær disse som praktisk mulig.

.5

Dersom det kreves en dobbeltbunn, skal dybden av den være i samsvar med standardene til en godkjent
organisasjon, og den indre bunnen skal forlenges ut til skipssidene på en slik måte at den beskytter
skipsbunnen til slagene. Denne beskyttelsen vil bli ansett som tilfredsstillende når skjæringslinjen mellom
slagbærerens ytterkant og platene i slaget ikke på noe sted kommer under et horisontalt plan som går
gjennom det skjæringspunkt som spantelinjen midtskips danner med en tverrskips diagonal linje som har
en helling på 25 grader med horisontalen, og som skjærer denne i et punkt en halv gang skipets bredde på
spant fra midtlinjen.

.6

Små brønner som er anbrakt i dobbeltbunnen i forbindelse med lenseinnretningen for lasterom osv., skal
ikke ha større dybde enn nødvendig. Brønnens dybde skal ikke i noe tilfelle være større enn dybden av
dobbeltbunnen ved senterlinjen minus 460 mm, og heller ikke skal brønnen fortsette under horisontalplanet
nevnt i nr. .2. En brønn som går helt ned til ytre bunn, er likevel tillatt ved akterenden av akseltunnelen.
Andre brønner (f.eks. for smøreolje under hovedmaskiner) kan tillates av flaggstatens myndighet dersom
den er forvisset om at innretningen gir tilsvarende beskyttelse som en dobbeltbunn i samsvar med kravene
i denne regel.

.7

Det er ikke nødvendig å montere dobbeltbunn for vanntette rom av moderat størrelse som brukes utelukkende
til transport av væsker, forutsatt at flaggstatens myndighet anser at dette ikke vil forringe skipets sikkerhet
i tilfelle av skade på bunn eller skipsside.

.8

Uten hensyn til nr. .1 i denne regel kan flaggstatens myndighet tillate at dobbeltbunn sløyfes i en hvilken
som helst del av skipet som er oppdelt ved en faktor som ikke er større enn 0,5, dersom den er forvisset om
at montering av dobbeltbunn i denne delen ikke vil være forenlig med skipets konstruksjon og effektive
drift.

Fastsettelse, avmerking og registrering av oppdelingslastelinjer (R 13)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.1

For å sikre at den påbudte grad av oppdeling opprettholdes, skal en lastelinje tilsvarende det godkjente
oppdelingsdypgående være fastsatt og avmerket på skipssidene midtskips. Et skip som har rom særlig
tilpasset alternativ transport av passasjerer eller last, kan, dersom rederiet ønsker det, ha én eller flere
lastelinjer i tillegg, fastsatt og avmerket for å svare til de oppdelingsdypgående som flaggstatens myndighet
måtte godkjenne for de alternative fartsforholdene.

.2

De fastsatte og avmerkede oppdelingslastelinjene skal være registrert i sikkerhetssertifikatet for
passasjerskip, og skal angis med betegnelsen C.1 dersom det finnes bare én oppdelingslastelinje.
Dersom det finnes mer enn én oppdelingslastelinje, skal de øvrige fartsforholdene angis med betegnelsene
C.2, C.3, C.4 osv.(5).

(5)

.3

Fribordet som svarer til hver av disse lastelinjene, skal måles på samme sted og fra samme dekkslinje som
de fribord som er fastsatt i samsvar med gjeldende internasjonale konvensjon om lastelinjer.

.4

Fribordet som svarer til hver godkjente oppdelingslastelinje og de fartsforhold som det er godkjent for, skal
være tydelig angitt i sikkerhetssertifikatet for passasjerskip.

.5

Ikke i noe tilfelle skal et oppdelingslastelinjemerke plasseres ovenfor den dypeste lastelinjen i saltvann,
bestemt ved skipets styrke eller eventuelt gjeldende internasjonale konvensjon om lastelinjer.

.6

Uansett plasseringen av oppdelingslastelinjemerkene skal et skip aldri lastes slik at det lastelinjemerket som
gjelder for årstid og sted, som bestemt i samsvar med gjeldende internasjonale konvensjon om lastelinjer,
kommer under vann.

.7

Ikke i noe tilfelle skal et skip lastes slik at det oppdelingslastelinjemerket som gjelder for vedkommende
reise og fartsforhold, kommer under vann.

Arabertallene som står etter bokstaven «C» i betegnelsen for oppdelingslastelinjene, kan erstattes med romertall eller bokstaver
dersom flaggstatens myndighet mener at dette er nødvendig for å gjøre et skille mellom disse og de internasjonale betegnelsene for
oppdelingslastelinjer.
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Konstruksjon og førstegangsprøving av vanntette skott osv. (R 14)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.1

Hvert vanntette oppdelingsskott, enten det er tverrskips- eller langskipsskott, skal være konstruert på en
slik måte at det med en passende sikkerhetsmargin kan motstå trykket av den største vannsøyle det kan
bli nødt til å tåle i tilfelle skade på skipet, men minst trykket av en vannsøyle som når opp til grenselinjen.
Konstruksjonen av disse skottene skal være i samsvar med standardene til en godkjent organisasjon.

.2.1 Trinn og recesser i skottene skal være vanntette og like sterke som skottet på vedkommende sted.
.2.2 Dersom spant eller bjelker går gjennom et vanntett dekk eller skott, skal et slikt dekk eller skott være gjort
konstruksjonsmessig vanntett uten bruk av tre eller sement.

13

.3

Prøving av hovedrommene ved vannfylling er ikke obligatorisk. Når prøving ved vannfylling ikke blir
utført, skal det utføres en sprøyteprøving dersom dette er mulig. Denne prøvingen skal utføres på det lengst
mulig framskredne trinn av skipets utrustning. Dersom det ikke er mulig å utføre en sprøyteprøving på
grunn av mulig skade på maskineri, elektrisk utstyr, isolasjon eller utrustning, kan den erstattes med en nøye
optisk undersøkelse av sveisede forbindelser, og i tillegg dersom det anses som nødvendig, metoder som
fargepenetrasjonsprøving eller tetthetsprøving med ultralyd eller annen tilsvarende prøving. Det skal i alle
tilfeller foretas en grundig undersøkelse av de vanntette skottene.

.4

Forpiggen, dobbeltbunner (medregnet kanalkjøler) og indre hud skal prøves med et vanntrykk som svarer
til kravene i nr. .1.

.5

Tanker som er bestemt til å inneholde væsker, og som utgjør en del av skipets oppdeling, skal tetthetsprøves
med vanntrykk som svarer til en vannsøyle enten opp til den dypeste oppdelingslastelinjen eller opp til to
tredeler av høyden fra kjølens overkant og opp til grenselinjen ved tankene, med anvendelse av den største
av disse belastningene; vannsøylens høyde over tanktoppen skal likevel ikke i noe tilfelle være mindre enn
0,9 meter; dersom det ikke kan foretas prøving med vann, kan luftlekkasjeprøving mens tankene utsettes for
et lufttrykk på høyst 0,14 bar, godtas.

.6

Prøvingene nevnt i nr. .4 og .5 har til hensikt å sikre at den konstruksjonsmessige oppdelingsinnretningen er
vanntett og skal ikke anses som en prøving for å konstatere om et rom er egnet til lagring av brennolje eller
til andre særskilte formål som måtte kreve en prøving av mer vidtgående art, avhengig av den høyde som
væsken kan nå opp til i tanken eller dens forbindelser.

Åpninger i vanntette skott (R 15)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.1

Antall åpninger i vanntette skott skal reduseres til det minsteantall som er forenlig med skipets utforming
og effektive drift; disse åpningene skal være utstyrt med tilfredsstillende lukkemidler.

.2.1

Dersom rørledninger, spygatt, elektriske ledninger osv. føres gjennom vanntette oppdelingsskott, skal det
treffes tiltak for å sikre disse skottenes fullstendige vanntetthet.

.2.2

Ventiler som ikke utgjør en del av et rørsystem, skal ikke tillates i vanntette oppdelingsskott.

.2.3

Bly eller andre varmeømfintlige materialer skal ikke brukes i systemer som går gjennom vanntette
oppdelingsskott, dersom en skade på slike systemer i tilfelle brann ville svekke disse skottenes
fullstendige vanntetthet.

.3.1

Dører, mannhull eller atkomståpninger er ikke tillatt
.1

i kollisjonsskottet under grenselinjen, eller

.2

i vanntette tverrskipsskott som skiller et lasterom fra et tilstøtende lasterom, med de unntak som er
nevnt i nr. .10.1 og i regel 14.
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.3.2

Unntatt i tilfellene nevnt i nr. .3.3 kan det bores hull i kollisjonsskottet for høyst ett rør for transport av
væsker i tanken i forstavnen, forutsatt at røret er utstyrt med en skruventil som kan betjenes fra et sted
over skottdekket, og at ventilhuset er festet til kollisjonsskottet i forskarpen. Denne ventilen kan likevel
festes på aktersiden av kollisjonsskottet, forutsatt at ventilen er lett tilgjengelig under alle fartsforhold og
at rommet den befinner seg i, ikke er et lasterom.

.3.3

Dersom forskarpen er oppdelt for å inneholde to forskjellige slags væsker, kan det gjennom
kollisjonsskottet under grenselinjen føres to rør som hvert oppfyller kravene i nr. .3.1, forutsatt at det
ikke finnes noe praktisk mulig alternativ til å montere et slikt annet rør, og at skipets sikkerhet vil bli
opprettholdt, idet det tas hensyn til ytterligere oppdeling av forskarpen.

.4

Innenfor rom som inneholder hoved- og hjelpeframdriftsmaskineriet, herunder kjeler som tjener
til framdrift, kan det i tillegg til dørene til akseltunnelene ikke være montert mer enn én dør i hvert
hovedtverrskipsskott. Dersom det er montert to eller flere aksler, skal det være en forbindelsespassasje
mellom tunnelene. Det skal være bare én dør mellom maskinrommet og tunnelrom der det er installert to
aksler, og bare to dører der det er mer enn to aksler. Alle disse dørene skal være skyvedører og skal være
plassert med tersklene så høyt som praktisk mulig. Innretningen for manuell betjening av disse dørene
fra et sted over skottdekket skal være plassert utenfor rommene som inneholder maskineriet.

.5.1

EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B OG NYE SKIP I KLASSE B, C OG D MED LENGDE MINDRE
ENN 24 METER
Vanntette dører skal være skyvedører eller dører med hengsler eller dører av tilsvarende type. Det er
ikke tillatt med platedører som er festet bare med bolter, og dører som lukkes ved hjelp av fall eller
innvirkning av en fallende vekt.
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D MED LENGDE 24 METER OG MER:
Unntatt som fastsatt i nr. .10.1 eller regel 14 skal vanntette dører være maskinelt betjente skyvedører
som oppfyller kravene i nr. .7, og som kan lukkes samtidig fra det sentrale betjeningspanelet på
kommandobroen på høyst 60 sekunder med skipet på rett kjøl.

.5.2

EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B OG NYE SKIP I KLASSE B, C OG D MED LENGDE MINDRE
ENN 24 METER
Skyvedører kan være enten
–

bare manuelt betjent, eller

–

maskinelt betjent i tillegg til manuelt betjent.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D MED LENGDE 24 METER OG MER:
I skip der det samlede antall vanntette dører ikke er mer enn to og disse dørene er plassert i maskinrommet
eller i grenseskottene mot dette rommet, kan flaggstatens myndighet tillate at disse to dørene bare er
manuelt betjent. Dersom det er montert manuelt betjente skyvedører, skal slike dører stenges før fartøyet
legger ut på en passasjerreise, og skal holdes stengt under fart.
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.5.3

Betjeningsmidlene, både maskinelt betjente og manuelt betjente, for vanntette skyvedører, enten
maskinelt betjente eller ikke, skal kunne stenge døren når skipet krenger 15 grader til begge sider. Det
skal også tas hensyn til de krefter som kan virke på hver side av døren når det strømmer vann gjennom
åpningen og utøver et statisk trykk tilsvarende en vannsøyle på minst 1 meter over terskelen på dørens
midtlinje.
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D MED LENGDE 24 METER OG MER:

.5.4

Betjeningsinnretninger for vanntette dører, herunder hydrauliske rør og elektriske ledninger, skal
plasseres så nær skottet der dørene er montert, som mulig, for å gjøre sannsynligheten for at de blir skadet
i tilfelle skade på skipet, så liten som mulig. Vanntette dører og deres betjeningsinnretninger skal være
slik plassert at dersom skipet skades innenfor en femdel av skipets bredde (målt vinkelrett på senterlinjen
i høyde med dypeste oppdelingslastelinje), påvirkes ikke betjeningen av de vanntette dørene utenfor den
skadede delen av skipet.
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.5.5

Alle maskinelt betjente og manuelt betjente vanntette skyvedører skal være utstyrt med innretninger som
på alle fjernbetjeningssteder viser om dørene er åpne eller lukket. Fjernbetjeningssteder skal finnes bare
på kommandobroen i samsvar med nr. .7.1.5 og stedet der manuell betjening over skottdekket kreves
etter nr. .7.1.4.
EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B OG NYE SKIP I KLASSE B, C OG D MED LENGDE MINDRE
ENN 24 METER

.5.6

Vanntette dører som ikke er i samsvar med nr. .5.1‑.5.5, skal lukkes før reisen begynner, og skal holdes
lukket under fart; tidspunktet for åpning av slike dører i havn og lukking av dem før skipets avreise fra
havn skal registreres i skipsdagboken.
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D MED LENGDE MINDRE ENN 24 METER SAMT EKSISTERENDE
SKIP I KLASSE B:

.6.1

Manuelt betjente skyvedører kan beveges horisontalt eller vertikalt. Det skal være mulig å betjene
mekanismen ved selve døren fra begge sider, og dessuten fra et tilgjengelig sted over skottdekket, med
en hel omdreibar veivbevegelse eller en annen bevegelse som gir samme garanti for sikkerheten, og som
er av godkjent type. Ved manuell betjening skal tiden som er nødvendig for fullstendig lukking av døren
med fartøyet på rett kjøl, ikke overstige 90 sekunder.
EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.6.2

Maskinelt betjente skyvedører skal kunne beveges vertikalt eller horisontalt. Dersom en dør er maskinelt
betjent fra et sentralt betjeningssted, skal mekanismen være slik innrettet at døren kan betjenes maskinelt
også ved selve døren fra begge sider. Det skal på hver side av skottet finnes lokale betjeningshåndtak som
står i forbindelse med den maskinelle mekanismen, og som skal være slik innrettet at personer som passerer
gjennom døråpningen, kan holde begge håndtak i åpen stilling uten å kunne sette lukkemekanismen i
gang ved et uhell. Maskinelt betjente skyvedører skal være utstyrt med håndmekanisme som kan betjenes
både ved selve døren på begge sider og fra et tilgjengelig sted over skottdekket, ved en hel omdreibar
veivbevegelse eller en annen bevegelse som gir samme garanti for sikkerheten og er av godkjent type.
Det skal treffes tiltak for å varsle med lydsignal at døren har begynt å lukke seg, og signalet skal fortsette
til den er helt lukket. I områder med høyt støynivå skal lydsignalet dessuten suppleres med et blinkende
lyssignal ved døren.
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D MED LENGDE 24 METER OG MER:

.7.1

Alle maskinelt betjente vanntette skyvedører
.1

skal kunne beveges vertikalt eller horisontalt,

.2

skal, med forbehold for nr. .11, være normalt begrenset til en største fri bredde på 1,2 meter.
Flaggstatens myndighet kan tillate bredere dører bare i den grad som anses nødvendig for effektiv
drift av skipet, forutsatt at det tas hensyn til andre sikkerhetstiltak, herunder følgende:
.2.1 Det skal tas særlig hensyn til dørens styrke og dens lukkeinnretninger for å hindre lekkasje.
.2.2 Døren skal være plassert utenfor skadesone B/5.
.2.3 Døren skal holdes lukket når skipet er til sjøs, unntatt i begrensede perioder når det er absolutt
nødvendig, slik flaggstatens myndighet bestemmer.

.3

skal være utstyrt med nødvendig utstyr for åpning og lukking av døren med elektrisk kraft, hydraulisk
kraft eller en annen form for kraft som flaggstatens myndighet kan godta,

.4

skal være utstyrt med en individuell mekanisme for manuell betjening. Det skal være mulig å åpne
og lukke døren for hånd ved selve døren fra begge sider og i tillegg stenge døren fra et tilgjengelig
sted over skottdekket med en hel omdreibar veivbevegelse eller med annen bevegelse som gir
samme garanti for sikkerheten og kan godtas av flaggstatens myndighet. Omdreiningsretningen eller
annen bevegelse skal være tydelig avmerket på alle betjeningssteder. Ved manuell betjening skal
tiden som er nødvendig for fullstendig lukking av døren med fartøyet på rett kjøl, ikke overstige 90
sekunder,
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.5

skal være utstyrt med betjeningsinnretninger for maskinell åpning og lukking av døren fra begge
sider og for maskinell lukking av døren fra det sentrale betjeningspanelet på kommandobroen,

.6

skal være utstyrt med et lydsignal som skiller seg fra andre alarmer i området, som aktiveres når
døren lukkes maskinelt med fjernbetjening, og som skal høres i minst 5 sekunder, men høyst
10 sekunder før døren begynner å bevege seg, og skal fortsette til døren er helt lukket. Ved manuell
betjening med fjernkontroll er det tilstrekkelig at alarmen høres bare når døren beveger seg. I tillegg
kan flaggstatens myndighet kreve at lydsignalet i passasjerområder og områder med høyt støynivå
suppleres med et blinkende lyssignal ved døren, og

.7

skal ha en tilnærmet jevn lukkingshastighet ved maskinell betjening. Lukkingstiden, regnet fra
tidspunktet da døren begynner å bevege seg til den er helt lukket, skal ikke i noe tilfelle være mindre
enn 20 sekunder og ikke mer enn 40 sekunder med skipet på rett kjøl.

.7.2

Den elektriske kraften som er nødvendig for maskinelt betjente vanntette skyvedører, skal komme fra
nødtavlen enten direkte eller via en egen fordelingstavle plassert over skottdekket, og de tilhørende
betjenings-, indikasjons- og alarmkretsene skal få strøm fra nødtavlen enten direkte eller via en egen
fordelingstavle plassert over skottdekket og skal kunne få strøm automatisk fra den midlertidige
nødkraftkilden i tilfelle svikt i den elektriske hoved- eller nødkraftkilden.

.7.3

Maskinelt betjente vanntette skyvedører skal ha enten
.1

et sentralisert hydraulisk system med to uavhengige energikilder som hver består av en motor og
en pumpe som er i stand til å lukke alle dører samtidig. I tillegg skal det for hele anlegget være
hydrauliske trykktanker med tilstrekkelig kapasitet til å betjene alle dørene minst tre ganger, dvs.
lukket-åpen-lukket, mot en krenging på 15 grader. Denne betjeningssyklusen skal kunne utføres
når trykktanken er på pumpens innkoplingstrykk. Væsken som brukes, skal velges under hensyn
til temperaturen som anlegget vil kunne bli utsatt for under fart. Systemet for maskinell betjening
skal være konstruert på en måte som minimaliserer muligheten for at en enkeltfeil i det hydrauliske
rørsystemet får en negativ virkning på betjeningen av mer enn én dør. Det hydrauliske systemet
skal være utstyrt med en lavnivåalarm for tanker med hydrauliske væsker til systemet for maskinell
betjening og en alarm for lavt gasstrykk eller annet effektivt middel til overvåking av tap av lagret
energi i hydrauliske trykktanker. Disse alarmene skal være akustiske og optiske og skal være plassert
på det sentrale betjeningspanelet på kommandobroen, eller

.2

et uavhengig hydraulisk system for hver dør med hver energikilde bestående av en motor og en
pumpe som kan åpne og lukke døren. I tillegg skal det være en hydraulisk trykktank med tilstrekkelig
kapasitet til å betjene døren minst tre ganger, dvs. lukket-åpen-lukket, mot en krenging på 15 grader.
Denne betjeningssyklusen skal kunne utføres når trykktanken er på pumpens innkoplingstrykk.
Væsken som brukes, skal velges under hensyn til temperaturen som anlegget vil kunne bli utsatt for
under fart. En gruppealarm for lavt gasstrykk eller annet effektivt middel til overvåking av tap av lagret
energi i hydrauliske trykktanker skal finnes på det sentrale betjeningspanelet på kommandobroen.
Det skal også finnes en indikator for tap av lagret energi på hvert lokale betjeningssted, eller

.3

et uavhengig elektrisk system og motor for hver dør med hver energikilde bestående av en motor
som kan åpne og lukke døren. Energikilden skal kunne få strøm automatisk fra den midlertidige
elektriske nødkraftkilden i tilfelle svikt i enten elektrisk hoved- eller nødkraftkilde og ha tilstrekkelig
kapasitet til å betjene døren minst tre ganger, dvs. lukket-åpen-lukket, mot en krenging på 15 grader.

Systemene spesifisert i nr. .7.3.1, .7.3.2 og .7.3.3 skal oppfylle følgende krav:
Kraftsystemene til maskinelt betjente vanntette skyvedører skal være atskilt fra andre kraftsystemer. En
enkeltfeil i de elektriske eller hydrauliske maskinelt betjente systemer, med unntak av den hydrauliske
aktuatoren, skal ikke hindre manuell betjening av noen dør.
.7.4

Det skal finnes betjeningshåndtak på hver side av skottet i en høyde på minst 1,6 meter over dørken,
og de skal være slik innrettet at personer som passerer gjennom døråpningen, kan holde begge håndtak
i åpen stilling uten å kunne sette den maskinelle lukkemekanismen i gang ved et uhell. Retningen som
håndtakene skal dreies i for å åpne og lukke døren, skal tilsvare dørens bevegelsesretning og skal være
tydelig merket. Dersom det kreves bare én handling for å starte dørens lukkebevegelse, skal hydrauliske
betjeningshåndtak for vanntette dører i innredning være slik plassert at barn ikke kan aktivere dem, f.eks.
bak paneldører med bolter plassert minst 170 cm over dekksnivå.
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NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B MED LENGDE 24
METER OG MER:
På begge sider av dørene skal det være et skilt med instrukser om hvordan dørsystemet betjenes. På
begge sider av hver dør skal det også være et skilt med tekst eller bilder som varsler om faren ved
å oppholde seg i døråpningen når døren har begynt lukkebevegelsen. Disse skiltene skal være laget
av holdbart materiale og skal være solid festet. Teksten på instruks- eller varselskiltet skal inneholde
informasjon om den aktuelle dørens lukkingstid.
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D MED LENGDE 24 METER OG MER:
.7.5

Så langt det er praktisk mulig, skal elektrisk utstyr og komponenter til vanntette dører være plassert over
skottdekket og utenfor farlige områder og rom.

.7.6

Kapslingen til elektriske komponenter som nødvendigvis må være plassert under skottdekket, skal gi
egnet beskyttelse mot vanninntrenging.

.7.7

Kretser til strøm, kontroll, indikatorer og alarm skal være beskyttet mot svikt, slik at feil i én dørkrets ikke
vil forårsake feil i noen annen dørkrets. Kortslutning eller annen svikt i alarm- eller indikatorkretser til en
dør skal ikke føre til tap av maskinell betjening av døren. Innretningen skal være slik at vanninntrenging
i elektrisk utstyr som befinner seg under skottdekket, ikke vil forårsake at døren åpner seg.

.7.8

En elektrisk enkeltfeil i betjeningsinnretningen eller kontrollsystemet til en maskinelt betjent vanntett
skyvedør skal ikke føre til at en lukket dør åpner seg. Strømforsyningen skal overvåkes kontinuerlig på
et punkt i strømkretsen så nær hver av motorene fastsatt i nr. .7.3 som mulig. Tap av slik strømforsyning
skal utløse en akustisk og optisk alarm på det sentrale betjeningspanelet på kommandobroen.

.8.1

Det sentrale betjeningspanelet på kommandobroen skal ha en «hovedbetjeningsbryter» med to
betjeningsstillinger: en «lokal betjening»-stilling som skal gjøre det mulig for enhver dør å åpnes og
lukkes lokalt etter bruk uten automatisk lukking, og en «dører lukket»-stilling som automatisk skal
lukke dører som er åpne. «Dører lukket»-stillingen skal gjøre det mulig å åpne dørene lokalt, og skal
automatisk lukke døren igjen når den lokale betjeningsmekanismen utløses. Hovedbetjeningsbryteren
skal normalt stå i «lokal betjening»-stilling. «Dører lukket»-stillingen skal bare brukes i nødstilfeller og
ved prøving.

.8.2

Det sentrale betjeningspanelet på kommandobroen skal være utstyrt med et diagram som viser
plasseringen av hver dør, med visuelle indikatorer som viser om hver dør er åpen eller lukket. Et rødt
lys skal vise at en dør er helt åpen, og et grønt lys skal vise at en dør er helt lukket. Når døren lukkes
med fjernbetjening, skal det røde lyset vise mellomstillingen ved å blinke. Indikatorkretsen skal være
uavhengig av betjeningskretsen for hver dør.

.8.3

Det skal ikke være mulig å åpne noen dør med fjernbetjening fra det sentrale betjeningsstedet.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.9.1

Alle vanntette dører skal holdes lukket under fart, unntatt under forhold som fastsatt i nr. .9.2 og .9.3.
Vanntette dører med bredde på mer enn 1,2 meter tillatt etter nr. 11 kan åpnes bare under de omstendigheter
som er angitt i nevnte nummer. En dør som åpnes i samsvar med dette nummer, skal være klar til å lukkes
øyeblikkelig.

.9.2

En vanntett dør kan åpnes under fart for å la passasjerer eller besetning gå gjennom den eller når arbeid
i umiddelbar nærhet av døren gjør det nødvendig at den er åpen. Døren må lukkes øyeblikkelig når
det ikke lenger er behov for å bruke den, eller når oppgaven som gjorde det nødvendig å åpne den, er
avsluttet.

.9.3

Visse vanntette dører kan tillates å være åpne under fart bare dersom det anses som absolutt nødvendig,
dvs. dersom det anses som avgjørende for sikker og effektiv betjening av skipets maskineri eller for å la
passasjerene ferdes fritt under normale forhold i hele passasjerområdet. En slik avgjørelse skal treffes av
flaggstatens myndighet etter nøye vurdering av virkningen for skipets drift og overlevingsevne. En vanntett
dør som tillates å være åpen på denne måten, skal være tydelig merket i skipets stabilitetsopplysninger og
skal alltid være klar til å lukkes øyeblikkelig.
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NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:
.10.1 Dersom flaggstatens myndighet er forvisset om at slike dører er nødvendige, kan vanntette dører av
tilfredsstillende konstruksjon monteres i vanntette skott som skiller lasterom i mellomdekk. Slike
dører kan være dører med hengsler eller rulle- eller skyvedører, men skal ikke være fjernbetjent. De
skal være montert så høyt oppe og så langt fra platehuden som praktisk mulig, men ikke i noe tilfelle
skal de utvendige vertikale kantene plasseres i en avstand fra platehuden som er mindre enn en femdel
av skipets bredde, der denne avstanden måles i rett vinkel på senterlinjen i høyde med den dypeste
oppdelingslastelinjen.
.10.2 Slike dører skal lukkes før reisen begynner, og skal holdes lukket under fart; tidspunktet for åpning
av slike dører i havn og lukking av dem før skipets avreise fra havn skal registreres i skipsdagboken.
Dersom det er adgang til en dør under reisen, skal døren være utstyrt med en innretning som hindrer
at den kan åpnes av uvedkommende. Dersom det planlegges å montere slike dører, skal flaggstatens
myndighet vurdere antall og innretning særskilt.
.11

14

Flyttbare plater i skott er tillatt bare i maskinrom. Slike plater skal alltid være påsatt før skipet går
fra havn, og skal ikke fjernes under fart, unntatt i alvorlige nødstilfeller etter skipsførerens vurdering.
Flaggstatens myndighet kan tillate at slike flyttbare plater byttes ut med maskinelt betjente vanntette
skyvedører med større dimensjoner enn det som er fastsatt i nr. .7.1.2, forutsatt at det ikke monteres mer
enn én slik dør i hvert hovedtverrskipsskott, og at slike dører lukkes før skipet går fra havn og holdes
lukket under fart, unntatt i alvorlige nødstilfeller etter skipsførerens vurdering. Disse dørene behøver
ikke å oppfylle kravene i nr. .7.1.4 om at de skal kunne lukkes fullstendig på 90 sekunder ved manuell
betjening. Tidspunktet for åpning og lukking av disse dørene, enten skipet er til sjøs eller i havn, skal
registreres i skipsdagboken.

Skip som fører godskjøretøyer og medfølgende personale (R 16)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

15

.1

Denne regel får anvendelse på passasjerskip konstruert eller tilpasset for å føre godskjøretøyer og
medfølgende personale.

.2

Dersom det samlede passasjerantallet i slike skip, medregnet personer som følger med kjøretøyene,
ikke overstiger N = 12 + A/25, der A = totalt dekksareal (kvadratmeter) i rom beregnet på stuing
av godskjøretøyer, og der fri høyde i slike rom og ved inngangen til slike rom er minst 4 meter, får
bestemmelsene i regel 13 nr. .10 anvendelse med hensyn til vanntette dører, med det unntak at dørene kan
plasseres i et hvilket som helst nivå i vanntette skott som skiller lasterom. I tillegg kreves det indikator på
kommandobroen som automatisk viser når hver dør er lukket og alle festeinnretninger for dører er sikret.

.3

Når bestemmelsene i dette kapittel anvendes på et slikt skip, skal N settes lik det største antall passasjerer
skipet kan sertifiseres for i samsvar med denne regel.

Åpninger i platehuden under grenselinjen (R 17)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.1

Antall åpninger i platehuden skal reduseres til et minimum som er forenlig med skipets konstruksjon og
effektive drift.

.2.1

Lukkemidlene for åpninger i platehuden skal være innrettet og ha en styrke som svarer til de formål de
er tiltenkt og til stedet der de er montert.

.2.2

Med forbehold for kravene i gjeldende internasjonale konvensjon om lastelinjer skal det ikke plasseres
lysventiler slik at den nederste kant av åpningen er under en linje trukket parallelt med skottdekket i
borde og med sitt laveste punkt 2,5 % av skipets bredde over den dypeste oppdelingslastelinjen, eller
500 mm dersom denne avstanden er større.

.2.3

Alle lysventiler med nederste kant under grenselinjen skal være slik konstruert at ingen kan åpne dem
uten skipsførerens samtykke.

.2.4

Dersom lysventilene nevnt i nr. .2.3 i et mellomdekk har nederste kant under en linje trukket parallelt
med skottdekket i borde og har sitt laveste punkt 1,4 meter pluss 2,5 % av skipets bredde over vannet
når skipet går fra havn, skal alle lysventiler i dette mellomdekket være vanntett lukket og låst før skipet
forlater havn, og de skal ikke åpnes før skipet kommer til neste havn. Ved anvendelse av dette nummer
kan det tas hensyn til at skipet er i ferskvann, der dette er aktuelt.
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.2.5

Lysventiler og deres blindlokk som ikke vil være tilgjengelige under fart, skal være lukket og sikret før
skipet forlater havn.

.3

Antall spygatt, sanitæravløp og andre lignende åpninger i platehuden skal være redusert til et minste antall
ved å bruke hvert avløp til så mange sanitærrør og andre rør som mulig eller på annen tilfredsstillende
måte.

.4

Alle inntak og avløp i platehuden skal være utstyrt med effektive og tilgjengelige innretninger for å
hindre tilfeldig innstrømming av vann i skipet.

.4.1

Med forbehold for kravene i gjeldende internasjonale konvensjon om lastelinjer og bestemmelsene i nr. .5
skal hvert enkelt avløp som går gjennom platehuden fra rom under grenselinjen, være utstyrt med enten
en automatisk tilbakeslagsventil med innretning for direkte stenging fra et sted over skottdekket, eller
med to automatiske tilbakeslagsventiler uten innretninger for direkte stenging, forutsatt at innenbords
ventil er plassert over den dypeste oppdelingslastelinjen og alltid er tilgjengelig for undersøkelse under
fart.
Dersom det er montert en ventil med innretning for direkte stenging, skal betjeningsstedet over
skottdekket alltid være lett tilgjengelig, og det skal finnes indikatorer som viser om ventilen er åpen eller
stengt.

.4.2

Kravene i gjeldende internasjonale konvensjon om lastelinjer får anvendelse på avløp som går gjennom
platehuden fra rom over grenselinjen.

.5

Hoved- og hjelpeinntak og -avløp for sjøvann i maskinrom i forbindelse med drift av maskineriet skal
være utstyrt med lett tilgjengelige ventiler mellom rørene og platehuden eller mellom rørene og bygde
kasser som er festet til platehuden. Ventilene kan betjenes lokalt og skal være utstyrt med indikatorer som
viser om de er åpne eller stengt.
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:
.1 Rattene eller håndtakene til sjøvannkranene skal være lett tilgjengelige. Alle ventiler som brukes som
sjøvannkraner, skal stenges ved å dreie rattet med urviseren.
.2 Utløpskraner eller -ventiler på skipshuden til avblåsingsvann fra kjeler skal være plassert på lett
tilgjengelige steder og ikke under dekksplater. Kraner eller ventiler skal være slik konstruert at det er
lett å se om de er åpne eller stengt. Kraner skal være utstyrt med sikkerhetsskjerm konstruert slik at
nøkkelen ikke kan løftes av når kranen er åpen.
.3 Alle ventiler og kraner i rørsystemer, f.eks. lense- og ballastsystemer, brennolje- og smøreoljesystemer,
brannslokkings- og spylesystemer, kjølevann- og sanitærsystemer osv., skal være tydelig merket med
sin funksjon.
.4 Andre utløpsrør skal, dersom de munner ut under den dypeste oppdelingslastelinjen, være utstyrt
med tilsvarende avstengingsmidler på skipshuden, og dersom de munner ut over den dypeste
oppdelingslastelinjen, skal de være utstyrt med en vanlig stormventil. I begge tilfeller kan ventiler
sløyfes dersom det er brukt rør med samme tykkelse som platene i direkte avløp fra toaletter og
vaskeservanter og avløp i gulv fra vaskerom osv., utstyrt med blindlokk eller på annen måte beskyttet
mot vannslag. Veggtykkelsen i slike rør behøver likevel ikke være større enn 14 mm.
.5 Dersom det er montert en ventil med direkte stengemekanisme, skal stedet den kan betjenes fra, alltid
være lett tilgjengelig, og det skal finnes en innretning som viser om ventilen er åpen eller stengt.
.6 Når ventiler med direkte stengemekanismer er plassert i maskinrom, er det tilstrekkelig at de kan
betjenes fra stedet der de er montert, forutsatt at dette stedet er lett tilgjengelig under alle forhold.

.6

Alle innretninger og ventiler på huden som kreves etter denne regel, skal være av stål, bronse eller annet
godkjent, strekkbart materiale. Ventiler av vanlig støpejern eller lignende materiale skal ikke aksepteres.
Alle rør som er nevnt i denne regel, skal være av stål eller annet likeverdig materiale som flaggstatens
myndighet anser som tilfredsstillende.

.7

Landgangs- og lasteporter under grenselinjen skal ha tilstrekkelig styrke. De skal stenges vanntett og
sikres forsvarlig før skipet går fra havn, og skal holdes stengt under fart.
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16

Slike porter skal ikke i noe tilfelle være slik plassert at deres laveste punkt er under den dypeste
oppdelingslastelinjen.

Vanntetthet over grenselinjen i passasjerskip (R 20)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

17

.1

Alle rimelige og praktisk mulige tiltak skal treffes for å begrense inntrenging og spredning av vann over
skottdekket. Slike tiltak kan omfatte partielle skott eller platespant. Når det er montert vanntette partielle
skott og platespant på skottdekket, over eller i umiddelbar nærhet av hovedoppdelingsskott, skal de ha
vanntette forbindelser til hud og skottdekk for å begrense spredningen av vann langs dekket når skipet
krenger i skadet tilstand. Dersom det vanntette partielle skottet ikke er i flukt med skottet under, skal det
mellomliggende skottdekket gjøres effektivt vanntett.

.2

Skottdekket eller et dekk over dette skal være værtett. I det utsatte værdekket skal alle åpninger ha
lukekarmer med tilstrekkelig høyde og styrke, og skal være utstyrt med effektive midler så de raskt kan
lukkes værtett. Om nødvendig skal lenseporter, åpne rekkverk og spygatt være plassert for raskt å lense
værdekket under alle værforhold.

.3

I eksisterende skip i klasse B skal den åpne enden på luftrør som munner ut inne i en overbygning,
være minst 1 meter over vannlinjen når skipet krenger med en vinkel på 15 grader, eller med den
største krengevinkelen i mellomliggende fyllingsstadier, som fastsatt ved direkte beregning, med
anvendelse av den største verdien. Alternativt kan luftrør fra andre tanker enn oljetanker ha utløp
gjennom overbygningens side. Bestemmelsene i dette nummer berører ikke bestemmelsene i gjeldende
internasjonale konvensjon om lastelinjer.

.4

Lysventiler, landgangs- og lasteporter og andre innretninger til å stenge åpninger i platehuden over
grenselinjen skal være forsvarlig konstruert og utført og ha tilstrekkelig styrke med hensyn til de rom de
er montert i og plasseringen i forhold til den dypeste oppdelingslastelinjen.

.5

For alle lysventiler i rom under første dekk over skottdekket skal det finnes solide innvendige blindlokk,
slik plassert at de lett og betryggende kan lukkes og sikres vanntett.

Lukking av lasteporter (R 20-1)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.1

Følgende dører, som er plassert over grenselinjen, skal lukkes og låses før skipet legger ut på en reise, og
skal holdes lukket og låst til skipet er ved neste kaiplass:
.1

Lastedører i siden eller i ytterkledningen til lukkede overbygninger.

.2

Baugporter montert på steder som angitt i nr. .1.1.

.3

Lastedører i kollisjonsskottet.

.4

Værtette ramper som danner et annet lukkesystem enn dem som er definert i nr. .1.1 t.o.m. .1.3.
Dersom en port ikke kan åpnes eller lukkes mens skipet ligger ved kai, kan en slik dør åpnes eller
holdes åpen mens skipet går til eller legger ut fra kaiplassen, men bare i den grad som er nødvendig
for at døren kan betjenes umiddelbart. I alle tilfeller skal den indre baugporten holdes lukket.

.2

Uten hensyn til kravene i nr. .1.1 og .1.4 kan flaggstatens myndighet tillate at enkelte dører kan åpnes
etter skipsførerens skjønn, dersom det er nødvendig for skipets drift eller å ta om bord eller sette i land
passasjerer, når skipet er på en sikker fortøyningsplass, og forutsatt at skipets sikkerhet ikke settes i fare.

.3

Skipsføreren skal påse at det er gjennomført et effektivt kontroll- og rapporteringssystem for lukking og
åpning av dørene nevnt i nr. .1.

.4

Skipsføreren skal, før skipet legger ut på en reise, påse at tidspunktet for siste lukking av dørene nevnt
i nr. .1 og tidspunktet for åpning av enkelte dører i samsvar med nr. .2 registreres i skipsdagboken som
fastsatt i regel 22.
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Vanntetthet fra roro-dekket (skottdekk) til rom under (R 20-2)
NYE RORO-PASSASJERSKIP I KLASSE B, C OG D:
.1.1

Med forbehold for bestemmelsene i nr. .1.2 og .1.3 skal alle atkomstveier som fører til rom under
skottdekket, ha sitt laveste punkt minst 2,5 meter over skottdekket.

.1.2

Dersom det er montert kjøretøyramper for å gi atkomst til rom under skottdekket, skal åpningene kunne
lukkes værtett for å hindre vanninntrenging under, og skal være utstyrt med alarm og indikatorer som gir
signal på kommandobroen.

.1.3

Flaggstatens myndighet kan tillate særlige atkomstveier til rom under skottdekket, forutsatt at de er helt
nødvendige for selve driften av skipet, f.eks. flytting av maskiner og forråd, med forbehold om at disse
atkomstveiene er vanntette og utstyrt med alarm og indikatorer som gir signal på kommandobroen.

.1.4

Atkomstveiene nevnt i nr. .1.2 og .1.3 skal lukkes før skipet legger fra kai på en reise, og skal holdes
lukket til skipet er ved neste kaiplass.

.1.5

Skipsføreren skal påse at det er gjennomført et effektivt kontroll- og rapporteringssystem for lukking og
åpning av atkomstveiene nevnt i nr. .1.2 og .1.3.

.1.6

Skipsføreren skal, før skipet går fra kai på en reise, påse at klokkeslettet for siste lukking av atkomstveiene
nevnt i nr. .1.2 og .1.3 registreres i skipsdagboken, slik det er fastsatt i regel II-1/B/22.

.1.7

Nye roro-passasjerskip i klasse C med lengde mindre enn 40 meter og nye roro-passasjerskip i klasse
D kan, i stedet for å overholde bestemmelsene i nr. .1.1.1.6, overholde bestemmelsene i nr. .2.1.2.4,
forutsatt at høyden på lukekarmer og terskler er minst 600 mm på åpne roro-lastedekk og minst 380 mm
på lukkede roro-lastedekk.

EKSISTERENDE RORO-PASSASJERSKIP I KLASSE B:

17-2

.2.1

Alle atkomstveier fra roro-dekket som fører til rom under skottdekket, skal være værtette, og det skal
finnes indikatorer på kommandobroen som viser om atkomstveien er åpen eller lukket.

.2.2

Alle slike atkomstveier skal lukkes før skipet går fra kai på en reise, og skal holdes lukket til skipet er ved
neste kaiplass.

.2.3

Uten hensyn til kravene i nr. .2.2 kan flaggstatens myndighet tillate at noen atkomstveier åpnes under
reisen, men bare i et tidsrom som er nødvendig av hensyn til gjennomgang, og dersom det er helt
nødvendig for selve driften av skipet.

Atkomst til roro-dekk (R 20-3)
ALLE RORO-PASSASJERSKIP:
Skipsføreren eller den offiser vedkommende har utpekt, skal påse at med mindre skipsføreren eller offiseren har
gitt uttrykkelig samtykke til det, har ingen passasjerer adgang til et innelukket roro-dekk når skipet er underveis.

17-3

Lukking av skott på roro-dekket (R 20-4)
NYE RORO-PASSASJERSKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE RORO-PASSASJERSKIP I
KLASSE B:
.1

Alle tverrskips- og langskipsskott som regnes som effektive for å holde på oppsamlet sjøvann på rorodekket, skal være på plass og sikret før skipet går fra kai, og skal holdes på plass og være sikret til skipet
er ved neste kaiplass.

.2

Uten hensyn til kravene i nr. .1 kan flaggstatens myndighet tillate at noen atkomstveier i slike skott åpnes
under reisen, men bare i et tidsrom som er nødvendig av hensyn til gjennomgang, og dersom det er helt
nødvendig for selve driften av skipet.
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Stabilitetsopplysninger (R 22)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

19

.1

Etter avsluttet bygging skal hvert passasjerskip gjennomgå en krengeprøve og elementene i stabiliteten
bestemmes. Skipsføreren skal motta alle de opplysninger, godkjent av flaggstatens myndighet, som
er nødvendige for raskt og enkelt å innhente presis veiledning om skipets stabilitet under forskjellige
driftsforhold.

.2

Dersom det gjøres endringer på et skip slik at det vesentlig påvirker stabilitetsopplysningene som er gitt
til skipsføreren, skal det skaffes endrede stabilitetsopplysninger. Om nødvendig skal skipet gjennomgå
ny krengeprøve.

.3

Med mellomrom som ikke overstiger fem år, skal det utføres en lettvektsbesiktelse for å kontrollere
eventuelle endringer i lettvektsdeplasement og langskips tyngdepunkt. Skipet skal gjennomgå en ny
krengeprøving når det sammenlignet med de godkjente stabilitetsopplysningene konstateres eller
forventes et avvik fra lettvektsdeplasementet som overstiger 2 %, eller et avvik i langskips tyngdepunkt
som overstiger 1 %.

.4

Flaggstatens myndighet kan tillate at et enkelt skip fritas fra krengeprøving, forutsatt at det finnes
grunnleggende stabilitetsopplysninger fra krengeprøvingen for et søsterskip, og det fastslås til
flaggstatens myndighets tilfredshet at det kan skaffes pålitelige stabilitetsopplysinger for det fritatte
skipet på grunnlag av slike grunnleggende opplysninger. Det vises til MSC/Circ.1158.

.5

Når det ikke er praktisk mulig å måle nøyaktig krenging, skal lettvekt og tyngdepunkt bestemmes ved
en lettvektsbesiktelse og nøyaktige beregninger. Det vises til opplysningene i regel 2.7 i regelverket for
hurtiggående fartøyer av 2000.

Havarikontrolltegninger (R 23)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
Som veiledning for ansvarshavende offiser på skipet skal det være permanent oppslått tegninger som for
hvert dekk og lasterom tydelig viser grensene for vanntette rom, åpningene i dem med lukkemidler og deres
plasseringssteder samt innretning for oppretting av enhver slagside som skyldes innstrømming av vann.
Dessuten skal hefter med ovennevnte opplysninger være tilgjengelige for skipets offiserer.
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Skrogets og overbygningens motstandsevne, havarihindring og -kontroll (R 23-2)
.1

Det skal finnes indikatorer på kommandobroen for alle porter i skipssiden, lasteporter og andre
lukkeinnretninger som, dersom de står åpne eller ikke sikres forsvarlig, kan føre til fylling av et
spesiallasterom eller roro-lasterom. Indikatorsystemet skal være konstruert etter egensikkerhetprinsippet
og skal vise med optisk alarm om døren ikke er helt lukket, eller om noen av sikringsinnretningene ikke
er på plass og helt tilsatt, og med akustisk alarm om slike dører eller lukkeinnretninger åpnes, eller om
sikringsinnretningene løsner. Indikatorpanelet på kommandobroen skal være utstyrt med en funksjon for
valg mellom «havn/sjøreise» som er slik innrettet at det gis en akustisk alarm på kommandobroen dersom
skipet går fra havn med baugporter, innvendige porter, akterrampe eller eventuelle andre porter i skipssiden
ikke lukket eller andre lukkeinnretninger ikke i korrekt stilling. Strømtilførselen til indikatorsystemet
skal være uavhengig av strømtilførselen til betjening og sikring av portene. Indikatorsystemer som er
godkjent av flaggstatens myndighet, og som er installert på eksisterende skip, behøver ikke skiftes ut.

.2

Det skal installeres et system med fjernsynsovervåking og vannlekkasjedeteksjon som gir indikasjon
på kommandobroen og maskinkontrollstasjonen om enhver lekkasje gjennom innvendige og utvendige
baugporter, akterporter eller andre porter i skipssiden som kan føre til fylling av spesiallasterom eller
roro-lasterom.

.3

Spesiallasterom og roro-lasterom skal patruljeres eller overvåkes kontinuerlig med effektive midler,
f.eks. fjernsynsovervåking, slik at enhver kjøretøybevegelse under ugunstige værforhold og ikke-tillatt
passasjerferdsel der kan oppdages mens skipet er underveis.

.4

Dokumenter som angir framgangsmåter for lukking og sikring av alle porter i skipssiden, lasteporter og
andre lukkeinnretninger som kan føre til fylling av et spesiallasterom eller roro-lasterom dersom de står
åpne eller ikke sikres forsvarlig, skal finnes om bord og være oppslått på et egnet sted.

Merking, periodisk betjening og inspeksjon av vanntette dører osv. (R 24)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.1

Det skal hver uke holdes øvelser i betjening av vanntette dører, lysventiler, ventiler og lukkemekanismer
for spygatt.
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.2

Alle vanntette dører i hovedtverrskipsskott som er i bruk i sjøen, skal betjenes hver dag.

.3

Vanntette dører og alle tilhørende mekanismer og indikatorer, alle ventiler som må stenges for å gjøre et
rom vanntett, og alle ventiler som må betjenes for tverrskipsforbindelser til bruk i havaritilfeller, skal i
sjøen inspiseres periodisk minst én gang hver uke.

.4

Slike ventiler, dører og mekanismer skal være hensiktsmessig merket for å sikre at de kan brukes riktig,
slik at den største sikkerhet oppnås.

Føring av dagbøker (R 25)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

23

.1

Dører på hengsler, flyttbare plater, lysventiler, landgangs- og lasteporter og andre åpninger som etter disse
regler skal holdes lukket under fart, skal være lukket før skipet forlater havn. Klokkeslettet for lukking og
klokkeslettet for åpning (dersom det er tillatt etter disse regler) skal registreres i skipsdagboken.

.2

Det skal føres fortegnelse i skipsdagboken over alle øvelser og inspeksjoner som kreves etter regel 21,
med tydelig angivelse av enhver mangel som oppdages.

Heisbare bilplattformer og -ramper
NYE SKIP I KLASSE A, B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
På skip utstyrt med hengedekk til transport av passasjerkjøretøyer skal konstruksjonen, monteringen og
betjeningen være utført i samsvar med tiltak pålagt av flaggstatens myndighet. Med hensyn til konstruksjonen
skal de aktuelle reglene til en godkjent organisasjon brukes.
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Rekkverk
NYE SKIP I KLASSE A, B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:
1.

På utvendige dekk som passasjerer har adgang til, og der det ikke er noen skansekledning av tilstrekkelig
høyde, skal det sørges for rekkverk i en høyde av minst 1 100 mm over dekket og med en slik utforming
og konstruksjon at det hindrer passasjerer i å klatre på disse rekkverkene og ved et uhell å falle ned fra
dette dekket.

2.

Det skal likedan sørges for rekkverk av tilsvarende konstruksjon på trapper og avsatser på slike utvendige
dekk.

DEL C
MASKINERI
1

Alminnelige bestemmelser (R 26)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.1 Maskineri, kjeler og andre trykkbeholdere, tilhørende rørsystemer og armatur skal være slik installert og
skjermet at faren for personer om bord er redusert mest mulig, under behørig hensyn til bevegelige deler,
varme overflater og andre farer.

.2 Det skal finnes muligheter til å opprettholde eller gjenoppta normal drift av framdriftsmaskineriet selv om en
av de essensielle hjelpemaskiner er ute av funksjon.

.3 Det skal finnes midler som sikrer at maskineriet kan settes i drift fra «dødt skip»-tilstand uten hjelp utenfra.

NYE SKIP I KLASSE B OG C:
.4 Hovedframdriftsmaskineriet og alt hjelpemaskineri av vesentlig betydning for skipets framdrift og sikkerhet
skal, slik det er montert i skipet, være konstruert for å virke når skipet ligger på rett kjøl, og når det krenger
med inntil 15 grader til den ene eller andre siden i statiske tilstander og 22,5 grader til den ene eller andre
siden i dynamiske tilstander (rulling), og samtidig krenger dynamisk (stamping) 7,5 grader ved baug eller
akterstavn.
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NYE SKIP I KLASSE A, B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.5 Det skal finnes midler til å stanse framdriftsmaskineriet og propellen i nødstilfeller fra aktuelle steder utenfor
maskinrommet/maskinkontrollstasjonen, f.eks. åpent dekk eller styrehuset.
SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:
.6 Plassering og innretning av lufterør for brennoljeservice-, bunnfellings- og smøreoljetanker skal være slik at
i tilfelle av et brudd på lufterøret skal dette ikke direkte føre til risiko for at sjø- eller regnvann trenger inn.
Om bord i alle skip skal det være installert to servicetanker for brennolje for hver type drivstoff som benyttes
om bord, og som er nødvendig for framdrift og vitale systemer, eller tilsvarende innretning, med en kapasitet
på minst 8 timer for skip i klasse B og minst 4 timer for skip i klasse C og D, ved største kontinuerlige effekt
for framdriftsmaskineriet og normal driftsbelastning i sjøen for generatoranlegget.
2

Forbrenningsmotorer (R 27)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.1 Forbrenningsmotorer med sylinderdiameter på 200 mm eller veivromvolum på 0,6 m³ og over skal
være utstyrt med sikkerhetsventiler for veivrom av passende type med tilstrekkelig utstrømmingsareal.
Sikkerhetsventilene skal være slik innrettet eller utstyrt at uttømming fra dem styres slik at muligheten for
skade på personell reduseres mest mulig.

3

Lensepumpeinnretning (R 21)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.1.1 Det skal finnes et effektivt lensepumpesystem som kan pumpe fra og tørrlegge et hvilket som helst vanntett
rom som ikke er et rom permanent reservert for føring av ferskvann, vannballast, brennolje eller flytende
last, og som er utstyrt med andre effektive pumpeinnretninger, under alle mulige forhold. Det skal finnes
effektive midler for tømming av vann fra isolerte lasterom.
.1.2 Sanitærpumper, ballastpumper og alminnelige arbeidspumper kan godtas som uavhengige maskindrevne
lensepumper dersom de er utstyrt med de nødvendige forbindelser til lenseledningssystemet.
.1.3 Alle lensepumper som brukes i eller under lagertanker for brennolje eller i maskin- eller kjelerom, herunder
rom med bunnfellingstanker eller pumpeanlegg for brennolje, skal være av stål eller annet passende
materiale.
.1.4 Innretningen av lense- og ballastpumpesystemet skal være slik at det avskjærer muligheten for at vann skal
komme fra sjøen og fra vannballastrom til laste- og maskinrom, eller fra et rom til et annet. Det skal treffes
tiltak for å hindre at noen dyptank med forbindelse til lense- og ballastrør ved uaktsomhet kan bli fylt med
sjøvann når den inneholder last, eller kan bli pumpet tom gjennom en lenseledning når den inneholder
vannballast.
.1.5 Alle fordelingsbokser og manuelt betjente ventiler i forbindelse med lensepumpeinnretningen skal være på
steder som er tilgjengelige under vanlige omstendigheter.
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:
.1.6

Det skal treffes tiltak for lensing av innelukkede lasterom som er plassert på skottdekket.

.1.6.1 Dersom fribordet til skottdekket er slik at dekkskanten kommer under vann når skipet krenger mer enn
5 grader, skal lensingen skje ved hjelp av et tilstrekkelig antall spygatt med hensiktsmessig størrelse og
med tømming direkte over bord, montert i samsvar med kravene i regel 15.
.1.6.2 Dersom fribordet er slik at kanten av skottdekket kommer under vann når skipet krenger 5 grader eller
mindre, skal lensingen av de innelukkede lasterommene på skottdekket føres til et eller flere egnede rom
med tilstrekkelig kapasitet, som har alarm for høy vannstand og er utstyrt med egnede arrangementer for
tømming over bord. I tillegg skal det sikres at
.1 antall, størrelse og plassering av spygatt er slik at urimelig opphoping av fritt vann hindres,
.2 pumpearrangementene som kreves etter denne regel, tar hensyn til kravene om faste
brannslokkingssystemer med sprøyting av vann under trykk,
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.3 vann som er forurenset av bensin eller andre farlige stoffer, ikke lenses til maskinrom eller andre rom
der det kan finnes tennkilder, og
.4 dersom det innelukkede lasterommet er beskyttet av brannslokkingssystem med karbondioksid, er
dekksspygattene utstyrt med midler til å hindre utslipp av slokkegassen.
NYE SKIP I KLASSE A, B, C OG D:
.1.6.3 Lensesystemet fra roro-dekk og bildekk skal ha tilstrekkelig kapasitet til at spygatt, lenseporter osv. på
styrbord og babord side kan tømme vannmengden som kommer fra sprinkler- og brannpumpene, under
hensyn til skipets krenging og trim.
.1.6.4 Dersom salonger for passasjerer og besetning er utstyrt med sprinkleranlegg og hydranter, skal de ha
et tilstrekkelig antall spygatt til å tømme vannmengden som kommer fra brannslokking med rommets
sprinklerhoder og fra to brannslanger med strålerør. Spygattene skal være plassert på det mest
virkningsfulle stedet, f.eks. i hvert hjørne.
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.2.1

Lensepumpesystemet som kreves etter nr. .1.1, skal være i stand til å virke under alle mulige forhold etter
et havari, uansett om skipet er på rett kjøl eller har slagside. For dette formål vil i alminnelighet rør for
lensing fra slagene være nødvendige, unntatt i trange rom i endene av skipet, der et enkelt lenserør kan
være tilstrekkelig. I rom som har uvanlig form, kan det kreves flere lenserør. Det skal treffes tiltak for å
sikre at vannet i vedkommende rom renner til lenserørene.

.2.2

Der det er praktisk mulig, skal de maskindrevne lensepumpene være plassert i atskilte vanntette rom og
være slik innrettet eller plassert at disse rommene ikke lett vil bli fylt på grunn av samme skade. Dersom
hovedframdriftsmaskineri, hjelpemaskineri og kjeler er installert i to eller flere vanntette rom, skal de
pumper som er anvendelige som lensepumper, så vidt mulig være fordelt på disse rommene.

.2.3

Med unntak av tilleggspumper som kan være innrettet bare for skarpene, skal enhver påbudt lensepumpe
være innrettet til å ta vann fra et hvilket som helst rom som i henhold til nr. .1.1 skal tørrlegges.

.2.4

Alle maskindrevne lensepumper skal være i stand til å gi vannet en hastighet på minst 2 m/s gjennom det
påbudte hovedlenserøret. Uavhengige maskindrevne lensepumper plassert i maskinrom skal ha direkte
lenserør fra disse rommene, med det unntak at det ikke kreves mer enn to slike lenserør i noe enkelt rom.
Dersom det finnes to eller flere slike lenserør, skal det være minst ett på hver side av skipet. Direkte
lenserør skal plasseres på passende steder, og de som er plassert i maskinrom, skal ha en diameter som
ikke er mindre enn den som kreves for hovedlenserøret.

.2.5

I tillegg til det eller de direkte lenserør som er fastsatt i nr. .2.4, skal det i maskinrommet være et direkte
nødlenserør, utstyrt med tilbakeslagsventil, fra hovedsirkulasjonspumpen til lensenivået i maskinrommet;
diameteren til dette direkte røret skal være den samme som hovedinntaket til pumpen som brukes.

.2.6

Spindlene til sjøinntaket og direkte lenseventiler skal føres godt over maskinplattformen.

.2.7

Alle lenserør opp til forbindelsen til pumpene skal være uavhengige av annen rørledning.

.2.8

Diameteren «d» av hoved- og sidelenserøret skal beregnes etter formelen nedenfor. Den faktiske
innvendige diameteren av hovedlenserøret kan imidlertid avrundes til nærmeste standardstørrelse som
flaggstatens myndighet kan godta: Hovedlenserør:

Sidelenserør mellom oppsamlingskassene og lenserørene:
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der

.2.9

d

er den innvendige diameteren av hovedlenserøret (millimeter),

L og B

er skipets lengde og bredde (meter),

L1

er rommets lengde, og

D

er skipets dybde i riss til skottdekket (meter); i et skip med et innelukket lasterom på
skottdekket som lenses innvendig i samsvar med kravene i nr. .1.6.2, og som strekker seg
over hele skipets lengde, skal D likevel måles til neste dekk over skottdekket. Dersom de
innelukkede lasterommene omfatter en mindre lengde, skal D settes til dybden i riss til
skottdekket pluss faktoren lh/L der l og h er henholdsvis den samlede lengden og høyden
av de innelukkede lasterommene.

Det skal treffes tiltak for å hindre at et rom som betjenes av lenserør, blir fylt med vann i tilfelle av at røret
sprekker eller på annen måte blir skadet i et annet rom ved kollisjon eller grunnstøting. For dette formål
skal det, dersom noen del av røret ligger nærmere skipssiden enn en femdel av skipets bredde (målt i rett
vinkel på senterlinjen i høyde med den dypeste oppdelingslastelinjen) eller i en kanalkjøl, plasseres en
tilbakeslagsventil i røret i det rom som inneholder den åpne enden.

.2.10 Fordelingskasser, kraner og ventiler i forbindelse med lensepumpesystemet skal være slik innrettet
at i tilfelle av fylling vil en av lensepumpene kunne suge fra et hvilket som helst rom; dessuten skal
lensesystemet ikke settes ut av virksomhet ved skade på en pumpe eller på dens rørforbindelse til
hovedlenserøret beliggende nærmere skipssidene enn en femdel av skipets bredde. Dersom det er bare
ett rørledningssystem felles for alle pumper, må de nødvendige ventiler for styring av lensingen kunne
betjenes fra et sted over skottdekket. Der det i tillegg til hovedlensesystemet er montert et nødlensesystem,
skal dette være uavhengig av hovedsystemet og slik innrettet at en pumpe er i stand til å suge fra et
hvilket som helst rom i fylt tilstand som fastsatt i nr. .2.1; i så tilfelle behøver bare de ventiler som er
nødvendige for betjening av nødlensesystemet, å kunne styres fra et sted over skottdekket.
.2.11 Alle kraner og ventiler som er nevnt i nr. .2.10 og kan styres fra et sted over skottdekket, skal ha sine
betjeningshåndtak på styringsstedet tydelig merket og skal være utstyrt med innretninger som viser om
de er åpne eller stengt.
4

Antall og type lensepumper (R 21)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
Inntil 250 passasjerer:

Én hovedmaskinpumpe og én maskindrevet uavhengig pumpe, plassert og drevet
fra et sted utenfor maskinrommet.

Over 250 passasjerer:

Én hovedmaskinpumpe og to maskindrevne uavhengige pumper, med én av dem
plassert og drevet fra et sted utenfor maskinrommet.

Hovedmaskinpumpen kan erstattes med én maskindrevet uavhengig pumpe.
Til tørrlegging av meget små rom kan det brukes transportable håndpumper.
5

Midler for gang akterover (R 28)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.1 Det skal sørges for tilstrekkelig maskinkraft for gang akterover til å sikre det nødvendige herredømme over
skipet under alle normale forhold.
.2 Maskineriets evne til å omkaste propellens gangretning tilstrekkelig hurtig, og dermed stoppe skipet fra
største vanlige fart forover innen en rimelig distanse, skal vises og registreres.
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.3 Stopptider, anlagte kurser og distanser registrert ved prøver, sammen med resultater fra prøver som skal vise
evnen til skip med flere propeller til å navigere og manøvrere med én eller flere propeller ute av funksjon,
skal være tilgjengelige om bord til bruk for skipsføreren eller bestemt personale.
6

Styremaskin (R 29)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.1

Alle skip skal være utstyrt med en effektiv hovedstyremaskin og reservestyremaskin. Hovedstyremaskinen
og reservestyremaskinen skal være slik innrettet at feil i én av dem ikke setter den andre ut av funksjon.

.2

Hovedstyremaskinen og rorstammen skal
.2.1 ha tilstrekkelig styrke og være i stand til å styre skipet ved største vanlige fart forover, og være slik
konstruert at de ikke vil bli skadet ved største fart akterover,
.2.2 være i stand til å legge roret over fra 35° på den ene siden til 35° på den andre siden når skipet har sitt
største dypgående og går i største vanlige fart forover og, under de samme forhold, fra 35° på hver
side til 30° på den andre siden i løpet av høyst 28 sekunder,
.2.3 være maskindrevet dersom dette er nødvendig for å oppfylle kravene i nr. .2.2.2, og i alle tilfeller når
det er nødvendig med en rorstamme på mer enn 120 mm i diameter ved rorpinnen, ikke medregnet
forsterkning for fart i islagte farvann, for å oppfylle kravene i nr. .2.2.1.

.3

Eventuell reservestyremaskin skal
.1

ha tilstrekkelig styrke og være i stand til å styre skipet ved manøvreringsfart og kunne settes hurtig i
bruk i en nødssituasjon,

.2

være i stand til å legge roret over fra 15° på den ene siden til 15° på den andre siden i løpet av høyst
60 sekunder når skipet har sitt største dypgående og er i halv vanlig fart forover, eller 7 knop, dersom
dette er mer, og

.3

være maskindrevet der dette er nødvendig for å oppfylle kravene i nr. .3.2, og i alle tilfeller når det
er nødvendig med en rorstamme på mer enn 230 mm ved rorpinnen, ikke medregnet forsterkning for
fart i islagte farvann.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:
.4

Styremaskinkraftenheter skal
.1

være innrettet for automatisk oppstart når kraften kommer tilbake etter svikt i krafttilførselen, og

.2

kunne settes i gang fra et sted på kommandobroen. I tilfelle av svikt i krafttilførselen til hvilken som
helst av styremaskinkraftenhetene skal det gis en akustisk og optisk alarm på kommandobroen.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.5

Dersom hovedstyremaskinen omfatter to eller flere identiske kraftenheter, behøver det ikke være montert
en reservestyremaskin, forutsatt at
.1

hovedstyremaskinen er i stand til å bevege roret som fastsatt i nr. .2.2.2 med hvilken som helst av
kraftenhetene ute av funksjon, og

.2

hovedstyremaskinen er slik innrettet at etter en enkeltfeil i dens rørledningssystem eller i en av
kraftenhetene kan feilen isoleres, slik at styreevnen kan opprettholdes eller raskt gjenvinnes.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:
.6

Styremaskinkontroll skal finnes
.1

for hovedstyremaskinen, både på kommandobroen og i styremaskinrommet,
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.7

.2

når hovedstyremaskin er innrettet i samsvar med nr. .4, i form av to uavhengige kontrollsystemer
som begge kan betjenes fra kommandobroen. Dette innebærer ikke krav om dobbelt styrehjul eller
styrespak. Dersom kontrollsystemet består av en hydraulisk telemotor, behøver det ikke være montert
et annet uavhengig system,

.3

for reservestyremaskinen, i styremaskinrommet, og dersom den er maskindrevet, skal den også kunne
betjenes fra kommandobroen og være uavhengig av kontrollsystemet for hovedstyremaskinen.

Ethvert kontrollsystem for hoved- og reservestyremaskin som kan betjenes fra kommandobroen, skal
oppfylle følgende krav:
.1

Dersom det er elektrisk, skal det betjenes av sin egen separate strømkrets som forsynes fra
styremaskinens hovedstrømkrets fra et punkt inne i styremaskinrommet, eller direkte fra samleskinner
på fordelingstavlen som forsyner denne hovedstrømkretsen for styremaskinen, fra et punkt på tavlen
like ved tilførselen til hovedstrømkretsen for styremaskinen.

.2

Det skal finnes midler i styremaskinrommet for frakopling av ethvert kontrollsystem som kan betjenes
fra kommandobroen, fra den styremaskin det betjener.

.3

Systemet skal kunne settes i gang fra et sted på kommandobroen.

.4

I tilfelle av svikt i den elektriske krafttilførselen til kontrollsystemet skal det gis en akustisk og en
optisk alarm på kommandobroen.

.5

Det skal finnes kortslutningsvern bare for strømkretser som forsyner styremaskinkontroll.

.8

De elektriske strømkretsene og kontrollsystemer for styremaskin med tilhørende deler, ledninger og rør
som kreves etter denne regel og regel 7, skal være atskilt fra hverandre så langt det er praktisk mulig i hele
sin lengde.

.9

Det skal finnes et middel til samband mellom kommandobroen og styremaskinrommet eller alternativ
styreplass.

.10 Vinkelstillingen på roret/rorene skal
.1

vises på kommandobroen, dersom hovedstyremaskinen er maskindrevet. Visningen av rorvinkelen
skal være uavhengig av kontrollsystemet for styremaskinen,

.2

kunne gjenkjennes i styremaskinrommet.

.11 Hydraulisk maskindrevet styremaskin skal være utstyrt med
.1

innretninger for å holde den hydrauliske væsken ren, under hensyn til det hydrauliske systemets type
og konstruksjon,

.2

lavnivåalarm for hvert reservoar for hydraulisk væske for å gi tidligst mulig varsel om lekkasje av
hydraulisk væske. Det skal gis akustisk og optisk alarm på kommandobroen og der den er lett å merke
i maskinrommet, og

.3

fast lagertank med tilstrekkelig kapasitet til å fylle på nytt minst ett kraftaktiverende system,
medregnet reservoaret, der det kreves at styremaskinen er maskindrevet. Lagertanken skal være
permanent tilkoplet med rørledninger på en slik måte at de hydrauliske systemene lett kan fylles på
nytt fra et sted inne i styremaskinrommet, og skal være utstyrt med en måler som viser hvor mye den
inneholder.

.12 Styremaskinrommet skal være
.1

lett tilgjengelig og, så langt det er praktisk mulig, atskilt fra maskinrom, og
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.2

7

utstyrt med passende innretning som sikrer arbeidsatkomst til styremaskinen og kontrollinnretninger.
Disse innretningene skal omfatte rekkverk og rist eller andre sklisikre overflater for å sikre passende
arbeidsforhold i tilfelle av lekkasje av hydraulisk væske.

Tilleggskrav til elektrisk og elektrohydraulisk styremaskin (R 30)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.1 Det skal installeres en innretning som viser at motorene til elektriske og elektrohydrauliske styremaskiner er
i gang, på kommandobroen og ved en passende betjeningsplass for hovedmaskineriet.
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:
.2 Hver elektriske eller elektrohydrauliske styremaskin som omfatter én eller flere kraftenheter, skal betjenes
av minst to egne strømkretser som forsynes direkte fra hovedtavlen; én av kretsene kan likevel forsynes
gjennom nødtavlen. En elektrisk eller elektrohydraulisk reservestyremaskin forbundet med elektrisk
eller elektrohydraulisk hovedstyremaskin kan være koplet til en av strømkretsene som forsyner denne
hovedstyremaskinen. Strømkretsene som forsyner en elektrisk eller elektrohydraulisk styremaskin, skal ha
tilstrekkelig ytelse til å forsyne alle motorer som kan forbindes med dem samtidig, og som kan måtte være i
funksjon samtidig.
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.3 Det skal finnes kortslutningsvern og alarm for overbelastning for elektriske og elektrohydrauliske
strømkretser og motorer til styremaskiner. Vern mot overstrøm, herunder startstrøm dersom slik finnes, skal
være for minst det dobbelte av full belastningsstrøm for den motoren eller strømkretsen som har slikt vern,
og skal være slik innrettet at det tillater passende startstrøm å passere.
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:
Alarmene som kreves etter dette nummer, skal være både akustiske og optiske, og skal være plassert på et
lett synlig sted i hovedmaskinrommet eller kontrollrommet der hovedmaskineriet normalt kontrolleres fra,
og skal også oppfylle kravene i regel 6 i del E i dette kapittel når regelen får anvendelse.
.4 Når en reservestyremaskin som etter regel II-1/6.3.3 skal være maskindrevet, ikke drives med elektrisk
kraft eller drives med en elektrisk motor som først og fremst er beregnet på annen virksomhet, kan
hovedstyremaskinen forsynes gjennom en strømkrets fra hovedtavlen. Når en slik elektrisk motor som
først og fremst er beregnet på annen virksomhet, er innrettet for å drive en slik reservestyremaskin, kan
flaggstatens myndighet tillate unntak fra kravene i nr. .3 dersom den er tilfreds med verneinnretningen
sammen med kravene i regel 6.4.1 og 6.4.2 som får anvendelse på reservestyremaskiner.

8

Ventilasjonssystemer i maskinrom (R 35)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
Maskinrom i kategori A skal være tilfredsstillende ventilert, slik at det opprettholdes tilfredsstillende lufttilførsel
til rommene når maskineri eller kjeler i slike rom er i full drift under alle værforhold, også hardt vær, av hensyn
til personalets sikkerhet og bekvemmelighet og maskinenes drift.

9

Samband mellom kommandobro og maskinrom (R 37)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D OG EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
Det skal finnes minst to uavhengige sambandsmidler til å formidle ordre fra kommandobroen til det sted i
maskinrommet eller i kontrollrommet der maskinenes hastighet og propellenes gangretning normalt kontrolleres
fra: Ett av disse skal være en maskintelegraf som gir synlig angivelse av ordre og svar både i maskinrommet
og på kommandobroen. Det skal finnes egnede sambandsmidler for kommunikasjon med ethvert annet sted der
hastigheten eller propellenes gangretning kan kontrolleres fra.

10

Maskinistalarm (R 38)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
Det skal finnes maskinistalarm som betjenes enten fra maskinkontrollrommet eller på en eventuell
manøvreringsplattform, og som skal kunne høres tydelig i maskinistenes oppholdsrom og/eller på
kommandobroen.
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11

Plassering av nødinstallasjoner (R 39)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
Elektriske nødkraftkilder, brannpumper, lensepumper, unntatt slike som særlig betjener rom forenfor
kollisjonsskottet, og faste brannslokkingssystemer som kreves etter kapittel II2, og andre nødinstallasjoner som
er vesentlige for skipets sikkerhet, unntatt ankerspill, skal ikke installeres forenfor kollisjonsskottet.

12

Manøvreringsorganer for maskineri (R 31)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:
.1 Hoved- og hjelpemaskineri som er avgjørende for skipets framdrift og sikkerhet, skal være utstyrt med
effektive betjenings- og overvåkingsinnretninger.
.2 Dersom det finnes innretning til fjernbetjening av framdriftsmaskineriet fra kommandobroen, og
maskinrommene er beregnet på å være bemannet, får følgende bestemmelser anvendelse:
.1 Propellens hastighet, gangretning og eventuelt stigning skal være fullt kontrollerbar fra kommandobroen
under alle seilingsforhold, herunder manøvrering.
.2 Fjernbetjeningen skal for hver uavhengig propell utføres ved hjelp av en manøvreringsinnretning som
er slik konstruert og bygd at betjeningen av den ikke krever særlig oppmerksomhet rettet mot detaljer
i maskineriets virkemåte. Dersom flere propeller er konstruert for å være i funksjon samtidig, kan de
betjenes ved hjelp av én betjeningsinnretning.
.3 Hovedframdriftsmaskineriet skal utstyres med en nødstoppinnretning på kommandobroen som skal være
uavhengig av betjeningssystemet på kommandobroen.
.4 Ordre til framdriftsmaskineriet fra kommandobroen skal vises i kontrollrommet for hovedmaskineriet
eller eventuelt på manøvreringsplattformen.
.5 Fjernbetjening av framdriftsmaskineriet skal være mulig fra bare ett sted av gangen; på slike steder er
internt forbundne betjeningsplasser tillatt. På hvert sted skal det være en indikator som viser fra hvilket
sted framdriftsmaskineriet kontrolleres. Overføring av betjening fra kommandobro til maskinrom skal
være mulig bare i hovedmaskinrommet eller maskineriets hovedkontrollrom. Dette systemet skal omfatte
en innretning som skal hindre drivtrykket fra å endre seg vesentlig når betjeningen overføres fra ett sted
til et annet.
.6 Det skal være mulig å betjene framdriftsmaskineriet lokalt, selv i tilfelle av feil i hvilken som helst del av
fjernbetjeningssystemet.
.7 Fjernbetjeningssystemets konstruksjon skal være slik at i tilfelle det svikter, blir det gitt alarm.
Forhåndsinnstilt hastighet og gangretning for propellen skal opprettholdes inntil lokal betjening er i
funksjon.
.8 Kommandobroen skal utstyres med indikatorer som viser
.1 propellhastighet og rotasjonsretning for propell med fast stigning,
.2 propellhastighet og stigningsstilling for propell med vridbar stigning.
.9 Det skal finnes alarm på kommandobroen og i maskinrommet som viser lavt startlufttrykk, og som skal
settes på et nivå som tillater videre startoperasjoner for hovedmaskinen. Dersom framdriftsmaskineriets
fjernbetjeningssystem er konstruert for automatisk start, skal antall automatiske fortløpende forsøk som
ikke fører til start, begrenses for å sikre tilstrekkelig startlufttrykk for lokal start.
.3 Dersom hovedframdriftsmaskineriet og tilknyttet maskineri, herunder elektrisk hovedforsyningskilde, er
utstyrt med forskjellige grader av automatisk styring eller fjernbetjening og er under kontinuerlig manuell
overvåking fra et kontrollrom, skal innretning og betjeningsinnretninger være slik konstruert, utstyrt og
installert at maskineriets drift blir like sikker og effektiv som om det var under direkte overvåking; for dette
formål får eventuelt regel II-1/E/1II-1/E/5 anvendelse. Det skal tas særlig hensyn til beskyttelse mot brann
og fylling.
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.4 Automatiske start-, drifts- og betjeningssystemer skal i alminnelighet omfatte manuelle betjeningsinnretninger
som gjør det mulig å overstyre de automatiske betjeningsinnretningene. Feil i en del av slike betjeningssystemer
skal ikke hindre bruk av den manuelle betjeningsinnretningen.
SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:
.5 Hoved- og hjelpemaskineri som er avgjørende for skipets framdrift, manøvrering og sikkerhet, skal være
utstyrt med effektive betjenings- og overvåkingsinnretninger. Alle kontrollsystemer som er avgjørende for
skipets framdrift, manøvrering og sikkerhet, skal være uavhengige eller slik konstruert at feil i ett system
ikke nedsetter virkningen til et annet system.
.6 Når framdriftsmaskineriet kan fjernbetjenes fra kommandobroen, gjelder følgende bestemmelser:
.1 Propellens hastighet, gangretning og eventuelt stigning skal være fullt kontrollerbar fra kommandobroen
under alle seilingsforhold, herunder manøvrering.
.2 Slik manøvrering skal foregå ved en egen betjeningsinnretning for hver uavhengige propell, med
automatisk utførelse av alle funksjoner forbundet med den, herunder eventuelt innretninger for å hindre
overbelastning av framdriftsmaskineriet. Dersom flere propeller er konstruert for å være i funksjon
samtidig, kan de betjenes ved hjelp av én betjeningsinnretning.
.3 Hovedframdriftsmaskineriet skal utstyres med en nødstoppinnretning på kommandobroen som skal være
uavhengig av betjeningssystemet på kommandobroen.
.4 Ordre til framdriftsmaskineriet fra kommandobroen skal vises i kontrollrommet for hovedmaskineriet og
på manøvreringsplattformen.
.5 Fjernbetjening av framdriftsmaskineriet skal være mulig fra bare ett sted av gangen; på slike steder er
internt forbundne betjeningsplasser tillatt. På hvert sted skal det være en indikator som viser fra hvilket
sted framdriftsmaskineriet kontrolleres. Overføring av betjening fra kommandobro til maskinrom skal
være mulig bare i hovedmaskinrommet eller maskineriets hovedkontrollrom. Dette systemet skal omfatte
en innretning som skal hindre drivtrykket fra å endre seg vesentlig når betjeningen overføres fra ett sted
til et annet.
.6 Det skal være mulig å betjene framdriftsmaskineriet lokalt, selv i tilfelle av feil i en hvilken som helst del
av fjernbetjeningssystemet. Det skal også være mulig å betjene hjelpemaskineri som er avgjørende for
skipets framdrift og sikkerhet, på eller nær det aktuelle maskineriet.
.7 Fjernbetjeningssystemets konstruksjon skal være slik at i tilfelle det svikter, blir det gitt alarm.
Forhåndsinnstilt hastighet og gangretning for propellen skal opprettholdes inntil lokal betjening er i
funksjon.
.8 Indikatorer skal monteres på kommandobroen, i kontrollrommet for hovedmaskineriet og på
manøvreringsplattformen som viser
.8.1 propellhastighet og rotasjonsretning for propell med fast stigning, og
.8.2 propellhastighet og stigningsstilling for propell med vridbar stigning.
.9 Det skal finnes alarm på kommandobroen og i maskinrommet som viser lavt startlufttrykk, og som skal
settes på et nivå som tillater videre startoperasjoner for hovedmaskinen. Dersom framdriftsmaskineriets
fjernbetjeningssystem er konstruert for automatisk start, skal antall automatiske fortløpende forsøk som
ikke fører til start, begrenses for å sikre tilstrekkelig startlufttrykk for lokal start.
.7 Dersom hovedframdriftsmaskineriet og tilknyttet maskineri, herunder elektrisk hovedforsyningskilde, er
utstyrt med forskjellige grader av automatisk styring eller fjernbetjening og er under kontinuerlig manuell
overvåking fra et kontrollrom, skal innretning og betjeningsinnretninger være slik konstruert, utstyrt og
installert at maskineriets drift blir like sikker og effektiv som om det var under direkte overvåking; for dette
formål får regel II-1/E/1‑II-1/E/5 anvendelse der det passer. Det skal tas særlig hensyn til beskyttelse mot
brann og fylling.
.8 Automatiske start-, drifts- og betjeningssystemer skal i alminnelighet omfatte manuelle betjeningsinnretninger
som gjør det mulig å overstyre de automatiske betjeningsinnretningene. Feil i noen del av slike
betjeningssystemer skal ikke hindre bruk av den manuelle betjeningsinnretningen.
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NYE SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2012 ELLER SENERE MED LENGDE 24 METER
OG MER:
.9 På nye skip i klasse B, C og D bygd 1. januar 2012 eller senere skal automatiseringssystemene være slik
utformet at ansvarshavende vaktoffiser på broen får et varsel om overhengende eller umiddelbar fare for
at framdriftssystemet vil bremse ned eller stanse, tidsnok til at navigasjonsforholdene kan vurderes i en
nødssituasjon. Systemene skal særlig kontrollere, overvåke, rapportere, varsle og treffe sikkerhetstiltak
for å bremse ned eller stanse framdriften og samtidig gi ansvarshavende vaktoffiser på broen mulighet
til å gripe inn manuelt, unntatt i tilfeller der manuell inngripen vil medføre full svikt i maskinen og/eller
framdriftsutstyret innen kort tid, for eksempel ved overhastighet.
13

Damprørsystemer (R 33)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:
.1 Alle damprør og all armatur koplet på røret som det kan passere damp gjennom, skal være slik konstruert,
bygd og installert at det tåler maksimal arbeidsbelastning som det kan utsettes for.
.2 Det skal finnes innretninger for drenering av alle damprør der det ellers kunne forekomme farlig vannslag.
.3 Dersom et damprør eller armatur kan komme til å motta damp fra en hvilken som helst kilde ved et
høyere trykk enn det er konstruert for, skal det monteres en passende reduksjonsventil, sikkerhetsventil og
trykkmåler.

14

Trykkluftsystemer(R 34)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:
.1 På alle skip skal det finnes innretninger til å hindre i overtrykk i noen del av trykkluftsystemer og alle steder
der vannkapper eller luftkapper for trykkpumper og kjølere kan utsettes for farlig overtrykk på grunn av
lekkasje inn i dem fra lufttrykkdeler. Det skal finnes passende trykksikkerhetsinnretninger for alle systemer.
.2 Hovedstartluftsinnretningen for forbrenningsmotorer til hovedframdrift skal være tilfredsstillende beskyttet
mot virkningene av tilbakeslag og innvendig eksplosjon i startluftrørene.
.3 Alle utløpsrør fra startluftkompressorene skal føres direkte til startlufttankene, og alle startrør fra starttankene
til hoved- og hjelpemotorer skal være fullstendig atskilt fra kompressorenes utløpsrørsystem.
.4 Det skal treffes tiltak for å redusere forekomst av olje i trykkluftsystemene til et minstemål og for å drenere
disse systemene.

15

Vern mot støy (R 36)(6)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:
Det skal treffes tiltak for å redusere maskinstøy i maskinrom til akseptable nivåer. Dersom denne støyen ikke
kan reduseres tilstrekkelig, skal kilden til den kraftige støyen isoleres på passende måte, eller det skal finnes ly
for støyen dersom det kreves at rommet er bemannet. Det skal finnes hørselsvern for personale som må gå inn i
slike rom.

16

Heiser
NYE SKIP I KLASSE A, B, C OG D:
.1 Passasjer- og vareheiser skal med hensyn til dimensjonering, utforming, passasjerantall og/eller varemengde
være i samsvar med bestemmelsene fastsatt av flaggstatens myndighet i hvert enkelt tilfelle eller for hver
enkelt anleggstype.
.2 Installasjonstegninger og vedlikeholdsinstrukser, herunder bestemmelser for periodisk kontroll, skal være
godkjent av flaggstatens myndighet, som skal kontrollere og godkjenne anlegget før det tas i bruk.
.3 Etter godkjenning utsteder flaggstatens myndighet et sertifikat som skal oppbevares om bord.
.4 Flaggstatens myndighet kan tillate at periodiske kontroller utføres av en sakkyndig godkjent av myndigheten,
eller av en godkjent organisasjon.

(6)

Det vises til reglene for støynivå om bord i skip, vedtatt ved IMO-resolusjon A.468(XII).
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DEL D
ELEKTRISKE INSTALLASJONER
1

Alminnelige bestemmelser (R 40)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.1 Elektriske installasjoner skal være slik at
.1 alle elektriske hjelpefunksjoner som er nødvendige for skipets normale drifts- og beboelsestilstand, vil
være sikret uten at det gripes til den elektriske nødkraftkilden,
.2 elektriske funksjoner som er av avgjørende betydning for sikkerheten, vil være sikret i forskjellige
nødssituasjoner, og
.3 passasjerenes, besetningens og skipets sikkerhet mot elektriske faremomenter vil være ivaretatt.
.2 Flaggstatens myndighet skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre ensartet gjennomføring og anvendelse av
bestemmelsene i denne del med hensyn til elektriske installasjoner(7).

2

Elektrisk hovedkraft- og belysningskilde (R 41)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.1

Nye skip i klasse C og D der elektrisk kraft er den eneste kraften til å holde i gang de hjelpefunksjoner som
er avgjørende for skipets sikkerhet, og nye og eksisterende skip i klasse B der elektrisk kraft er den eneste
kraften til å holde i gang de hjelpefunksjoner som er avgjørende for skipets sikkerhet og framdrift, skal
være utstyrt med to eller flere hovedgeneratorsett med slik effekt at ovennevnte funksjoner kan betjenes
når ett av generatorsettene er ute av funksjon.
I nye skip i klasse C og D som har lengde mindre enn 24 meter, kan ett av hovedgeneratorsettene være
drevet av hovedmotoren for framdrift, forutsatt at den har tilstrekkelig effekt til at ovennevnte funksjoner
kan betjenes når ett av generatorsettene er ute av funksjon.

.2.1 Et hovedanlegg for elektrisk lys som skal gi belysning i alle de deler av skipet som normalt er tilgjengelige
for og brukt av passasjerer eller besetning, skal forsynes fra den elektriske hovedkraftkilden.
.2.2 Hovedanlegget for elektrisk belysning skal være slik innrettet at brann eller annet uhell i rom som
inneholder den elektriske hovedkraftkilden, eventuelt tilhørende transformatorutstyr, hovedtavlen og
hovedlystavlen, ikke vil sette ut av funksjon nødbelysningsanlegget fastsatt i regel 3.
.2.3 Nødanlegget for elektrisk belysning skal være slik innrettet at brann eller annet uhell i rom som inneholder
nødstrømkilden, eventuelt tilhørende transformatorutstyr, nødtavlen og nødlystavlen, ikke vil sette
hovedanlegget for elektrisk belysning fastsatt i denne regel ut av funksjon.
.3

Hovedtavlen skal være slik plassert i forhold til en hovedgeneratorstasjon at den normale strømforsyningen
så langt som praktisk mulig kan bli påvirket bare av brann eller annet uhell i rommet der generatorsettet og
tavlen er installert.

SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2012 ELLER SENERE
.4

3

På skip i klasse B, C og D bygd 1. januar 2012 eller senere skal det være supplerende belysning i alle
lugarer som tydelig viser utgangen, slik at personene i lugaren kan finne veien til døren. Slik belysning,
som kan være koplet til en nødkraftkilde eller ha en selvstendig elektrisk kraftkilde i hver lugar, skal tennes
automatisk når den normale lugarbelysningen svikter, og forbli tent i minst 30 minutter.

Elektrisk nødkraftkilde (R 42)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.1

(7)

Alle skip skal være utstyrt med en selvstendig elektrisk nødkraftkilde med nødtavle plassert over
skottdekket, på et lett tilgjengelig sted som ikke skal støte opp til grensene for maskinrom i kategori A eller
de rom som inneholder den elektriske hovedkraftkilden eller hovedtavlen.

Det vises til anbefaling utgitt av Den internasjonale elektrotekniske standardiseringsorganisasjon, særlig serie 60092 — Elektriske
installasjoner om bord i skip.
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.1 Kravet i nr. .1 får ikke anvendelse på skip utstyrt med to helt likeverdige maskinrom som er atskilt
med minst ett vanntett og brannsikkert rom og to skott, eller en annen konstruksjon som gir samme
sikkerhetsnivå, forutsatt at det i hvert maskinrom er minst én generator med tilhørende strømtavle mv.
.2

Den elektriske nødkraftkilden kan være enten et akkumulatorbatteri som oppfyller kravene i nr. .5 uten
opplading eller et for stort spenningsfall, eller en generator som oppfyller kravene i nr. .5, drevet av en
passende maskin av forbrenningstype med uavhengig forsyning av drivstoff som har et flammepunkt på
minst 43 °C, med automatisk startinnretning for nye skip og godkjent startinnretning for eksisterende
skip, og utstyrt med en overgangskilde for elektrisk kraft i samsvar med nr. .6, med mindre det, for nye
skip i klasse C og D med lengde mindre enn 24 meter, er sørget for en hensiktsmessig plassert, uavhengig
batteriinnretning for den bestemte strømbrukeren i det tidsrommet som kreves etter disse reglene.

.3

Den elektriske nødkraftkilden skal være slik innrettet at den vil fungere effektivt når skipet har en
slagside på inntil 22,5 grader og når skipets trim er 10 grader i forhold til rett kjøl. Nødgeneratorsett skal
kunne startes enkelt under alle kuldeforhold som vil kunne forekomme og skal på nye skip kunne startes
automatisk.

.4

Nødtavlen skal være plassert så nær den elektriske nødkraftkilden som praktisk mulig.

.5

Den elektriske nødkraftkilden fastsatt under nr. .1 skal
.1 som generell regel kunne fungere i et tidsrom på
tolv timer i skip i klasse B (nye og eksisterende),
seks timer i skip i klasse C (nye), og
tre timer i skip i klasse D (nye),
.2 særlig kunne betjene samtidig de forbrukerne som er angitt i følgende tjenester, slik det kreves for
klassen av skip og i de tidsrom som er angitt foran:
a) én uavhengig maskindrevet lensepumpe og en av brannpumpene,
b) nødbelysning:
1. på hver mønstrings- eller innskipingsstasjon og over sidene, som fastsatt i regel III/5.3,
2. i alle ganger, trapper og utganger som gir adgang til mønstrings- eller innskipingsstasjonene,
3. i maskinrommene og på det sted der nødgeneratoren er plassert,
4. på kontrollstasjonene der radio- og hovednavigasjonsutstyret er plassert,
5. som fastsatt i regel II-2/B/16.1.3.7 og II-2/B/6.1.7,
6. ved hvert oppbevaringssted for brannmannsutstyr,
7. ved én uavhengig maskindrevet lensepumpe og en av brannpumpene nevnt under bokstav a), og
på det sted der deres motorer startes fra,
c) skipets navigasjonslys,
d) 1. alt kommunikasjonsutstyr,
2. hovedalarmsystemet,
3. branndeteksjonssystemet, og
4. alle signaler som kan være nødvendige i en nødssituasjon, dersom de drives elektrisk fra skipets
hovedgeneratorsett,
e) skipets sprinklerpumpe, dersom slik finnes og er elektrisk drevet, og
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f) skipets dagslys-signallampe, dersom den drives av skipets elektriske hovedkraftkilde,
.3 kunne forsyne i minst en halv time de maskinelt betjente vanntette dørene sammen med de tilhørende
betjenings-, indikator- og alarmkretsene.
.6

Overgangskilden for elektrisk nødkraft som er fastsatt i nr. .2, skal bestå av et akkumulatorbatteri som er
hensiktsmessig plassert for bruk i en nødssituasjon, og som skal kunne levere strøm i en halv time uten
oppladning eller et for stort spenningsfall til
a) den belysning som er fastsatt i nr. .2 bokstav b).1 i denne regel,
b) de vanntette dørene som fastsatt i nr. .7.2 og .7.3 i regel II-1/B/13, men ikke nødvendigvis alle samtidig,
med mindre det finnes en uavhengig overgangskilde med lagret energi, og
c) betjenings-, indikator- og alarmkretsene som fastsatt i nr. .7.2 i regel II-1/B/13.

.7

SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:
Der det er nødvendig med elektrisk kraft for å gjenoppta framdriften, skal kapasiteten være tilstrekkelig til
å gjenoppta framdriften av skipet, eventuelt sammen med annet maskineri, fra «dødt skip»-tilstand innen
30 minutter etter strømbrudd.

4

Supplerende nødbelysning for roro-skip (R 42-1)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
På alle skip med roro-lasterom eller spesiallasterom skal i tillegg til nødbelysningen fastsatt i regel II/1/0/3.5.2b)
.1 alle passasjerrom og -ganger være utstyrt med supplerende elektrisk belysning som kan fungere i minst
tre timer når alle andre elektriske kraftkilder har sviktet, og under alle krengingsforhold. Den belysning
som finnes, skal være slik at atkomsten til rømningsveiene er lett synlig. Kraftkilden til den supplerende
belysningen skal bestå av akkumulatorbatterier plassert inne i belysningsenhetene som lades kontinuerlig,
dersom det er praktisk mulig, fra nødtavlen. Alternativt kan flaggstatens myndighet godta andre
belysningsmidler som er minst like effektive. Den supplerende nødbelysningen skal være slik at enhver svikt
i lampen konstateres øyeblikkelig. Alle akkumulatorbatterier som finnes, skal skiftes ut med mellomrom
som tar hensyn til den spesifiserte levetiden i de omgivelser de brukes i, og
.2 det være plassert en bærbar, oppladbar batteridrevet lampe i alle ganger, rekreasjonsrom og alle arbeidsrom
for besetningen som normalt er i bruk, med mindre det finnes supplerende nødbelysning som fastsatt i nr. .1.

5

Sikkerhetstiltak mot støt, brann og andre farer som skyldes elektrisitet (R 45)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.1

Udekkede metalldeler i elektriske maskiner eller utstyr som ikke er ment å være strømførende, men som
kan bli strømførende som følge av feil, skal jordes, med mindre maskinene eller utstyret
.1 har en tilførselsspenning som ikke overstiger 50 V likestrøm eller 50 V effektiv spenningsverdi mellom
ledere; autotransformatorer skal ikke brukes for å oppnå denne spenningen, eller
.2 får tilførsel til en spenning som ikke overstiger 250 V ved sikkerhetsisolerende transformatorer som
forsyner bare én forbruksinnretning, eller
.3 er konstruert i samsvar med prinsippet om dobbelt isolasjon.

.2

Alle elektriske apparater skal være slik konstruert og installert at de ikke forårsaker skade ved vanlig
behandling eller berøring.

.3

Sidene, baksiden og om nødvendig forsiden av tavler skal være passende beskyttet. Udekkede strømførende
deler med en spenning til jord som overstiger spenningen fastsatt i nr. .1.1, skal ikke være installert på
forsiden av slike tavler. Om nødvendig skal tavlen være utstyrt med isolerende matter eller gitter på
forsiden og baksiden.
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.4

I fordelingssystemer uten forbindelse til jord skal det finnes en innretning som kan overvåke isolasjonsnivået
til jord og gi en akustisk eller optisk indikasjon på unormalt lave isolasjonsverdier.

.5.1 Alt metalltrekk og all metallarmering av kabler skal være elektrisk sammenhengende og jordet.
.5.2 Alle elektriske kabler og ledninger lagt utvendig på utstyr skal minst være av brannhemmende type og
skal være slik installert at deres opprinnelige brannhemmende egenskaper ikke er redusert. Dersom det
er nødvendig for en bestemt bruk, kan flaggstatens myndighet tillate bruk av særlige typer kabler, f.eks.
radiofrekvenskabler, som ikke overholder forannevnte bestemmelser.
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:
.5.3 Kabler og ledninger for kraft, belysning, interne samband og signaler som er av avgjørende betydning,
eller som er nødvendig i en nødssituasjon, skal så langt det er praktisk mulig, legges utenom bysser,
vaskerom, maskinrom i kategori A og deres kapper og andre områder med høy brannfare. På nye og
eksisterende roro-passasjerskip skal kabler til nødalarm- og høyttalersystemer installert på eller etter 1. juli
1998 godkjennes av flaggstatens myndighet, idet det tas hensyn til rekommandasjoner utarbeidet av IMO.
Kabler som forbinder brannpumper med nødtavler, skal være av en type som er motstandsdyktig mot brann
der de er ført gjennom områder med høy brannfare. Om praktisk mulig skal alle slike kabler legges på en
måte som utelukker at de gjøres ubrukbare som følge av oppvarming av skottene på grunn av brann i et
tilstøtende rom.
.6

Kabler og ledninger skal være slik installert og festet at gnaging og annen skade unngås. Avslutninger og
ledd i alle ledere skal være laget slik at kabelens opprinnelige elektriske, mekaniske, flammehemmende og,
om nødvendig, flammebestandige egenskaper bevares.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.7.1 Hver enkelt strømkrets skal være beskyttet mot kortslutning og mot overbelastning, unntatt i tilfeller tillatt
etter regel II-1/C/6 og II-1/C/7.
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:
.7.2 Lysarmaturer skal være slik innrettet at temperaturstigninger som kan forårsake skade på kabler og
ledninger, unngås, og slik at det forhindres at omgivende materiale blir altfor varmt.
.8.1 Akkumulatorbatterier skal ha passende kasser, og rom som hovedsakelig brukes til oppbevaring av dem,
skal være forsvarlig konstruert og effektivt ventilert.
.8.2 Elektrisk eller annet utstyr som kan utgjøre en tennkilde for brannfarlige damper, skal ikke tillates i disse
rommene.
.9

Fordelingssystemer skal være slik innrettet at brann i en hvilken som helst vertikal hovedsone i henhold til
regel II-2/A/2.9 ikke vil innvirke på virksomhet av vesentlig betydning for sikkerheten i noen annen slik
sone. Dette kravet vil være oppfylt dersom hoved- og nødtilførselsledninger som føres gjennom en slik
sone, er så godt atskilt både vertikalt og horisontalt som praktisk mulig.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2012 ELLER SENERE:
.10 Det skal ikke installeres noe elektrisk utstyr i noe rom der det kan samle seg brannfarlige blandinger,
f.eks. i rom som hovedsakelig er ment for akkumulatorbatterier, i malingsskap, lagerrom for acetylen eller
lignende rom, med mindre myndigheten anser at dette utstyret er
.1 avgjørende for driften,
.2 av en type som ikke vil antenne den aktuelle blandingen,
.3 egnet for det aktuelle rommet, og
.4 behørig sertifisert for sikker bruk i slikt støv eller slik damp eller gass som forventes å forekomme.
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DEL E
TILLEGGSKRAV TIL SKIP UTSTYRT MED PERIODISK UBEMANNEDE MASKINROM
Særskilt vurdering (R 54)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
Alle nye skip i klasse B, C og D og eksisterende skip i klasse B skal vurderes av flaggstatens myndighet, særlig når det
gjelder spørsmål om deres maskinrom kan være periodevis ubemannet, og om det i så fall er nødvendig å stille krav i
tillegg til det som er fastsatt i disse regler, for å oppnå tilsvarende sikkerhet som for normalt bemannede maskinrom.
1

Alminnelige bestemmelser (R 46)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

2

.1

De innretninger som finnes, skal sikre at skipets sikkerhet under alle seilingsforhold, herunder manøvrering,
er den samme som for skip med bemannede maskinrom.

.2

Det skal treffes tiltak for å sikre at utstyret er driftssikkert, og for at det foretas regelmessige inspeksjoner
og rutineprøvinger for å sikre kontinuerlig pålitelig drift.

.3

Ethvert skip skal være utstyrt med dokumenter som viser at det er i stand til å operere med periodisk
ubemannede maskinrom.

Brannsikring (R 47)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:
.1

Det skal finnes midler til å oppdage og gi alarm på et tidlig trinn i tilfelle brann
.1 i kjelenes lufttilførselskapper og utsugingsanlegg (opptrekk), og
.2 i framdriftsmaskineriets spylebelter, med mindre dette i enkelte tilfeller anses som unødvendig.

.2

3

Forbrenningsmotorer på 2 250 kW og mer eller som har sylindrer på mer enn 300 mm innvendig diameter,
skal være utstyrt med detektorer for oljetåke fra veivhuset eller temperaturmåler for motorlagre eller
likeverdige innretninger.

Beskyttelse mot fylling (R 48)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

4

.1

Lensebrønner i periodisk ubemannede maskinrom skal være slik plassert og overvåket at ansamling av
væske oppdages ved normale trim- og krengevinkler, og skal være store nok til lett å kunne romme normal
lensemengde i løpet av den ubemannede perioden.

.2

Når lensepumpene kan startes automatisk, skal det finnes midler til å vise når innstrømmingen av væske er
større enn pumpens kapasitet, eller når pumpen er i virksomhet oftere enn normalt forventet. I slike tilfeller
kan det tillates mindre lensebrønner som skal dekke et rimelig tidsrom. Dersom det finnes automatisk
kontrollerte lensepumper, skal det tas særlig hensyn til hindring av oljeforurensning.

.3

Plasseringen av betjeningsinnretninger for enhver ventil som betjener sjøvannsinntak, utløp under
vannlinjen eller et lenseinnsprøytingssystem, skal være slik at det gis tilstrekkelig tid til betjening i tilfelle
av innstrømming av vann i rommet, idet det tas hensyn til den tid det er sannsynlig det vil ta å nå fram til
og betjene slike innretninger. Dersom nivået som rommet kan fylles til med skipet i fullt lastet tilstand, gjør
det påkrevd, skal det treffes tiltak for å bruke betjeningsinnretningene fra et sted over dette nivået.

Kontroll av framdriftsmaskineriet fra kommandobroen (R 49)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:
.1

Under alle seilingsforhold, herunder manøvrering, skal det være mulig fullt ut å kontrollere propellens
hastighet, gangretning og eventuelt propellstigning fra kommandobroen.
.1 Slik fjernkontroll skal foregå ved en egen betjeningsinnretning for hver uavhengige propell, med
automatisk funksjon av alle virksomheter forbundet til den, herunder eventuelt midler til å hindre
overbelastning av framdriftsmaskineriet.
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.2 Hovedframdriftsmaskineriet skal være utstyrt med en nødstoppinnretning på kommandobroen som
skal være uavhengig av kontrollsystemet på kommandobroen.
.2

Ordre til framdriftsmaskineriet fra kommandobroen skal vises i hovedkontrollrommet for maskineri eller
på manøvreringsplassen for framdriftsmaskineriet, avhengig av hva som passer.

.3

Fjernkontroll av framdriftsmaskineriet skal være mulig fra bare ett sted av gangen, og på slike steder er
internt forbundne kontrollplasser tillatt. På hvert sted skal det være en indikator som viser fra hvilket sted
framdriftsmaskineriet kontrolleres. Overføring av kontroll mellom kommandobro og maskinrom skal være
mulig bare i hovedmaskinrommet eller i hovedkontrollrommet for maskineriet. Systemet skal omfatte
innretninger til å hindre drivtrykket i å endre seg vesentlig når betjeningen overføres fra ett sted til et annet.

.4

Det skal være mulig å betjene alt maskineri som er vesentlig for sikker drift av skipet, lokalt, selv i tilfelle
av feil i en hvilken som helst del av de automatiske systemene eller fjernbetjeningssystemene.

.5

Det automatiske fjernbetjeningssystemet skal være slik konstruert at i tilfelle det svikter, gis det alarm.
Med mindre det anses om praktisk ugjennomførbart, skal forhåndsinnstilt fart og gangretning for propellen
opprettholdes inntil lokal betjening er i funksjon.

.6

Kommandobroen skal være utstyrt med indikatorer som viser
.1 propellhastighet og rotasjonsretning for propell med fast stigning, eller
.2 propellhastighet og stigningsstilling for propell med vridbar stigning.

.7

5

Antall fortløpende automatiske forsøk som ikke fører til start, skal begrenses for å sikre tilstrekkelig
startlufttrykk. Det skal finnes en alarm som skal vise lavt startlufttrykk innstilt på et nivå som fortsatt
tillater startoperasjoner for framdriftsmaskineriet.

Samband (R 50)
NYE OG EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B OG NYE SKIP I KLASSE C OG D PÅ 24 METERS LENGDE
OG MER:
Det skal finnes et driftssikkert sambandsmiddel for tale mellom hovedkontrollrommet for maskineriet
eller manøvreringsplassen for framdriftsmaskineriet, avhengig av hva som passer, kommandobroen og
maskinoffiserenes oppholdsrom.

6

Alarmsystem (R 51)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.1

Det skal finnes et alarmsystem som viser enhver feil som krever oppmerksomhet, og skal
.1 kunne gi akustisk alarm i hovedkontrollrommet for maskineriet eller på manøvreringsplassen for
framdriftsmaskineriet og gi optisk indikasjon på hver enkelt alarmfunksjon på passende sted,
.2 ha forbindelse til maskinistenes fellesrom og til hver av maskinistenes lugarer gjennom en velgerbryter
for å sikre forbindelse til minst én av disse lugarene. Alternative innretninger kan tillates dersom de
anses som likeverdige,
.3 utløse en akustisk og optisk alarm på kommandobroen for en hvilken som helst situasjon som krever
handling eller oppmerksomhet fra vakthavende offiser,
.4 så vidt det er mulig, være konstruert etter prinsippet om feiling-til-sikkerhet, og
.5 utløse maskinistalarmen som kreves etter regel II-1/C/10, dersom det ikke er lokalt kvittert for en
alarmfunksjon innen et begrenset tidsrom.

.2.1 Alarmsystemet skal være kontinuerlig forsynt med drivkraft og skal ha automatisk overføring til
reservekrafttilførsel i tilfelle av tap av normal krafttilførsel.
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.2.2 Svikt i alarmsystemets normale krafttilførsel skal vises ved alarm.
.3.1 Alarmsystemet skal kunne vise mer enn én feil samtidig, og mottak av en hvilken som helst alarm skal ikke
hindre en annen alarm.
.3.2 Det skal gis indikasjon på mottak på stedet nevnt i nr. .1 av en hvilken som helst alarmtilstand på stedene
der den ble vist. Alarm skal opprettholdes til det er kvittert for den, og de optiske indikasjonene på de
enkelte alarmer skal vare til feilen er rettet, og alarmsystemet skal da automatisk innstilles på normal
driftstilstand igjen.
7

Sikkerhetssystemer (R 52)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
Det skal finnes et sikkerhetssystem som sikrer at alvorlige funksjonsfeil i maskineri eller kjeler som utgjør en
øyeblikkelig fare, setter i gang den automatiske stengingen av den delen av anlegget og gir alarm. Stenging
av framdriftssystemet skal ikke settes i gang automatisk, unntatt i tilfeller som kan føre til alvorlig skade,
fullstendig maskinhavari eller eksplosjon. Der det er montert innretninger som overstyrer stenging av
hovedframdriftsmaskineriet, skal disse være slik at de ikke kan settes i gang av vanvare. Det skal finnes optisk
indikasjon på at overstyringsinnretningen er satt i gang. Betjeningsinnretninger for automatisk sikkerhetsstenging
og bremsing av maskineri bør være atskilt fra alarmsystemet.

8

Særlige krav til maskineri, kjeler og elektriske installasjoner (R 53)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.1

Den elektriske hovedkraftkilden skal oppfylle følgende krav:
.1 Der den elektriske kraften normalt kan tilføres ved hjelp av en generator, skal det finnes passende
innretninger for lastutkopling for å sikre forsyningen til virksomhet som er nødvendig både for framdrift
og styring og for skipets sikkerhet. I tilfelle av tap av den generatoren som er i drift, skal det treffes
tilfredsstillende tiltak for automatisk start og tilkopling til hovedtavlen av en reservegenerator med
tilstrekkelig kapasitet til framdrift og styring og til å sikre skipets sikkerhet med automatisk gjenstart
av de vesentlige hjelpemaskiner, herunder om nødvendig sekvensoperasjoner.
.2 Dersom den elektriske kraften normalt skaffes ved hjelp av mer enn én generator samtidig i parallell drift,
skal det ordnes slik, f.eks. ved hjelp av lastutkopling, at i tilfelle av tap av ett av disse generatorsettene
skal de som er igjen, holdes i drift uten overbelastning for å gjøre det mulig med framdrift og styring
og for å sikre skipets sikkerhet.

.2

9

Dersom det kreves reservemaskiner for annet hjelpemaskineri som er avgjørende for framdriften, skal det
finnes automatiske omskiftingsinnretninger.

Automatisk kontroll- og alarmsystem (R 53.4)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.1

Kontrollsystemet skal være slik at den virksomhet som er nødvendig for driften av hovedframdriftsmaskineriet
og dets hjelpemaskiner, er sikret gjennom de nødvendige automatiske innretningene.

.2

Det skal gis alarm ved automatisk omskifting.

.3

Det skal finnes et alarmsystem som overholder regel 6 for alle viktige trykk, temperaturer og væskenivåer
og andre vesentlige parametre.

.4

Det skal innrettes en sentral kontrollplass med de nødvendige alarmtavler og instrumenter som viser
enhver alarm.

.5

Der forbrenningsmotorer som er avgjørende for hovedframdrift startes med trykkluft, skal det finnes
midler til å holde startlufttrykket på det nivå som kreves.
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KAPITTEL II-2
BRANNVERN, BRANNDETEKSJON OG BRANNSLOKKING
DEL A
ALMINNELIGE BESTEMMELSER
1

Grunnleggende prinsipper (R 2)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.1

Målene for brannsikring i dette kapittel er å

.1 forhindre at det forekommer brann og eksplosjon,

.2 redusere risikoen for tap av liv som følge av brann,

.3 redusere risikoen for skader som følge av brann for skipet, for dets last og for miljøet,

.4 begrense, kontrollere og bekjempe brann og eksplosjon i det rom den er oppstått i, og

.5 sørge for tilstrekkelige og lett tilgjengelige rømningsveier for passasjerer og mannskap.

.2

For å nå brannsikringsmålene i nr. .1 ligger følgende grunnleggende prinsipper til grunn for reglene i dette
kapittel og er innarbeidet i reglene der dette passer, under hensyn til skipstyper og mulig brannfare:

.1 Oppdeling av skip i vertikale hovedsoner ved brannisolerte og strukturelle avgrensninger.

.2 Atskillelse av rom i innredningen fra resten av skipet ved brannisolerte og strukturelle avgrensninger.

.3 Begrenset bruk av brennbare materialer.

.4 Deteksjon av enhver brann i den sone der den er oppstått.

.5 Begrensning og slokking av en hvilken som helst brann i det rom der den er oppstått.

.6 Beskyttelse av nødutganger eller atkomst for brannslokking.

.7 Lett tilgang til brannslokkingsutstyr.

.8 Minimalisering av muligheten for antenning av brannfarlig damp fra lasten.

.3

Målene for brannsikring som er angitt i nr. .1, skal oppnås ved å sikre at de forskriftsmessige kravene angitt
i dette kapittel overholdes, eller ved alternative utforminger og innretninger som er i samsvar med del F i
det reviderte kapittel II-2 i SOLAS 1974, som gjelder skip bygd 1. januar 2003 eller senere. Et skip skal
anses å oppfylle de funksjonelle kravene i nr. .2 og oppnå de mål for brannsikring som er angitt i nr. .1, når
enten

.1 skipets utforming og innretninger sett under ett oppfyller de relevante forskriftsmessige kravene i dette
kapittel,

.2 skipets utforming og innretninger sett under ett er vurdert og godkjent i samsvar med del F i det
reviderte kapittel II-2 i SOLAS 1974, som gjelder skip bygd 1. januar 2003 eller senere, eller
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.3 én eller flere deler av skipets utforming og innretninger er vurdert og godkjent i samsvar med den
forannevnte del F i det reviderte kapittel II-2 i SOLAS, og de resterende delene av skipet oppfyller de
relevante forskriftsmessige kravene i dette kapittel.
.4

Alle skip som gjennomgår reparasjoner, endringer og ombygginger, og all utrustning i forbindelse med
dette skal fortsatt minst oppfylle de krav som tidligere gjaldt for disse skipene.
Reparasjoner, eandringer, ombygginger som i vesentlig grad endrer et skips dimensjoner eller passasjerrom
i innredningen, eller som i vesentlig grad øker et skips levetid, samt utrustning i forbindelse med dette skal
oppfylle de nyeste kravene for nye skip så langt flaggstatens myndighet mener det er rimelig og praktisk.

EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.5

Uten hensyn til bestemmelsene i nr. .4 skal eksisterende skip i klasse B som fører mer enn 36 passasjerer,
når de gjennomgår reparasjoner, endringer, ombygging og utrustning i forbindelse med dette, oppfylle
følgende krav:
.1 Alle materialer som brukes i slike skip, skal oppfylle kravene med hensyn til materialer som gjelder for
nye skip i klasse B, og
.2 alle reparasjoner, endringer, ombygging og utrustning i forbindelse med dette som innebærer utskifting
av materiale på 50 tonn eller mer, med unntak av det som er fastsatt i regel II.2/B/16, skal oppfylle
kravene for nye skip i klasse B.

2

Definisjoner (R 3)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.1

Ikke-brennbart materiale er et materiale som verken brenner eller avgir brannfarlig damp i tilstrekkelig
mengde for selvantenning når det oppvarmes til ca. 750 °C ved brannprøving utført i samsvar med
IMO-resolusjon A.799 (19), «Revidert rekommandasjon om prøvingsmetoder for klassifisering av ikke
brennbare materialer for skipsbygging». Alle andre materialer er brennbare materialer.

.1.a

FOR SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:
Ikke-brennbart materiale er et materiale som verken brenner eller avgir brannfarlig damp i tilstrekkelig
mengde for selvantenning når det oppvarmes til ca. 750 °C ved brannprøve utført i samsvar med
«Regelverk for brannprøvingsmetoder». Alle andre materialer er brennbare materialer.

.2

En standard brannprøving er en prøving der prøvestykker av de aktuelle skott eller dekk i en prøvingsovn
blir utsatt for temperaturer som omtrentlig svarer til standard tidstemperaturkurve. Prøvestykket skal
ha en utsatt overflate på minst 4,65 m² og en høyde (eller lengde av dekket) på 2,44 meter, og skal
være mest mulig likt den påtenkte konstruksjonen samt, der det passer, omfatte minst én skjøt. Standard
tidstemperaturkurve er en jevn kurve trukket gjennom følgende temperaturpunkter målt innvendig i
ovnen:

Begynnelsestemperatur innvendig i ovnen

20 °C

Etter de første 5 minutter

576 °C

Etter 10 minutter

679 °C

Etter 15 minutter

738 °C

Etter 30 minutter

841 °C

Etter 60 minutter

945 °C

0,2a. FOR SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:
En standard brannprøving er en prøving der prøvestykkene av de aktuelle skott og dekk i en prøvingsovn
blir utsatt for temperaturer som omtrentlig svarer til standard tidstemperaturkurve. Prøvingsmetodene
skal være i samsvar med «Regelverk for brannprøvingsmetoder».
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.3

Skiller i klasse «A» er de skiller som dannes ved skott og dekk som oppfyller følgende krav:
.1 De skal være bygd av stål eller annet likeverdig materiale.
.2 De skal være passende avstivet.
.3 De skal være slik bygd at de er i stand til å hindre bevegelse av røyk og flammer inntil utgangen av
den en-times standard brannprøvingen.
.4 De skal være isolert med godkjente ikke-brennbare materialer slik at gjennomsnittstemperaturen på
den ikke-utsatte siden ikke vil stige mer enn 140 °C over den opprinnelige temperaturen, og slik at
temperaturen heller ikke på noe som helst punkt, herunder en hvilken som helst skjøt, vil stige mer
enn 180 °C over den opprinnelige temperaturen, innenfor den tid som er oppgitt nedenfor.

Klasse «A-60»

60 minutter

Klasse «A-30»

30 minutter

Klasse «A-15»

15 minutter

Klasse «A-0»

0 minutter

.5 Flaggstatens myndighet skal kreve at det foretas en prøving av prototypen av et skott eller dekk for
å sikre at det oppfyller ovennevnte krav til motstandsdyktighet og temperaturstigning i samsvar med
IMO-resolusjon A.754 (18).
For skip i klasse B, C og D bygd 1. januar 2003 eller senere skal det istedenfor «IMO‑resolusjon
A.754 (18)» stå «Regelverk for brannprøvingsmetoder».
.4

Skiller av klasse «B» er de skiller som dannes ved skott, dekk, himlinger eller kledninger, og som
oppfyller følgende krav:
.1 De skal være slik bygd at de kan hindre bevegelse av flamme til utløpet av den første halvtimen av
standard brannprøving,
.2 De skal ha slik isolasjonsverdi at gjennomsnittstemperaturen på den ikke-utsatte siden ikke vil stige
mer enn 140 °C over den opprinnelige temperaturen, og slik at temperaturen heller ikke på noe som
helst punkt, herunder en hvilken som helst skjøt, vil stige mer enn 225 °C over den opprinnelige
temperaturen innenfor den tid som er oppgitt nedenfor.

Klasse «B-15»

15 minutter

Klasse «B-0»

0 min

.3 De skal være bygd av godkjente, ikke-brennbare materialer, og alle materialer som inngår i byggingen
og oppsettingen av skiller i klasse «B», skal være ikke-brennbare, med det unntak at brennbare belegg
kan godtas forutsatt at de tilfredsstiller andre krav i dette kapittel.
.4 Flaggstatens myndighet skal kreve at det foretas en prøving av prototypen av et skille for å sikre at
det oppfyller ovennevnte krav til motstandsdyktighet og temperaturstigning i samsvar med IMOresolusjon A.754 (18).
For skip i klasse B, C og D bygd 1. januar 2003 eller senere skal det istedenfor «IMO‑resolusjon
A.754 (18)» stå «Regelverk for brannprøvingsmetoder».
.5

Skiller i klasse «C» er skiller som er bygd av godkjente ikke-brennbare materialer. De behøver ikke
oppfylle noen krav til bevegelse av røyk og flamme og heller ikke krav til begrensning i temperaturstigning.
Brennbare belegg kan tillates forutsatt at de oppfyller andre krav i dette kapittel.

.6

Gjennomgående takkledning eller garnering i klasse «B» er de takkledninger eller garneringer i klasse
«B» som avsluttes først ved et skille i klasse «A» eller «B».
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.7

Stål eller annet likeverdig materiale. Dersom uttrykket «stål eller annet likeverdig materiale»
forekommer, betyr «likeverdig materiale» ethvert ikke-brennbart materiale som i seg selv eller på grunn
av anvendt isolasjon har tilsvarende egenskaper som stål når det gjelder struktur og motstandsdyktighet
ved utgangen av den fastsatte standard brannprøvingen det har vært utsatt for (f.eks. aluminiumlegering
med passende isolasjon).

.8

Lav flammespredning betyr at den overflate som er slik beskrevet, vil begrense spredning av flammer
tilstrekkelig, og dette skal bestemmes ved en brannprøving i samsvar med IMO-resolusjon A.653 (16)
for skott-, takklednings- og dekkbeleggsmaterialer.

0,8a

FOR SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:
Lav flammespredning betyr at den overflate som er beskrevet slik, vil begrense spredning av flammer
tilstrekkelig, som fastsatt i samsvar med «Regelverk for brannprøvingsmetoder».

.9

Vertikale hovedsoner er de avdelinger som skrog, overbygning og dekkshus er inndelt i ved skiller i
klasse «A», hvis middellengde og -bredde på et hvilket som helst dekk i alminnelighet ikke overstiger 40
meter.

.10

Rom i innredningen er rom som brukes til fellesrom, korridorer, toaletter, lugarer, kontorer, sykelugarer,
kinoer, leke- og hobbyrom, frisørsalonger, penterier uten kokeapparater og lignende rom.

.11

Fellesrom er de deler av innredningen som brukes til saler, spiserom, salonger og lignende permanent
innebygde rom.

.12

Arbeidsrom er de rom som brukes til bysser, penterier med kokeapparater, skap, rom til post og
oppbevaring av verdisaker, lagerrom, andre verksteder enn de som utgjør en del av maskinrommene, og
lignende rom samt sjakter til slike rom.

.13

Lasterom er alle rom som brukes til last (herunder tanker for oljelast) og sjakter til slike rom.

.13-1 Kjøretøyrom er lasterom som er beregnet på transport av motorvogner med drivstoff til egen framdrift på
tanken.
.14

Roro-lasterom er rom som normalt ikke er oppdelt på noen måte og strekker seg i en betydelig lengde
eller hele lengden av skipet der motorvogner med drivstoff til egen framdrift på tanken og/eller gods
(pakket eller i bulk, i eller på jernbane- eller veitransportvogner (herunder tankvogner), tilhengere,
containere, paller, avtakbare tanker i eller på lignende lasteenheter eller andre beholdere) kan lastes og
losses normalt i horisontal retning.

.15

Åpent roro-lasterom er et roro-lasterom som enten er åpent i begge ender eller åpent i én ende og utstyrt
med tilstrekkelig naturlig ventilasjon i hele lengden gjennom permanente åpninger i sider eller dekket
over, eller ovenfra, og for skip bygd 1. januar 2003 eller senere med et samlet areal på minst 10 % av
rommets samlede sideareal.

.15-1 Åpent kjøretøyrom er et kjøretøyrom som enten er åpent i begge ender eller som er åpent i én ende og
utstyrt med tilstrekkelig naturlig ventilasjon i hele lengden gjennom permanente åpninger i sider eller
dekket over, eller ovenfra, og for skip bygd 1. januar 2003 eller senere med et samlet areal på minst 10 %
av rommets samlede sideareal.
.16

Lukket roro-lasterom er et roro-lasterom som verken er et åpent roro-lasterom eller et værdekk.

.16-1 Lukket kjøretøyrom er kjøretøyrom som verken er et åpent kjøretøyrom eller et værdekk.
.17

Værdekk er et dekk som er uten beskyttelse mot været ovenfra eller fra minst to sider.
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.18

Spesiallasterom er de innelukkede kjøretøyrom over eller under skottdekket som slike kjøretøyer kan
kjøres inn i og ut fra, og som passasjerer har adgang til. Spesiallasterom kan innrettes over flere enn ett
dekk, forutsatt at den samlede frie høyden for kjøretøyer ikke overstiger 10 meter.

.19.1 Maskinrom i kategori A er rom og sjakter til slike rom som inneholder

.1 forbrenningsmotorer som brukes til hovedframdrift, eller

.2 forbrenningsmotorer som brukes til andre formål enn hovedframdrift, der slike motorer har en samlet
effekt på minst 375 kW, eller

.3 en hvilken som helst oljefyrt kjele eller brennoljeenhet.

.19.2 Maskinrom er alle maskinrom i kategori A og alle andre rom som inneholder framdriftsmaskineri,
kjeler, brennoljeenheter, damp- og forbrenningsmotorer, generatorer og viktig elektrisk maskineri,
oljefyllingsstasjoner, kjøle- og stabiliserings-, ventilasjons- og luftkondisjoneringsmaskineri, og lignende
rom og sjakter til slike rom.

.20

Brennoljeenhet er det utstyr som brukes til behandling av brennolje for bruk i en oljefyrt kjele, eller utstyr
som brukes til behandling av oljen for levering i oppvarmet tilstand til en forbrenningsmotor, og omfatter
alle slags oljetrykkpumper, filtre og forvarmere som behandler oljen ved et trykk på over 0,18 N/mm².

.21

Kontrollstasjoner er de rom der skipets radio eller hovednavigasjonsutstyr eller elektrisk nødkraftkilde er
plassert, eller der de sentrale anleggene for branndeteksjon eller brannslokkingsutstyret befinner seg.

.21.1 Sentral kontrollstasjon er en kontrollstasjon der følgende kontroll- og indikatorfunksjoner er samlet:

.1 Faste branndeteksjons- og alarmsystemer,

.2 automatiske sprinkler-, branndeteksjons- og alarmsystemer,

.3 indikatorpaneler for branndører,

.4 stenging av branndører,

.5 indikatorpaneler for vanntette dører,

.6 stenging av vanntette dører,

.7 ventilasjonsvifter,

.8 generelle alarmer/brannalarmer,

.9 sambandssystemer, herunder telefoner, og

.10 mikrofoner til høyttaleranlegg.

.21.2 Kontinuerlig bemannet sentral kontrollstasjon er en sentral kontrollstasjon som er kontinuerlig bemannet
av et ansvarlig besetningsmedlem.
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.22

Rom som inneholder møbler og inventar med begrenset brannfare, er, i henhold til regel II-2/B/4, de rom
som inneholder møbler og inventar med begrenset brannfare (enten de er lugarer, fellesrom, kontorer
eller andre typer av innredning), der
.1 alle oppbevaringsmøbler som pulter, garderobeskap, toalettbord, skrivebord og kommoder er laget
utelukkende av godkjente ikke-brennbare materialer, med det unntak at det kan brukes en brennbar
finér med tykkelse på høyst 2 mm på bordplaten på slikt inventar,
.2 alle frittstående møbler som stoler, sofaer og bord er laget med rammeverk av ikke-brennbare
materialer,
.3 alle forheng, gardiner og andre opphengte tekstiler har en motstandsdyktighet mot flammespredning
som ikke er mindre enn for ull med en vekt på 0,8 kg/m², i samsvar med IMO-resolusjon A.471 (XII)
med endringer.
For skip i klasse B, C og D bygd 1. januar 2003 eller senere skal det istedenfor «IMO‑resolusjon
A.471(XII) med endringer» stå «Regelverk for brannprøvingsmetoder»,
.4 alle gulvbelegg har en motstandsdyktighet mot flammespredning som ikke er mindre enn for
tilsvarende ullstoffer som er brukt til samme formål.
For skip i klasse B, C og D og bygd 1. januar 2003 eller senere skal dette nummer lyde:
alle gulvbelegg har lav flammespredningsevne,
.5 alle udekkede overflater på skott, kledninger og garnering har lav flammespredningsevne, og
.6 alle polstrede møbler har en motstandsdyktighet mot antenning og flammespredning i samsvar med
framgangsmåter for brannprøving av polstrede møbler i IMO-resolusjon A.652(16).
For skip i klasse B, C og D bygd 1. januar 2003 eller senere skal det istedenfor «IMO‑resolusjon
A.652(16)» stå «Regelverk for brannprøvingsmetoder».
FOR SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:
.7 Alt sengetøy skal ha en motstandsdyktighet mot antenning og flammespredning fastsatt i samsvar
med «Regelverk for brannprøvingsmetoder».

.23

Roro-passasjerskip betyr et passasjerskip med roro-lasterom eller spesiallasterom som definert i denne
regel.

.24

Regelverk for brannprøvingsmetoder betyr Det internasjonale regelverk for anvendelse av
brannprøvingsmetoder vedtatt ved resolusjon MSC.61(67), med endringer.

.25

Regelverk for brannsikkerhetssystem betyr Det internasjonale regelverk for brannsikkerhetssystem
vedtatt ved resolusjon MSC.98(73), med endringer.

.26

Flammepunkt er temperaturen i grader Celsius (prøving i lukket apparat) der et produkt vil avgi
tilstrekkelig brannfarlig damp til å antennes, bestemt ved hjelp et godkjent flammepunktapparat.

.27

Forskriftsmessige krav betyr de konstruksjonsmessige egenskaper, dimensjonsbegrensninger eller
brannsikringssystemer som er fastsatt i dette kapittel.
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3

Brannpumper, brannledninger, hydranter, slanger og strålerør (R 4)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.1.1 Alle skip skal være utstyrt med brannpumper, brannledninger, hydranter, slanger og strålerør som oppfyller
de aktuelle kravene i denne regel.
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD FØR 1. JANUAR 2003:
.1.2 Dersom det kreves mer enn én uavhengig brannpumpe, skal det monteres isolasjonsventiler for å skille
den delen av brannledningen i maskinrommet som inneholder hovedbrannpumpen(e), fra resten av
brannledningen, på et lett tilgjengelig og trygt sted utenfor dette maskinrommet. Brannledningen skal være
slik innrettet at når isolasjonsventilene stenges, kan alle hydranter på skipet, unntatt i maskinrommet nevnt
ovenfor, forsynes med vann fra en brannpumpe som ikke er plassert i dette maskinrommet gjennom rør som
ikke går inn i dette rommet. Som unntak kan korte lengder av nødbrannpumpens suge- og tømmerør gå inn
i maskinrommet dersom det er praktisk ugjennomførbart å legge det utenom, forutsatt at brannledningens
motstandsdyktighet opprettholdes ved at rørledningen er innkapslet i en solid stålkappe.
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:
.1.3 Det skal monteres isolasjonsventiler for å skille den delen av brannledningen i maskinrommet som
inneholder hovedbrannpumpen(e), fra resten av brannledningen, på et lett tilgjengelig og trygt sted
utenfor maskinrommet. Brannledningen skal være slik innrettet at når isolasjonsventilene stenges, kan
alle hydranter på skipet, unntatt i maskinrommet som nevnt ovenfor, forsynes med vann fra en annen
pumpe eller en nødbrannpumpe. Nødbrannpumpen, dens sjøvannsinntak og lense- og tilførselsrør samt
isolasjonsventiler skal være plassert utenfor maskinrommet. Dersom denne innretningen ikke er mulig,
kan inntaket plasseres i maskinrommet dersom ventilen er fjernbetjent fra et sted i samme rom som
nødpumpen og lenserøret er så kort som praktisk mulig. Korte lengder av suge- eller tømmerør kan
gå gjennom maskinrommet, forutsatt at de er innelukket i en solid stålkappe eller er isolert etter A-60standarder. Rørene skal ha en solid veggtykkelse, men ikke i noe tilfelle mindre enn 11 mm, og skal være
sveiset, bortsett fra flensforbindelsen til sjøinntaksventilen.
NYE OG EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B OG NYE SKIP I KLASSE C OG D PÅ 24 METERS LENGDE
OG MER:
.2

.3

Brannpumpenes kapasitet
.1

De påbudte brannpumpene skal kunne levere en vannmengde til brannslokking med det trykk som
er fastsatt i nr. .4.2, som er minst to tredeler av den mengde som kreves for lensepumpene når disse
brukes til lensing.

.2

På alle skip som etter denne regel skal være utstyrt med mer enn én motordrevet brannpumpe, skal
hver av de påbudte brannpumpene ha en kapasitet på minst 80 % av den samlede påbudte kapasiteten,
dividert med det minste antall påbudte brannpumper, men ikke i noe tilfelle mindre enn 25 m³/t, og
hver slik pumpe skal i alle tilfeller kunne gi minst de to påbudte vannstråler. Disse brannpumpene
skal kunne forsyne brannledningssystemet under de fastsatte forhold.

.3

På skip bygd 1. januar 2003 eller senere der det er installert flere pumper enn det minste påbudte
antall pumper, skal slike tilleggspumper ha en kapasitet på minst 25 m3/t og skal kunne levere minst
de to vannstrålene som er påbudt i nr. .5 i denne regel.

Innretning av brannpumper, brannledninger og lett tilgang på vann
.1

Skip skal være utstyrt med motordrevne brannpumper som følger:
.1 Skip som er sertifisert til å føre mer enn 500 passasjerer: minst tre, hvorav én kan være en pumpe
som drives av hovedmaskinen.
.2 Skip som er sertifisert til å føre 500 passasjerer eller færre: minst to, hvorav én kan være en pumpe
som drives av hovedmaskinen.

.2

Sanitærpumper, ballastpumper, lensepumper eller alminnelige arbeidspumper kan godtas som
brannpumper, forutsatt at de normalt ikke brukes til pumping av olje, og dersom de fra tid til annen
brukes til overføring eller pumping av brennolje, må passende omskiftingsinnretninger være montert.
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Forbindelser til sjøen, brannpumper og deres driftskilder skal være slik innrettet at i skip sertifisert
for å føre mer enn 250 passasjerer vil ikke alle brannpumpene bli satt ut av drift i tilfelle brann i et
hvilken som helst rom.

Dersom en brann i et hvilket som helst rom i nye skip i klasse B sertifisert for å føre inntil 250
passasjerer eller færre kan sette alle pumpene ut av drift, skal det alternative middelet til å forsyne
vann til brannslokking være en uavhengig, motordrevet nødbrannpumpe med driftskilde og
forbindelse til sjøen plassert utenfor maskinrommet. En slik uavhengig, motordrevet nødbrannpumpe
skal overholde bestemmelsene i «Regelverk for brannsikkerhetssystem» for skip bygd 1. januar 2003
eller senere.

.4

.4

I nye skip i klasse B sertifisert for å føre mer enn 250 passasjerer skal innretningene for lett tilgang
på vann være slik at minst én effektiv vannstråle er umiddelbart tilgjengelig fra en hvilken som helst
hydrant i et innvendig rom, og slik at fortsatt vanntilførsel sikres ved automatisk start av en påbudt
brannpumpe.

.5

I skip med periodisk ubemannet maskinrom eller når det er påbudt med bare én person på vakt,
skal det være øyeblikkelig vannforsyning fra brannledningssystemet med passende trykk, enten
ved hjelp av fjernstart av en av hovedbrannpumpene som har fjernstart fra kommandobroen og
eventuell brannkontrollstasjon, eller ved hjelp av permanent trykk i brannledningssystemet ved en av
hovedbrannpumpene.

.6

Tilførselsventilen på hver brannpumpe skal være utstyrt med en tilbakeslagsventil.

Diameter og trykk i brannledningene
.1

Diameteren i brannledningen og forgreningene skal være tilstrekkelig for en effektiv fordeling av den
største påbudte ytelse fra to brannpumper som er i drift samtidig.

.2

Når to pumper drives samtidig og gjennom strålerør som fastsatt i nr. .8 og tilstrekkelig antall
hydranter til å gi den vannmengde som er fastsatt i nr. .4.1, skal følgende minstetrykk opprettholdes
ved alle hydranter:

Skip i klasse B sertifisert for å føre

.3

.5

Nye

Eksisterende

mer enn 500 passasjerer

2

0,4 N/mm

0,3 N/mm2

inntil 500 passasjerer

0,3 N/mm2

0,2 N/mm2

Det største trykket skal ikke ved noen hydrant være større enn at reell kontroll med en brannslange
kan demonstreres.

Antall og plassering av hydranter
.1

Antallet og plasseringen av hydrantene skal være slik at minst to vannstråler som ikke går ut fra
samme hydrant, hvorav én skal komme fra én enkelt slangelengde, kan nå en hvilken som helst del
av skipet som normalt er tilgjengelig for passasjerer eller mannskap når skipet er i fart, og en hvilken
som helst del av ethvert lasterom når det er tomt, i ethvert roro-lasterom eller spesiallasterom, og i
sistnevnte tilfelle skal de to vannstrålene nå alle deler av slike rom, hver fra én enkelt slangelengde.
Videre skal slike hydranter være plassert nær atkomsten til de beskyttede rommene.

.2

I innredning, arbeidsrom og maskinrom skal antall og plassering av hydranter være slik at kravene i
nr. .5.1 kan oppfylles når alle vanntette dører og alle dører i vertikale hovedsoneskott er stengt.

.3

Når det er atkomst til et maskinrom på et lavt plan fra en tilstøtende akseltunnel, skal to hydranter
være plassert utenfor, men nær inngangen til maskinrommet. Dersom det finnes slik atkomst fra andre
rom, skal to hydranter være plassert i et av disse rommene nær inngangen til maskinrommet. Denne
bestemmelsen får ikke anvendelse når tunnelen eller tilstøtende rom ikke er en del av rømningsveien.
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.6

.7

.8

Rør og hydranter
.1

Materialer som lett gjøres ubrukbare av varme, skal ikke brukes til brannledninger og hydranter, med
mindre de er tilstrekkelig beskyttet. Rørene og hydrantene skal plasseres slik at brannslangene lett
kan koples til dem. Innretningen av rør og hydranter skal være slik at muligheten for frost unngås. I
skip som kan føre dekkslast, skal plasseringen av hydrantene være slik at de alltid er lett tilgjengelige,
og rørene skal, så langt det er praktisk mulig, legges slik at risiko for skade forårsaket av slik last
unngås.

.2

Det skal monteres en ventil til betjening av hver brannslange, slik at hvilken som helst brannslange
kan fjernes mens brannpumpene arbeider.

.3

I skip bygd 1. januar 2003 eller senere skal isolasjonsventiler være installert for alle forgreninger av
brannledningen på åpent dekk som benyttes til andre formål enn brannslokking.

Brannslanger
.1

Brannslanger skal være av materiale som ikke råtner, godkjent av flaggstatens myndighet, og skal
ha tilstrekkelig lengde til å kunne sende en vannstråle til ethvert rom der det måtte bli bruk for dem.
Hver slange skal være utstyrt med et strålerør og de nødvendige koplingene. Det skal være fullstendig
utskiftbarhet mellom slangekoplinger og strålerør. Slanger som i dette kapittel er kalt «brannslanger»,
skal, sammen med nødvendig utstyr og verktøy, holdes klare til bruk på lett synlige steder i nærheten
av brannhydrantene eller forbindelsesleddene. I tillegg skal brannslanger i innvendige rom i
passasjerskip som fører mer enn 36 passasjerer, være permanent tilkoplet hydrantene.

.2

Det skal være minst én brannslange til hver av de hydranter som er påbudt etter punkt .5. Lengden
av en brannslange bør være begrenset til høyst 20 meter på dekk og i overbygninger og til 15 meter i
maskinrom og på mindre skip til henholdsvis 15 meter og 10 meter.

Strålerør
.1.1 I dette kapittel skal standard strålerørstørrelser være 12 mm, 16 mm og 19 mm eller så nær disse mål
som mulig. I tilfeller der andre systemer brukes — f.eks. tåkesystemer — kan strålerør med en annen
diameter tillates.
.1.2 Alle strålerør skal være av en godkjent kombinert type (dvs. tåkespreder/stråle) med innebygd
avstenging.
.2

For rom i innredning og arbeidsrom er det ikke nødvendig å bruke større strålerør enn 12 mm.

.3

For maskinrom og utvendige områder skal størrelsen av strålerør være slik at man oppnår den størst
mulige utstrømming fra to vannstråler ved det trykk som er nevnt i nr. .4 fra den minste pumpen,
forutsatt at det ikke er nødvendig å bruke større strålerør enn 19 mm.

NYE SKIP I KLASSE C OG D MED LENGDE MINDRE ENN 24 METER:
.9

Brannpumper, brannledninger, hydranter, strålerør og lett tilgang på vann
.1

Det kreves en uavhengig brannpumpe, som skal kunne levere minst én vannstråle til brannslokking
fra enhver hydrant, til det trykk som er fastsatt nedenfor. Den vannmengde som leveres på denne
måten, skal være minst to tredeler av den mengde som kreves for lensepumpene når disse brukes
til lensing. En slik brannpumpe skal, når den leverer den største mengden nevnt ovenfor gjennom
hydranter med strålerør på 12, 16 eller 19 mm, kunne opprettholde et minstetrykk ved hver hydrant
som fastsatt for skip i klasse B.

.2

Alle skip som fører mer enn 250 passasjerer, skal være utstyrt med en ekstra brannpumpe som skal
være permanent tilkoplet brannledningen. En slik pumpe skal være motordrevet. En slik pumpe og
dens driftskilde skal ikke være plassert i samme rom som pumpen som kreves etter nr. .9.1, og skal
være utstyrt med en permanent forbindelse til sjøen plassert utenfor maskinrommet. En slik pumpe
skal kunne levere minst én vannstråle fra enhver hydrant i skipet og opprettholde et trykk på minst
0,3 N/mm².

.3

Sanitærpumper, ballastpumper, lensepumper eller alminnelige arbeidspumper kan godtas som
brannpumper.
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.4

Alle skip skal være utstyrt med en brannledning med tilstrekkelig diameter til effektiv fordeling av
den største mengden nevnt ovenfor. Antall og plassering av hydrantene skal være slik at minst én
vannstråle kan nå enhver del av skipet med bruk av én enkelt største rørlengde som fastsatt for skip i
klasse B i nr. .7.2.

.5

Alle skip skal være utstyrt med minst én brannslange til hver hydrant som er installert.

.6

I skip med periodisk ubemannet maskinrom eller når det er påbudt med bare én person på vakt,
skal det være øyeblikkelig vannforsyning fra brannledningssystemet med passende trykk, enten
ved hjelp av fjernstart av en av hovedbrannpumpene som har fjernstart fra kommandobroen og
eventuell brannkontrollstasjon, eller ved hjelp av permanent trykk i brannledningssystemet ved en av
hovedbrannpumpene.

.7

Tilførselsventilen på hver brannpumpe skal være utstyrt med en tilbakeslagsventil.

Faste systemer for brannslokking (R 5, 8, 9 og 10)
.1 Fastmonterte systemer for brannslokking med gass: alminnelige bestemmelser (R 5.1)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD FØR 1. JANUAR 2003 SAMT EKSISTERENDE SKIP I
KLASSE B:
.1

De nødvendige rør for å lede brannslokkingsmiddel inn i beskyttede rom skal være utstyrt
med kontrollventiler og slik merket at de klart viser rommene som rørene går til. Det skal treffes
hensiktsmessige tiltak for å hindre at brannslokkingsmiddel utilsiktet slippes inn i et rom.

.2

Rør for fordeling av brannslokkingsmiddel skal være innrettet og dyser skal være slik plassert at jevn
spredning av middelet oppnås.

.3

Det skal utenfor de beskyttede rommene finnes muligheter for å stenge alle åpninger som kan slippe luft
inn og slippe gass ut fra det beskyttede rommet.

.4

Det skal finnes midler som automatisk gir et akustisk varsel om utslipp av brannslokkingsmiddel i alle
rom der personale normalt arbeider, eller som de har adgang til. Alarmen skal være i virksomhet i en
passende tid før middelet blir sluppet ut.

.5

Betjeningsinnretningene for et slikt fast brannslokkingssystem med gass skal være lett tilgjengelige og
enkle i bruk og skal være samlet i grupper på så få steder som mulig, der det ikke er sannsynlig at de
vil bli isolert ved en brann i et beskyttet rom. På hvert sted skal det være klare instrukser for bruken av
systemet, idet det tas hensyn til personalets sikkerhet.

.6

Automatisk utslipp av brannslokkingsmiddelet skal ikke være tillatt, med mindre det er tillatt med
hensyn til lokale, automatisk virkende enheter som i tillegg til og uavhengig av ethvert påbudt fast
brannslokkingssystem er montert i maskinrom over utstyr med høy brannfare eller i innelukkede
områder med høy brannfare inne i maskinrom.

.7

Dersom mengden av brannslokkingsmiddelet skal beskytte mer enn ett rom, behøver denne mengden
slokkingsmiddel ikke være større enn den største mengden som kreves for et rom som er beskyttet på
denne måten.

.8

Dersom ikke annet er tillatt, skal trykkbeholdere som kreves for oppbevaring av brannslokkingsmiddelet,
være plassert utenfor beskyttede rom i samsvar med nr. .1.11.

.9

Det skal finnes innretninger slik at besetningen eller landpersonale trygt kan undersøke mengden av
slokkingsmiddel i beholderne.

.10 Beholdere for oppbevaring av brannslokkingsmiddelet og tilhørende trykkdeler skal være konstruert
etter hensiktsmessige regler under hensyn til plasseringen av dem og høyeste omgivelsestemperatur
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som kan ventes i drift.
.11 Dersom middelet oppbevares utenfor et beskyttet rom, skal det oppbevares i et rom som er plassert på
et sikkert og lett tilgjengelig sted med effektiv ventilasjon. Enhver inngang til slike oppbevaringsrom
skal helst være fra åpent dekk og skal i alle tilfelle være uavhengig av det beskyttede rommet.

Atkomstdører skal slå utover, og skott og dekk samt dører og andre midler til å lukke åpninger i
dem som danner grenser mellom slike rom og tilstøtende innelukkede rom, skal være gasstette. Ved
anvendelse av tabellene for brannmotstand for skott og dekk i regel II-2/B/4 eller eventuelt II-2/B/5
skal slike oppbevaringsrom anses som kontrollstasjoner.

.12 Det er ikke tillatt å bruke et brannslokkingsmiddel som enten i seg selv eller under forventede
bruksforhold avgir giftige gasser i slike mengder at de kan være en fare for mennesker, eller avgir
gasser som er skadelige for miljøet, i brannslokkingssystemer om bord på nye skip og i slike nye anlegg
om bord på eksisterende skip.

SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:
.13 Faste brannslokkingssystemer med gass skal overholde bestemmelsene i «Regelverk for
brannsikkerhetssystem».

.14 Det skal utenfor de beskyttede rommene finnes muligheter for å stenge alle åpninger som kan slippe luft
inn og slippe gass ut fra det beskyttede rommet.

.15 Dersom middelet oppbevares utenfor et beskyttet rom, skal det oppbevares i et rom som er plassert
bak det fremre kollisjonsskottet, og som ikke benyttes til andre formål. Enhver inngang til slike
oppbevaringsrom skal helst være fra åpent dekk og skal være uavhengig av det beskyttede rommet.
Dersom lagringsstedet er plassert under dekk, skal det ikke plasseres mer enn ett dekk under åpent
dekk, og det skal være direkte tilgjengelig med en trapp eller leider fra åpent dekk.

Rom som er plassert under dekk, eller rom der det ikke er atkomst fra åpent dekk, skal være utstyrt
med et mekanisk ventilasjonssystem konstruert for å trekke ut luft fra lavereliggende deler av rommet
og skal dimensjoneres slik at det kan skifte ut luften minst seks ganger per time. Atkomstdører skal
slå utover, og skott og dekk samt dører og andre midler til å lukke åpninger i dem som danner grenser
mellom slike rom og tilstøtende innelukkede rom, skal være gasstette. For anvendelsen av tabell 4.1,
4.2, 5.1 og 5.2 i del B i dette kapittel skal slike lagerrom anses som brannkontrollstasjoner.

NYE SKIP I KLASSE A, B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.16 Dersom volumet av fri luft i lufttankene i et rom er slik at det dersom det slippes ut i rommet i
tilfelle brann, vil innebære en alvorlig risiko for å virke negativt inn på effektiviteten til det faste
brannslokkingssystemet, skal det finnes et ekstra kvantum brannslokkingsmiddel.

.17 Leverandører av faste brannslokkingsanlegg skal levere en beskrivelse av anlegget, herunder en
kontrolliste for vedlikehold, på engelsk og på det eller de offisielle språk i flaggstaten.

.18 Kvantumet av brannslokkingsmiddelet skal kontrolleres minst én gang hvert år enten av en sakkyndig
godkjent av myndigheten, av leverandøren av anlegget eller av en godkjent organisasjon.

.19 Den periodiske kontrollen som utføres av skipets maskinsjef, eller som organiseres av skipsledelsen,
skal noteres i skipsdagboken, med angivelse av omfanget av og tidspunktet for slik kontroll.

.20 Ikke-obligatorisk brannslokkingsutstyr som er montert, f.eks. i lagerrom, skal i konstruksjon og
dimensjoner være i samsvar med bestemmelsene i denne regel for den aktuelle type anlegg.

.21 Alle dører til rom som er beskyttet av CO2-anlegg, skal være merket med «Dette rom er beskyttet av et
CO2-anlegg og skal evakueres når alarmsystemet utløses».
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.2 Karbondioksidsystemer (R 5.2)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD FØR 1. JANUAR 2003 SAMT EKSISTERENDE SKIP I
KLASSE B:
.1.1 For lasterom skal den disponible CO2-mengden, dersom ikke annet er fastsatt, være tilstrekkelig til å gi
et minstevolum av frigass tilsvarende 30 % av bruttovolumet av det største lasterom som skal beskyttes
i skipet.
Dersom det finnes en forbindelse gjennom ventilasjonskanaler mellom to eller flere lasterom, skal
disse anses som ett rom. I skip som brukes til frakt av kjøretøyer, skal den nødvendige CO2-mengden
beregnes som 45 % av brutto kubikkinnhold av det største lasterommet.
.1.2 For maskinrom skal CO2-mengden som medtas, være tilstrekkelig til å gi et minstevolum av frigass
tilsvarende det største av følgende volumer:
.1 40 % av bruttovolumet av det største maskinrommet som er beskyttet, unntatt volum av den del av
casingen over det plan der det horisontale arealet er 40 % eller mindre av det horisontale arealet av
det aktuelle rommet målt midtveis mellom tanktoppen og den laveste delen av casingen, eller
.2 35 % av bruttovolumet, medregnet casingen, av det største maskinrommet som beskyttes, forutsatt
at dersom to eller flere maskinrom ikke er fullstendig atskilt, skal de likevel anses som ett rom.
.2

Ved anvendelse av dette nummer skal volumet av fri karbondioksid (CO2) beregnes etter 0,56 m³/kg.

.3

Det faste rørsystemet skal være slik at 85 % av gassen kan tilføres rommet i løpet av 2 minutter.

.4

Utslippsmekanisme for karbondioksid:
.1 Det skal finnes to atskilte betjeningsinnretninger for utslipp av karbondioksid i et beskyttet rom
og for å sikre at alarmen utløses. En betjeningsinnretning skal brukes til å slippe ut gassen fra
oppbevaringsbeholderne. En annen betjeningsinnretning skal brukes til å åpne ventilen i rørsystemet
som fører gassen inn i det beskyttede rommet.
.2 De to betjeningsinnretningene skal være plassert inne i en boks som er tydelig merket med angivelse
av hvilket rom den betjener. Dersom boksen med betjeningsinnretningene skal holdes låst, skal
nøkkelen til boksen være i en kapsling med glass som kan knuses, plassert lett synlig ved siden av
boksen.

.5

Flaggstatens myndighet skal påse at rommene der CO2-batteriene er plassert, er forsvarlig innrettet med
hensyn til atkomst, ventilasjon og sambandsutstyr. Den skal treffe de nødvendige sikkerhetstiltakene
med hensyn til konstruksjon, installasjon, merking, fylling og prøving av CO2-sylinderne, rør og
armatur samt betjenings- og alarmutstyret for et slikt anlegg.

SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:
.6

Karbondioksidsystemer skal oppfylle bestemmelsene i «Regelverk for brannsikkerhetssystem».

.7

Flaggstatens myndighet skal påse at rommene der CO2-batteriene er plassert, er forsvarlig innrettet med
hensyn til atkomst, ventilasjon og sambandsutstyr. Den skal treffe nødvendige sikkerhetstiltak med
hensyn til konstruksjon, installasjon, merking, fylling og prøving av CO2-sylinderne, rør og armatur
samt betjenings- og alarmutstyret for et slikt anlegg.

.3 Faste slokkingssystemer med lavekspanderende skum i maskinrom (R 8)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD FØR 1. JANUAR 2003 SAMT EKSISTERENDE SKIP I
KLASSE B:
.1

Dersom et maskinrom i tillegg til det som er påbudt etter regel 6, er utstyrt med et fast
skumslokkingssystem, skal systemet i løpet av høyst fem minutter gjennom faste spredere kunne spre en
skummengde som er tilstrekkelig til å dekke i et lag på 150 mm tykkelse over det største enkeltområdet
som det er sannsynlig at brennolje vil kunne spre seg over. Systemet skal kunne frambringe skum som
egner seg til slokking av oljebrann. Det skal finnes midler til effektiv spredning av skummet gjennom
et permanent system av rør og kontrollventiler eller kraner til egnede spredere, og slik at skummet også
gjennom faste spredere effektivt rettes mot andre større brannfarer i det beskyttede rommet. Skummets
ekspansjonsforhold skal ikke overstige 12:1.
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.2

Betjeningsinnretningene til et slikt system skal være lett tilgjengelige og enkle i bruk, og skal være
samlet i grupper på så få steder som mulig der det ikke er sannsynlig at de vil bli isolert ved en brann i
det beskyttede rommet.

SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:
.3

Faste slokkingssystemer med lavekspanderende skum i maskinrom skal oppfylle bestemmelsene i
«Regelverk for brannsikkerhetssystem».

.4 Faste slokkingssystemer med lettskum i maskinrom (R 9)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD FØR 1. JANUAR 2003 SAMT EKSISTERENDE SKIP I
KLASSE B:
.1

Ethvert påbudt fast lettskumsystem i maskinrom skal gjennom faste spredere hurtig kunne spre en
skummengde som er tilstrekkelig til å fylle det største rommet som skal beskyttes, i minst 1 meters
dybde per minutt. Mengden av den tilgjengelige skumdannende væsken skal være tilstrekkelig til
å kunne produsere et skumvolum som svarer til 5 ganger volumet av det største rommet som skal
beskyttes. Skummets ekspansjonsforhold skal ikke overstige 1000:1.

.2

Tilførselskanaler for skum, luftinntak til skumgeneratoren og antall aggregater som produserer skum,
skal være slik at de vil gi en effektiv produksjon og fordeling av skum.

.3

Innretningen av utslippskanalene fra skumgeneratoren skal være slik at en brann i det beskyttede
rommet ikke får noen innvirkning på skumproduksjonsutstyret.

.4

Skumgeneratoren, dens kraftforsyningskilder, skumdannende væske og kontrollinnretningene for
systemet skal være lett tilgjengelige og enkle å bruke, og skal være samlet i grupper på så få steder som
mulig der det ikke er sannsynlig at de vil bli isolert ved en brann i det beskyttede rommet.

SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:
.5

Faste slokkingssystemer med lettskum i maskinrom skal overholde bestemmelsene i «Regelverk for
brannsikkerhetssystem».

.5 Faste vannforstøvingssystemer til brannslokking i maskinrom (R 10)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD FØR 1. JANUAR 2003 SAMT EKSISTERENDE SKIP I
KLASSE B:
.1

Ethvert påbudt fast vannforstøvingssystem til brannslokking i maskinrom skal være utstyrt med dyser
av godkjent type.

.2

Antallet og innretningen av dysene skal være slik at det sikrer en effektiv gjennomsnittlig fordeling av
vannet på minst 5 liter/m² per minutt i de rom som skal beskyttes. Økt fordelingshastighet kan vurderes
dersom det er nødvendig for særlig farlige områder. Dysene skal være montert over rennesteiner,
tanktopper og andre områder der brennolje kan spre seg, samt over andre områder i maskinrommet der
brannfaren er særlig stor.

.3

Systemet kan være inndelt i seksjoner, med fordelingsventilene betjent fra lett tilgjengelige steder
utenfor de rom som skal beskyttes, og som ikke risikerer å bli isolert ved brann i det beskyttede rommet.

.4

Systemet skal holdes fylt under det nødvendige trykk, og pumpen som leverer vann til systemet, skal
settes i gang automatisk ved trykkfall i systemet.

.5

Pumpen skal kunne levere vann med det nødvendige trykk samtidig til alle seksjoner i systemet i et
hvilket som helst rom som skal beskyttes. Pumpen og dens betjeningsinnretninger skal være installert
utenfor rommet eller rommene som skal beskyttes. Brann i rommet eller rommene som er beskyttet av
vannforstøvingssystemet, skal ikke kunne sette systemet ut av funksjon.

.6

Det skal treffes forholdsregler for å hindre at dysene blir tette som følge av forurensning i vannet eller
rust i rør, dyser, ventiler og pumpe.

25.2.2016

25.2.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD FØR 1. JANUAR 2003:
.7

Pumpen kan drives av en uavhengig forbrenningsmotor, men dersom den er avhengig av kraftforsyning
fra nødgeneratoren montert i samsvar med bestemmelsene i kapittel II-1 del D, skal denne generatoren
starte automatisk dersom hovedkraftforsyningen svikter, slik at kraftforsyningen til pumpen som er
påbudt etter nr. .5, er umiddelbart tilgjengelig. Når pumpen drives av en uavhengig forbrenningsmotor,
skal den være slik plassert at en brann i det beskyttede rommet ikke får noen innvirkning på
luftforsyningen til motoren.

SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:
.8

Faste vannforstøvingssystemer til brannslokking i maskinrom skal oppfylle bestemmelsene i
«Regelverk for brannsikkerhetssystem».

5 Bærbare brannslokkingsapparater (R 6)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD FØR 1. JANUAR 2003 SAMT EKSISTERENDE SKIP I
KLASSE B:
.1

Alle brannslokkingsapparater skal være av godkjent type og konstruksjon.

.2

Kapasiteten til påbudte bærbare væskeslokkingsapparater skal ikke være over 13,5 liter og ikke mindre enn
9 liter. Andre slokkingsapparater skal være minst like bærbare som 13,5‑liters væskeslokkingsapparatet
og skal ha en brannslokkingseffekt som minst tilsvarer et 9‑liters væskeslokkingsapparat.

.3

Reserveladninger skal finnes for 50 % av det samlede antall av hver type brannslokkingsapparat om
bord. Et annet brannslokkingsapparat av samme type er reserveladning for et brannslokkingsapparat
som ikke lett kan fylles opp igjen om bord.

.4

Bærbare CO2-brannslokkingsapparater skal i alminnelighet ikke være plassert i rom i innredningen.
Dersom slike apparater er plassert i radiorom, ved brytertavler og andre lignende steder, skal volumet
av et rom som inneholder ett eller flere apparater, være slik at det begrenser konsentrasjonen av damp
som kan forekomme på grunn av utslipp, til ikke mer enn 5 % av rommets nettovolum, ved anvendelse
av denne regel. CO2-volumet skal beregnes etter 0,56 m³/kg.

SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:
.5

Bærbare brannslokkingsapparater skal oppfylle bestemmelsene i «Regelverk for brannsikkerhetssystem».

.6

Bærbare CO2-brannslokkingsapparater skal ikke være plassert i rom i innredningen. I kontrollstasjoner
og andre rom som inneholder elektrisk eller elektronisk utstyr eller utstyr som er nødvendig for skipets
sikkerhet, skal det benyttes brannslokkingsapparater med slokkemidler som verken er elektrisk ledende
eller skadelige for utstyr eller innretninger.

.7

Brannslokkingsapparater skal plasseres klar til bruk på lett synlige steder som kan nås raskt og enkelt til
enhver tid i tilfelle av brann, og på en slik måte at betjeningen av dem ikke påvirkes av været, vibrasjon
eller andre eksterne faktorer. Bærbare brannslokkingsapparater skal forsynes med innretninger som
viser om de er blitt brukt.

.8

Reserveladninger skal finnes for 100 % av de første 10 brannslokkingsapparatene og for 50 % av de
resterende brannslokkingsapparatene som kan fylles på nytt om bord.

.9

For de brannslokkingsapparatene som ikke kan fylles på nytt om bord, skal det i stedet for
reserveladninger sørges for ekstra bærbare brannslokkingsapparater av samme kvantum, type, kapasitet
og antall som fastsatt i nr. .13 nedenfor.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.10 Brannslokkingsapparater som inneholder et slokkingsmiddel som enten selv eller under forventede
bruksforhold avgir giftige gasser i slike mengder at det er farlig for mennesker, eller avgir gasser som
er skadelige for miljøet, er ikke tillatt.
.11 Brannslokkingsapparatene skal være egnet til å slokke brann som kan forekomme i nærheten av stedet
der brannslokkingsapparatene er plassert.
.12 Ett av de bærbare brannslokkingsapparatene som er beregnet på bruk i et bestemt rom, skal være
plassert nær inngangen til dette rommet.
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.13 Antall brannslokkingsapparater skal minst være som følger:
.1 I rom i innredningen og arbeidsrom:
Brannslokkingsapparatene skal være slik plassert at ikke noe punkt i rommet er mer enn 10 meter
fra et brannslokkingsapparat.
.2 Et brannslokkingsapparat som egner seg til bruk i høyspenningsområder, skal være plassert i
nærheten av enhver elektrisk tavle eller undertavle med effekt på 20 kW eller mer.
.3 I bysser skal brannslokkingsapparatene være slik plassert at ikke noe punkt i rommet er mer enn
10 meter fra et brannslokkingsapparat.
.4 Et brannslokkingsapparat skal være plassert i nærheten av malingsskap og lagerrom som inneholder
lettantennelige produkter.
.5 Minst ett brannslokkingsapparat skal være plassert på kommandobroen og på hver kontrollstasjon.
.14 Bærbare brannslokkingsapparater til bruk i rom i innredningen og arbeidsrom skal, så langt som
praktisk mulig, virke på samme måte.
.15 Periodisk inspeksjon av brannslokkingsapparater:
Flaggstatens myndighet skal påse at bærbare brannslokkingsapparater inspiseres periodisk,
funksjonsprøves og trykkprøves.
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Brannslokkingsinnretninger i maskinrom (R 7)
Maskinrom i kategori A skal være utstyrt med følgende:

I NYE SKIP I KLASSE B, C OG D MED LENGDE 24 METER OG MER:
.1 Et av følgende faste brannslokkingsanlegg:

.1 Et gassystem som overholder de relevante bestemmelsene i nr. .1 og .2 i regel II-2/A/4, eller et tilsvarende
vannbasert system som overholder bestemmelsene i IMO MSC/Circ.1165 med endringer, under hensyn
til skipets byggedato,

.2 et slokkingssystem med lettskum som overholder de relevante bestemmelsene i nr. .4 i regel II-2/A/4,
under hensyn til skipets byggedato, eller

.3 et vannforstøvingssystem som overholder de relevante bestemmelsene i nr. .5 i regel II-2/A/4, under
hensyn til skipets byggedato.

.2 Minst ett sett bærbart luftskumutstyr som består av et luftskumstrålerør av induktortype som kan koples
til brannledningen med en brannslange, samt en bærbar tank som inneholder minst 20 liter skumdannende
væske og en reservetank. Strålerøret skal kunne produsere effektivt skum som egner seg til slokking av en
oljebrann, og skal kunne avgi et kvantum på minst 1,5 m³ per minutt.

.3 I ethvert slikt rom, godkjente brannslokkingsapparater av skumtype, hvert med en kapasitet på minst
45 liter, eller tilsvarende, i tilstrekkelig antall til at skum eller et tilsvarende middel kan rettes mot enhver
del av drivstoff- og smøreoljetrykksystemene, gir og andre brannfarlige steder. I tillegg skal det finnes et
tilstrekkelig antall bærbare brannslokkingsapparater for skum eller tilsvarende middel, som skal være slik
plassert at det ikke er nødvendig å gå mer enn 10 meter for å komme til et brannslokkingsapparat og slik at
det er minst to slike brannslokkingsapparater i hvert rom.
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I NYE SKIP I KLASSE B, C OG D MED LENGDE MINDRE ENN 24 METER SAMT EKSISTERENDE
SKIP I KLASSE B:
.4 Ett av de faste brannslokkingsanleggene fastsatt i nr. .1 ovenfor, og i tillegg skal det i alle rom som inneholder
forbrenningsmotorer, bunnfellingstanker for brennolje eller brennoljeenheter, finnes ett brannslokkingsapparat
for skum med kapasitet på minst 45 liter eller tilsvarende apparater i et tilstrekkelig antall til at skum eller
et tilsvarende middel kan rettes mot enhver del av drivstoff- og smøreoljetrykksystemene, gir og andre
brannfarlige steder, og

.5 ett bærbart brannslokkingsapparat som egner til slokking av oljebrann for hver 746 kW eller deler av dette
i slikt maskineri, forutsatt det likevel skal være minst to og høyst seks slike brannslokkingsapparater i slike
rom.

Bruk av lavekspanderende skum i stedet for noen av de seks bærbare brannslokkingsapparatene som er
påbudt etter denne regel, er tillatt.

I NYE SKIP I KLASSE B, C OG D OG EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B MED LENGDE 24 METER
OG MER:
.6 Hvert maskinrom skal være utstyrt med to egnede vanntåkesprederenheter, som kan bestå av et L‑formet
metallrør der den lange siden er omtrent 2 m lang og kan koples til en brannslange, og den korte siden er
omtrent 250 mm lang og utstyrt med en fast vanntåkespreder eller kan utstyres med et vannstrålerør.
I NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.7 Når oppvarmet olje brukes som oppvarmingsmiddel, kan det i tillegg kreves at kjelerom utstyres med
fastmontert eller bærbart utstyr til lokale systemer for strålesprøyting av vann under trykk eller skumspredning
over og under dørken til brannslokkingsformål.
I NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SOM ER BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE, MED LENGDE 24
METER OG MER, OG NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SOM ER BYGD FØR 1. JANUAR 2003 OG ER
SERTIFISERT FOR Å FØRE MER ENN 400 PASSASJERER, SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B
SOM ER SERTIFISERT FOR Å FØRE MER ENN 400 PASSASJERER:
.8 .1 Maskinrom i kategori A på over 500 m3 skal i tillegg til det faste brannslokkingssystemet som kreves i denne
regel, beskyttes av en godkjent type fast, vannbasert eller tilsvarende, lokalt brannslokkingssystem, basert
på IMO MSC/Circ.913 om retningslinjer for godkjenning av faste vannbaserte brannslokkingssystemer
for lokal bruk i maskinrom i kategori A.
I periodisk ubemannede maskinrom skal brannslokkingssystemet ha både automatiske og manuelle
utløsingsmuligheter. I kontinuerlig bemannede maskinrom behøver brannslokkingssystemet ha bare en
manuell utløsingsmulighet.
.2 Faste lokale brannslokkingssystemer skal beskytte områder som dem angitt nedenfor, uten at motoren må
slås av, personale må evakueres eller rom må avstenges:
.1 De brannfarlige delene av forbrenningsmotorer som brukes til skipets hovedframdrift og
kraftproduksjon,
.2 kjelefronter,
.3 de brannfarlige delene av forbrenningsanlegg, og
.4 separatorer for oppvarmet brennolje.
.3 Aktivering av ethvert lokalt system skal gi en optisk og distinkt akustisk alarm i det beskyttede rommet og
i kontinuerlig bemannede stasjoner. Alarmen skal angi hvilket konkret system som er aktivert. Kravene
til systemalarm som er beskrevet i dette nummer, kommer i tillegg til og ikke i stedet for de deteksjonsog brannalarmsystemer som er fastsatt andre steder i dette kapittel.
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Særlige innretninger i maskinrom (R 11)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.1 Antall skylights, dører, ventilatorer, åpninger i skorsteiner for avtrekksventilasjon og andre åpninger til
maskinrom skal reduseres til det minstetall som er forenlig med behovet for ventilasjon og riktig og sikker
drift av skipet.
.2 Skylights skal være av stål og skal ikke inneholde glassfelt. Det skal treffes hensiktsmessige tiltak for å
slippe ut røyk i tilfelle brann fra rommet som skal beskyttes.
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:
.3 Andre dører enn maskinelt betjente vanntette dører skal være slik innrettet at aktiv stenging er sikret i tilfelle
brann i rommet, ved mekanisk virkende lukkeinnretninger eller ved hjelp av selvlukkende dører som kan
lukkes mot en helling på 3,5 grader mot lukkeretningen, og som har en feilsikker fastholdingsinnretning med
fjernutløsing.
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.4 Vinduer skal ikke monteres i avgrensning mot maskinrom. Dette utelukker ikke bruk av glass i kontrollrom
inne i maskinrom.
.5 Det skal finnes betjeningsinnretninger for å
.1 åpne og lukke skylights, lukke åpninger i skorsteiner som normalt tjener til avtrekksventilasjon, og lukke
ventilasjonsspjeld,
.2 kunne slippe ut røyk,
.3 lukke maskinelt betjente dører eller aktivere utløsingsmekanismen for andre dører enn maskinelt betjente
vanntette dører,
.4 stoppe ventilasjonsvifter, og
.5 stoppe vifter for trykk- og sugeventilasjon, pumper for overføring av brennolje, pumpe for
brennoljeenheter og andre lignende drivstoffpumper. Andre lignende drivstoffpumper betyr for skip
bygd 1. januar 2003 eller senere arbeidspumper for smøreolje, sirkulasjonspumper for varmeolje og
oljeutskillere. Bestemmelsene i nr. .6 i denne regel behøver ikke anvendes på olje-vann-separeringsutstyr.
.6 De betjeningsinnretninger som er påbudt etter nr. .5 og regel II-2/A/10.2.5, skal være plassert utenfor det
aktuelle rommet, der de ikke vil bli isolert i tilfelle brann i det rom de betjener. Slike betjeningsinnretninger
og betjeningsinnretningene for ethvert påbudt brannslokkingsanlegg skal være plassert på ett kontrollsted
eller samlet i grupper på så få steder som mulig. Slike steder skal ha sikker atkomst fra åpent dekk.
.7 Når atkomst til et maskinrom i kategori A er ført inn på et lavt plan fra en tilstøtende akseltunnel, skal det
i akseltunnelen i nærheten av den vanntette døren være montert en lett, brannskjermende ståldør som kan
åpnes og lukkes fra begge sider.
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Automatiske sprinkler-, branndeteksjons- og brannalarmsystemer (R 12)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD FØR 1. JANUAR 2003 SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE
B:
.1

Ethvert påbudt automatisk sprinkler-, branndeteksjons- og brannalarmsystem skal til enhver tid være klart
til øyeblikkelig bruk, uten at noe inngrep fra besetningen skal være nødvendig for å sette det i virksomhet.
Rørsystemet skal normalt stå fylt med vann, men små, utsatte seksjoner kan være av en type der rørene
ikke er fylt, når dette er en nødvendig forholdsregel. Deler av systemet som kan bli utsatt for temperaturer
på eller under 0 °C under drift, skal beskyttes mot frost på en egnet måte. Systemet skal holdes fylt ved det
nødvendige trykk, og det skal være sørget for kontinuerlig vanntilførsel som fastsatt i denne regel.

.2

Hver seksjon av sprinklerhoder skal ha midler til automatisk å gi optisk og akustisk alarmsignal på én
eller flere kontrolltavler straks et av sprinklerhodene trer i funksjon. Slike tavler skal vise i hvilken seksjon
systemet betjener, brann har brutt ut, og skal være plassert sentralt på kommandobroen, slik at det sikres at
signalene øyeblikkelig mottas av besetningen. Alarmsystemet skal være slik konstruert at det viser om det
oppstår noen feil i systemet.
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.3

Sprinklerhodene skal være gruppert i atskilte seksjoner som ikke skal inneholde mer enn 200 sprinklerhoder.
Ingen seksjon av sprinklerhoder skal betjene mer enn to dekk eller være plassert i mer enn én vertikal
hovedsone, med mindre det kan påvises at innretninger med en seksjon av sprinklerhoder som betjener mer
enn to dekk eller er plassert i mer enn én vertikal hovedsone, ikke vil redusere skipets brannvern.

.4

Hver seksjon av sprinklerhoder skal kunne isoleres med bare en stoppventil. Stoppventilen i hver seksjon
skal være lett tilgjengelig, og det skal være tydelig og permanent angitt hvor den befinner seg. Det skal
finnes midler til å hindre at stoppventilen betjenes av uvedkommende.

.5

Ved hver seksjons stoppventil og ved en sentralstasjon skal det finnes et manometer som viser trykket i
systemet.

.6

Sprinklerhodene skal være korrosjonsbestandige i sjøluft. I rom i innredningen og arbeidsrom skal
sprinklerhodene tre i funksjon i temperaturintervallet mellom 68 °C og 79 °C. På steder som tørkerom, der
høye omgivelsestemperaturer kan forventes, kan temperaturen som utløser sprinklerhodene, likevel økes
til høyst 30 °C over høyeste temperatur oppunder dekk.

.7

Ved hver kontrolltavle skal det være oppslått en liste eller en tegning som viser de rom som dekkes,
og områdets beliggenhet i forhold til hver seksjon. Det skal finnes egnede instrukser for prøving og
vedlikehold.

.8

Sprinklerhodene skal være plassert over hodehøyde og spredt i et passende mønster, slik at de gir en
gjennomsnittlig vanntilførsel på minst 5 liter/m² per minutt over det nominelle området som dekkes av
sprinklersystemet.

Sprinklerhodene skal være plassert så godt som mulig klar av bjelker og andre gjenstander som vil kunne
hindre spredningen av vann, og på en slik måte at brennbart materiale i rommet blir godt oversprøytet.

.9

Det skal finnes en trykktank med et volum som tilsvarer minst det dobbelte av den vannmengde som
er fastsatt i dette nummer. Tanken skal være permanent fylt med et kvantum ferskvann tilsvarende den
vannmengde som tømmes ut på ett minutt av pumpen nevnt i nr. .12, og innretningen skal sørge for at det
opprettholdes et slikt lufttrykk i tanken at dette, når det permanente ferskvannskvantumet i tanken er brukt,
ikke blir mindre enn sprinklerhodenes arbeidstrykk, pluss det trykk som tilsvarer vannhøyden målt fra
tankbunnen til det høyeste sprinklerhodet i systemet. Det skal finnes egnede midler til påfylling av luften
under trykk og påfylling av ferskvannskvantumet i tanken. Det skal finnes et måleglass som viser riktig
nivå for vannet i tanken.

.10 Det skal finnes midler til å hindre at sjøvann kommer inn i tanken. Trykktanken skal være utstyrt med
en effektiv sikkerhetsventil og trykkmåler. Stoppventiler eller ‑kraner skal være montert ved hver
trykkmålerforbindelse.

.11 Det skal finnes en uavhengig drevet pumpe som utelukkende skal ha til oppgave å fortsette automatisk
spredning av vann fra sprinklerhodene. Pumpen skal automatisk settes i gang av trykkfallet i systemet før
det permanente ferskvannskvantumet i trykktanken er fullstendig oppbrukt.

.12 Pumpen og rørledningssystemet skal kunne opprettholde det nødvendige trykk på nivå med høyeste
sprinklerhode for å sikre en kontinuerlig vannutstrømming som er tilstrekkelig til samtidig å dekke et
minsteareal på 280 m² med den leveringshastighet som er fastsatt i punkt .8. For nye skip i klasse C og D
med lengde mindre enn 40 meter og med et samlet beskyttet område på mindre enn 280 m2 kan flaggstatens
myndighet angi egnet område for størrelse på pumper og alternative forsyningskomponenter.

.13 På pumpens leveringsside skal det være montert en prøvingsventil med et kort uttømmingsrør som er
åpent i enden. Det effektive areal gjennom ventilen og røret skal være tilstrekkelig stort til å frigjøre
den vannmengde som det er påbudt at pumpen skal kunne levere mens trykket i systemet fastsatt i nr. .9
opprettholdes.
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.14 Sjøinntaket til pumpen skal om mulig være i samme rom som pumpen og skal være slik innrettet at det når
skipet flyter, ikke er nødvendig å stenge sjøvannstilførselen til pumpen for andre formål enn inspeksjon
eller reparasjon av pumpen.
.15 Pumpen og tanken for sprinklersystemet skal være plassert i rimelig avstand fra ethvert maskinrom og skal
ikke være plassert i noe rom som beskyttes av sprinklersystemet.
.16 Det skal finnes minst to kraftkilder for sjøvannspumpen og det automatiske brannalarm- og
branndeteksjonssystemet. Når pumpens kraftkilder er elektriske, skal disse bestå av en hovedgenerator
og en nødkraftkilde. Én kraftforsyning til pumpen skal tas ut fra hovedtavlen, og én skal tas fra nødtavlen
med separate tilførselsledninger som er reservert utelukkende for dette formål. Tilførselsledningene
skal være slik innrettet at de unngår bysser, maskinrom og andre innelukkede rom med stor brannfare,
med mindre det er nødvendig for å nå de riktige fordelingstavlene, og skal være ført til en automatisk
vendebryter plassert nær sprinklerpumpen. Bryteren skal besørge kraftforsyning fra hovedtavlen så lenge
det kan skaffes kraft derfra, og skal være slik konstruert at dersom denne kraftforsyningen svikter, vil
den automatisk kople over til kraftforsyning fra nødtavlen. Bryterne på hovedtavlen og nødtavlen skal
være tydelig merket, og normalt skal de være innkoplet. Ingen andre brytere skal være tillatt i de aktuelle
tilførselsledningene. En av kraftkildene til alarm- og deteksjonssystemet skal være en nødkraftkilde. Når
en av kraftkildene til pumpen er en forbrenningsmotor, skal den i tillegg til å overholde bestemmelsene i
nr. .15 være slik plassert at en brann i et hvilket som helst beskyttet rom ikke vil påvirke lufttilførselen til
maskineriet.
.17 Sprinklersystemet skal ha forbindelse med skipets hovedbrannledning gjennom en tilbakeslagsskruventil
som kan låses, og som vil hindre en tilbakestrømming fra sprinklersystemet til brannledningen.
.18 Det skal finnes en prøvingsventil for prøving av den automatiske alarmen for hver seksjon av sprinklerhoder
ved uttømming av en vannmengde som svarer til drift av ett sprinklerhode. Prøvingsventilen for hver
seksjon skal være plassert nær stoppventilen for vedkommende seksjon.
.19 Det skal finnes midler til å prøve at pumpen virker automatisk ved reduksjon av trykket i systemet.
.20 På en av de kontrolltavler som er nevnt i nr. .2, skal det være montert brytere som vil gjøre det mulig å
prøve alarmen og indikatorene for hver seksjon av sprinklerhoder.
.21 Det skal finnes minst seks reservesprinklerhoder for hver seksjon.
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:
.22 De automatiske sprinkler-, branndeteksjons- og brannalarmsystemene skal være av godkjent type og i
samsvar med bestemmelsene i «Regelverk for brannsikkerhetssystem».
.23 For nye skip i klasse C og D med lengde mindre enn 40 meter og med et samlet beskyttet område på
mindre enn 280 m2 kan flaggstatens myndighet angi egnet område for størrelse på pumper og alternative
komponenter.
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Faste branndeteksjons- og brannalarmsystemer (R 13)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD FØR 1. JANUAR 2003 SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE
B:
.1 Alminnelige bestemmelser
.1

Ethvert påbudt fast branndeteksjons- og brannalarmsystem med manuelle brannmeldere skal kunne
settes i gang øyeblikkelig til enhver tid.

.2

Krafttilførsel og elektriske kretser som er nødvendig for drift av systemet, skal ha overvåkning for
tap av kraft eller eventuelt for feiltilstander. Oppstått feiltilstand skal sette i gang et optisk og akustisk
feilsignal, som skal være tydelig forskjellig fra et brannsignal, på kontrollpanelet.

.3

Det skal finnes minst to kraftkilder til det elektriske utstyret som brukes til drift av branndeteksjonsog brannalarmsystemet, og én av disse skal være en nødkraftkilde. Krafttilførselen skal skje
gjennom særskilte tilførselsledninger som er reservert utelukkende til dette formålet. Slike
tilførselsledninger skal gå til en automatisk vendebryter plassert i eller i nærheten av kontrollpanelet
for branndeteksjonssystemet.
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.4

Detektorer og manuelle brannmeldere skal være gruppert i seksjoner. Aktivering av detektorer eller
manuelle brannmeldere skal sette i gang et optisk og akustisk brannsignal på kontrollpanelet og ved
indikatorene. Dersom det ikke er reagert på signalene innen to minutter, skal det automatisk gis akustisk
alarm i hele besetningsinnredningen og arbeidsrom, kontrollstasjoner og maskinrom. Dette systemet
for akustisk alarm behøver ikke være en integrert del av branndeteksjonssystemet.

.5

Kontrollpanelet skal være plassert på kommandobroen eller i hovedkontrollstasjonen for brann.

.6

Indikatorenhetene skal minst vise i hvilken seksjon en detektor eller manuell brannmelder er aktivert.
Minst én enhet skal være slik plassert at den er lett tilgjengelig for ansvarshavende besetningsmedlemmer
til enhver tid, i sjøen og i havn, unntatt når skipet er ute av drift. En indikatorenhet skal være plassert
på kommandobroen dersom kontrollpanelet er plassert i hovedkontrollstasjonen for brann.

.7

Det skal være oppslått tydelig informasjon på eller i nærheten av hver indikatorenhet om de rom som
er dekket, og seksjonenes plassering.

.8

Når branndeteksjonssystemet ikke har midler til fjernangivelse av hver enkelt detektor, skal det
normalt ikke være tillatt at en seksjon omfatter mer enn ett dekk innenfor innredning, arbeidsrom
og kontrollstasjoner, unntatt en seksjon som dekker et trapperom. For å unngå forsinkelse med å
finne brannkilden skal antall lukkede rom i hver seksjon være begrenset slik flaggstatens myndighet
bestemmer. Det tillates ikke i noe tilfelle mer enn 50 lukkede rom i noen seksjon. Dersom
branndeteksjonssystemet er utstyrt med detektorer som kan fjernidentifiseres enkeltvis, kan seksjonene
omfatte flere dekk og betjene et hvilket som helst antall lukkede rom.

.9

Dersom det ikke finnes noe branndeteksjonssystem som kan fjernidentifisere hver enkelt detektor,
skal en seksjon med detektorer ikke betjene rom på begge sider av skipet og heller ikke mer enn ett
dekk, og skal ikke være plassert i mer enn én vertikal hovedsone, men flaggstatens myndighet kan,
dersom den er forvisset om at skipets brannvern ikke reduseres av det, tillate at en slik seksjon med
detektorer betjener begge sider av skipet og mer enn ett dekk. I skip utstyrt med branndetektorer som
kan identifiseres enkeltvis, kan en seksjon betjene rom på begge sider av skipet og på flere dekk, men
kan ikke være plassert i mer enn én vertikal hovedsone.

.10 En seksjon med branndetektorer som dekker en kontrollstasjon, et arbeidsrom eller et rom i
innredningen, skal ikke omfatte et maskinrom.
.11 Detektorer skal settes i gang av varme, røyk eller andre forbrenningsprodukter, flamme eller
kombinasjon av disse faktorene. Detektorer som settes i gang av andre faktorer som kan være tegn på
begynnende brann, kan vurderes av flaggstatens myndighet, forutsatt at de ikke er mindre følsomme
enn slike detektorer. Flammedetektorer skal brukes bare i tillegg til røyk- eller varmedetektorer.
.12 Det skal finnes hensiktsmessige instrukser og reservedeler for prøving og vedlikehold.
.13 Branndeteksjonssystemet skal funksjonsprøves periodisk til tilfredshet for flaggstatens myndighet,
med utstyr som produserer varm luft ved relevant temperatur, eller røyk- eller aerosolpartikler som har
relevant tetthetsområde eller partikkelstørrelse, eller andre forhold som kan forekomme i forbindelse
med begynnende brann som detektoren er konstruert for å reagere på.
Alle detektorene skal være av en type som kan prøves for riktig virkemåte og stilles tilbake til normal
overvåking uten bytting av noen del.
.14 Branndeteksjonssystemet skal ikke brukes til andre formål, med det unntak at stenging av branndører
og lignende funksjoner kan tillates på samme kontrollpanel.
.15 Branndeteksjonssystemer med angivelse av soneadresse skal være slik innrettet at
– en sløyfe ikke kan bli skadet på mer en ett punkt ved brann,
– det finnes midler til å sikre at en feil (f.eks. strømbrudd, kortslutning, jord) som forekommer i
sløyfen, ikke vil sette hele sløyfen ut av funksjon,
– alle tiltak er truffet for å gjøre det mulig å gjenopprette systemets startkonfigurasjon i tilfelle svikt
(elektrisk, elektronisk, databasert),
– den først utløste brannalarmen ikke vil hindre noen annen detektor i å utløse ytterligere brannalarmer.

Nr. 12/583

Nr. 12/584

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

25.2.2016

.2 Installasjonskrav
.1

Manuelle brannmeldere skal være installert i alle rom i innredningen, arbeidsrom og kontrollstasjoner.
En manuell brannmelder skal være plassert ved hver utgang. Manuelle brannmeldere skal være lett
tilgjengelige i korridorene på hvert dekk, slik at ingen del av korridoren er mer enn 20 meter fra en
manuell brannmelder.

.2

Røykdetektorer skal være installert i alle trapperom, korridorer og rømningsveier i rom i innredningen.

.3

Når et fast branndeteksjons- og brannalarmsystem er påbudt for beskyttelse av andre rom enn dem som
er fastsatt i nr. .2.2 ovenfor, skal minst én detektor i samsvar med nr. .1.11 være installert i hvert slikt
rom.

.4

Detektorer skal være slik plassert at de har best mulig virkning. Steder nær bjelker og ventilasjonskanaler
eller andre steder der luftstrøm kan nedsette virkningen, og steder der støt eller fysisk skade er
sannsynlig, skal unngås. Generelt skal detektorer som er plassert i øvre del av rommet, ha en minste
avstand på 0,5 m fra skott.

.5

Den største avstand mellom detektorene skal være i samsvar med følgende tabell:

Største gulvareal per
detektor
(m2)

Største avstand mellom
midtpunkter
(m)

Største avstand fra skott
(m)

Varme

37

9

4,5

Røyk

74

11

5,5

Detektortype

Flaggstatens myndighet kan kreve eller tillate andre avstander basert på prøver som viser detektorenes
egenskaper.
.6

Elektrisk opplegg som utgjør en del av systemet, skal være slik innrettet at det går utenom bysser,
maskinrom og andre lukkede rom med høy brannfare, unntatt der det er nødvendig å sørge for
branndeteksjon eller brannalarm i slike rom eller for å tilkople passende krafttilførsel.

.3 Konstruksjonskrav
.1

Systemet og utstyret skal være riktig konstruert for å motstå variasjoner og topper i tilførselsspenning,
endringer i omgivelseslufttemperaturen, vibrasjoner, fuktighet, sjokk, støt og korrosjon som normalt
kan påregnes i skip.

.2

Røykdetektorer som skal installeres i trapperom, korridorer og rømningsveier i rom i innredningen som
fastsatt i nr. .2.2, skal være sertifisert for å virke før røyktettheten overstiger 12,5 % ugjennomsiktighet
per meter, men ikke før røyktettheten overstiger 2 % ugjennomsiktighet per meter.
Røykdetektorer som skal installeres i andre rom, skal virke innen følsomhetsgrader som tilfredsstiller
flaggstatens myndighet, idet det tas hensyn til at lav følsomhet eller overfølsomhet i detektoren skal
unngås.

.3

Varmedetektorer skal være sertifisert for å virke før temperaturen overstiger 78 °C, men ikke før
temperaturen overstiger 54 °C, når temperaturstigningen er mindre enn 1 °C per minutt. Ved raskere
temperaturstigning skal varmedetektoren virke innen temperaturgrenser som tilfredsstiller flaggstatens
myndighet, idet det tas hensyn til at lav følsomhet eller overfølsomhet i detektoren skal unngås.

.4

Den tillatte virketemperatur for varmedetektorer kan økes til 30 °C over høyeste temperatur i øvre del
av rommet i tørkerom og lignende rom med normalt høye omgivelsestemperaturer.
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NYE SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:
.4.1 De faste branndeteksjons- og brannalarmsystemene skal være av godkjent type og i samsvar med
bestemmelsene i «Regelverk for brannsikkerhetssystem».
.4.2 Manuelle brannmeldere som er i samsvar med «Regelverk for brannsikkerhetssystem», skal være
installert i alle rom i innredningen, arbeidsrom og kontrollstasjoner. En manuell brannmelder skal være
plassert ved hver utgang. Manuelle brannmeldere skal være lett tilgjengelige i korridorene på hvert
dekk, slik at ingen del av korridoren er mer enn 20 meter fra en manuell brannmelder.
NYE SKIP I KLASSE A, B, C OG D:
.5

10

I tillegg til bestemmelsene ovenfor skal flaggstatens myndighet påse at sikkerhetskravene til
anleggene er oppfylt med hensyn til deres uavhengighet av andre anlegg eller systemer, delenes
korrosjonsbestandighet, den elektriske kraftforsyningen til deres kontrollsystemer og tilgangen på
instrukser for drift og vedlikehold av dem.

Installasjoner for brennolje, smøreolje og andre brannfarlige oljer (R 15)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.1 Begrensninger i bruk av olje som brensel
Følgende begrensninger gjelder ved bruk av olje som brensel:
.1 Med mindre det er tillatt etter dette nummer, skal brennolje med flammepunkt under 60 °C ikke brukes.
.2 I nødgeneratorer kan brennolje med flammepunkt på 43 °C og over brukes.
.3 Flaggstatens myndighet kan gi generell tillatelse til bruk av brennolje med flammepunkt på mindre enn
60 °C, men ikke mindre enn 43 °C, forutsatt at det er truffet ekstra forholdsregler som anses nødvendige,
og forutsatt at omgivelsestemperaturen i rommet der slik brennolje lagres eller brukes, ikke tillates å stige
mer enn til 10 °C under flammepunktet for brennoljen.
For skip bygd 1. januar 2003 eller senere kan brennolje med et flammepunkt på lavere enn 60 °C, men
ikke lavere enn 43 °C, tillates, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:
.3.1 Brennoljetanker, unntatt dem som er plassert i rom med dobbeltbunn, skal plasseres utenom
maskinrom i kategori A.
.3.2 Det skal sørges for muligheter for måling av oljetemperatur på innsugingsrøret til brennstoffpumpen.
.3.3 Det skal sørges for stoppventiler eller -kraner på inntaks- og utløpssiden av brennoljefilter.
.3.4 Rørforbindelser skal i størst mulig grad være sveiset eller ha unionskjøter av konisk eller sfærisk
type.
Oljers flammepunkt skal bestemmes ved en godkjent metode i lukket apparat.
.2 Brennoljeinstallasjoner
På et skip der det brukes brennolje, skal installasjonene for lagring, fordeling og bruk av brennoljen være
slik at kravene til sikkerhet for skipet og mennesker om bord oppfylles, og skal minst overholde følgende
bestemmelser:
.1.1 Så langt det er praktisk mulig, skal ingen del av brennoljeinstallasjonen som inneholder oppvarmet olje
med et trykk som overstiger 0,18 N/mm², være skjult slik at feil og lekkasjer ikke lett kan oppdages.
Maskinrommet skal være tilstrekkelig opplyst der slike deler av brennoljeinstallasjonen finnes.
.1.2 Med oppvarmet olje menes olje med en temperatur som etter oppvarming er høyere enn 60 °C eller
høyere enn oljens aktuelle flammepunkt, dersom dette er lavere enn 60 °C.

Nr. 12/585

Nr. 12/586

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

.2

Ventilasjon av maskinrom skal under alle vanlige forhold være tilstrekkelig til å hindre oppsamling av
oljedamp.

.3

Så langt det er praktisk mulig, skal brennoljetanker være fast innebygd i skroget og skal ligge utenfor
maskinrom. Når brennoljetanker, bortsett fra dobbeltbunntanker, nødvendigvis er slik plassert at de støter
opp til eller er inne i maskinrom, skal minst én av de vertikale sidene grense opp mot avgrensningen for
maskinrommet, og skal fortrinnsvis ha en felles avgrensning mot dobbeltbunntankene, og det arealet av
tankavgrensningen som er felles med maskinrommet, skal holdes på et minstemål. Dersom slike tanker
er plassert innenfor avgrensningen for maskinrom, skal de ikke inneholde brennolje med flammepunkt
under 60 C. Bruk av frittstående brennoljetanker skal unngås og er forbudt i maskinrom.

.4

Ingen brennoljetank skal være slik plassert at spill eller lekkasje fra den kan medføre risiko for brann
ved å komme i kontakt med varme flater. Det skal treffes forholdsregler for å hindre at olje som måtte
spilles under trykk fra en pumpe, et filter eller en forvarmer, kommer i berøring med varme flater.

.5

Alle brennoljeledninger som, dersom de blir skadet, kan forårsake at olje lekker ut fra en lagertank,
bunnfellingstank eller dagtank med en kapasitet på 500 liter eller mer, og som er plassert over
dobbeltbunnen, skal være utstyrt med en kran eller ventil direkte på tanken, som skal kunne stenges
fra et sikkert sted utenfor det aktuelle rommet i tilfelle brann i rommet der slike tanker er plassert. I
det spesielle tilfellet at dyptanker ligger i sjakter eller rørtunneler eller lignende rom, skal det være
montert ventiler på tanken, men i tilfelle brann må rørene som fører til dem, kunne stenges ved hjelp av
en tilleggsventil på røret eller rørene utenfor tunnelen eller lignende rom. Dersom slik tilleggsventil er
montert i maskinrommet, skal den kunne betjenes fra et sted utenfor dette rommet.
.1 På skip bygd 1. januar 2003 eller senere skal kontrollinnretningene for fjernbetjening av ventilen
til nødgeneratorens drivstofftank være plassert på et annet sted enn kontrollinnretningene for
fjernbetjening av andre ventiler i maskinrom.
.2 På skip bygd 1. januar 2012 eller senere med en bruttotonnasje mindre enn 500 skal drivstofftanker
over dobbeltbunnen være utstyrt med en kran eller ventil.
.3 På skip bygd før 1. januar 2012 med en bruttotonnasje mindre enn 500 skal også drivstofftanker
med en kapasitet mindre enn 500 liter som befinner seg over dobbeltbunnen, være utstyrt med en
kran eller ventil som nevnt i nr. .1 senest ved første periodiske besiktelse etter 1. januar 2012.

.6

Det skal finnes sikre og effektive midler til å måle brennoljemengden som finnes på alle brennoljetanker.
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:
.1 Peilerør skal ikke avsluttes i noe rom der det kan forekomme risiko for antenning av spill fra
peilerøret. De skal særlig ikke avsluttes i passasjer- eller besetningsrom. Som generell regel skal
peilerør ikke avsluttes i maskinrom. Dersom flaggstatens myndighet mener at sistnevnte krav er
praktisk ugjennomførbart, kan den tillate at peilerør avsluttes i maskinrom, forutsatt at følgende
krav er oppfylt:
.1.1 Det i tillegg finnes et oljestandsglass som oppfyller kravene i nr. .2.6.2.
.1.2 Peilerørene avsluttes på steder som er langt fra brann- eller eksplosjonsfarer, med mindre det
er truffet forholdsregler, f.eks. montering av effektive skjermer, for å hindre at brennoljen i
tilfelle spill gjennom avslutningen av peilerørene kommer i kontakt med en tennkilde.
.1.3 Avslutningen av peilerørene er utstyrt med selvlukkende blindinnretninger og med
selvlukkende kontrollkran med liten diameter, plassert under blindinnretningen med henblikk
på å fastslå, før blindinnretningen åpnes, at det ikke er brennolje i røret. Det skal treffes tiltak
for å sikre at eventuelt spill av brennolje gjennom kontrollkranen ikke innebærer noen branneller eksplosjonsfare.
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.2 Andre innretninger til å måle brennoljemengden i en brennoljetank kan tillates dersom slike
innretninger, i likhet med innretningene fastsatt i nr. .2.6.1.1, ikke går gjennom tanken under
tanktoppen, og forutsatt at svikt i innretningene eller overfylling av tanken ikke vil føre til utslipp
av brensel.
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.3 Innretningene fastsatt i nr. .2.6.2 skal vedlikeholdes i forsvarlig stand for å sikre kontinuerlig og
pålitelig driftstilstand.
.7

Det skal treffes tiltak for å hindre overtrykk i enhver oljetank eller i enhver del av brennoljeinstallasjonen,
herunder påfyllingsrørene som betjenes av pumper om bord. Eventuelle sikkerhetsventiler og
luft- eller overløpsrør skal ha avløp på et sted der det ikke er noen brann- eller eksplosjonsfare på
grunn av utstrømming av olje eller damp, og skal ikke avsluttes i besetningsrom, passasjerrom eller
spesiallasterom, lukkede roro-lasterom, maskinrom eller lignende rom på skip bygd 1. januar 2003 eller
senere.

.8

Brennoljerør og deres ventiler og tilbehør skal være av stål eller annet godkjent materiale; begrenset
bruk av fleksible rør kan likevel tillates. Slike fleksible rør og utstyr som tilkoples endene, skal være av
godkjent materiale som er motstandsdyktig mot brann og av tilstrekkelig styrke.
For ventiler som er montert på brennoljetanker, og som er under statisk trykk, kan stål eller
kulegrafittstøpejern aksepteres. Ventiler av vanlig støpejern kan imidlertid benyttes i rørsystemer som
er konstruert for lavere trykk enn 7 bar og for lavere temperatur enn 60 °C.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:
.9

Alle utvendige brenselhøytrykksledninger mellom brenselhøytrykkspumper og innsprøytingsdyser
skal være beskyttet med et kapslet rørsystem som kan holde på brensel ved svikt i en høytrykksledning.
Et kapslet rør omfatter et ytterrør som brenselhøytrykksledningen er plassert i, slik at dette danner en
permanent enhet. Det kapslede rørsystemet skal omfatte et middel til oppsamling av lekkasjer, og det
skal finnes innretninger til å gi alarm ved svikt i brenselledningen.

.10 Alle flater med temperatur på mer enn 220 ˚C som brensel kan komme i kontakt med ved svikt i
brenselsystemet, skal være forsvarlig isolert.
.11 Brennoljeledninger skal være skjermet eller på annen måte passende beskyttet for, så langt som praktisk
mulig, å unngå oljesprut eller oljelekkasjer på varme flater, inn i luftinntak for maskineri eller andre
tennkilder. Antall skjøter i slike rørsystemer skal holdes på et minstemål.
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:
.12 Brennoljeledninger skal ikke plasseres rett over eller nær enheter med høy temperatur, herunder kjeler,
damprør, eksosmanifolder, lyddempere eller annet utstyr som krever isolasjon. Så langt det er praktisk
mulig, skal brennoljeledninger være ført langt fra varme overflater, elektriske installasjoner eller andre
tennkilder, og skal være skjermet eller på annen måte passende beskyttet for å unngå oljesprut eller
oljelekkasje på tennkildene. Antall skjøter i slike rørsystemer skal holdes på et minstemål.
.13 Komponenter i brenselsystemet i en dieselmotor skal konstrueres under hensyn til det høyeste trykk
de kan utsettes for under drift, herunder eventuelle høytrykkspulser som blir generert av og overført
tilbake til brenseltilførselsrør- og overløpsrørsystem fra brenselinnsprøytingspumpene. Forbindelser i
brennstofftanker og spillrør skal være konstruert under hensyn til deres evne til å forhindre lekkasjer
fra brennolje under trykk under drift og etter vedlikehold.
.14 I installasjoner med flere motorer som forsynes fra samme brennstoffkilde, skal det sørges for måter
å isolere brennstofftilførsel- og overløpsrørsystem for de enkelte motorene. Slik isolering skal ikke
påvirke driften av de andre motorene og skal kunne betjenes fra et sted som ikke gjøres utilgjengelig på
grunn av en brann i noen av motorene.
.15 Dersom flaggstatens myndighet tillater at olje og brennbare væsker ledes gjennom rom i innredningen
og arbeidsrom, skal rørene som leder olje eller brennbare væsker, være av et materiale som er godkjent
av flaggstatens myndighet under hensyn til brannfaren.
.16 Eksisterende skip i klasse B skal oppfylle kravene i nr. .2.9.2.11, bortsett fra at for motorer med effekt
på 375 kW eller mindre med brenselinnsprøytingspumper som betjener mer enn én innsprøytingsdyse,
kan en passende kapsling likevel brukes som alternativ til det kapslede rørsystemet nevnt i nr. .2.9.
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.3 Smøreoljeinstallasjoner
Installasjonene for lagring, fordeling og bruk av olje som brukes i trykksmøresystemer, skal være slik at de
oppfyller kravene til sikkerhet for skip og mennesker om bord, og slike installasjoner i maskinrom skal minst
overholde bestemmelsene i nr. .2.1, .2.4, .2.5, .2.6, .2.7, .2.8, .2.10 og .2.11, med følgende unntak:
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.1 Dette utelukker ikke bruk av strømnings-seglass i smøreoljesystemer, forutsatt at de ved prøvinger har
vist seg å ha en tilfredsstillende grad av brannmotstand. Dersom det brukes strømnings-seglass, skal røret
være utstyrt med ventiler i begge ender. Ventilen i den nedre enden av røret skal være av selvlukkende
type.
.2 Peilerør kan tillates i maskinrom, men kravene i nr. .2.6.1.1 og nr. .2.6.1.3 behøver ikke anvendes,
forutsatt at peilerørene er utstyrt med passende stengeinnretninger.
For skip bygd 1. januar 2003 eller senere gjelder bestemmelsene i nr. 10.2.5 også for smøreoljetanker,
bortsett fra tanker med en kapasitet på mindre enn 500 liter, lagertanker der ventiler er stengt under normal
drift av skipet, eller der det fastslås at utilsiktet betjening av en hurtiglukkende ventil på smøreoljetanken
ville sette sikker drift av hovedframdriftsmaskineri og viktig hjelpemaskineri i fare.
.4 Installasjoner for andre brannfarlige oljer
Installasjoner for lagring, fordeling og bruk av andre brannfarlige oljer som brukes under trykk i
kraftoverføringssystemer, kontroll- og aktiveringssystemer og oppvarmingssystemer, skal være slik at de
oppfyller kravene til sikkerhet for skip og mennesker om bord. På steder der det finnes tennkilder, skal slike
installasjoner minst overholde bestemmelsene i nr. 2.4, .2.6, .2.10 og .2.11 og bestemmelsene i nr. .2.7 og
.2.8 med hensyn til styrke og konstruksjon.
.5 Periodisk ubemannede maskinrom
I tillegg til kravene i nr. .1 til .4 skal brennolje- og smøreoljeinstallasjoner overholde følgende bestemmelser:
.1 Dersom dagtanker for brennolje fylles automatisk eller ved fjernstyring, skal det finnes innretninger
til å hindre søl fra overløp. Annet utstyr som behandler brannfarlige væsker automatisk, f.eks.
brennoljeseparatorer, som, når det er praktisk mulig, skal være installert i et eget rom reservert for
separatorer og forvarmere, skal være innrettet for å hindre søl fra overløp.
.2 Dersom dagtanker for brennolje eller bunnfellingstanker er utstyrt med oppvarmingsinnretninger, skal
det finnes en alarm for høy temperatur, dersom flammepunktet for brennolje kan overstiges.
.6 Forbud mot å transportere brannfarlige oljer i forpiggtanker
Brennolje, smøreolje og andre brannfarlige oljer skal ikke transporteres i forpiggtanker.
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Brannmannsutstyr (R 17)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.1 Brannmannsutstyr skal bestå av følgende:
.1.1 Personlig utstyr som omfatter følgende:
.1 Vernedrakt av et materiale som beskytter huden mot den varmen som utstråles fra ilden, og mot
forbrenning og skålding fra damp. Yttersiden skal være vannavstøtende.
.2 Støvler og hansker av gummi eller annet materiale som ikke er elektrisk ledende.
.3 En stiv hjelm som gir effektiv beskyttelse mot støt.
.4 En elektrisk sikkerhetslampe (håndlampe) av godkjent type med en brennperiode på minst tre timer.
.5 En brannøks.
.1.2 Pusteutstyr av godkjent type, som består av et bærbart pusteapparat med trykkluft, der luftvolumet
på flaskene skal være minst 1200 liter, eller annet bærbart pusteutstyr som skal kunne fungere i minst
30 minutter. Hvert pusteapparat skal være utstyrt med fulle reserveflasker og en lagringskapasitet på
minst 2 400 liter ekstra luft, med følgende unntak:
i) Dersom skipet er utstyrt med fem eller flere bærbare pusteapparater med trykkluft, behøver den
samlede lagringskapasiteten av ekstra reserveluft ikke overstige 9 600 liter, eller
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ii) dersom skipet er utstyrt med midler til å fylle luftflaskene med fullt trykk med luft som ikke er
forurenset, skal reservelagringskapasiteten til de fulle reserveflaskene til hvert pusteapparat være
minst 1 200 liter ekstra luft, og den samlede lagringskapasiteten av ekstra reserveluft som finnes på
skipet, behøver ikke overstige 4 800 liter luft.
Alle luftflasker skal passe til alle bærbare pusteapparater med trykkluft.
.2 Hvert enkelt pusteapparat skal være utstyrt med en brannsikker redningsline av tilstrekkelig lengde og
styrke, som skal kunne festes med en karabinkrok til seletøyet på hvert pusteapparat eller til et ekstra belte,
slik at pusteapparatet ikke kan bli slitt av når redningslinen er i bruk.
.3 Nye skip i klasse B og eksisterende skip i klasse B med lengde 24 meter og mer samt nye skip i klasse C og
D med lengde 40 meter og mer skal føre minst to sett brannmannsutstyr.
.1 På skip med lengde 60 meter og mer skal det i tillegg, dersom de samlede lengder av alle passasjer- og
arbeidsrom på dekket som har slike rom, er mer enn 80 meter, eller, dersom det finnes mer enn ett slikt
dekk, på det dekk som har den største samlede slik lengde, finnes to sett brannmannsutstyr og to sett
personlig utstyr for hver 80. meter av slik samlet lengde, eller del av slik lengde.
På skip som fører mer enn 36 passasjerer, skal det finnes to ekstra sett brannmannsutstyr for hver vertikale
hovedsone, unntatt for trapperom som utgjør egne vertikale hovedsoner, og for vertikale hovedsoner med
begrenset lengde i for- og akterenden av et skip som ikke inneholder maskinrom eller hovedbysser.
.2 På skip med lengde 40 meter og mer, men mindre enn 60 meter, skal det finnes to sett brannmannsutstyr.
.3 På nye skip i klasse B og eksisterende skip i klasse B med lengde 24 meter og mer, men mindre enn
40 meter, skal det også finnes to sett brannmannsutstyr, men med bare én reserveluftflaske til bærbare
pusteapparater.
.4 På nye og eksisterende skip i klasse B med lengde mindre enn 24 meter og på nye skip i klasse C og D med
lengde mindre enn 40 meter behøver det ikke finnes noe brannmannsutstyr.
.5 Brannmannsutstyret eller settene med personlig utstyr skal oppbevares slik at det er lett tilgjengelig og
klart til bruk, og dersom det finnes mer enn ett sett brannmannsutstyr eller mer enn ett sett personlig utstyr,
skal de oppbevares på godt atskilte steder. Minst ett sett brannmannsutstyr og ett sett personlig utstyr skal
oppbevares på hvert slikt sted.
.6 Dersom flaggstatens myndighet anser at bestemmelsene i denne regel om hvilket utstyr som skal føres, er
urimelige og/eller teknisk uegnede om bord i et skip, kan skipet i samsvar med artikkel 9 nr. 3 i dette direktiv
unntas fra ett eller flere av kravene i denne regel.
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Diverse bestemmelser (R 18)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.1 Når det lages gjennomføringer i skiller i klasse «A» for innføring av elektriske kabler, rør, sjakter, kanaler osv.
eller for bærere, bjelker eller andre konstruksjonsdeler, skal det treffes tiltak for å sikre at brannmotstanden
ikke svekkes, så langt dette er rimelig og praktisk gjennomførbart.
For skip bygd 1. januar 2003 eller senere der det finnes gjennomføringer i skiller i klasse «A», skal slike
gjennomføringer prøves i samsvar med «Regelverk for brannprøvingsmetoder» for å sikre at brannmotstanden
i skillene ikke er svekket.
For ventilasjonskanaler gjelder regel II-2/B/9.2.2b og II-2/B/9.3.
Dersom en rørgjennomføring er laget av stål eller tilsvarende materiale med en tykkelse på 3 mm eller mer
og en lengde på minst 900 mm (helst 450 mm på hver side av skillet) og ingen åpninger, er prøving ikke
obligatorisk.
En slik gjennomføring skal være hensiktsmessig isolert ved en forlengelse av isolasjonen på samme nivå i
skillet.
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.2 Når skiller i klasse «B» gjennomhulles for innføring av elektriske kabler, rør, sjakter, kanaler osv. eller for
montering av ventilasjonsutstyr, lysarmatur og lignende innretninger, skal det treffes tiltak for å sikre at
brannmotstanden ikke svekkes, så langt dette er rimelig og praktisk gjennomførbart. I skip bygd 1. januar
2003 eller senere skal slike gjennomføringer brukes for å sikre at brannmotstanden i skillene ikke er svekket.
Andre rør enn stål- og kobberrør som går gjennom skiller i klasse «B», skal beskyttes av enten
.1 en brannkontrollert gjennomføringsinnretning, egnet for brannmotstanden i det skillet det er boret hull i
og type rør som er brukt, eller
.2 en stålhylse med en tykkelse på minst 1,8 mm og en lengde på minst 900 mm for rørdiametere på
150 mm eller mer og minst 600 mm for rørdiametere på mindre enn 150 mm (helst like mye på hver side
av skillet).
Røret skal koplet til endene av hylsen ved flenser eller koplinger, eller klaringen mellom hylsen og røret
skal ikke være mer enn 2,5 mm, eller enhver klaring mellom rør og hylse skal gjøres tett ved hjelp av
brannsikkert eller annet egnet materiale.
.3 Rør som går gjennom skiller i klasse «A» eller «B», skal være av godkjent materiale, idet det tas hensyn til
den temperatur slike skiller skal tåle.
I skip bygd 1. januar 2003 eller senere skal ikke-isolerte metallrør som går gjennom skiller i klasse «A» eller
«B», være av materialer med en smeltetemperatur på over 950 °C for skiller i klasse «A-0» og 850 °C for
skiller i klasse «B-0».
.4 I rom i innredningen, arbeidsrom eller kontrollstasjoner skal rør for olje eller andre brannfarlige væsker være
av egnet materiale og konstruksjon, idet det tas hensyn til brannfaren.
.5 Materialer som lett gjøres ubrukelige av varme, skal ikke brukes til overbordsspygatt, sanitæravløpsrør og
andre utløp som er nær vannlinjen og der svikt i materialet i tilfelle brann vil forårsake fare for innstrømming
av vann.
.6 Dersom det brukes elektriske varmeovner, skal disse være fastmontert og slik konstruert at risiko for brann
er redusert til et minstemål. Det skal ikke være montert varmeovner med elementet slik plassert at klær,
gardiner eller andre lignende materialer kan bli svidd eller antent av varmen fra elementet.
.7 Alle avfallsbeholdere skal være av brannsikkert materiale uten åpninger i sider eller bunn.
.8 I rom der inntrenging av olje eller oljeprodukter er mulig, skal isolasjonens overflate være ugjennomtrengelig
for olje eller oljedamp.
NYE SKIP I KLASSE A, B, C og D: I rom der det er risiko for oljesprut eller oljedamp, f.eks. i maskinrom
i kategori A, skal overflaten på isolasjonsmaterialet være ugjennomtrengelig for olje og oljedamp. Når
kledning med uperforert stålplate eller annet brannsikkert materiale (ikke aluminium) utgjør den endelige
fysiske overflaten, kan denne kledningen være sammenføyd med søm, nagling osv.
.9 Malingskap og skap for brannfarlige væsker skal være beskyttet med en godkjent brannslokkingsinnretning
som setter besetningen i stand til å slokke en brann uten å gå inn i rommet.
I skip bygd 1. januar 2003 eller senere gjelder følgende:
.1 Malingsskap skal beskyttes av et av følgende systemer:
.1.1 et karbondioksidsystem konstruert for å gi et minstevolum av fri gass tilsvarende 40 % av
bruttovolumet av rommet som beskyttes,
.1.2 et pulverslokkingssystem konstruert for minst 0,5 kg pulver/m3,
.1.3 et vannforstøvingssystem eller sprinklersystem konstruert for 5 liter/m2 per minutt.
Vannforstøvingssystemer kan være tilkoblet skipets hovedbrannledning, eller
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.1.4 et system som gir tilsvarende beskyttelse, slik flaggstatens myndighet bestemmer.
I alle tilfeller skal systemet kunne betjenes fra utsiden av rommet som beskyttes.
.2 Skap for brannfarlige væsker skal beskyttes av en egnet brannslokkingsinnretning som er godkjent av
flaggstatens myndighet.
.3 For skap med et mindre dekksareal enn 4 m2 som ikke gir atkomst til rom i innredningen, kan bærbart
brannslokkingsapparat med karbondioksid, dimensjonert til å gi et minstevolum av fri gass tilsvarende
40 % av bruttovolumet av rommet, godkjennes i stedet for et fast system.
Det skal være en tømmeåpning i skapet for å tillate tømming av slokkemidlet uten å måtte gå inn i
det beskyttede rommet. Det påkrevde bærbare brannslokkingsapparatet skal lagres rett ved siden av
åpningen. Alternativt kan det benyttes en utløps- eller slangetilkopling for å lette bruken av vann fra
hovedbrannledningen.
NYE SKIP I KLASSE A, B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.10 Friteringsutstyr, koke- og stekeapparater:
Dersom friteringsutstyr, koke- og stekeapparater er installert og brukes i rom utenfor hovedbyssen, skal
flaggstatens myndighet pålegge ekstra sikkerhetskrav med hensyn til de særskilte brannfarer i forbindelse
med bruk av denne typen utstyr.
I skip bygd 1. januar 2003 eller senere skal friteringsutstyr være utstyrt med følgende:
.1 et automatisk eller manuelt slokkingssystem prøvd etter en internasjonal standard i samsvar med ISOpublikasjon 15371:2000 om brannslokkingssystemer for vern av friteringsutstyr i bysser,
.2 en hovedtermostat og en reservetermostat med en alarm for å varsle operatøren i tilfelle av svikt i én
eller begge termostatene,
.3 innretninger for automatisk avstenging av strøm ved aktivering av slokkingssystemet,
.4 en alarm for å vise at slokkingssystemet er aktivert i byssa der utstyret er installert, og
.5 innretninger for manuell betjening av slokkingssystemet, klart merket for bruk for mannskapet.
I skip bygd før 1. januar 2003 skal nytt friteringsutstyr være i samsvar med bestemmelsene i dette nummer.
NYE SKIP I KLASSE A, B, C OG D:
.11 Varmebroer:
Ved gjennomføring av brannsikringstiltak skal flaggstatens myndighet treffe tiltak for å hindre overføring
av varme gjennom varmebroer, f.eks. mellom dekk og skott.
I skip bygd 1. januar 2003 eller senere skal isolering av et dekk eller skott føres forbi gjennomføringen,
skjæringsstedet eller endepunktet i en avstand av minst 450 mm i tilfelle av stål- og aluminiumsstrukturer.
Dersom et rom er delt med et dekk eller et skott av klasse «A»‑standard med isolasjon av ulike verdier,
skal isolasjonen med den høyeste verdien fortsette på dekket eller skottet med isolasjonen med den laveste
verdien i en avstand av minst 450 mm.
NYE SKIP I KLASSE A, B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.12 Beholdere med komprimert gass:
Alle bærbare beholdere for gass som er komprimert, flytende eller degradert under trykk, som kan gi
næring til en mulig brann, skal umiddelbart etter bruk plasseres på et egnet sted over skottdekket, der det
er direkte atkomst til åpent dekk.
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Brannkontrolltegninger (R 20)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.1 Til veiledning for skipets offiserer skal det på alle skip være permanent oppslått hovedinnretningstegninger
som tydelig viser for hvert dekk kontrollstasjonene, de forskjellige brannsoner omgitt av skiller i klasse
«A», soner omgitt av skiller i klasse «B» samt opplysninger om branndeteksjons- og brannalarmsystemet,
sprinklerinstallasjonene, brannslokkingsutstyret, atkomstmidler til forskjellige rom, dekk osv., og
ventilasjonssystemet, herunder nærmere detaljer om hvor viftekontrollinnretningene er plassert, plassering
av spjeld og identifikasjonsnumre for ventilasjonsviftene som betjener hver sone. Alternativt kan ovennevnte
opplysninger være oppført i et hefte som hver offiser skal ha fått et eksemplar av, og ett eksemplar skal
til enhver tid finnes om bord på et tilgjengelig sted. Tegninger og hefter skal holdes à jour ved at enhver
endring noteres på eller i dem så snart som mulig. Beskrivelsene på slike tegninger og hefter skal være på
flaggstatens offisielle språk. Dersom språket er verken engelsk eller fransk, skal en oversettelse til et av disse
språk være tatt med. Dersom skipet går i innenriksfart i en annen medlemsstat, skal det være tatt med en
oversettelse til vedkommende vertsstats offisielle språk, dersom dette språket er verken engelsk eller fransk.
For nye skip i klasse B, C og D bygd 1. januar 2003 eller senere skal opplysningene til de påkrevde
brannkontrolltegningene og -heftene og de grafiske symbolene som skal benyttes til brannkontrolltegningene,
være i samsvar med IMO-resolusjon A.756(18) og A.654(23).
.2 På alle skip med en lengde på 24 meter eller mer skal et duplikatsett av brannkontrolltegninger eller et hefte
med slike tegninger være permanent plassert i en iøynefallende merket, værtett kasse utenfor dekkshuset til
hjelp for landbasert brannslokkingsmannskap.
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Beredskap og vedlikehold
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.1 Generelle krav
Til enhver tid mens skipet er i fart, skal brannvernsystemer og brannslokkingssystemer og -innretninger
vedlikeholdes og være klar til bruk.
Et skip er ikke i fart når
.1 det er inne til reparasjon eller i opplag (enten for anker eller i havn) eller i tørrdokk,
.2 det er av eieren eller eierens representant erklært ikke å være i fart, og
.3 det ikke er passasjerer om bord.
Følgende brannvernsystemer skal holdes i god stand for å sikre at de er fullt funksjonsdyktige dersom en
brann skulle oppstå:
.1.1 Beredskap
.1 konstruksjonsmessig brannvern, herunder flammebestandige skiller og beskyttelse av åpninger og
gjennomføringer i slike skiller,
.2 branndeteksjons- og brannalarmsystemer, og
.3 rømningssystemer og -innretninger.
Brannslokkingsutstyr og -innretninger skal holdes i god stand og være lett tilgjengelige for umiddelbar
bruk. Bærbare brannslokkingsapparater som er tomme, skal umiddelbart fylles på nytt eller erstattes
med en tilsvarende enhet.
.1.2 Vedlikehold, prøving og inspeksjoner
Vedlikehold, prøving og inspeksjoner skal utføres på grunnlag av retningslinjene i IMO MSC/
Circ.850 og på en måte som tar behørig hensyn til å sikre påliteligheten til brannslokkingssystemer
og -innretninger. En vedlikeholdsplan skal forefinnes om bord i skipet og skal være tilgjengelig for
inspeksjon når flaggstatens myndighet måtte kreve det.
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Vedlikeholdsplanen skal omfatte minst følgende brannvernsystemer og brannslokkingssystemer og
-innretninger, der disse er installert:
.1

brannledninger, brannpumper og hydranter, herunder slanger og strålerør,

.2

faste branndeteksjons- og brannalarmsystemer,

.3

faste brannslokkingssystemer og andre brannslokkingsinnretninger,

.4

automatiske sprinkler-, branndeteksjons- og brannalarmsystemer,

.5

ventilasjonssystemer, herunder brann- og røykspjeld, vifter og deres betjeningsinnretninger,

.6

nødavstenging av brenselstilførsel,

.7

branndører og deres betjeningsinnretninger,

.8

generelle nødalarmsystemer,

.9

pusteutstyr til nødevakuering,

.10 bærbare brannslokkingsapparater, inkludert reserveladninger, og
.11 brannmannsutstyr.
Vedlikeholdsprogrammet kan være edb-basert.
.2 Tilleggskrav
For nye skip i klasse B, C og D som er bygd 1. januar 2003 eller senere, og som fører mer enn 36 passasjerer,
skal en vedlikeholdsplan for lavt plassert belysning og høyttalersystemer utarbeides i tillegg til
vedlikeholdsplanen nevnt i nr. .1.2.
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Instrukser, opplæring og øvelser om bord
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.1 Instrukser, oppgaver og organisering
.1 Besetningsmedlemmene skal få instrukser om brannsikkerhet om bord i skipet.
.2 Besetningsmedlemmene skal få instrukser om sine fastsatte oppgaver.
.3 Det skal organiseres lag som har ansvar for brannslokking. Disse lagene skal til enhver tid ha anledning
til å utføre sine oppgaver mens skipet er i fart.
.2 Opplæring og øvelser om bord
.1 Besetningsmedlemmene skal være opplært til å kjenne skipets innretning samt plassering og betjening av
brannslokkingssystemer og ‑innretninger som de kan komme til å bruke.
.2 Opplæring i bruk av pusteutstyr til nødevakuering skal anses som en del av opplæringen om bord.
.3 Ytelsen til besetningsmedlemmer som har fått tildelt brannslokkingsoppgaver, skal vurderes periodisk
ved at det drives opplæring og øvelser om bord for å fastslå områder der det er nødvendig med
forbedringer, for å sikre at det opprettholdes kompetanse i brannslokking, og for å sikre beredskapen til
brannslokkingslagene.
.4 Opplæring om bord i bruk av skipets brannslokkingssystemer og -innretninger skal planlegges og drives
i samsvar med bestemmelsene i regel III/19.4.1 i SOLAS 1974 med endringer.
.5 Brannøvelser skal drives og registreres i samsvar med bestemmelsene i regel III/19.3.4, III/19.5 og III/30
SOLAS 1974, med endringer.
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.3 Opplæringshåndbøker
Det skal finnes en opplæringshåndbok i alle messer og fritidsrom for besetningen eller i alle mannskapslugarer.
Opplæringshåndboken skal være skrevet på skipets arbeidsspråk. Opplæringshåndboken, som kan bestå av
flere bind, skal inneholde de nødvendige instrukser og opplysninger som framgår av dette nummer på en
lett forståelig måte og om mulig med illustrasjoner. Slike opplysninger kan gis i form av audiovisuelle
hjelpemidler i stedet for en håndbok. Opplæringshåndboken skal inneholde en detaljert forklaring av
følgende:
.1 Alminnelig brannvernpraksis og sikkerhetstiltak i forbindelse med farene ved røyking, elektriske
faremomenter, brannfarlige væsker og lignende vanlige faremomenter om bord i skip,
.2 alminnelige instrukser om brannslokking og framgangsmåter ved brannslokking, herunder
framgangsmåter for brannvarsling og bruk av manuelle brannmeldere,
.3 betydningen av skipets forskjellige alarmer,
.4 brannslokkingssystemers og –innretningers virkemåte og bruk,
.5 branndørers virkemåte og bruk,
.6 brann- og røykspjelds virkemåte og bruk, og
.7 rømningssystemer og -innretninger.
.4 Brannkontrolltegninger
Brannkontrolltegninger skal oppfylle kravene i regel II-2/A/13.
16.

Drift
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.1 Det skal finnes driftshåndbøker om bord med opplysninger og instrukser om riktig drift av skipet og
håndtering av lasten med hensyn til brannvern.
.2 Driftshåndboken skal inneholde nødvendige opplysninger og instrukser for sikker drift av skipet og
håndtering av lasten med hensyn til brannvern. Håndboken skal omfatte opplysninger om besetningens
ansvar for skipets alminnelige brannvern under lasting og lossing og mens skipet er underveis. For skip som
fører farlig last, skal driftshåndboken inneholde en henvisning til de relevante instruksene for brannslokking
og håndtering av last i nødssituasjoner som finnes i Den internasjonale kodeks for transport av farlig last til
sjøs.
.3 Driftshåndboken for brannvern skal være skrevet på skipets arbeidsspråk.
.4 Driftshåndboken for brannvern kan kombineres med opplæringshåndbøkene som er påkrevd etter regel II2/A/15.3.
DEL B
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Byggemåte (R 23)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.1 Skrog, overbygning, bærende skott, dekk og dekkshus skal være bygd av stål eller annet likeverdig materiale.
Ved anvendelse av definisjonen av stål eller annet likeverdig materiale i henhold til regel II-2/A/2.7 skal
«den fastsatte standard brannprøven» være i samsvar med holdbarhets- og isolasjonsstandardene angitt i
tabellene i regel II-2/B/4 og 5. Dersom skiller som f.eks. dekk eller sider og ender på dekkshus tillates å ha
brannsikkerhet av type «B-0», skal «den fastsatte standard brannprøven» vare en halv time.
.2 I tilfeller der noen del av konstruksjonen består av aluminiumslegering, får likevel følgende bestemmelser
anvendelse:
.1 Bortsett fra deler som ikke er bærende, skal isolasjonen på deler av aluminiumslegering i skiller i
klasse «A» eller «B» være slik at temperaturen i konstruksjonskjernen ikke stiger mer enn 200 °C over
omgivelsestemperaturen på noe tidspunkt under den fastsatte standard brannprøvingen.
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.2 Særlig oppmerksomhet skal rettes mot isolasjonen på deler av aluminiumslegering i søyler, støtter og
andre konstruksjonsdeler som skal bære områder for stuing og utsetting av og innskiping i livbåter og
redningsflåter, samt isolasjonen på skiller i klasse «A» eller «B» for å sikre
.1 at for slike konstruksjonsdeler som bærer områder med livbåter og redningsflåter og skiller i klasse
«A», skal den begrensning i temperaturstigningen som er fastsatt i nr. .2.1, gjelde ved utgangen av en
time, og
.2 at for slike konstruksjonsdeler som skal bære skiller i klasse «B», skal den begrensning i
temperaturstigningen som er fastsatt i nr. .2.1, gjelde ved utgangen av en halv time.
.3 Topper og casinger i maskinrom i kategori A skal være bygd av stål som er tilstrekkelig isolert, og
eventuelle åpninger i dem skal være hensiktsmessig innrettet og beskyttet for å hindre spredning av
brann.
2

Vertikale hovedsoner og horisontale soner (R 24)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:
.1.1 I skip som fører mer enn 36 passasjerer, skal skrog, overbygning og dekkshus være inndelt i vertikale
hovedsoner med skiller i klasse «A-60».
Trinn og recesser skal holdes på et minstemål, men der de er nødvendige, skal også de være skiller i klasse
«A-60».
Dersom det på én side av skillet er et åpent dekksrom, et sanitærrom eller lignende rom, eller en tank,
herunder brennoljetank, et tomt rom eller et hjelpemaskinrom med liten eller ingen brannfare, eller der det
er brennoljetanker på begge sider av skillet, kan standarden reduseres til «A-0».
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.1.2 På nye skip i klasse B, C og D som ikke fører mer enn 36 passasjerer, og på eksisterende skip i klasse B som
fører mer enn 36 passasjerer, skal skrog, overbygning og dekkshus ved rom i innredningen og arbeidsrom
være inndelt i vertikale hovedsoner med skiller i klasse «A». Disse skillene skal ha isolasjonsverdier i
samsvar med tabellene i regel 5.
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:
.2

Skott som danner grensene for de vertikale hovedsonene over skottdekket, skal så langt det er praktisk
mulig, være i flukt med vanntette oppdelingsskott plassert umiddelbart under skottdekket. Lengden og
bredden på vertikale hovedsoner kan forlenges til høyst 48 meter for å få endene på vertikale hovedsoner
til å falle sammen med vanntette oppdelingsskott eller for å gjøre plass til et stort fellesrom som går over
hele lengden av den vertikale hovedsonen, forutsatt at det samlede arealet av den vertikale hovedsonen
ikke er større enn 1 600 m² på noe dekk. Lengden eller bredden på en vertikal hovedsone er største avstand
mellom forreste punkter på de skott som avgrenser den.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D, SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B SOM FØRER MER ENN 36
PASSASJERER:
.3

Slike skott skal gå fra dekk til dekk og til platehuden eller andre avgrensninger.

.4

Dersom en vertikal hovedsone er oppdelt med horisontale skiller i klasse «A» i horisontale soner med
henblikk på å danne et hensiktsmessig sperresjikt mellom soner med og uten sprinkleranlegg på skipet,
skal skillene strekke seg mellom tilstøtende, vertikale hovedsoneskott og platehuden eller skipets utvendige
grenser, og de skal være isolert i samsvar med verdier for brannisolasjon og brannmotstand som er angitt
i henholdsvis tabell 4.2 for nye skip som fører mer enn 36 passasjerer, og eksisterende skip i klasse B som
fører mer enn 36 passasjerer.

.5

.1 På skip som er konstruert for spesialfart, f.eks. bil- eller jernbaneferjer, der bruken av vertikale
hovedsoneskott ville være uforenlig med skipets formål, skal likeverdig beskyttelse oppnås ved å dele
rommet i horisontale soner.
.2 På skip med spesiallasterom skal et slikt rom likevel oppfylle gjeldende bestemmelser i regel II-2/B/14,
og i den grad slik oppfyllelse er uforenlig med å oppfylle andre krav i denne del, får kravene i regel
II-2/B/14 anvendelse.
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3

Skott innenfor vertikale hovedsoner (R 25)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SOM FØRER MER ENN 36 PASSASJERER:
.1.1 På nye skip som fører mer enn 36 passasjerer, skal alle skott som ikke er påbudt å være skiller i klasse «A»,
minst være skiller i klasse «B» eller klasse «C» som fastsatt i tabellene i regel 4. Alle slike skiller kan være
kledd med brennbare materialer i samsvar med bestemmelsene i regel II-2/B/11.
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SOM IKKE FØRER MER ENN 36 PASSASJERER, SAMT EKSISTERENDE
SKIP I KLASSE B SOM FØRER MER ENN 36 PASSASJERER:
.1.2 På nye skip som ikke fører mer enn 36 passasjerer, og eksisterende skip i klasse B som fører mer enn
36 passasjerer, skal alle skott i rom i innredningen og arbeidsrom som ikke er påbudt å være skiller i klasse
«A», minst være skiller i klasse «B» eller klasse «C» som fastsatt i tabellene i regel II-2/B/5.
Alle slike skiller kan være kledd med brennbare materialer i samsvar med bestemmelsene i regel 11.
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.2

På nye skip i klasse B, C og D som ikke fører mer enn 36 passasjerer, og eksisterende skip i klasse B som
fører mer enn 36 passasjerer, skal alle skott i korridorer, dersom det ikke er påbudt at de skal være skiller i
klasse «A», være skiller i klasse «B» som strekker seg fra dekk til dekk, unntatt som følger:
.1 Når gjennomgående takkledninger eller garnering i klasse «B» er montert på begge sider av skottet,
skal den del av skottet som befinner seg bak den gjennomgående takkledningen eller garneringen, være
av et materiale som med hensyn til tykkelse og sammensetning oppfyller kravene til bygging av skiller
i klasse «B», men skal oppfylle kravene til motstandsdyktighet for klasse «B» bare i den grad det er
rimelig og praktisk gjennomførbart.
.2 Dersom et skip er beskyttet med et automatisk sprinkleranlegg som overholder bestemmelsene i regel
II-2/A/8, kan korridorskott av materialer i klasse «B» slutte ved en takkledning i korridoren, forutsatt at
vedkommende takkledning er av et materiale som med hensyn til tykkelse og sammensetning oppfyller
kravene til bygging av skiller i klasse «B».
Uten hensyn til kravene i regel II-2/B/4 og 5 skal det kreves at slike skott og takkledninger oppfyller
kravene til motstandsdyktighet for klasse «B», bare i den grad det er rimelig og praktisk gjennomførbart.
Alle dører og dørkarmer i slike skott skal være av ikke-brennbare materialer og skal være slik konstruert
og satt opp at de har en betydelig motstandsdyktighet mot brann.

.3

4

Alle skott som er påbudt å være skiller i klasse «B», unntatt korridorskott fastsatt i nr. .2, skal strekke seg
fra dekk til dekk og til platehuden eller andre avgrensninger, med mindre gjennomgående takkledninger
eller garnering i klasse «B» som er montert på begge sider av skottet, har minst samme brannmotstand som
skottet; i så tilfelle kan skottet slutte ved den gjennomgående takkledningen eller garneringen.

Brannmotstand for skott og dekk i nye skip som fører mer enn 36 passasjerer (R 26)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:
.1

I tillegg til å overholde de særskilte bestemmelsene for brannmotstand for skott og dekk nevnt andre steder
i denne del skal alle skott og dekk minst ha en brannmotstand som fastsatt i tabell 4.1 og 4.2.

.2

Følgende krav gjelder ved anvendelse av tabellene:
.1 Tabell 4.1 får anvendelse på skott som avgrenser verken vertikale hovedsoner eller horisontale soner.
Tabell 4.2 får anvendelse på dekk som verken danner trinn i vertikale hovedsoner eller avgrenser
horisontale soner.
.2 For å kunne bestemme hvilken brannmotstand som skal anvendes på avgrensninger mellom tilstøtende
rom, blir slike rom klassifisert etter sin brannfare, som vist i kategori (1)-(14). Når innholdet og bruken
av et rom er slik at det oppstår tvil om hvordan det bør klassifiseres ved anvendelse av denne regel,
skal det behandles som et rom i den aktuelle kategori som har de strengeste avgrensningskravene.
Overskriften for hver kategori er ment å være mer typisk enn restriktiv. Tallet foran hver kategori viser
til den aktuelle kolonnen eller linjen i tabellene.
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1)

2)

3)

Kontrollstasjoner:
–

Rom som inneholder nødenergikilder for kraft og lys.

–

Styrehus og bestikk.

–

Rom som inneholder skipsradioutstyret.

–

Brannslokkingsrom, brannkontrollrom og branndeteksjonssteder.

–

Kontrollrom for framdriftsmaskineriet når dette ligger utenfor framdriftsmaskinrommet.

–

Rom som inneholder sentralisert brannalarmutstyr.

–

Rom som inneholder nødstasjoner med sentraliserte personvarslingssystemer og -utstyr.

Trapper:
–

Innvendige trapper, heiser og rulletrapper (unntatt dem som i sin helhet ligger innenfor
maskinrom) for passasjerer og besetning med tilhørende rom og sjakter.

–

I denne forbindelse skal en trapp som er lukket bare på ett plan, anses som en del av det rom
som den ikke er atskilt fra ved en branndør.

Korridorer:
–

4)

5)

6)

7)

Passasjer- og besetningskorridorer.

Evakueringsstasjoner og utvendige rømningsveier:
–

Stuingsområde for redningsfarkoster.

–

Åpne plasser på dekk og lukkede promenadedekk som danner innskipings- og utsettingssteder
for livbåter og redningsflåter.

–

Mønstringsstasjoner, innvendige og utvendige.

–

Utvendige trapper og åpne dekk som brukes til rømningsveier.

–

Skipssiden til vannlinjen i letteste sjøgående tilstand, overbygnings- og dekkshussider under
og i umiddelbar nærhet av innskipingsområdene for redningsflåter og evakueringssklier.

Åpne plasser på dekk:
–

Åpne plasser på dekk og lukkede promenadedekk klar av innskipings- og utsettingssteder
for livbåter og redningsflåter.

–

Steder i fri luft (rommet utenfor overbygninger og dekkshus).

Rom i innredningen med liten brannfare:
–

Lugarer som inneholder møbler og inventar med begrenset brannfare.

–

Kontorer og skipsapotek som inneholder møbler og inventar med begrenset brannfare.

–

Fellesrom som inneholder møbler og inventar med begrenset brannfare og med et dekksareal
på mindre enn 50 m².

Rom i innredningen med moderat brannfare:
–

Rom som i kategori (6) ovenfor, men som inneholder møbler og inventar med annen
brannfare enn begrenset.
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8)

9)

–

Fellesrom som inneholder møbler og inventar med begrenset brannfare og har et dekksareal
på 50 m² eller mer.

–

Isolert beliggende skap og små lagerrom i innredningen med areal mindre enn 4 m² (der det
ikke oppbevares brannfarlige væsker).

–

Butikker.

–

Rom for framvisning og oppbevaring av kinofilm.

–

Diettkjøkkener (der det ikke finnes åpen flamme).

–

Skap for rengjøringsutstyr (der det ikke oppbevares brannfarlige væsker).

–

Laboratorier (der det ikke oppbevares brannfarlige væsker).

–

Apotek.

–

Små tørkerom (med et dekksareal på 4 m² eller mindre).

–

Rom til oppbevaring av verdisaker.

–

Operasjonsrom.

Rom i innredningen med større brannfare:
–

Fellesrom som inneholder møbler og inventar med annen brannfare enn begrenset og har et
dekksareal på 50 m² eller mer.

–

Frisør- og skjønnhetssalonger.

Sanitærrom og lignende rom:
–

Felles sanitæranlegg, dusjer, bad, vannklosetter osv.

–

Små vaskerom.

–

Innendørs svømmebassenger.

–

Isolert beliggende penterier uten kokeapparater i rom i innredningen.

–

Private sanitæranlegg skal anses som en del av det rom de tilhører.

10) Tanker, tomrom og rom for hjelpemaskineri med liten eller ingen brannfare:
–

Vanntanker som utgjør en del av skipets konstruksjon.

–

Tomrom og kofferdammer.

–

Rom for hjelpemaskineri som ikke inneholder maskiner med trykksmøresystem, og der
lagring av brennbare stoffer er forbudt, f.eks. følgende:

–

Rom for ventilasjon og luftkondisjonering, rom for ankerspill, rom for styremaskin,
rom for stabiliseringsutstyr, rom for elektrisk framdriftsmotor, rom som inneholder
seksjonsfordelingstavler og annet rent elektrisk utstyr som ikke er oljefylte elektriske
transformatorer (over 10 kVA), aksel- og rørtunneler, rom for pumper og kjølemaskineri
(der det ikke håndteres eller brukes brannfarlige væsker).

–

Lukkede sjakter i forbindelse med ovennevnte rom.

–

Andre lukkede sjakter, f.eks. rør- og kabelsjakter.
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11) Rom for hjelpemaskineri, lasterom, oljelasttanker og andre oljetanker og andre lignende rom med
moderat brannfare:
–

Oljelasttanker.

–

Lasterom, sjakter og lukeåpninger.

–

Kjølerom.

–

Brennoljetanker (når de er installert i eget rom som ikke inneholder maskineri).

–

Aksel- og rørtunneler der brennbare stoffer kan lagres.

–

Rom for hjelpemaskineri som i kategori (10) som inneholder maskiner med trykksmøresystem
eller der lagring av brennbare stoffer er tillatt.

–

Oljefyllingsstasjoner.

–

Rom som inneholder oljefylte elektriske transformatorer (over 10 kVA).

–

Rom som inneholder små forbrenningsmotorer med effekt på inntil 110 kW som driver
generatorer, sprinkler-, vannforstøvings- eller brannpumper, lensepumper osv.

–

Lukkede sjakter i forbindelse med ovennevnte rom.

12) Maskinrom og hovedbysser:
–

Maskinrom for hovedframdriftsmaskineri (andre rom enn rom for elektrisk framdriftsmotor)
og kjelerom.

–

Andre rom for hjelpemaskiner enn dem som hører til kategori (10) og (11), og som inneholder
forbrenningsmotorer eller andre oljefyrte varme- eller pumpeaggregater.

–

Hovedbysser og tilhørende rom.

–

Sjakter og casinger til rommene nevnt ovenfor.

13) Lagerrom, verksteder, penterier osv.:
–

Hovedpenterier som ikke er forbundet med bysser.

–

Hovedvaskeri.

–

Store tørkerom (med et dekksareal på mer enn 4 m²).

–

Diverse lagerrom.

–

Post- og bagasjerom.

–

Avfallsrom.

–

Verksteder (utenfor maskinrom, bysser osv.).

–

Skap og lagerrom med større areal enn 4 m², unntatt de rom som er innrettet for lagring av
brannfarlige væsker.

14) Andre rom der brannfarlige væsker oppbevares:
–

Malingsskap.

–

Lagerrom som inneholder brannfarlige væsker (også fargestoffer, medisiner osv.).

–

Laboratorier (der brannfarlige væsker oppbevares).
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.3 Når brannmotstanden for skillet mellom to rom er oppgitt med én enkelt verdi, skal den verdien gjelde
i alle tilfeller.
.4 Det er ingen særlige krav til materialer eller sikkerhet for skillene når det står bare en strek i tabellene.
.5 For rom i kategori (5) skal flaggstatens myndighet bestemme om isolasjonsverdiene i tabell 4.1 skal
gjelde for ender på dekkshus og overbygninger, samt om isolasjonsverdiene i tabell 4.2 skal gjelde for
værdekk. Ikke i noe tilfelle skal kravene til kategori (5) i tabell 4.1 eller 4.2 gjøre det nødvendig med
lukking av rom som flaggstatens myndighet mener ikke behøver være lukket.
.3

Gjennomgående takkledninger eller garneringer i klasse «B» i forbindelse med de aktuelle dekk eller skott
kan godtas som helt eller delvis å bidra til den påbudte isolasjon og motstandsdyktighet for et skille.

.4

Ved godkjenning av konstruksjonsmessige brannverndetaljer skal flaggstatens myndighet ta hensyn til
risikoen for varmeoverføring på skjæringssteder og der påbudte termiske sperrer slutter.
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

Kontrollstasjoner

Trapper

Korridorer

Evakueringsstasjoner og utvendige rømningsveier

Åpne plasser på dekk

Rom i innredningen med liten brannfare

Rom i innredningen med moderat brannfare

Rom i innredningen med større brannfare

Sanitærrom og lignende rom

Tanker, tomrom og rom for hjelpemaskineri med liten eller
ingen brannfare

Rom for hjelpemaskineri, lasterom, oljelasttanker og andre
oljetanker og andre lignende rom med moderat brannfare

Maskinrom og hovedbysser

Lagerrom, verksteder, penterier osv.

Andre rom der brannfarlige væsker oppbevares

Rom

A-0

B-0 ( )
A-0 (a)

(2)
a

(1)

B-15

A-0

A-0

(3)

A-60

A-0

A-0

(4)

—

A-0

A-0

A-0

A-0

(5)

B-15

A-15

A-60

(7)

B-15

A-15

A-60

(8)

B-0

A-0

B-0

B-0

A-0

B-0

B-0

B-0

A-0

A (d)-60 (b) A (d)-60 (b) A (d)-60 (b)

B-15

A-0

A-60

(6)

Skott som avgrenser verken vertikale hovedsoner eller horisontale soner

Tabell 4.1

C

C

C

C

A-0

A-0 (d)

B-15

A-0 (c)

A-0

(9)

A-0 (a)

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

(10)

A-30

A-30

A-60

(12)

A-0 (a)

A-0

A-0

A-30

A-15

A-0

A-0

A-0 (a)

A-0

A-0

A-0

A-60

A-60

A-30

A-0

A-60 (b) A-60 (b)

A-15

A-15

A-60

(11)

A-0 (a)

A-0

A-0

A-0

A-0

A-15

A-15

A-0

A-0

A-60 (b)

A-0

A-15

A-60

(13)

A-30

A-0

A-60

A-15

A-0

A-0

A-60

A-60

A-30

A-0

A-60 (b)

A-30

A-30

A-60

(14)
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(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

Trapper

Korridorer

Evakueringsstasjoner og utvendige rømningsveier

Åpne plasser på dekk

Rom i innredningen med liten brannfare

Rom i innredningen med moderat brannfare

Rom i innredningen med større brannfare

Sanitærrom og lignende rom

Tanker, tomrom og rom for hjelpemaskineri med liten eller ingen
brannfare

Rom for hjelpemaskineri, lasterom, oljelasttanker og andre
oljetanker og andre lignende rom med moderat brannfare

Maskinrom og hovedbysser

Lagerrom, verksteder, penterier osv.

Andre rom der brannfarlige væsker oppbevares

A-60

A-60

A-60

A-60

A-0

A-0

A-60

A-60

A-60

A-0

A-0

A-15

A-0

A-30

(1)

A-60

A-30

A-60

A-60

A-0

A-0

A-15

A-15

A-15

A-0

A-0

A-0

A-0

A-30

(2)

A-60

A-15

A-60

A-60

A-0

A-0

A-15

A-15

A-0

A-0

A-0

A-0 (a)

A-0

A-15

(3)

A-60

A-60

A-60

A-60

A-0

A-0

A-60

A-60

A-60

A-0

A-0

A-60

A-0

A-0

(4)

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

—

—

A-0

A-0

A-0

(5)

A-30

A-15

A-60

A-0

A-0

A-0

A-15

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

(6)

A-60

A-30

A-60

A-15

A-0

A-0

A-15

A-15

A-0

A-0

A-0

A-15

A-0

A-15

(7)

A-60

A-30

A-60

A-30

A-0

A-0

A-30

A-15

A-0

A-0

A-0

A-15

A-0

A-30

(8)

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

(9)

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-30

A-0 (a)

A-0

A-0 ( )
a

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

(11)

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

(10)

A-0

A-0

A-30 (a)

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-30

A-30

A-60

(12)

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

(13)

A-0

A-0

A-60

A-30

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-30

A-30

A-60

(14)

Noter til tabell 4.1 og 4.2
(a) Når tilstøtende rom er i samme nummerkategori og betegnelsen a forekommer, behøver det ikke monteres et skott eller dekk mellom slike rom dersom flaggstatens myndighet mener dette er unødvendig. For eksempel behøver det i kategori (12)
ikke kreves skott mellom en bysse og tilhørende penterier, forutsatt at penteriskottet og dekkene har samme brannmotstand som bysseavgrensningene. Det kreves likevel et skott mellom en bysse og et maskinrom selv om begge rom er i kategori
(12).
(b) Skipssiden til vannlinjen ved minste seilingsdypgående, overbygnings- og dekkshussider plassert under og i umiddelbar nærhet av redningsflåter og evakueringssklier kan reduseres til A-30.
(c) Når allment tilgjengelige toaletter er installert i sin helhet innenfor trapperommet, kan skottet til toalettet innenfor trapperommet ha brannmotstand i klasse «B».
(d) Når rom i kategori (6), (7), (8) og (9) i sin helhet er plassert innenfor den ytre omkretsen av mønstringsstasjonen, kan skott i disse rommene ha brannmotstand i klasse «B-0». Kontrollsteder for audio-, video- og lysinstallasjoner kan anses som del
av mønstringsstasjonen.

(1)

Kontrollstasjoner

Rom under ↓ Rom over→

Dekk som verken danner trinn i vertikale hovedsoner eller avgrenser horisontale soner

Tabell 4.2
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Brannmotstand for skott og dekk i nye skip som ikke fører mer enn 36 passasjerer, og eksisterende skip i
klasse B som fører mer enn 36 passasjerer (R 27)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SOM IKKE FØRER MER ENN 36 PASSASJERER, OG EKSISTERENDE
SKIP I KLASSE B SOM FØRER MER ENN 36 PASSASJERER:
.1

I tillegg til å overholde de særskilte bestemmelsene for brannmotstand for skott og dekk nevnt andre steder
i denne del skal skott og dekk minst ha en brannmotstand som fastsatt i tabell 5.1 og 5.2.
Ved godkjenning av konstruksjonsmessige forholdsregler for brannvern i nye skip skal det tas hensyn
til risikoen for overføring av varme mellom varmebroer ved skjæringslinjepunkter og der termiske
sperreinnretninger avsluttes.

.2

Følgende krav gjelder ved anvendelse av tabellene:
.1

Tabell 5.1 og 5.2 får anvendelse på henholdsvis skott og dekk som danner skille mellom tilstøtende
rom.

.2

For å kunne bestemme hvilken standard for brannmotstand som skal anvendes på skiller mellom
tilstøtende rom, blir slike rom klassifisert etter sin brannfare, som vist i kategori (1)‑(11) nedenfor.
Overskriften for hver kategori er ment å være mer typisk enn restriktiv. Tallet foran hver kategori viser
til den aktuelle kolonnen eller linjen i tabellene.
1)

2)

Kontrollstasjoner:
–

Rom som inneholder nødenergikilder for kraft og lys.

–

Styrehus og bestikk.

–

Rom som inneholder skipsradioutstyret.

–

Brannslokkingsrom, brannkontrollrom og branndeteksjonssteder.

–

Kontrollrom for framdriftsmaskineriet når dette ligger utenfor framdriftsmaskinrommet.

–

Rom som inneholder sentralisert brannalarmutstyr.

Korridorer:
–

3)

Rom i innredningen:
–

4)

5)

Passasjer- og besetningskorridorer og vestibyler.

Rom som definert i regel II-2/A/2.10, unntatt korridorer.

Trapper:
–

Innvendige trapper, heiser og rulletrapper (unntatt dem som i sin helhet ligger innenfor
maskinrom) med tilhørende rom og sjakter.

–

I den forbindelse anses en trapp som er lukket bare på ett dekk, som en del av det rom som
den ikke er atskilt fra ved en branndør.

Arbeidsrom (lav risiko):
–

Skap og lagerrom som ikke er innrettet for oppbevaring av brannfarlige væsker og med
mindre areal enn 4 m², samt tørkerom og vaskerom.

Nr. 12/603

Nr. 12/604
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6)

Maskinrom i kategori A:

–

7)

Andre maskinrom:

–

8)

Rom som definert i regel II-2/A/2.19.2, unntatt maskinrom i kategori A.

Lasterom:

–

9)

Rom som definert i regel II-2/A/2.19.1.

Alle rom som brukes til last (herunder tanker for oljelast) og sjakter og luker til slike rom,
unntatt spesiallasterom.

Arbeidsrom (høy risiko):

–

Bysser, penterier som inneholder kokeapparater, maling- og lamperom, skap og lagerrom
med areal på 4 m² eller mer, rom til oppbevaring av brannfarlige væsker samt andre
verksteder enn dem som er en del av maskinrom.

10) Åpent dekk:

–

Åpne plasser på dekk og lukkede promenadedekk uten brannfare. Luftrom (områder utenfor
overbygning og dekkshus).

11) Spesiallasterom:

–

Rom som definert i regel II-2/A/2.18.

.3

Ved bestemmelse av den brannmotstand som skal anvendes på avgrensningen mellom to rom innenfor
en vertikal hovedsone eller horisontal sone som ikke er beskyttet av et automatisk sprinklersystem i
samsvar med bestemmelsene i regel II-2/A/8, eller mellom slike soner der ingen av dem er beskyttet på
denne måten, får den høyeste av de to verdier angitt i tabellene anvendelse.

.4

Ved bestemmelse av den brannmotstand som skal anvendes på avgrensningen mellom to rom innenfor
en vertikal hovedsone eller horisontal sone som er beskyttet av et automatisk sprinklersystem i samsvar
med bestemmelsene i regel II-2/A/8, eller mellom slike soner der begge er beskyttet på denne måten,
får den laveste av de to verdier angitt i tabellene anvendelse. Dersom en sone med sprinklersystem
støter opp til en sone uten sprinklersystem innenfor rom i innredningen og arbeidsrom, skal den høyeste
av de verdier som er oppgitt i tabellene, anvendes på skillet mellom sonene.

.3

Gjennomgående takkledninger eller garneringer i klasse «B» i forbindelse med de aktuelle dekk eller skott
kan godtas som helt eller delvis å bidra til den påbudte isolasjon og motstandsdyktighet for et skille.

.4

Utvendige avgrensninger som etter regel 1.1 skal være av stål eller annet likeverdig materiale, kan bores
hull i for montering av vinduer og lysventiler, forutsatt at det ikke andre steder i denne del er et krav at slike
avgrensninger skal ha brannmotstand i klasse «A». Likeledes kan dører i slike avgrensninger som ikke er
påbudt å ha brannmotstand i klasse «A», være av materiale til tilfredshet for flaggstatens myndighet.

25.2.2016

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Kontrollstasjoner

Korridorer

Rom i innredningen

Trapper

Ikke-definerte arbeidsrom (lav risiko)

Maskinrom i kategori A

Andre maskinrom

Lasterom

Arbeidsrom (høy risiko)

Åpent dekk

Spesiallasterom

Rom

A-0 (c)

(1)

C (e)

A-0

(2)

C (e)

B-0 (e)

A-60

(3)

B-0 (e)

B-0 (e)
C (e)

A-0 (a)

B-0 (e)

B-0 (e)

A-15

(5)

A-0 (a)

B-0 (e)

A-0 (a)

B-0 (e)

A-0 (a)

A-0

(4)

(*)

A-60

A-60

A-60

A-60

A-60

(6)

Brannmotstand for skott som skiller tilstøtende rom

Tabell 5.1

A-0 (b)

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-15

(7)

A-0 (b)

A-0

()
*

A-0

A-60

A-0

A-0 (d)

A-15

A-0 (d)

A-15

A-0 (d)

A-15

A-60

(9)

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-60

(8)

(*)

()
*

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(10)

A-0

A-0

A-30

A-0

A-0

A-60

A-0

A-15

A-0 (d)

A-30

A-15

A-60

(11)
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Nr. 12/605

(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(10)
(11)

Korridorer

Rom i innredningen

Trapper

Arbeidsrom (lav risiko)

Maskinrom i kategori A

Andre maskinrom

Lasterom

Arbeidsrom (høy risiko)

Åpent dekk

Spesiallasterom

A-60

(*)

A-60

A-60

A-15

A-60

A-15

A-0

A-60

A-0

A-0

(1)

A-15
A-0 (d)

A-30

(*)

A-0 (d)

A-0 (d)
(*)

A-30

A-0

A-0

A-60

A-0

A-0

(*)

(*)

A-0

(3)

A-30

A-0

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

(*)

A-0

(2)

A-15

(*)

A-0 (d)

A-30

A-0

A-0

A-60

A-0

(*)

A-0

A-0

A-0

(4)

A-0

(*)

A-0

A-0

A-0

A-60

(*)

A-0

(*)

(*)

A-0

(5)

A-0

()

A-30

(*)

A-60

A-0

A-0

A-0

(*)

A-0

A-0

A-0

(*)

A-0

(*)

A-30

*

A-60 ( )
f

()
*

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

(8)

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

(7)

A-60

A-60

A-60

A-60

A-60

(6)

A-30

(*)

A-0

A-0

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

(9)

A-0

—

( *)

( *)

()
*

()
*

( *)

( *)

( *)

( *)

( *)

(10)

A-0

A-0

A-30

A-0

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0 (d)

A-30

A-0

A-30

(11)

Noter til tabell 5.1 og 5.2
(a) Avklaring av hva som gjelder, framgår av regel II-2/B/3 og 8.
(b) Dersom rom er i samme tallkategori og betegnelsen b forekommer, kreves skott eller dekk av klasse som vist i tabellen bare når de tilstøtende rommene er for forskjellig formål, f.eks. i kategori (9). For en bysse som støter til en bysse, kreves ikke
skott, men for en bysse som støter mot et malingrom, kreves et «A-0»-skott.
(c) Skott som skiller styrehus og bestikklugar fra hverandre, kan være av «B-0»-standard.
(d) Se nr. .2.3 og .2.4 i denne regel.
(e) Ved anvendelse av regel 2.1.2 skal «B-0» og «C», når de forekommer i tabell 5.1, leses som «A-0».
(f) Brannisolasjon behøver ikke monteres dersom maskinrom i kategori (7) har liten eller ingen brannfare.
(*) Når en stjerne forekommer i tabellene, skal skillet være av stål eller annet likeverdig materiale, men behøver ikke være av klasse «A»-standard. I skip bygd 1. januar 2003 eller senere der det i et annet dekk enn dekk i rom av i kategori 10) bores
hull for innføring av elektriske kabler, rør og ventilasjonskanaler, skal slike gjennomføringer gjøres tette for å forhindre bevegelse av flammer og røyk. Skiller mellom kontrollstasjoner (nødgeneratorer) og åpent dekk kan ha luftinntaksåpninger
uten lukkemidler, med mindre det er montert et fast brannslokkingssystem for gass. Ved anvendelse av regel II-2/B/2.1.2 skal en stjerne, når den forekommer i tabell 5.2, unntatt i kategori (8) og (10), leses som «A-0».

(1)

Kontrollstasjoner

Rom under ↓ Rom over→

Brannmotstand for dekk som skiller tilstøtende rom

Tabell 5.2

Nr. 12/606
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Rømningsveier (R 28)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.1

Fra alle passasjer- og besetningsrom og fra alle rom der besetningen vanligvis arbeider, unntatt maskinrom,
skal det være innrettet trapper, leidere, korridorer og dører for å gi hurtig atkomst til dekket der innskiping
i livbåter og redningsflåter foregår. Særlig skal følgende bestemmelser overholdes:

.1

Under skottdekket skal det være to rømningsveier, hvorav minst én er uavhengig av vanntette dører,
fra hver vanntette avdeling eller lignende begrenset rom eller gruppe av rom. Unntaksvis kan den ene
utgangen sløyfes, forutsatt at det tas behørig hensyn til rommenes art og beliggenhet og til det antall
personer som normalt vil kunne arbeide der.

I slike tilfeller skal den eneste rømningsveien garantere sikker rømning.

For skip bygd 1. januar 2003 eller senere kan dispensasjonen foran gis bare for besetningsrom
som bare benyttes leilighetsvis, og i så fall skal den nødvendige rømningsveien være uavhengig av
vanntette dører.

.2

Over skottdekket skal det være minst to rømningsveier fra hver vertikale hovedsone eller lignende
begrenset rom eller gruppe av rom, og minst én av dem skal gi atkomst til en trapp som danner en
vertikal utgang.

.3

Dersom radiotelegrafstasjonen ikke har direkte atkomst til åpent dekk, skal det være to rømningsveier
fra eller atkomster til en slik stasjon, der én av disse kan være en lysventil eller et vindu med
tilstrekkelig størrelse eller andre midler.

.4

På eksisterende skip i klasse B skal lengden av en korridor eller del av en korridor som det er bare én
rømningsvei fra, ikke overstige

.1 5 meter for skip bygd 1. oktober 1994 eller senere,

.2 13 meter for skip bygd før 1. oktober 1994 som fører mer enn 36 passasjerer, og

.3 7 meter for skip bygd før 1. oktober 1994 som fører høyst 36 passasjerer.

På nye skip i klasse A, B, C og D med lengde 24 meter og mer er det forbudt med en korridor,
vestibyle eller del av en korridor som det er bare én rømningsvei fra.

Blindkorridorer i arbeidsområder som er nødvendig for skipets praktiske bruk, som brennoljestasjoner
og tverrskips forsyningskorridorer, skal kunne tillates, forutsatt at slike blindkorridorer er atskilt fra
besetningsinnredningen og ikke er tilgjengelig fra passasjerinnredningen. En del av en korridor som
har en dybde som ikke overstiger dens bredde, anses som en recess eller lokal forlengelse og er tillatt.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D MED LENGDE 24 METER OG MER, BYGD FØR 1. JANUAR 2003:
.5

Minst én av rømningsveiene som er påbudt etter nr. .1.1 og .1.2, skal bestå av en lett tilgjengelig,
innelukket trapp som skal gi sammenhengende brannbeskyttelse fra det nivå der den begynner, og til
vedkommende dekk med innskiping i livbåter og redningsflåter, eller til det øverste dekket dersom
innskipingsdekket ikke strekker seg til den aktuelle vertikale hovedsonen.

I sistnevnte tilfelle skal det finnes direkte atkomst til innskipingsdekket via utvendige, åpne trapper
og passasjer som skal ha nødbelysning i samsvar med regel III/5.3 og gangflater med sklisikkert
underlag. Avgrensninger som vender mot utvendige, åpne trapper og passasjer som utgjør en del av
en rømningsvei, skal være slik beskyttet at en brann i et innelukket rom bak slike avgrensninger ikke
vil hindre rømning til innskipingsstasjonene.

Nr. 12/607
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Bredden, antallet og sammenhengen i rømningsveiene skal være som følger:
.1 Trapper skal ha fri bredde på minst 900 mm, dersom dette er rimelig og praktisk og til
medlemsstatens tilfredshet, men skal ikke i noe tilfelle være mindre enn 600 mm. Trapper skal
være utstyrt med håndlister på hver side. Den minste frie bredden av trapper skal økes med 10 mm
for hver person utover 90 personer. Den største frie bredden mellom rekkverk der trappene er
bredere enn 900 mm, skal være 1 800 mm. Det samlede antall personer som skal evakueres
gjennom slike trapper, skal forutsettes å være to tredeler av besetningen og det samlede antall
passasjerer i områdene som betjenes av slike trapper. Bredden av trappene skal minst være i
samsvar med standardene fastsatt i IMO‑resolusjon A.757 (18).
.2 Alle trapper som er dimensjonert for mer enn 90 personer, skal ligge i skipets lengderetning.
.3 Dører og korridorer og mellomavsatser som inngår i rømningsveiene, skal være dimensjonert på
samme måte som trapper.
.4 Trapper skal ikke ha vertikal stigning på mer enn 3,5 meter uten å innbefatte en avsats, og skal
ikke ha en skråningsvinkel på mer enn 45°.
.5 Avsatser på hvert dekksnivå skal ikke ha areal på mindre enn 2 m² og skal øke med 1 m² for hver
tiende person utover 20 personer, men behøver ikke ha større areal enn 16 m², unntatt avsatser
som betjener fellesrom som har direkte atkomst til trapperommet.
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D MED LENGDE 24 METER OG MER, BYGD 1. JANUAR 2003
ELLER SENERE:
.5a Minst én av rømningsveiene som er påbudt etter nr. .1.1 og .1.2, skal bestå av en lett tilgjengelig,
innelukket trapp som skal gi sammenhengende brannbeskyttelse fra det nivå der den begynner og
til vedkommende dekk med innskiping i livbåter og redningsflåter, eller til det øverste værdekket
dersom innskipingsdekket ikke strekker seg til den aktuelle vertikale hovedsonen.
I sistnevnte tilfelle skal det finnes direkte atkomst til innskipingsdekket via utvendige, åpne trapper
og passasjer som skal ha nødbelysning i samsvar med regel III/5.3 og gangflater med sklisikkert
underlag. Avgrensninger som vender mot utvendige, åpne trapper og passasjer som utgjør en del av
en rømningsvei, og avgrensninger i en slik posisjon at dersom de svikter under brann, ville rømning
til innskipingsdekket hindres, skal ha en brannmotstand, herunder isolasjonsverdier, som er i samsvar
med tabell 4.1‑5.2.
Bredden, antallet og sammenhengen i rømningsveiene skal være i samsvar med kravene i «Regelverk
for brannsikkerhetssystem».
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD FØR 1. JANUAR 2003 SAMT EKSISTERENDE SKIP I
KLASSE B:
.6

Det skal finnes tilfredsstillende beskyttelse av atkomst fra trapperom til områder der innskiping i
livbåter og redningsflåter foregår.

SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:
.6a Det skal finnes beskyttelse av atkomst fra trapperom til områder der innskiping i livbåter og
redningsflåter foregår, enten direkte eller gjennom beskyttede interne veier med de verdier for
brannmotstand og isolasjon for trapperom som er fastsatt i tabell 4.1‑5.2.
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:
.7

I tillegg til nødbelysningen som er påbudt etter regel II-1/D/3 og III/5.3, skal rømningsveier, herunder
trapper og utganger, være merket med belysning eller lysende striper plassert ikke mer enn 0,3 meter
over dekket, langs hele rømningsveien, herunder ved hjørner og i kryss. Merkingen skal gjøre det
mulig for passasjerene å oppdage alle rømningsveier og hurtig gjenkjenne rømningsutgangene.
Dersom det brukes elektrisk belysning, skal den være forsynt fra nødkraftkilden og skal være slik
innrettet at svikt i ett enkelt lys eller brudd i en lysende stripe ikke vil føre til at merkingen blir uten
virkning. I tillegg skal alle skilt i rømningsveien og merking av steder der brannslokkingsutstyr er
plassert, være av selvlysende materiale eller merket med belysning. Flaggstatens myndighet skal
sikre at slik belysning eller lysende utstyr er vurdert, prøvd og anvendt i samsvar med retningslinjer
fastsatt i IMO-resolusjon A.752 (18).
Når det gjelder nye skip i klasse B, C og D bygd 1. januar 2003 eller senere skal imidlertid flaggstatens
myndighet sikre at slik belysning eller lysende utstyr er vurdert, prøvd og anvendt i samsvar med
retningslinjer fastsatt i samsvar med «Regelverk for brannsikkerhetssystem».
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SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:
.8

I skip som fører mer enn 36 passasjerer, får bestemmelsen i nr. .1.7 i denne regel anvendelse også på
besetningsinnredningene.

.9

Dører som normalt er låst, men som utgjør en del av en rømningsvei.
.1 Lugardører skal kunne åpnes fra innsiden uten bruk av nøkkel.
Det skal heller ikke finnes dører langs den fastsatte rømningsveien som ved bevegelse i
rømningsretningen må åpnes med nøkkel.
.2 Rømningsdører fra fellesrom som normalt er stengt, skal utstyres med et middel for hurtig åpning.
Dette skal bestå av en dørlåsmekanisme med en innretning som frigjør reilen når den utsettes for
trykk i rømningsretningen. Hurtigåpningsmekanismer skal konstrueres og installeres til tilfredshet
for flaggstatens myndighet, og skal særlig
.2.1 bestå av stenger eller paneler der aktiveringsdelen strekker seg over minst halvparten av
dørbladets bredde, minst 760 mm og høyst 1 120 mm over dekket,
.2.2 frigjøre reilen når det anvendes en kraft på høyst 67 N, og
.2.3 ikke være utstyrt med noen låseinnretning, skrue eller annen innretning som hindrer at reilen
løser ut når det legges trykk på utløserinnretningen.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.2

.1

I spesiallasterom skal antall og plassering av rømningsveier både under og over skottdekket være til
tilfredshet for flaggstatens myndighet, og generelt skal sikkerhet for atkomst til innskipingsdekket
tilsvare minst det som er fastsatt i nr. .1.1, .1.2, .1.5 og .1.6.

		I nye skip i klasse B, C og D bygd 1. januar 2003 eller senere skal slike rom utstyres med avmerkede
gangbaner til rømningsveiene med en bredde på minst 600 mm, og disse avmerkede gangbanene
langskips skal, når det er rimelig og praktisk mulig, være hevet minst 150 mm over dekksoverflaten.
Parkering for kjøretøyer skal være slik innrettet at disse gangbanene til enhver tid holdes frie.
.2

En av rømningsveiene fra maskinrom der besetningen normalt er i arbeid, skal ikke gå via
spesiallasterom.

.3

Heisbare ramper for på- og avkjøring til/fra plattformdekk må ikke kunne blokkere de godkjente
rømningsveiene når de er i senket stilling.

.3.1 Det skal finnes to rømningsveier fra hvert maskinrom. Særlig skal følgende bestemmelser overholdes:
.1 Dersom rommet ligger under skottdekket, skal de to rømningsveiene bestå av enten
.1 to sett stålleidere plassert så langt fra hverandre som mulig som fører til dører i den øvre delen
av rommet med tilsvarende avstand, og som gir atkomst til vedkommende dekk for innskiping i
livbåter og redningsflåter. På nye skip skal én av disse leiderne gi sammenhengende beskyttelse
mot brann fra den nedre delen av rommet til et sikkert sted utenfor rommet. I nye skip i klasse
B, C og D bygd 1. januar 2003 eller senere skal denne leideren være plassert inne i en beskyttet
omslutning som overholder regel II2/B/4, kategori (2) eller II2/B/5, kategori (4), fra den nedre
delen av rommet den skal brukes i, til en sikker posisjon utenfor rommet. Selvlukkende branndører
med samme standarder for brannmotstand skal monteres i innebygningen. Leideren skal monteres
slik at det ikke overføres varme til omslutningen gjennom uisolerte festepunkter. Den beskyttede
omslutningen skal ha innvendige minstedimensjoner på minst 800 mm × 800 mm og skal være
utstyrt med nødlys, eller
.2 en stålleider som fører til en dør som gir atkomst til innskipingsdekket, og i tillegg, i den nedre
delen av rommet og på et sted godt atskilt fra nevnte leider, skal det være en ståldør som kan
betjenes fra begge sider, og som gir atkomst til en sikker rømningsvei fra nedre del av rommet til
innskipingsdekket.
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.2 Dersom rommet ligger over skottdekket, skal de to rømningsveiene være plassert lengst mulig fra
hverandre, og dørene som fører fra disse rømningsveiene, skal være slik plassert at de gir atkomst til
vedkommende innskipingsdekk for livbåter og redningsflåter. Dersom det er nødvendig å bruke leidere
i slike rømningsveier, skal de være laget av stål.
NYE SKIP I KLASSE A, B, C OG D:
.3 Fra rom til overvåking av driften av maskineriet og fra arbeidsstasjoner skal det være minst to
rømningsveier, og én av dem skal være uavhengig av maskinrommet og gi atkomst til innskipingsdekket.
.4 Undersiden av trapper i maskinrom skal være skjermet.
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.3.2 På skip med lengde på mindre enn 24 meter kan flaggstatens myndighet tillate at en rømningsvei i
maskinrom sløyfes, idet det tas hensyn til bredden til og innretningen av den øvre delen av rommet.
På skip med lengde 24 meter og mer kan flaggstatens myndighet tillate at én av rømningsveiene fra
et hvilket som helst slikt rom sløyfes, forutsatt at enten en dør eller en stålleider gir sikker fluktvei til
innskipingsdekket, idet det tas hensyn til rommets art og plassering og til om det normalt arbeider personer
i rommet. I nye skip i klasse B, C og D bygd 1. januar 2003 eller senere skal det, dersom nødstyreplassen
er plassert i styremaskinrommet, finnes en annen rømningsvei derfra, med mindre det er direkte atkomst til
åpent dekk fra styremaskinrommet.
.3.3 Det skal finnes to rømningsveier fra et maskinkontrollrom beliggende innenfor et maskinrom, og minst én
av disse skal gi sammenhengende beskyttelse mot brann til et sikkert sted utenfor maskinrommet.
.4

Ikke i noe tilfelle skal heiser anses å være en del av en påbudt rømningsvei.

.5

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B MED LENGDE 40
METER OG MER:
.1 Pusteutstyr for nødrømning skal finnes i samsvar med «Regelverk for brannsikkerhetssystem».
.2 Minst to enheter pusteutstyr for nødrømning skal finnes i hver vertikale hovedsone.
.3 I skip som fører mer enn 36 passasjerer skal det dessuten i hver vertikale hovedsone finnes to enheter
pusteutstyr i tillegg til dem som kreves etter nr. .5.2.
.4 Nr. .5.2 og .5.3 gjelder imidlertid ikke trapperom som utgjør egne vertikale hovedsoner og for de
vertikale hovedsonene i for- eller akterenden av et skip som ikke inneholder rom i kategoriene (6), (7),
(8) eller (12), som definert i regel II‑2/B/4.
.5 I maskinrom skal pusteutstyr for nødrømning være plassert klart til bruk på lett synlige steder som
når som helst kan nås raskt og enkelt i tilfelle av brann. Ved plassering av pusteutstyr for nødrømning
skal det tas hensyn til utformingen av maskinrommet og antallet personer som normalt arbeider i dette
rommet.
.6 Det vises til retningslinjene for ytelse, plassering, bruk og vedlikehold av pusteutstyr for nødrømning i
MSC/Circ.849.
.7 Antall og plassering av slikt utstyr skal angis på brannkontrolltegningene som fastsatt i henhold til
regel II‑2/A/13.

6-1

Rømningsveier på roro-passasjerskip (R 28-1)
.1

KRAV SOM FÅR ANVENDELSE PÅ NYE RORO-PASSASJERSKIP I KLASSE B, C OG D SAMT
EKSISTERENDE RORO-PASSASJERSKIP SKIP I KLASSE B:

.1.1 Dette nummer får anvendelse på nye roro-passasjerskip i klasse B, C og D samt eksisterende roropassasjerskip i klasse B.
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.1.2 Det skal være montert håndlister eller andre holdemidler i alle korridorer langs hele rømningsveien, slik at
hele veien som fører til mønstrings- og innskipingsstasjoner så langt som mulig er utstyrt med uavbrutte
holdeinnretninger. Slike håndlister skal finnes på begge sider av korridorer i langsskipsretningen på mer
enn 1,8 meters bredde og i korridorer i tverrskipsretningen på mer enn én meters bredde. Det skal tas særlig
hensyn til behovet for å krysse vestibyler, atrier og andre store, åpne rom langs rømningsveier. Håndlister
og andre holdemidler skal ha slik styrke at de kan tåle en fordelt horisontal belastning på 750 N/m som
virker i retning av korridorens eller rommets midtpunkt, og en fordelt vertikal belastning på 750 N/m som
virker nedover. De to belastningene behøver ikke virke samtidig.

.1.3 Rømningsveier skal ikke sperres av møbler eller andre hindringer. Med unntak av bord og stoler som kan
flyttes for å skaffe åpen plass, skal skap og annet tungt inventar i fellesrom og langs rømningsveier være
fastgjort for å hindre forskyvning dersom skipet ruller eller krenger. Gulvbelegg skal også være fastgjort.
Når skipet er underveis, skal rømningsveiene holdes fri for hindringer som rengjøringstraller, sengetøy,
bagasje og kasser med varer.

.1.4 Det skal finnes rømningsveier fra alle rom på skipet der personer normalt oppholder seg, til en
mønstringsstasjon. Disse rømningsveiene skal være slik innrettet at de gir den mest direkte ruten som
er mulig til mønstringsstasjonen, og skal være merket med symboler for redningsutstyr og -innretninger
vedtatt av IMO ved resolusjon A.760(18) med endringer.

.1.5 Dersom innelukkede rom støter til åpent dekk, skal åpninger fra det innelukkede rommet til det åpne
dekket kunne brukes som nødutgang, dersom det er praktisk mulig.

.1.6 Dekk skal være løpende nummerert, med tanktopp eller laveste dekk som nummer «1». Disse numrene
skal ha en framtredende plassering på trappeavsatser og foran heiser. Dekk kan også ha navn, men
dekknummeret skal alltid være plassert sammen med navnet.

.1.7 Enkle tegninger med angivelsen «Du er her» og rømningsveier markert med piler skal være framtredende
plassert på innsiden av hver lugardør og i fellesrom. Tegningen skal vise rømningsretningen og skal være
korrekt orientert ut fra hvor i skipet den er plassert.

.1.8 Lugardører skal kunne åpnes fra innsiden uten bruk av nøkkel. Det skal heller ikke finnes dører langs den
fastsatte rømningsveien som ved bevegelse i rømningsretningen må åpnes med nøkkel.

.2

KRAV SOM FÅR ANVENDELSE PÅ NYE RORO-PASSASJERSKIP I KLASSE B, C OG D:

.2.1 De nederste 0,5 meter av skott og andre skillevegger som danner vertikale skiller langs rømningsveier,
skal kunne tåle en belastning på 750 N/m2 for at det skal være mulig å gå på dem når skipet har stor
krengevinkel.

.2.2 Rømningsveien fra lugarer til trapperom skal være så direkte som mulig, med et så lite antall
retningsendringer som mulig. Det skal ikke være nødvendig å gå fra den ene siden av skipet til den andre
for å komme til en rømningsvei. Det skal ikke være nødvendig å gå mer enn to dekk opp eller ned for å
komme til en mønstringsstasjon eller til åpent dekk fra noe passasjerrom.

.2.3 Det skal finnes utvendige veier fra åpent dekk nevnt i nr. .2.2 til innskipingsstasjonene for redningsfarkostene.

.3

KRAV SOM FÅR ANVENDELSE PÅ NYE RORO-PASSASJERSKIP I KLASSE B, C OG D BYGD
1. JULI 1999 ELLER SENERE:
For nye roro-passasjerskip i klasse B, C og D som er bygd 1. juli 1999 eller senere, skal rømningsveiene
vurderes ved en evakueringsanalyse tidlig i konstruksjonsprosessen. Analysen skal brukes til å kartlegge
og eliminere så langt som praktisk gjennomførbart, den trengsel som kan oppstå på grunn av passasjerers
og besetningsmedlemmers normale bevegelse langs rømningsveiene dersom skipet skal forlates, herunder
muligheten for at besetningen kan måtte bevege seg i motsatt retning av passasjerene. I tillegg skal
analysen brukes til å påvise at rømningsinnretningene er tilstrekkelig fleksible til å ta hensyn til at visse
rømningsveier, mønstringsstasjoner, innskipingsstasjoner eller redningsfarkoster kanskje ikke kan brukes
som følge av en ulykke.
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7

Gjennomføringer og åpninger i skiller i klasse «A» og «B» (R 30 og 31)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.1

Alle åpninger i skiller av klasse «A» skal være utstyrt med permanent festede lukkeinnretninger som skal
være like motstandsdyktige mot brann som skillene de er plassert i.

.2

Alle dører og dørkarmer i skiller av klasse «A» og innretningene til å sikre dem når de er lukket, skal ha en
motstandsdyktighet mot brann og mot inntrenging av røyk og flammer som, så langt som praktisk mulig,
tilsvarer den for de skott som dørene er plassert i. Slike dører og dørkarmer skal være bygd av stål eller
annet likeverdig materiale. Vanntette dører behøver ikke være isolert.

.3

Hver dør skal kunne åpnes og lukkes fra begge sider av skottet av én enkelt person.

.4

Branndører i skott i vertikale hovedsoner og trapperom, bortsett fra maskinelt betjente vanntette skyvedører
og dører som normalt er låst, skal oppfylle følgende krav:
.1 Dørene skal være selvlukkende og kunne lukkes med en krenging på inntil 3,5 grader mot lukkeretningen.
Dørenes lukkehastighet skal om nødvendig kunne styres for å unngå unødig fare for mennesker. På nye
skip skal den jevne lukkehastigheten være høyst 0,2 m/s og minst 0,1 m/s med skipet på rett kjøl.
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:
.2 Fjernstyrte skyvedører eller maskinelt betjente dører skal være utstyrt med en alarm som lyder i minst
5 sekunder, men høyst 10 sekunder før døren begynner å bevege seg, og som fortsetter å lyde til døren
er helt lukket. Dører som er konstruert for å åpne seg igjen når den møter en hindring, skal åpne seg
igjen tilstrekkelig til å gi fri passasje på minst 0,75 meter, men høyst én meter.
.3 Alle dører, unntatt branndører som normalt holdes lukket, skal kunne fjernutløses automatisk fra
kontinuerlig bemannede sentrale kontrollstasjoner, enten samtidig eller i grupper, og også enkeltvis fra
et sted på begge sider av døren. Det skal på brannkontrollpanelet i den kontinuerlig bemannede sentrale
kontrollstasjonen gis indikasjon på om hver av de fjernstyrte dørene er lukket. Utløsingsmekanismen
skal være slik konstruert at døren automatisk lukkes i tilfelle av feil i kontrollsystemet eller den sentrale
krafttilførselen. Utløsingsbryterne skal ha en på/av‑funksjon for å hindre at systemet tilbakestilles
automatisk. Kroker som holder dørene åpne, og som ikke kan utløses fra en sentral kontrollstasjon, er
forbudt.
.4 Lokale energiakkumulatorer for maskinelt betjente dører skal finnes i umiddelbar nærhet av dørene
for å gjøre det mulig å betjene dørene minst ti ganger (helt åpne og helt lukket) ved bruk av lokale
betjeningsinnretninger.
.5 På dobbelte pendeldører som utstyrt med smekklås som er nødvendig for brannmotstanden, skal låsen
aktiveres automatisk når dørene utløses av systemet.
.6 Dører som gir direkte atkomst til spesiallasterom og som er maskinelt betjente og lukkes automatisk,
behøver ikke være utstyrt med alarm og fjernutløsingsmekanisme som påkrevd i nr. .4.2 og .4.3.

SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:
I stedet for nr. .4 får nr. .4a anvendelse:
.4a Branndører i skott i vertikale hovedsoner, bysseavgrensninger og trapperom, bortsett fra maskinelt betjente
vanntette dører og dører som normalt er låst, skal oppfylle følgende krav:
.1

Dørene skal være selvlukkende og kunne lukkes mot en krenging på inntil 3,5 grader mot
lukkeretningen.

.2

Den tilnærmede lukketiden for hengslede branndører skal ikke være mer enn 40 sekunder og ikke
mindre enn 10 sekunder fra de begynner å bevege seg, med skipet på rett kjøl. Den tilnærmet jevne
lukkehastigheten for skyvebranndører skal være høyst 0,2 m/s og minst 0,1 m/s med skipet på rett
kjøl.

.3

Dørene skal kunne fjernutløses fra kontinuerlig bemannede sentrale kontrollstasjoner, enten samtidig
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eller i grupper, og skal også kunne fjernutløses enkeltvis fra et sted på begge sider av døren.
Utløsingsbryterne skal ha en på/av‑funksjon for å hindre at systemet tilbakestilles automatisk.
.4

Kroker som holder dørene åpne, og som ikke kan utløses fra en sentral kontrollstasjon, er forbudt.

.5

En dør som lukkes med fjernbetjening fra den sentrale kontrollstasjonen, skal kunne åpnes igjen ved
hjelp av lokal betjening fra begge sider av døren. Etter å ha vært åpnet lokalt skal døren lukkes igjen
automatisk.

.6

Det skal på branndørens kontrollpanel i den kontinuerlig bemannede sentrale kontrollstasjonen gis
indikasjon på om hver av de fjernutløste dørene er lukket.

.7

Utløsingsmekanismen skal være konstruert slik at døren automatisk lukkes i tilfelle av feil i
kontrollsystemet eller den sentrale krafttilførselen.

.8

Lokale energiakkumulatorer for maskinelt betjente dører skal finnes i umiddelbar nærhet av dørene
for å gjøre det mulig å betjene dørene minst ti ganger etter feil i kontrollsystemet eller den sentrale
krafttilførselen (helt åpne og helt lukket) ved bruk av lokale betjeningsinnretninger.

.9

Svikt i kontrollsystemet eller den sentrale krafttilførselen ved en dør skal ikke hindre at de andre
dørene fungerer på en sikker måte.

.10 Fjernutløste skyvedører eller maskinelt betjente dører skal være utstyrt med en alarm som lyder i
minst 5 sekunder, men høyst 10 sekunder etter at døren er utløst fra den sentrale kontrollstasjonen, og
før døren begynner å bevege seg, og som fortsetter å lyde til døren er helt lukket.
.11 En dør som er konstruert for å åpne seg igjen når den møter en hindring, skal åpne seg igjen, men ikke
mer enn én meter fra kontaktpunktet.
.12 På dobbelte pendeldører som er utstyrt med en smekklås som er nødvendig for brannmotstanden, skal
låsen aktiveres automatisk av dørene når de utløses av betjeningssystemet.
.13 Dører som gir direkte atkomst til spesiallasterom, og som er maskinelt betjent og lukkes automatisk,
behøver ikke være utstyrt med alarmer og fjernutløsingsmekanismer som påkrevd i nr. .3 og .10.
.14 Komponentene i det lokale betjeningssystemet skal være tilgjengelige for vedlikehold og justering.
.15 Maskinelt betjente dører skal være utstyrt med et betjeningssystem av godkjent type som skal kunne
benyttes i tilfelle av brann, som fastsatt i samsvar med «Regelverk for brannprøvingsmetoder». Dette
systemet skal oppfylle følgende krav:
.15.1 Betjeningssystemet skal kunne aktivere døren ved en temperatur på minst 200 °C i minst
60 minutter ved normal krafttilførsel.
.15.2 Krafttilførselen til alle andre dører der det ikke er brann, skal ikke påvirkes.
.15.3 Ved temperaturer som overstiger 200 °C skal betjeningssystemet være automatisk isolert fra
krafttilførselen og skal kunne holde døren lukket opptil minst 945 °C.
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:
.5

Kravene til brannmotstand i klasse «A» for et skips ytre avgrensninger får ikke anvendelse på skillevegger
av glass, vinduer og lysventiler, forutsatt at det ikke finnes noe krav om at slike avgrensninger skal ha
brannmotstand i klasse «A» i henhold til regel 10. Likeledes får kravene til brannmotstand i klasse «A»
ikke anvendelse på utvendige dører i overbygninger og dekkshus.
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SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:
I stedet for nr. .5 får nr. .5a anvendelse:
.5a Kravene til brannmotstand i klasse «A» for et skips ytre avgrensninger får ikke anvendelse på skillevegger
av glass, vinduer og lysventiler, forutsatt at det ikke finnes noe krav om at slike avgrensninger skal ha
brannmotstand i klasse «A» i henhold til regel 10.
Kravene til brannmotstand i klasse «A» for et skips ytre avgrensninger får ikke anvendelse på utvendige
dører, bortsett fra utvendige dører i overbygning og dekkshus som vender ut mot redningsutstyr,
innskipingsstasjoner og utvendige mønstringsstasjonsområder, utvendige trapper og åpne dekk som
benyttes som rømningsveier. Dører til trapperom behøver ikke oppfylle dette kravet.
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:
.6

Bortsett fra for vanntette dører, værtette dører (delvis vanntette dører), dører som fører til åpent dekk, og
dører som må være rimelig gasstette, skal alle dører i klasse «A» i trapperom, fellesrom og skott i vertikale
hovedsoner i rømningsveier være utstyrt med en selvlukkende slangeåpning som med hensyn til materiale,
konstruksjon og brannmotstand er likeverdig med døren den er installert i, og skal ha en fri åpning på
150 mm² med døren lukket og være plassert i dørens nedre kant, på motsatt side fra dørhengslene, eller, for
skyvedører, nærmest åpningen.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.7

Dører og dørkarmer i skiller av klasse «B» og lukkeinnretningene deres skal gi en lukkemetode som er
like motstandsdyktig mot brann som skillene, med det unntak at ventilasjonsåpninger kan tillates i den
nedre delen av slike dører. Når det er slike åpninger i eller under en dør, skal det samlede nettoareal av
enhver slik åpning eller åpninger ikke være større enn 0,05 m². Som et alternativ er det tillatt med en ikkebrennbar ventilasjonskanal mellom lugaren og korridoren, plassert under sanitærenheten, når kanalens
tverrsnittsareal ikke overstiger 0,05 m2. Alle ventilasjonsåpninger skal være utstyrt med en rist av ikkebrennbart materiale. Dørene skal være ikke-brennbare.

.7.1 Av hensyn til støyreduksjon kan myndigheten som likeverdig løsning tillate dører med innebygd
ventilasjonslydsluse med åpning nederst på én side av døren og øverst på den andre siden, forutsatt at
følgende bestemmelser oppfylles:
.1 Den øvre åpningen skal alltid vende mot korridoren og skal være utstyrt med et gitter av ikke-brennbart
materiale og et automatisk brannspjeld som aktiveres ved en temperatur på ca. 70 °C.
.2 Den nedre åpningen skal være utstyrt med et gitter av ikke-brennbart materiale.
.3 Dørene skal prøves i samsvar med resolusjon A.754 (18).
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:
.8

Lugardører i skiller av klasse «B» skal være av selvlukkende type. Innretninger som holder dørene åpne,
er ikke tillatt.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.9

8

Kravene til brannmotstand i klasse «B» for et skips ytre avgrensninger får ikke anvendelse på skillevegger
av glass, vinduer og lysventiler. Likeledes får kravene til brannmotstand i klasse «B» ikke anvendelse på
utvendige dører i overbygninger og dekkshus. For skip som fører færre enn 36 passasjerer, kan flaggstatens
myndighet tillate bruk av brennbare materialer i dører som skiller lugarer fra de enkelte innvendige
sanitærrom som dusjer.

Beskyttelse av trapper og heiser i rom i innredningen og arbeidsrom (R 29)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:
.1

Alle trapper skal være av stålkonstruksjon, unntatt der flaggstatens myndighet tillater bruk av annet
likeverdig materiale, og skal være innelukket av skiller av klasse «A», med effektive midler til lukking av
alle åpninger, med følgende unntak:
.1 En trapp som forbinder bare to dekk, behøver ikke være innelukket, forutsatt at dekkets
motstandsdyktighet sikres med forsvarlige skott eller dører i ett mellomdekksrom. Når en trapp er
innelukket bare på ett mellomdekk, skal trapperommet være beskyttet i samsvar med tabellene for dekk
i regel 4 og 5.
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.2 Trapper kan være montert uten trapperom i fellesrom, forutsatt at de i sin helhet ligger innenfor et slikt
fellesrom.
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.2

Trapperom skal ha direkte atkomst til korridorene og ha tilstrekkelig areal til å hindre trengsel, idet det tas
hensyn til det antall personer som vil kunne bruke dem i en nødssituasjon.
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D: Innenfor slike trapperom er det tillatt bare med allment tilgjengelige
toaletter, skap av ikke-brennbart materiale til oppbevaring av sikkerhetsutstyr og åpne informasjonsskranker.
Bare fellesrom, korridorer, allment tilgjengelige toaletter, spesiallasterom, andre rømningstrapper som
kreves etter regel II-2/B/6‑1.5 og utvendige arealer kan ha direkte atkomst til slike trapperom.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.3

9

Heissjakter skal være slik montert at de hindrer bevegelse av røyk og flamme fra ett mellomdekk til et
annet, og skal være utstyrt med lukkemidler slik at det er mulig å kontrollere trekk og røyk.

Ventilasjonssystemer (R 32)
.1 Skip som fører mer enn 36 passasjerer:
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:
.1 Ventilasjonssystemet skal, i tillegg til nr. 1 i regel II/32 i SOLAS-konvensjonen av 1974, med den ordlyd
som gjaldt 17. mars 1998, også oppfylle kravene i nr. .2.2‑.2.6, .2.8 og .2.9 i denne regel.
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.2 I alminnelighet skal ventilasjonsvifter være slik plassert at kanalene til de forskjellige rommene holdes
innenfor den samme vertikale hovedsonen.
.3 Når ventilasjonssystemer er ført gjennom dekk, skal det i tillegg til de tiltak for dekkets brannmotstand
som er påbudt etter regel II‑2/A/12.1, treffes tiltak for å redusere sannsynligheten for at røyk og varme
gasser trenger fram fra et mellomdekksrom til et annet gjennom systemet. I tillegg til de isolasjonskrav
som er fastsatt i denne regel, skal vertikale kanaler om nødvendig være isolert som påbudt etter de
aktuelle tabeller i regel 4.
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:
.4 Ventilasjonskanaler skal være av følgende materialer:
.1 Kanaler med tverrsnittsareal på minst 0,075 m² og alle vertikale kanaler med forbindelse til mer enn
ett enkelt mellomdekksrom skal være av stål eller annet likeverdig materiale.
.2 Kanaler med tverrsnittsareal på under 0,075 m² med unntak av vertikale kanaler nevnt i nr. .1.4.1 skal
være av ikke-brennbare materialer. Dersom slike kanaler går gjennom skiller i klasse «A» eller «B»,
skal det tas behørig hensyn til å sikre skillets brannmotstand.
.3 Korte kanallengder som i alminnelighet ikke er mer enn 0,02 m² i tverrsnittsareal og heller ikke over
to meter lange, behøver ikke være av ikke-brennbare materialer, forutsatt at alle følgende vilkår er
oppfylt:
.1 Kanalen er av et materiale med lav brannfare til tilfredshet for flaggstatens myndighet,
.2 kanalen brukes bare i den avsluttende enden av ventilasjonssystemet, og
.3 kanalen er ikke plassert nærmere enn 600 mm målt i kanalens lengderetning fra en gjennomføring
i et skille av klasse «A» eller «B», herunder gjennomgående takkledninger av klasse «B».
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SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:
I stedet for nr. .1 får nr. .1a anvendelse:
.1a kanalen skal være av et materiale som har lav flammespredningsevne.
.5 Trapperom skal være ventilert og skal betjenes bare av et uavhengig vifte- og kanalsystem som ikke skal
betjene noen andre rom i ventilasjonssystemet.
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.6 All mekanisk ventilasjon med unntak av ventilasjon i maskinrom og lasterom og ethvert alternativt
system som måtte være påbudt etter nr. 9.2.6, skal være utstyrt med betjeningsinnretninger som er slik
gruppert at alle vifter kan stoppes fra en hvilken som helst av to atskilte plasser som skal ligge så langt fra
hverandre som praktisk mulig. Betjeningsinnretninger for den mekaniske ventilasjonen av maskinrom
skal også være slik gruppert at de kan betjenes fra to plasser, med én av disse plassert utenfor slike rom.
Vifter som betjener mekaniske ventilasjonssystemer for lasterom, skal kunne stoppes fra et sikkert sted
utenfor slike rom.
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:
.7 Dersom fellesrom strekker seg over tre eller flere åpne dekk og inneholder brennbare gjenstander som
møbler og innelukkede rom som butikker, kontorer og restauranter, skal rommet være utstyrt med et
røykavtrekkssystem. Røykavtrekkssystemet skal aktiveres av det påbudte røykdeteksjonssystemet og
skal kunne betjenes manuelt. Viftene skal ha slik størrelse at hele luftvolumet i rommet kan skiftes ut på
10 minutter eller mindre.
.8 Ventilasjonskanaler skal være utstyrt med inspeksjons- og rengjøringsluker med egnet plassering, når det
er rimelig og praktisk mulig.
.9 Avtrekkskanaler fra komfyrer i bysser der det vil kunne samle seg fett, skal oppfylle kravene i nr. .9.2.3.2.1
og .9.2.3.2.2 og skal være utstyrt med
.1 en fettutskiller som lett kan fjernes for rengjøring, med mindre det er montert et alternativt, godkjent
fettfjerningssystem,
.2 et brannspjeld plassert i den nedre enden av kanalen og som virker automatisk og har fjernbetjening,
og i tillegg et fjernbetjent brannspjeld plassert i den øvre enden av kanalen,
.3 en fastmontert innretning til brannslokking inne i kanalen,
.4 fjernbetjeningsinnretninger til å stenge av avtrekksvifter og tilførselsvifter, til å betjene brannspjeldene
nevnt i nr. .2 og til å betjene brannslokkingssystemet, og som skal være plassert på et sted nær
inngangen til byssen. Dersom det er installert et system med flere forgreninger, skal det finnes midler
til å stenge alle forgreningene som har avtrekk gjennom den samme hovedkanalen før det slippes et
brannslokkingsmiddel ut i systemet, og
.5 hensiktsmessig plasserte inspeksjons- og rengjøringsluker.
.2 Skip som ikke fører mer enn 36 passasjerer
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:
.1

Ventilasjonskanaler skal være av ikke-brennbart materiale. Korte kanallengder som i alminnelighet
ikke er mer enn to meter lange og ikke er mer enn 0,02 m² i tverrsnittsareal, behøver likevel ikke være
ikke-brennbare, forutsatt at alle følgende vilkår er oppfylt:
.1 Disse kanalene skal være av et materiale som flaggstatens myndighet mener har lav brannfare,
.2 de kan brukes bare i enden av ventilasjonsinnretningen, og
.3 de skal ikke være plassert nærmere enn 600 mm målt i kanalens lengderetning fra en åpning i et
skille av klasse «A» eller «B», herunder gjennomgående takkledninger av klasse «B».
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SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:
I stedet for nr. .1 får nr. .1a anvendelse:
.1a Disse kanalene skal være av et materiale som har lav flammespredningsevne.
.2a Når ventilasjonskanaler med et fritt tverrsnittsareal på mer enn 0,02 m² går gjennom skott eller dekk i
klasse «A», skal åpningene være fôret med en stålplatehylse med mindre kanalene som går gjennom
skottene eller dekkene, er av stål i nærheten av gjennomføringen gjennom dekket eller skottet, og
kanalene og hylsene skal på dette sted oppfylle følgende vilkår:
.1 Hylsene skal ha en tykkelse på minst 3 mm og en lengde på minst 900 mm. Ved gjennomføring
gjennom skott, skal denne lengden helst være fordelt med 450 mm på hver side av skottet. Disse
kanalene, eller hylser som fôrer slike kanaler, skal ha brannisolasjon. Isolasjonen skal ha minst
samme brannmotstand som skottet eller dekket som kanalen går gjennom.
.2 Kanaler med et fritt tverrsnittsareal på mer enn 0,075 m² skal, i tillegg til kravene i nr. .9.2.2.1,
være utstyrt med brannspjeld. Brannspjeldet skal fungere automatisk, men skal også kunne stenges
manuelt fra begge sider av skottet eller dekket. Spjeldet skal være utstyrt med en indikator som
viser om spjeldet er åpent eller stengt. Brannspjeld kreves likevel ikke der kanaler går gjennom
rom omgitt av skiller i klasse «A» uten å betjene disse rommene, forutsatt at kanalene har samme
brannmotstand som skillene de går gjennom. Brannspjeld skal være lett tilgjengelige. I nye skip i
klasse B, C og D bygd 1. januar 2003 eller senere der brannspjeld er plassert bak takkledninger eller
garneringer, skal disse takkledningene eller garneringene være utstyrt med en inspeksjonsdør med
et skilt som viser brannspjeldets identifikasjonsnummer. Brannspjeldets identifikasjonsnummer
skal også finnes på de nødvendige fjernbetjeningsinnretningene.
.2b I nye skip i klasse B, C og D bygd 1. januar 2003 eller senere der en tynnvegget kanal med et fritt
tverrsnittsareal på høyst 0,02 m2 passerer gjennom skott eller dekk i klasse «A», skal åpningen være
fôret med en stålplatehylse med en tykkelse på minst 3 mm og en lengde på minst 200 mm, helst delt
med 100 mm på hver side av skottet, eller, når det gjelder dekk, helt lagt på undersiden av dekket der
gjennomføringen er.
.3

Kanaler for ventilasjon av maskinrom, bysser, bildekk, roro-lasterom eller spesiallasterom skal ikke
gå gjennom rom i innredningen, arbeidsrom eller kontrollstasjoner, med mindre de oppfyller vilkårene
fastsatt i nr. .9.2.3.1.1‑.9.2.3.1.4 eller .9.2.3.2.1 og .9.2.3.2.2:
.1.1 Kanalene er av stål med tykkelse på minst 3 mm dersom bredden eller diameteren er inntil
300 mm, og på minst 5 mm dersom bredden eller diameteren er 760 mm eller mer; for slike
kanaler med bredde eller diameter mellom 300 mm og 760 mm skal tykkelsen bestemmes ved
interpolasjon,
.1.2 kanalene har hensiktsmessige støtter og avstiving,
.1.3 kanalene er utstyrt med automatiske brannspjeld nær skillene de går gjennom, og
.1.4 kanalene er isolert i samsvar med «A-60»-standard fra maskinrom, bysser, bildekk, roro-lasterom
eller spesiallasterom til et punkt minst 5 meter bortenfor hvert brannspjeld,
eller
.2.1 kanalene er laget av stål i samsvar med nr. .9.2.3.1.1 og .9.2.3.1.2, og
.2.2 kanalene er isolert i samsvar med «A-60»-standard i hele sin lengde i rom i innredningen,
arbeidsrom eller kontrollstasjoner.
Gjennomføringer i skiller i hovedsoner skal likevel også oppfylle kravene i nr. .9.2.8.
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I nye skip i klasse B, C og D bygd 1. januar 2003 eller senere skal ventilasjonssystemene for
maskinrom i kategori «A», kjøretøyrom, roro-lasterom, bysser, spesiallasterom og lasterom
generelt være atskilt fra hverandre og fra ventilasjonssystemene som betjener andre rom. Unntatt
er bysseventilasjonssystemer i passasjerskip som ikke fører mer enn 36 passasjerer, som ikke
behøver være fullstendig atskilt, men kan betjenes av separate kanaler fra en ventilasjonsenhet
som betjener andre rom. I alle tilfeller skal det være montert et automatisk brannspjeld i
bysseventilasjonskanalen nær ventilasjonsenheten.
.4

Kanaler for ventilasjon av rom i innredningen, arbeidsrom eller kontrollstasjoner skal ikke gå gjennom
maskinrom, bysser, bildekk, roro-lasterom eller spesiallasterom, med mindre de oppfyller vilkårene
fastsatt i nr. .9.2.4.1.1‑.9.2.4.1.3 eller .9.2.4.2.1 og .9.2.4.2.2:
.1.1 Kanaler som går gjennom maskinrom, bysse, bildekk, roro-lasterom eller spesiallasterom, er laget
av stål i samsvar med nr. .9.2.3.1.1 og .9.2.3.1.2,
.1.2 det er montert automatiske brannspjeld nær avgrensningene som de går gjennom, og
.1.3 motstandsdyktigheten til maskinrommets, byssens, bildekkets, roro-lasterommets eller
spesiallasterommets avgrensninger er opprettholdt ved gjennomføringen,
eller
.2.1 kanaler som går gjennom maskinrom, bysse, bildekk, roro-lasterom eller spesiallasterom, er laget
av stål i samsvar med bestemmelsene i nr. .9.2.3.1.1 og .9.2.3.1.2, og
.2.2 kanalene er isolert i samsvar med «A-60»-standard gjennom maskinrom, bysser, bildekk, rorolasterom eller spesiallasterom.
Gjennomføringer i skiller i hovedsoner skal likevel også oppfylle kravene i nr. .9.2.8.

.5

Ventilasjonskanaler med fritt tverrsnittsareal på mer enn 0,02 m² som går gjennom skott i klasse «B»,
skal være fôret med en stålplatehylse med lengde 900 mm, helst fordelt med 450 mm på hver side av
skottet, med mindre kanalen er laget av stål i denne lengden.

.6

På kontrollstasjoner utenfor maskinrom skal det treffes tiltak som er praktisk gjennomførbare, for å
sikre uavbrutt ventilasjon, sikt og fravær av røyk, slik at det i tilfelle av brann kan føres tilsyn med
maskineriet og utstyret der og det fortsatt kan fungere effektivt. Det skal finnes alternative og atskilte
midler for lufttilførsel, og luftinntak til de to tilførselskildene skal være slik plassert at risikoen for at
begge inntakene trekker inn røyk samtidig, reduseres mest mulig. Disse bestemmelsene behøver ikke
få anvendelse på kontrollstasjoner som ligger på, og som har åpning ut mot, et åpent dekk, eller dersom
lokale lukkeinnretninger ville være like effektive.

.7

Dersom de går gjennom rom i innredningen eller rom som inneholder brennbare materialer, skal
avtrekkskanalene fra komfyrer i bysser bestå av skiller i klasse «A». Hver avtrekkskanal skal være
utstyrt med:
.1 en fettutskiller som lett kan fjernes for rengjøring,
.2 et brannspjeld plassert i den nedre enden av kanalen,
.3 innretninger som kan betjenes fra byssen til å stoppe avtrekksviftene, og
.4 en fastmontert innretning til brannslokking inne i kanalen.

.8

Dersom det er nødvendig at en ventilasjonskanal går gjennom et skille i en vertikal hovedsone, skal
det være montert et sviktsikkert brannspjeld med automatisk lukking i umiddelbar nærhet av skillet.
Spjeldet skal også kunne lukkes manuelt fra begge sider av skillet. Betjeningsstedet skal være lett
tilgjengelig og merket med rød, lysreflekterende farge. Kanalen mellom skillet og spjeldet skal være av
stål eller annet likeverdig materiale og om nødvendig isolert i samsvar med kravene i regel II‑2/A/12.1.
Spjeldet skal minst på én side av skillet være utstyrt med en synlig indikator som viser om spjeldet er
åpent eller stengt.
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NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.9

Hovedinntakene og -uttakene fra alle ventilasjonssystemer skal kunne stenges fra utsiden av rommet
som ventileres.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:
.10 Mekanisk ventilasjon av rom i innredningen, arbeidsrom, lasterom, kontrollstasjoner og maskinrom
skal kunne stoppes fra et lett tilgjengelig sted utenfor rommet som ventileres. Dette stedet bør ikke
lett kunne bli isolert i tilfelle av brann i rommene som ventileres. Midlene til å stoppe den mekaniske
ventilasjonen av maskinrom skal være helt atskilt fra midlene til å stoppe ventilasjonen av andre rom.

.3 SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:
Følgende innretninger skal prøves i samsvar med IMOs «Regelverk for brannprøvingsmetoder»:
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.1

brannspjeld, herunder relevante betjeningsmidler, og

.2

kanalgjennomføringer i skiller i klasse «A». Når stålhylser er direkte sammenføyd med ventilasjonskanaler
ved hjelp av naglede eller påskrudde flenser eller ved sveising, er slik prøving ikke nødvendig.

Vinduer og lysventiler (R 33)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.1 Alle andre vinduer og lysventiler i skott i rom i innredningen, arbeidsrom og kontrollstasjoner enn dem
som omfattes av bestemmelsene i regel 7.5, skal være slik laget at motstandskravene til den skottype de er
montert i, oppfylles.

For skip i klasse B, C og D bygd 1. januar 2003 eller senere skal dette fastsettes i samsvar med «Regelverk
for brannprøvingsmetoder».

.2 Uten hensyn til kravene i tabellene i regel 4 og 5 skal alle vinduer og lysventiler i skott som skiller rom i
innredningen, arbeidsrom og kontrollstasjoner fra friluft, være laget med rammer av stål eller annet egnet
materiale. Glasset skal være montert i metallramme eller -vinkel.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SOM FØRER MER ENN 36 PASSASJERER:
.3 Vinduer som vender ut mot redningsutstyr, innskipingsområder og mønstringsstasjoner, utvendige trapper
og åpne dekk som brukes som rømningsveier, og vinduer som ligger under innskipingsområder for
redningsflåter og evakueringssklier, skal ha brannmotstand i samsvar med kravene i tabellene i regel 4.
Dersom det finnes egne automatiske sprinklerhoder for vinduer, kan A-0-vinduer godtas som likeverdige.

På skip i klasse B, C og D bygd 1. januar 2003 eller senere, må de egne automatiske sprinklerhodene enten
være

.1 egne sprinklerhoder plassert over vinduene og installert i tillegg til de konvensjonelle taksprinklerne,
eller

.2 konvensjonelle taksprinklerhoder slik plassert at vinduet er beskyttet med en gjennomsnittlig vanntilførsel
på minst 5 liter/m2 per minutt, og det ekstra vindusområdet omfattes av beregningen av området som
dekkes.

Vinduer plassert i skipets side under innskipingsområdene for livbåter, skal ha en brannmotstand som minst
tilsvarer «A-0»-standarden.
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NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SOM IKKE FØRER MER ENN 36 PASSASJERER, SAMT EKSISTERENDE
SKIP I KLASSE B:
.4 Uten hensyn til kravene i tabellene i regel II‑2/B/5 skal det tas særlig hensyn til brannmotstanden for
vinduer som vender ut mot åpne eller innelukkede innskipingsområder for livbåter og redningsflåter, og til
brannmotstanden for vinduer plassert under slike områder i en slik posisjon at det vil hindre utsetting av eller
innskiping i livbåter eller redningsflåter dersom vinduene svikter under en brann.
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Begrenset bruk av brennbare materialer (R 34)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:
.1

Med unntak av lasterom, postrom, bagasjerom eller kjølerom i arbeidsrom skal alle kledninger, underlag,
sperrer mot trekk, takkledninger og isolasjoner være av ikke-brennbart materiale. Delskott eller dekk som
brukes til å dele opp et rom for nytteformål eller for utsmykningsformål, skal også være av ikke-brennbart
materiale.

.2

Sperresjikt for damp og lim som brukes i forbindelse med isolasjon for kjøleanlegg, samt isolasjon på
tilhørende rørarmatur behøver ikke være ikke-brennbare, men de skal brukes i så liten utstrekning som
mulig, og deres udekkede overflater skal ha en motstandsdyktighet mot flammespredning i samsvar med
prøvingsmetoden i IMO-resolusjon A.653 (16).
SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:
I stedet for nr. .2 får nr. .2a anvendelse:
.2a Sperresjikt for damp og lim som brukes i forbindelse med isolasjon for kjøleanlegg, samt isolasjon
på tilhørende rørarmatur, behøver ikke være ikke-brennbare, men de skal brukes i så liten utstrekning
som mulig, og deres udekkede overflater skal ha lav flammespredningsevne.

.3

Følgende overflater skal ha lav flammespredningsevne:
.1 Utsatte overflater i korridorer og trapperom og på skott, på kledning på skillevegger og takkledninger i
alle rom i innredningen, og arbeidsrom og kontrollstasjoner.
.2 Innelukkede eller utilgjengelige rom i innredningen, arbeidsrom og kontrollstasjoner.

.4

Det samlede volum av brennbare belegg, listverk, dekorasjoner og finér i ethvert rom i innredningen og
arbeidsrom skal ikke overstige et volum tilsvarende 2,5 mm finér på den sammenlagte overflate av vegger
og tak. Møbler festet til garneringer, skott eller dekk behøver ikke tas med i beregningen av det samlede
volumet av brennbare materialer.
Når det gjelder skip utstyrt med et automatisk sprinkleranlegg som er i samsvar med bestemmelsene i
regel II‑2/A/8, kan volumet foran omfatte noen brennbare materialer brukt til oppsetting av skiller av
klasse «C».

.5

Finér som brukes på overflater, og kledning som omfattes av kravene i nr. .3, skal ha en varmeverdi som
ikke overstiger 45 MJ/m² av arealet for den anvendte tykkelse.

.6

Møbler i trapperom skal være begrenset til sittemøbler. Disse skal være fastmonterte, begrenset
til seks sitteplasser på hvert dekk i hvert trapperom, ha begrenset brannfare og skal ikke være en
hindring i passasjerenes rømningsvei. Flaggstatens myndighet kan tillate ytterligere sittemøbler i
hovedresepsjonsområdet i et trapperom dersom disse er festet, ikke-brennbare og ikke er en hindring i
passasjerenes rømningsvei. Det er ikke tillatt med møbler i passasjer- og besetningskorridorer som
danner rømningsveier i lugarområder. I tillegg kan skap av ikke-brennbart materiale til oppbevaring av
sikkerhetsutstyr som er påkrevd etter reglene, tillates. Drikkevannsautomater og ismaskiner kan tillates
i korridorer, forutsatt at de er fastmontert og ikke begrenser rømningsveienes bredde. Dette gjelder også
for dekorative blomster- eller plantearrangementer, statuer eller andre kunstgjenstander som malerier og
gobeliner i korridorer og trapper.

.7

Maling, lakk og andre overflatebehandlingsmidler som brukes på udekkede innvendige flater, skal ikke
kunne skape store mengder røyk og giftige stoffer.
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SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:
I stedet for nr. .7 får nr. .7a anvendelse:
.7a Maling, lakk og andre overflatebehandlingsmidler som brukes på udekkede innvendige flater, skal ikke
kunne skape store mengder røyk og giftige stoffer, som bestemt i samsvar med IMOs «Regelverk for
brannprøvingsmetoder».
.8

Underste dekkskledning skal, dersom det brukes i rom i innredningen og kontrollstasjoner, være av
godkjent materiale som ikke lett antennes, som bestemt i samsvar med prøvingsmetodene i IMO-resolusjon
A.687 (17), eller forårsaker fare for forgiftning eller eksplosjon ved høye temperaturer.

SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:
I stedet for nr. .8 får nr. .8a anvendelse:
.8a Underste dekksbekledning skal, dersom det brukes i rom i innredningen, arbeidsrom og kontrollstasjoner,
være av godkjent materiale som ikke lett antennes eller forårsaker fare for forgiftning eller eksplosjon ved
høye temperaturer, som bestemt i samsvar med IMOs regelverk for brannprøvingsmetoder.
12

Konstruksjonsdetaljer (R 35)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
I rom i innredningen og arbeidsrom, kontrollstasjoner, korridorer og trapper skal
.1 lukkede luftrom bak himlinger, paneler eller kledninger være passende oppdelt med tettsittende trekkstoppere
plassert ikke mer enn 14 meter fra hverandre, og
.2 slike lukkede luftrom, herunder de som ligger bak kledninger i trapper, sjakter osv. i vertikal retning, være
lukket ved hvert dekk.

13

Faste branndeteksjons- og brannalarmsystemer og automatiske sprinkler-, branndeteksjons- og
brannalarmsystemer (R 14) (R 36)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:
.1 I skip som ikke fører mer enn 36 passasjerer, og i skip med lengde mindre enn 24 meter skal det i hver enkelt
sone, både vertikal og horisontal, i alle rom i innredningen og arbeidsrom og i kontrollrom, unntatt rom som
ikke har vesentlig brannfare, f.eks. tomrom, sanitærrom osv., være montert
.1 et fastmontert branndeteksjons- og brannalarmsystem av godkjent type som oppfyller kravene i
regel II‑2/A/9, og som er slik montert og innrettet at det oppdager brann i slike rom; i nye skip i klasse B,
C og D bygd 1. januar 2003 eller senere dessuten et system som oppdager røyk i korridorer, trapper og
rømningsveier i rom i innredningen, eller
.2 et automatisk sprinkler-, branndeteksjons- og brannalarmsystem av godkjent type som oppfyller kravene
i regel II‑2/A/8 eller IMO-retningslinjene for et godkjent tilsvarende sprinkleranlegg som angitt i
IMO-resolusjon A.800 (19), og som er slik montert og innrettet at det beskytter disse rommene og i
tillegg et fastmontert branndeteksjons- og brannalarmsystem av godkjent type som oppfyller kravene i
regel II‑2/A/9 og er slik montert og innrettet at det oppdager røyk i korridorer, trapper og rømningsveier
i rom i innredningen.
.2 Skip som fører mer enn 36 passasjerer, bortsett fra skip med lengde mindre enn 24 meter, skal være utstyrt
med følgende:
Et automatisk sprinkler-, branndeteksjons- og brannalarmsystem av godkjent type som oppfyller kravene
i regel II‑2/A/8 eller IMO-retningslinjene for et godkjent tilsvarende sprinkleranlegg som angitt i IMOresolusjon A.800 (19), i alle arbeidsrom, kontrollstasjoner og rom i innredningen, herunder korridorer og
trapper.
Alternativt kan kontrollstasjoner der vann kan skade viktig utstyr, utstyres med et godkjent fastmontert
brannslokkingsutstyr av en annen type.
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Det skal være installert et fastmontert branndeteksjons- og brannalarmsystem av godkjent type som oppfyller
kravene i regel II-2/A/9, montert og arrangert slik at det oppdager røyk i arbeidsrom, kontrollstasjoner og
rom i innredningen, herunder korridorer og trapper. Røykdetektorer behøver ikke være installert i private bad
og i bysser.
Rom som har liten eller ingen brannfare, f.eks. tomrom, allment tilgjengelige toaletter, CO2-rom og lignende
rom, behøver ikke være utstyrt med et automatisk sprinkleranlegg eller fastmontert branndeteksjons- og
brannalarmsystem.
.3 I periodisk ubemannede maskinrom skal det være installert et fastmontert branndeteksjons- og
brannalarmsystem av godkjent type, i samsvar med de aktuelle bestemmelser i regel II‑2/A/9.
Dette branndeteksjonssystemet skal være slik konstruert og detektorene slik plassert at de hurtig oppdager
et brannutbrudd i enhver del av disse rommene og under normale driftsforhold for maskineriet og normal
variasjon i ventilasjon nødvendiggjort av mulig varierende omgivelsestemperaturer. Med unntak av
rom med begrenset høyde og der slik bruk passer særlig godt, skal deteksjonssystemer som bruker bare
varmedetektorer, ikke være tillatt. Deteksjonssystemet skal sette i gang akustiske og optiske alarmer som er
tydelig forskjellige fra alarmer fra eventuelle andre systemer som ikke varsler brann, på tilstrekkelig mange
steder til å sikre at alarmen høres og observeres på kommandobroen og av en ansvarlig maskinoffiser.
Når kommandobroen er ubemannet, skal alarmen lyde på et sted der et ansvarlig besetningsmedlem har vakt.
Etter installasjon skal systemet prøves under varierende driftsforhold for maskinen og ventilasjon.
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Beskyttelse av spesiallasterom (R 37)
.1 Bestemmelser som får anvendelse på spesiallasterom, enten de ligger over eller under skottdekket
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B SOM FØRER MER ENN
36 PASSASJERER:
.1

Alminnelige bestemmelser
.1 Hovedprinsippet som ligger til grunn for bestemmelsene i denne regel, er at siden vanlig inndeling
i vertikale hovedsoner kanskje ikke er praktisk mulig i spesiallasterom, må likeverdig beskyttelse
oppnås i slike rom ved inndeling i horisontale soner og installasjon av et effektivt fastmontert
brannslokkingssystem. En horisontal sone i henhold til denne regel kan omfatte spesiallasterom
som går over flere enn ett dekk, forutsatt at den samlede frie høyden for kjøretøyer ikke overstiger
10 meter.
.2 Kravene i regel II‑2/A/12, II‑2/B/7 og II‑2/B/9 til opprettholdelse av motstandsevnen i vertikale
soner får tilsvarende anvendelse på dekk og skott som danner de avgrensninger som skiller
horisontale soner fra hverandre og fra resten av skipet.

.2

Konstruksjonsmessig beskyttelse
.1 På nye skip som fører mer enn 36 passasjerer, skal grenseskottene og dekkene i spesiallasterom være
isolert etter «A-60»-standard. Dersom et åpent dekksrom (som definert i regel II‑2/B/4.2.2(5)), et
sanitærrom eller lignende rom (som definert i regel II‑2/B/4.2.2(9)) eller en tank, et tomrom eller
hjelpemaskinrom med liten eller ingen brannfare (som definert i regel II‑2/B/4.2.2(10)) ligger på én
side av skillet, kan standarden likevel reduseres til «A-0».
Når brennoljetanker befinner seg under et spesiallasterom, kan motstandsdyktigheten i dekket
mellom slike rom reduseres til «A‑0»-standard.
.2 På nye skip som ikke fører mer enn 36 passasjerer, og eksisterende skip i klasse B som fører mer
enn 36 passasjerer, skal grenseskottene i spesiallasterom isoleres som fastsatt for rom i kategori (11)
i tabell 5.1 i regel II-2/B/5 og de horisontale avgrensningene som fastsatt for rom i kategori (11) i
tabell 5.2 i regel II-2/B/5.
.3 Det skal finnes indikatorer på kommandobroen som angir når en branndør som fører til eller fra
spesiallasterommene, er lukket.
Dører til spesiallasterom skal være av en slik konstruksjon at de ikke kan holdes permanent åpne,
og skal holdes lukket under fart.
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.3

Fastmontert brannslokkingssystem
Hvert spesiallasterom skal være utstyrt med et godkjent, fastmontert vannforstøvingssystem for
manuell betjening som skal kunne beskytte alle deler av alle dekk og kjøretøyplattformer i slike rom.
For nye skip i klasse B, C og D bygd 1. januar 2003 eller senere skal slike vannforstøvingssystemer ha
.1 en trykkmåler på ventilmanifolden,
.2 tydelig merking på hver enkelt ventil på manifolden som viser hvilket rom den betjener,
.3 instruksjoner for vedlikehold og betjening i rommet der ventilene er plassert, og
.4 et tilstrekkelig antall lenseventiler.
Flaggstatens myndighet kan tillate bruk av andre fastmonterte brannslokkingssystemer som ved
en prøving i full skala under forhold som simulerer brann i flytende bensin i et spesiallasterom,
har vist seg ikke å være mindre effektiv når det gjelder å kontrollere de typene brann som
kan oppstå i slike rom. Slike fastmonterte vannforstøvingssystemer eller andre tilsvarende
brannslokkingssystemer skal være i samsvar med bestemmelsene i IMO-resolusjon A.123(V),
og det skal tas hensyn til IMO MSC/Circ.1272 om retningslinjer for godkjenning av alternative
vannbaserte brannslokkingssystemer for bruk i spesiallasterom.

.4

Brannpatruljer og branndeteksjon
.1 Det skal finnes et effektivt patruljeringssystem i spesiallasterom. I ethvert slikt rom der det ikke
til enhver tid under reisen blir holdt kontinuerlig brannvakt, skal det være installert et fastmontert
branndeteksjons- og brannalarmsystem av godkjent type som oppfyller kravene i regel II‑2/A/9. Det
fastmonterte branndeteksjonssystemet skal hurtig kunne oppdage et brannutbrudd. Typen detektorer
og deres innbyrdes avstand og plassering skal bestemmes idet det tas hensyn til virkningen av
ventilasjon og andre relevante faktorer.
I nye skip i klasse B, C og D bygd 1. januar 2003 eller senere skal systemet, etter at det er installert,
prøves under normale ventilasjonsforhold og gi en samlet reaksjonstid som flaggstatens myndighet
er tilfreds med.
.2 Det skal finnes manuelle brannmeldere etter behov i hele spesiallasterommet, og én skal være
plassert i nærheten av hver utgang fra slike rom.
I nye skip i klasse B, C og D bygd 1. januar 2003 eller senere skal manuelle brannmeldere være slik
plassert at ingen del av rommet er mer enn 20 meter fra en manuell brannmelder.

.5

Bærbart brannslokkingsutstyr
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD FØR 1. JANUAR 2003 SAMT EKSISTERENDE SKIP I
KLASSE B:
.5a I hvert spesiallasterom skal det finnes

.1 minst tre vanntåkesprederenheter,

.2 en bærbar skumpost som oppfyller bestemmelsene i regel II‑2/A/6.2, forutsatt at minst to slike
poster er tilgjengelige på skipet for bruk i slike rom, og

.3 minst ett bærbart brannslokkingsapparat plassert ved hver atkomst til slike rom.
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SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:
.5b Bærbare brannslokkingsapparater skal være plassert på alle dekksnivåer i alle lasterom eller rom
der det transporteres kjøretøyer, høyst 20 meter fra hverandre på begge sider av rommet. Minst ett
bærbart brannslokkingsapparat skal være plassert ved hver atkomst til slike rom.

I tillegg skal det være følgende brannslokkingsinnretninger i spesiallasterom:

.1 minst tre vanntåkesprederenheter, og

.2 en bærbar skumpost som oppfyller bestemmelsene i «Regelverk for brannvernsystemer»,
forutsatt at minst to slike poster er tilgjengelige på skipet for bruk i slike roro-rom.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.6

Ventilasjonsanlegg
.1

Det skal være installert et effektivt, mekanisk ventilasjonsanlegg til spesiallasterommene, med
tilstrekkelig kapasitet til å skifte ut luften minst 10 ganger per time. Dette anlegget skal være
fullstendig atskilt fra andre ventilasjonsanlegg, og skal alltid være i drift når det er kjøretøyer i
slike rom. Luften skal skiftes ut minst 20 ganger per time under lasting og lossing av kjøretøyer.

Ventilasjonskanaler som betjener spesiallasterom, og som kan effektivt avstenges, skal være
særskilt for hvert slikt rom. Anlegget skal kunne betjenes fra et sted utenfor slike rom.

.2

Ventilasjonen skal være slik at den hindrer lagdannelse i luften og at det oppstår luftlommer.

.3

Det skal være en innretning på kommandobroen som viser eventuelt tap eller reduksjon av den
påbudte ventilasjonskapasiteten.

.4

Det skal være truffet tiltak som muliggjør hurtig stopp og effektiv stenging av ventilasjonsanlegget
i tilfelle brann, under hensyn til vær- og sjøforhold.

.5

Ventilasjonskanaler, herunder spjeld, skal være av stål og slik innrettet at det er til tilfredshet for
flaggstatens myndighet.

I nye skip i klasse B, C og D bygd 1. januar 2003 eller senere skal ventilasjonskanaler som
går gjennom horisontale soner eller maskinrom, være stålkanaler av klasse «A-60» konstruert i
samsvar med regel II‑2/B/9.2.3.1.1 og II‑2/B/9.2.3.1.2.
.2 Tilleggsbestemmelser som får anvendelse bare på spesiallasterom over skottdekket
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:
.1.1 Spygatt
I betraktning av det alvorlige tap av stabilitet som vil kunne oppstå som følge av oppsamling av store
vannmengder på dekket eller dekkene når det fastmonterte vannforstøvingsanlegget trer i virksomhet,
skal det være montert spygatt for å sikre at slikt vann får hurtig og direkte avløp over bord.
NYE RORO-PASSASJERSKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE RORO-PASSASJERSKIP
I KLASSE B:
.1.2 Avløp
.1.2.1 Avløpsventiler for spygatt, utstyrt med lukkemidler som kan betjenes fra et sted over skottdekket
i samsvar med kravene i gjeldende internasjonale konvensjon om lastelinjer, skal holdes åpne
når skipet er i sjøen.
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.1.2.2 Enhver betjening av ventilene nevnt i nr. .1.2.1 skal noteres i skipsdagboken.
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:
.2

Forholdsregler mot antenning av brannfarlige damper
.1 På et dekk eller en plattform, dersom en slik er installert, der det fraktes kjøretøyer, og der det kan
forventes at eksplosive damper kan danne seg, unntatt plattformer med åpninger av tilstrekkelig
størrelse til at bensingass kan trenge nedover, skal utstyr som kan utgjøre en tennkilde for
brannfarlige damper, og særlig elektrisk utstyr og ledninger, være montert minst 450 mm over
dekket eller plattformen. Elektrisk utstyr montert mer enn 450 mm over dekket eller plattformen
skal være av en type som er slik innebygd og beskyttet at den hindrer åpne gnister. Dersom det er
nødvendig å montere elektrisk utstyr og ledninger mindre enn 450 mm over dekket eller plattformen
av hensyn til sikker drift av skipet, kan slikt elektrisk utstyr og ledninger likevel monteres, forutsatt
at de er av en sertifisert sikker type som er godkjent for bruk i en eksplosiv blanding av bensin og
luft.
.2 Elektrisk utstyr og ledninger som monteres i en avtrekksventilasjonskanal, skal være av en type
som er godkjent for bruk i eksplosjonsfarlige blandinger av bensin og luft, og utløpet av en slik
avtrekkskanal skal være på et sikkert sted, under hensyn til andre mulige tennkilder.

.3 Tilleggsbestemmelser som får anvendelse bare på spesiallasterom under skottdekket
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:
.1 Pumping og lensing av rennesteiner
I betraktning av det alvorlige tap av stabilitet som kunne oppstå som følge av oppsamling av store
vannmengder på dekk eller tanktopp når det faste vannforstøvingsanlegget trer i virksomhet, kan
flaggstatens myndighet kreve at det monteres ekstra pumpe- og lenseinnretninger i tillegg til det som er
fastsatt etter kravene i regel II‑1/C/3.
I nye skip i klasse B, C og D bygd 1. januar 2003 eller senere skal i slike tilfeller lensesystemet
dimensjoneres for å fjerne minst 125 % av den samlede kapasiteten til både vannforstøvingssystemets
pumper og det påkrevde antallet brannslangestrålerør. Lensesystemets ventiler skal kunne betjenes utenfor
det beskyttede rommet fra en posisjon i nærheten av brannslokkingssystemets betjeningsinnretninger.
Lensebrønner skal ha tilstrekkelig kapasitet og skal være plassert ved skipssiden i en innbyrdes avstand
på høyst 40 meter i hvert vanntette rom.
.2 Forholdsregler mot antenning av brannfarlige damper
.1 Dersom det installeres elektrisk utstyr og ledninger, skal det være av en type som egner seg for
bruk i eksplosjonsfarlige blandinger av bensin og luft. Annet utstyr som kan utgjøre en tennkilde for
brannfarlige damper, er ikke tillatt.
.2 Elektrisk utstyr og ledninger som monteres i en avtrekksventilasjonskanal, skal være av en type
som er godkjent for bruk i eksplosjonsfarlige blandinger av bensin og luft, og utløpet av en slik
avtrekkskanal skal være på et sikkert sted, idet det tas hensyn til andre mulige tennkilder.
.4 Permanente åpninger
SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:
Permanente åpninger i sideplater, i enden av spesiallasterom eller i dekket beliggende over slike skal være
slik plassert at en brann i spesiallasterommet ikke utgjør noen fare for stuingsområder og innskipingsstasjoner
for redningsfarkoster og rom i innredninger, arbeidsrom og kontrollstasjoner i overbygninger og dekkshus
over spesiallasterommene.
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Brannpatruljer, branndeteksjons-, brannalarm- og personvarslingssystemer (R 40)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:
.1 Manuelle brannmeldere som oppfyller kravene i regel II‑2/A/9, skal være installert.
.2 Alle skip skal til enhver tid i sjøen eller i havn (unntatt når de er ute av drift) være slik bemannet eller utstyrt
at enhver brannalarm mottas umiddelbart av et ansvarlig besetningsmedlem.
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.3 Det skal være montert en særskilt alarm som betjenes fra kommandobroen eller brannkontrollstasjonen for å
tilkalle besetningen. Denne alarmen kan være en del av skipets generelle alarmsystem, men den skal kunne
settes i gang uavhengig av alarmen til passasjerrommene.

.4 Det skal finnes et personvarslingssystem eller annet effektivt kommunikasjonsmiddel i hele innredningen og
arbeidsrommene og kontrollstasjonene og åpne dekk.

I skip i klasse B, C og D bygd 1. januar 2003 eller senere skal dette personvarslingssystemet være i samsvar
med kravene i SOLAS‑regel III/6.5 med endringer.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
.5 For skip som fører mer enn 36 passasjerer, skal det opprettholdes et effektivt patruljeringssystem, slik at
utbrudd av brann straks kan oppdages. Hvert medlem av brannpatruljen skal være opplært til å kjenne skipets
innretning samt plassering og betjening av utstyr som han eller hun kan komme til å bruke. Hvert medlem av
brannpatruljen skal være utstyrt med et toveis, bærbart radiotelefonapparat.
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:
.6 Skip som fører mer enn 36 passasjerer, skal ha de deteksjonsalarmer for systemene som er påbudt etter
regel 13.2, samlet i en kontinuerlig bemannet sentral kontrollstasjon. I tillegg skal fjernbetjeningsinnretninger
for lukking av branndører og stenging av ventilasjonsvifter være samlet på samme sted. Ventilasjonsviftene
skal kunne settes i drift igjen av besetningen fra den kontinuerlig bemannede kontrollstasjonen.
Kontrollpanelet i den sentrale kontrollstasjonen skal kunne vise om branndører er åpne eller lukket, om
detektorer, alarmer og vifter er slått på eller av. Kontrollpanelet skal ha kontinuerlig krafttilførsel og bør ha
automatisk omkopling til nødkraft i tilfelle normal krafttilførsel svikter. Kontrollpanelet skal forsynes fra
den elektriske hovedkraftkilden og nødkraftkilden definert i regel II‑1/D/3 med mindre reglene eventuelt
tillater andre innretninger.
.7 Kontrollpanelet skal være konstruert etter sviktsikkert prinsipp, f.eks. skal en åpen detektorkrets forårsake
alarmtilstand.
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Oppgradering av eksisterende skip i klasse B som fører mer enn 36 passasjerer (R 41‑1)
.1 I tillegg til kravene til eksisterende skip i klasse B i dette kapittel II2 skal eksisterende skip i klasse B som
fører mer enn 36 passasjerer, oppfylle følgende krav:
.1

Alle rom i innredningen og arbeidsrom, trapperom og korridorer skal være utstyrt med et
røykdeteksjons- og alarmsystem av godkjent type som oppfyller kravene i regel II‑2/A/9. Slike
systemer behøver ikke installeres i private bad og i rom med liten eller ingen brannfare som tomrom
og lignende rom. Detektorer som aktiveres av varme i stedet for røyk, skal installeres i bysser.

.2

Røykdetektorer koplet til branndeteksjons- og alarmsystemet skal også monteres over takkledninger
i trapper og korridorer i områder der takkledningen er av brennbar konstruksjon.

.3.1

Hengslede branndører i trapperom, skott i vertikale hovedsoner og bysseavgrensninger som normalt
holdes åpne, skal være selvlukkende og kunne utløses fra en sentral kontrollstasjon og fra et sted ved
døren.

.3.2

På en kontinuerlig bemannet kontrollstasjon skal det være plassert et panel som viser om branndørene
i trapperom, skott i vertikale hovedsoner og bysseavgrensninger er lukket.

.3.3

Avtrekkskanaler fra komfyrer i bysser der det vil kunne samle seg fett, og som går gjennom rom i
innredningen eller rom som inneholder brennbare materialer, skal bestå av skiller i klasse «A». Hver
avtrekkskanal fra komfyrer i bysser skal være utstyrt med:
.1 en fettutskiller som lett kan fjernes for rengjøring, med mindre det benyttes en alternativ, godkjent
fettfjerningsmetode,
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.2 et brannspjeld plassert i den nedre enden av kanalen,
.3 innretninger som kan betjenes inne i byssen til å stenge av avtrekksvifter,
.4 en fastmontert innretning til brannslokking inne i kanalen, og
.5 hensiktsmessig plasserte inspeksjons- og rengjøringsluker.
.3.4

Bare allment tilgjengelige toaletter, heiser, skap av ikke-brennbare materialer til oppbevaring
av sikkerhetsutstyr og åpne informasjonsskranker kan være plassert innenfor avgrensningen av
trapperom. Andre eksisterende rom innenfor trapperom
.1 skal tømmes, lukkes permanent og koples fra det elektriske systemet, eller
.2 skal være atskilt fra trapperommet ved installering av skiller i klasse «A», i samsvar med regel II2/B/5. Slike rom kan ha direkte atkomst til trapperom ved installering av dører i klasse «A», i
samsvar med regel II-2/B/ 5, forutsatt at det finnes et sprinklersystem i disse rommene. Lugarer
skal likevel ikke vende direkte ut mot trapperommet.

.3.5

Andre rom enn fellesrom, korridorer, allment tilgjengelige toaletter, spesiallasterom, andre trapper
fastsatt i regel II-2/B/6.1.5, åpne dekksrom og rom som omfattes av nr. .3.4.2, skal ikke ha direkte
atkomst til trapperom.

.3.6

Eksisterende maskinrom i kategori (10) beskrevet i regel II‑2/B/4 og kontorer bak informasjonsskranker
som vender direkte ut mot trapperom, kan beholdes, forutsatt at de er beskyttet av røykdetektorer, og
at kontorer bak informasjonsskranker inneholder bare møbler med begrenset brannfare.

.3.7

I tillegg til den nødbelysning som er påbudt etter regel II‑1/D/3 og III/5.3, skal rømningsveiene, herunder
trapper og utganger, være merket langs hele rømningsveien, herunder ved hjørner og i kryss, med
belysning eller selvlysende striper plassert ikke mer enn 0,3 meter over dekket. Merkingen skal gjøre
det mulig for passasjerene å oppdage alle rømningsveier og hurtig gjenkjenne rømningsutgangene.
Dersom det brukes elektrisk belysning, skal den være forsynt fra nødkraftkilden og skal være slik
innrettet at svikt i ett enkelt lys eller brudd i en lysende stripe ikke vil føre til at merkingen blir uten
virkning. I tillegg skal alle skilt i rømningsveien og merking av steder der brannslokkingsutstyr er
plassert, være av selvlysende materiale eller merket med belysning. Flaggstatens myndighet skal påse
at slik belysning eller selvlysende utstyr er vurdert, prøvd og anvendt i samsvar med retningslinjene
gitt i IMO‑resolusjon A.752 (18) eller i ISO‑standard 15370‑2001.

.3.8

Det skal finnes et generelt nødalarmsystem. Alarmen skal kunne høres i hele innredningen og rom der
besetningen vanligvis arbeider, og åpne dekk, og lydtrykknivået skal være i samsvar med standardene
i reglene for alarmer og indikatorer i IMO‑resolusjon A.686(17) med endringer.

.3.9

Det skal finnes et personvarslingssystem eller annet effektivt kommunikasjonsmiddel i hele
innredningen, fellesrom og arbeidsrom, kontrollstasjoner og åpne dekk.

.3.10 Møbler i trapperom skal være begrenset til sittemøbler. Disse skal være fastmonterte, begrenset
til seks sitteplasser på hvert dekk i hvert trapperom, ha begrenset brannfare og skal ikke være en
hindring i passasjerenes rømningsvei. Flaggstatens myndighet kan tillate ytterligere sittemøbler
i hovedresepsjonsområdet i et trapperom dersom disse er fastmontert, ikke-brennbare og
ikke er en hindring i passasjerenes rømningsvei. Det er ikke tillatt med møbler i passasjer- og
besetningskorridorer som danner rømningsveier i lugarområder. I tillegg kan skap av ikke-brennbart
materiale til oppbevaring av sikkerhetsutstyr som er påkrevd etter reglene, tillates.
.2 Dessuten gjelder følgende:
.1 Alle trapper i rom i innredningen og arbeidsrom skal være av stålkonstruksjon, unntatt der flaggstatens
myndighet tillater bruk av annet likeverdig materiale, og skal være innelukket av skiller av klasse «A»,
med effektive midler til lukking av alle åpninger, med følgende unntak:
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.1 En trapp som forbinder bare to dekk, behøver ikke være innelukket, forutsatt at dekkets
motstandsdyktighet sikres med forsvarlige skott eller dører i ett mellomdekksrom. Når en trapp er
lukket i ett mellomdekksrom, skal trappeoppgangen være beskyttet i samsvar med tabellene for dekk
i regel II‑2/B/5.

.2 Trapper kan være montert uten trapperom i fellesrom, forutsatt at de i sin helhet ligger innenfor et
slikt fellesrom.

.2 Maskinrom skal være utstyrt med et fastmontert brannslokkingsanlegg som oppfyller kravene i
regel II‑2/A/6.

.3 Ventilasjonskanaler som går gjennom skiller mellom vertikale hovedsoner, skal være utstyrt med et
sviktsikkert brannspjeld med automatisk lukking, som også skal kunne lukkes manuelt fra begge sider
av skillet. I tillegg skal sviktsikre brannspjeld med automatisk lukking og med manuell betjening fra
innsiden av trapperommet være montert i alle ventilasjonskanaler som betjener både rom i innredningen,
arbeidsrom og trapperom der de er ført gjennom slike trapperom. Ventilasjonskanaler som går gjennom
et skille i en hovedbrannsone uten å betjene rom på begge sider, eller som går gjennom et trapperom
uten å betjene vedkommende trapperom, behøver ikke være utstyrt med spjeld, forutsatt at kanalene
er konstruert og isolert etter «A-60»-standard og ikke har noen åpninger innenfor trapperommet eller i
kanaldelen på den siden som ikke betjenes direkte.

.4 Spesiallasterom skal oppfylle kravene i regel II‑2/B/14.

.5 Alle branndører i trapperom, skott i vertikale hovedsoner og bysseavgrensninger som normalt holdes
åpne, skal kunne utløses fra en sentral kontrollstasjon og fra et sted ved døren.

.6 Kravene i nr. .1.3.7 i denne regel får anvendelse også på rom i innredningen.

.3 Følgende gjelder innen 1. oktober 2005 eller 15 år etter skipets byggedato, avhengig av hva som kommer
sist:

.1 Rom i innredningen og arbeidsrom, trapperom og korridorer skal være utstyrt med et automatisk sprinkler-,
branndeteksjons- og brannalarmsystem som oppfyller kravene i regel II‑2/A/8 eller retningslinjene for et
godkjent likeverdig sprinklersystem fastsatt i IMO-resolusjon A.800(19).
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Særlige krav til skip som fører farlig last (R 41)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD FØR 1. JANUAR 2003 SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE
B:
Kravene i SOLAS-regel II‑2/54 med den ordlyd som gjaldt 17. mars 1998, får eventuelt anvendelse på
passasjerskip som fører farlig last.

SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:
Kravene i kapittel II‑2 del G regel 19 i SOLAS, revidert 1. januar 2003, får eventuelt anvendelse på passasjerskip
som fører farlig last.

18

Særlige krav til helikopteranlegg
SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:
Skip utstyrt med helikopterdekk skal være i samsvar med kravene kapittel II‑2 del G regel 18 i SOLAS, revidert
1. januar 2003.
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KAPITTEL III
REDNINGSUTSTYR
1

Definisjoner (R 3)
NYE OG EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B, C OG D:
.1 I dette kapittel og med mindre annet er uttrykkelig fastsatt, får definisjonene i regel III/3 i SOLASkonvensjonen av 1974, med endringer, anvendelse:
.2 Med «LSA-regelverk» menes IMOs internasjonale regelverket for redningsutstyr vedtatt ved IMOresolusjon MSC.48(66), med endringer.

2

Samband, redningsfarkoster og mann-overbord-båter, personlig redningsutstyr (R 6, 7, 18, 21 og 22)
NYE OG EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B, C OG D:
.1 På grunnlag av skipets klasse skal hvert skip føre minst den mengde radioredningsutstyr, radartranspondere,
personlig redningsutstyr, redningsfarkoster og mann-overbord-båter, nødbluss og linekastingsapparater som
er fastsatt i følgende tabell og tilhørende noter.
.2 Alt ovennevnt utstyr, herunder eventuelle utsettingsinnretninger, skal være i samsvar med reglene i
kapittel III i vedlegget til SOLAS-konvensjonen av 1974 og LSA-regelverket, med endringer, med mindre
noe annet er uttrykkelig fastsatt i følgende numre. Med mindre annet er uttrykkelig fastsatt, skal eksisterende
utstyr minst oppfylle de bestemmelser som var i kraft da utstyret ble installert.
3 Videre skal alle skip for hver livbåt på skipet føre minst tre redningsdrakter og dessuten varmebeskyttelsesutstyr
for hver person som det er plass til i livbåten, men som ikke får utlevert redningsdrakt. Det er ikke nødvendig
å føre slike redningsdrakter og slikt varmebeskyttelsesutstyr:
.1 til de personer som det er plass til i helt lukkede livbåter, eller
.2 dersom skipet alltid går i fart i varmt klima der det etter flaggstatens myndighets mening ikke er
nødvendig med slikt utstyr, idet det tas hensyn til anbefalingene i IMO MSC/Circ.1046.
.4 Bestemmelsene i nr. .3.1 får også anvendelse på delvis eller helt lukkede livbåter som ikke oppfyller kravene
i nr. 4.5 eller 4.6 i LSA‑regelverket, forutsatt at de føres av skip bygd før 1. juli 1986.
.5 For hver person som er utpekt til å være mannskap på mann-overbord-båter eller til å betjene
skipsevakueringssystemer, skal det finnes en redningsdrakt som oppfyller kravene i nr. 2.3 i LSA‑regelverket,
eller en vernedrakt som oppfyller kravene i nr. 2.4 i LSA-regelverket, i passende størrelse. Dersom
skipet alltid går i fart i varmt klima der det etter flaggstatens myndighets mening ikke er nødvendig
med varmebeskyttelsesutstyr, er det ikke nødvendig å føre denne typen vernetøy, idet det tas hensyn til
anbefalingene i IMO MSC/Circ.1046.
.6 Skip som ikke fører livbåt eller mann‑overbord‑båt, skal for redningsformål være utstyrt med minst én
redningsdrakt. Dersom skipet alltid går i fart i varmt klima der det etter flaggstatens myndighets mening ikke
er nødvendig med varmebeskyttelsesutstyr, er det imidlertid ikke nødvendig å føre denne typen vernetøy,
idet det tas hensyn til anbefalingene i IMO MSC/Circ.1046.
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Skipets klasse:

Antall personer (N)
Antall passasjerer (P)

B
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C

D

> 250

≤ 250

> 250

≤ 250

> 250

≤ 250

— eksisterende skip

1,10 N

1,10 N

1,10 N

1,10 N

1,10 N

1,10 N

— nye skip

1,25 N

1,25 N

1,25 N

1,25 N

1,25 N

1,25 N

Mann‑overbord‑båter(4)(5)

1

1

1

1

1

1

Livbøyer(6)

8

8

8

4

8

4

Redningsvester(8)(9)(12)(13)

1,05 N

1,05 N

1,05 N

1,05 N

1,05 N

1,05 N

Redningsvester for barn(9)(13)

0,10 P

0,10 P

0,10 P

0,10 P

0,10 P

0,10 P

Redningsvester for spedbarn(10)(13)

0,025 P

0,025 P

0,025 P

0,025 P

0,025 P

0,025 P

Nødbluss(7)

12

12

12

12

6

6

Linekastingsapparater

1

1

1

1

—

—

Radartranspondere

1

1

1

1

1

1

Toveis VHF-radiotelefonapparat

3

3

3

3

3

2

Redningsfarkostenes kapasitet(1)(2)(3)(4):

(1)

( 2)
( 3)

( 4)
( 5)

( 6)

( 7)
( 8)
( 9)
(10)
(11)
(12)
(13)

Redningsfarkoster kan være livbåter eller redningsflåter eller en kombinasjon av disse, i samsvar med bestemmelsene i regel III/2.2.
Dersom det kan rettferdiggjøres ut fra reisenes beskyttede art og/eller de gunstige klimaforholdene i fartsområdet, idet det tas hensyn til anbefalingene i IMO MSC/
Circ.1046, kan flaggstatens myndighet godta, dersom dette ikke avvises av vertsstaten:
a) oppblåsbare, åpne, vendbare redningsflåter som ikke er i samsvar med nr. 4.2 eller 4.3 i LSA-regelverket, forutsatt at disse redningsflåtene fullt ut oppfyller kravene
i vedlegg 10 til regelverket for hurtiggående fartøyer av 1994 og, for fartøyer bygd 1. januar 2010 eller senere, vedlegg 11 til regelverket for hurtiggående fartøyer
av 2000,
b) redningsflåter som ikke oppfyller kravene i nr. 4.2.2.2.1 og 4.2.2.2.2 i LSA-regelverket om isolering av redningsflåtens bunn mot kulde.
Redningsfarkoster for eksisterende skip i klasse B, C og D skal være i samsvar med de aktuelle reglene i SOLAS 74 for eksisterende skip, med endringer per
17. mars 1998. Roro-passasjerskip skal oppfylle de relevante kravene i regel III/5-1.
Ett eller flere skipsevakueringssystemer som er i samsvar med avsnitt 6.2 i LSA-regelverket, kan erstatte redningsflåter med tilsvarende kapasitet slik tabellen
krever, eventuelt inklusive deres utsettingsinnretninger.
Redningsfarkoster skal, så langt det er praktisk gjennomførbart, være likt fordelt på hver side av skipet.
Redningsfarkostenes samlede kapasitet inklusive supplerende redningsflåter skal være i samsvar med kravene i tabellen ovenfor, dvs. 1,10 N = 110 % og 1,25 N
= 125 % av det samlede antall personer (N) som skipet er sertifisert for å føre. Det skal føres et tilstrekkelig antall redningsfarkoster til å sikre at de gjenværende
redningsfarkostene i tilfelle en redningsfarkost havarerer eller blir ubrukelig, har plass til det samlede antall personer som skipet er sertifisert for å føre. Dersom kravene
til stuing av redningsfarkoster i regel III/7.5 ikke er oppfylt, kan det kreves ytterligere redningsflåter.
Antall livbåter og/eller mann-overbord-båter skal være tilstrekkelig til å sikre at det dersom det samlede antall personer som skipet er sertifisert for å føre, må forlate
skipet, ikke er nødvendig at hver livbåt eller mann-overbord-båt samler mer enn ni redningsflåter.
Utsettingsinnretninger for livbåter skal oppfylle kravene i regel III/10.
Dersom en mann-overbord-båt oppfyller kravene i nr. 4.5 eller 4.6 i LSA-regelverket, kan den regnes med i kapasiteten til redningsfarkostene fastsatt i tabellen ovenfor.
En livbåt kan godtas som mann-overbord-båt, forutsatt at dens utsettings- og ombordtakingsinnretninger også oppfyller kravene til en mann-overbord-båt.
Minst én av mann-overbord-båtene på roro-passasjerskip skal, dersom det er påkrevd å føre en slik båt, være en hurtig mann-overbord-båt som oppfyller kravene i
regel III/5‑1.3.
Når flaggstatens myndighet mener at det er fysisk umulig å installere en mann-overbord-båt eller en hurtig mann-overbord-båt på et skip, kan skipet fritas fra å føre
mann-overbord-båt, forutsatt at skipet oppfyller alle følgende krav:
a) Skipet er utstyrt med innretninger som gjør det mulig å ta en hjelpeløs person opp fra vannet,
b) ombordtaking av en hjelpeløs person kan observeres fra kommandobroen, og
c) skipet er tilstrekkelig manøvreringsdyktig til å gå nær opptil og ta om bord personer under de verst tenkelige forhold.
Minst én av livbøyene på hver side skal være utstyrt med en flytende redningsline med lengde lik det som er størst av enten minst to ganger høyden fra bøyens
stuingssted over vannlinjen ved skipets minste seilingsdypgående, eller 30 meter.
To livbøyer skal være utstyrt med et selvvirkende røyksignal og et selvvirkende lys; de skal kunne utløses raskt fra kommandobroen. De øvrige livbøyene skal være
utstyrt med selvtennende lys i samsvar med bestemmelsene i nr. 2.1.2 i LSA-regelverket.
Nødbluss som oppfyller kravene i avsnitt 3.1 i LSA-regelverket, skal oppbevares på kommandobroen eller styreplassen.
Det skal finnes en oppblåsbar redningsvest for alle personer som skal utføre arbeid i utsatte områder om bord. Disse oppblåsbare redningsvestene kan omfattes av det
samlede antallet redningsvester som kreves etter dette direktiv.
Det skal finnes et antall redningsvester egnet for barn som tilsvarer minst 10 % av antallet passasjerer om bord, eller et høyere antall dersom det er nødvendig for å
utstyre hvert barn med en redningsvest.
Det skal finnes et antall redningsvester egnet for spedbarn som tilsvarer minst 2,5 % av antallet passasjerer om bord, eller et høyere antall dersom det er nødvendig for
å utstyre hvert spedbarn med en redningsvest.
Alle skip skal føre et tilstrekkelig antall redningsvester for vakthavende personer og til bruk på avsidesliggende stasjoner for redningsfarkoster. Redningsvester for
vakthavende personer skal stues på kommandobroen, i maskinkontrollrommet og ved enhver annen bemannet vaktpost.
Senest ved første periodiske besiktelse etter 1. januar 2012 skal alle passasjerskip overholde bestemmelsene i fotnote 12 og 13.
Dersom redningsvestene for voksne ikke er utformet slik at de passer for personer med vekt på opptil 140 kg og brystmål på opptil 1750 mm, skal det finnes en
tilstrekkelig mengde tilbehør om bord som gjør det mulig å feste dem til slike personer.
På alle passasjerskip skal hver redningsvest være utstyrt med lys som oppfyller kravene i nr. 2.2.3 i LSA-regelverket. Alle roro-passasjerskip skal overholde
bestemmelsene i regel III/5.5.2.
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3

Nødalarmsystem, personvarslingssystem, mønstringsplan og nødinstruks, radiokommunikasjonspersonell, betjeningsinstrukser, opplæringshåndbok og vedlikeholdsinstrukser (R 6, 8, 9, 19 og 20)
NYE OG EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B, C OG D:
Alle skip skal være utstyrt med følgende:
.1 Et hovedalarmsystem (R 6.4.2)
Dette må oppfylle kravene i nr. 7.2.1.1 i LSA-regelverket og være egnet til å sammenkalle passasjerer og
besetning til mønstringsstasjonene og til å iverksette operasjonene som er angitt i mønstringsplanen.
På alle skip som fører mer enn 36 passasjerer, skal nødalarmsystemet suppleres med et personvarslingssystem
som kan brukes fra broen. Systemet skal være av en slik art og slik innrettet og plassert at meldinger som
sendes over systemet, lett kan høres av personer med normal hørsel, på alle steder der personer sannsynligvis
vil oppholde seg når hovedmaskinen er i gang.
FOR NYE SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:
De generelle nødalarmsystemene skal kunne høres overalt i innredningen, i alle arbeidsrom for besetningen
som normalt er i bruk, og på alle åpne dekk, og minste lydtrykknivå for nødalarmen skal være i samsvar med
nr. 7.2.1.2 og 7.2.1.3 i LSA-regelverket.
.2 Personvarslingssystem (R 6.5)
2.1 I tillegg til kravene i regel II‑2/B/15.4 og i nr. .1 skal alle passasjerskip som fører mer enn 36 passasjerer,
være utstyrt med et personvarslingssystem.
2.2 Personvarslingssystemet skal bestå av et høyttaleranlegg som gjør det mulig å kringkaste meldinger til
alle rom der besetningsmedlemmer og passasjerer, eller begge grupper, normalt oppholder seg, samt
til mønstringsstasjoner. Det skal gjøre det mulig å kringkaste meldinger fra kommandobroen og andre
lignende steder om bord på skipet som flaggstatens myndighet mener er nødvendig. Det skal være
installert idet det tas hensyn til akustisk marginale forhold, og skal ikke kreve noen form for handling
fra den meldingen er rettet til.
2.3 Personvarslingssystemet skal være beskyttet mot uvedkommendes bruk, skal kunne høres tydelig over
omgivelsesstøyen i alle rom nevnt i nr. .2.2 og skal være utstyrt med en overstyringsfunksjon som
betjenes fra ett sted på kommandobroen og andre steder om bord som flaggstatens myndighet mener
er nødvendig, slik at alle nødmeldinger blir kringkastet dersom en høyttaler i de aktuelle rommene har
blitt slått av, dens volum har blitt skrudd ned eller dersom personvarslingssystemet brukes til andre
formål.
FOR NYE SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:
Minste lydtrykknivå for kringkasting av nødmeldinger skal være i samsvar med nr. 7.2.2.2 i LSAregelverket.
2.4 NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:
.1 Personvarslingssystemet skal ha minst to uavhengige sløyfer som skal være tilstrekkelig atskilt i
hele sin lengde og ha to atskilte og uavhengige forsterkere, og
.2 personvarslingssystemet og dets ytelsesstandarder skal være godkjent av flaggstatens myndighet,
idet det tas hensyn til anbefalingene i IMO MSC/Circ.808.
2.5 Personvarslingssystemet skal være koplet til den elektriske nødkraftkilden.
2.6 Eksisterende skip som allerede er utstyrt med et personvarslingssystem som er godkjent av flaggstatens
myndighet, og som i vesentlig grad er i samsvar med det som er påbudt etter nr. .2.2, .2.3 og .2.5,
behøver ikke endre systemet.
.3

Mønstringsplan og nødinstrukser (R 8)
Det skal for hver person om bord finnes tydelige instrukser som skal følges i en nødssituasjon, i samsvar
med SOLAS‑regel III/8.
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Mønstringsplaner og nødinstrukser i samsvar med kravene i SOLAS-regel III/37 skal være oppslått på lett
synlige steder i hele skipet, herunder kommandobroen, maskinrommet og besetningsinnredningen.
Illustrasjoner og instrukser på relevante språk skal være oppslått i passasjerlugarer og være lett synlig
plassert på mønstringsstasjoner og i andre passasjerrom for å informere passasjerene om
i)

passasjerenes mønstringsstasjoner,

ii)

hvordan de skal forholde seg i en nødssituasjon,

iii) hvordan man tar på seg en redningsvest.
.3a Radiokommunikasjonspersonell
NYE OG EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B, C OG D:
.1 I samsvar med bestemmelsene i SOLAS‑regel IV/16 skal hvert skip føre personale som etter myndighetens
vurdering har tilfredsstillende kvalifikasjoner på området nød- og sikkerhetskommunikasjon over
radio. Personalet skal ha de relevante sertifikater fastsatt i regelverket for radiokommunikasjon, en av
personalet skal være utpekt til hovedansvarlig for radiokommunikasjon i nødssituasjoner, og dette skal
framgå av nødinstruksen.
NYE OG EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B OG C:
.2 På skip i klasse B og C skal minst én person som er kvalifisert i samsvar med nr. .1, være utpekt til å
utføre bare radiokommunikasjonsoppgaver i nødssituasjoner, og dette skal framgå av nødinstruksen.
.4

Betjeningsinstrukser (R 9)
Det skal finnes oppslag eller skilt på eller i nærheten av redningsfarkostene og deres betjeningsinnretninger
for utsetting som skal
i)

illustrere formålet med betjeningsinnretningene og framgangsmåter for å betjene utstyret og gi
relevante instrukser og advarsler,

ii)

lett kunne ses under de lysforhold som eksisterer i en nødssituasjon,

iii) bruke symboler i samsvar med IMO-resolusjon A.760 (18), endret ved IMO-resolusjon MSC.82(70).
.5

Opplæringshåndbok
Det skal finnes en opplæringshåndbok som er i samsvar med kravene i SOLAS‑regel III/35, i alle messer
og fritidsrom for besetningen eller i hver mannskapslugar.

.6

Vedlikeholdsinstrukser (R 20,3)
Det skal finnes instrukser for vedlikehold om bord av redningsutstyr, eller vedlikeholdsprogrammer for
skipet som omfatter vedlikehold av redningsutstyr, og vedlikehold skal utføres i samsvar med dette. Disse
instruksene skal oppfylle kravene i SOLAS-regel III/36.

4

Bemanning av og ansvar for redningsfarkoster (R 10)
NYE OG EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B, C OG D:
.1

Det skal være et tilstrekkelig antall øvede personer om bord som kan mønstre og hjelpe uøvede personer.

.2

Det skal være et tilstrekkelig antall besetningsmedlemmer om bord som kan betjene de redningsfarkoster
og utsettingsinnretninger som er påkrevd for at det samlede antall personer om bord kan forlate skipet.

.3

En offiser eller kvalifisert person skal ha fått ansvaret for hver redningsfarkost som skal brukes. Et
besetningsmedlem med øvelse i å håndtere og betjene redningsflåter kan likevel få ansvaret for hver
redningsflåte eller gruppe av redningsflåter. Til hver mann-overbord-båt og motorisert redningsfarkost skal
det være utpekt en person som kan betjene motoren og utføre mindre justeringer.

.4

Skipsføreren skal sørge for en hensiktsmessig fordeling av personer nevnt i nr. .1, .2 og .3 mellom skipets
redningsfarkoster.
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5

Mønstrings- og innskipingsinnretninger for redningsfarkoster (R 11, R 23 og R 25)
NYE OG EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B, C OG D:
.1

De redningsfarkoster som det kreves godkjente utsettingsinnretninger for, skal være plassert så nær rom i
innredningen og arbeidsrom som mulig.

.2

Mønstringsstasjoner skal finnes i nærheten av innskipingsstasjonene og skal være lett tilgjengelige fra
innredningen og arbeidsområder og ha rikelig plass til å samle og instruere passasjerene. Det skal være en
fri dekksplass på minst 0,35 m2 per person.
.1 På skip bygd før 1. juli 1998 skal hver mønstringsstasjon ha tilstrekkelig plass til alle personer som skal
samles der.

.3

Mønstrings- og innskipingsstasjoner, ganger, trapper og utganger med atkomst til mønstrings- og
innskipingsstasjonene skal ha tilstrekkelig belysning.
Slik belysning skal kunne forsynes fra den elektriske nødkraftkilden som er påbudt etter regel II‑1/D/3 og
II‑1/D/4.
I tillegg til og som en del av merkingen som kreves etter regel II‑2/B 6.1.7 for nye skip i klasse B, C og D,
skal veier til mønstringsstasjonene angis med symbolet for mønstringsstasjon som er beregnet for formålet,
i samsvar med IMO-resolusjon A.760(18) med endringer. Dette kravet får anvendelse også på eksisterende
skip i klasse B som fører mer enn 36 passasjerer.

.4

Det skal være mulig å gå om bord i livbåtene enten direkte fra stedet der de er plassert, eller fra et
innskipingsdekk, men ikke begge deler.

.5

Det skal være mulig å gå om bord i redningsflåter som settes ut med daviter, fra et tilstøtende sted til stedet
der de er plassert, eller fra en posisjon som redningsflåten flyttes til før utsetting.

.6

Om nødvendig skal det finnes midler til å bringe redningsflåter som settes ut med daviter, inn til skipssiden
og holde dem der, slik at personer trygt kan gå om bord.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:
.7

Dersom en utsettingsinnretning for redningsfarkoster ikke gjør det mulig å gå om bord i redningsfarkosten
før den er på vannet, og høyden fra innskipingsstasjonen til vannet er mer enn 4,5 meter over vannlinjen ved
skipets minste seilingsdypgående, skal det være installert en godkjent type MES (skipsevakueringssystem)
som oppfyller bestemmelsene i avsnitt 6.2 i LSA-regelverket.
På skip utstyrt med skipsevakueringssystem skal det sikres at det er samband mellom innskipingsstasjonen
og redningsfarkostens plattform.

NYE OG EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B, C OG D:
.8

5-1

Det skal være minst én innskipingsleider på hver side av skipet, i samsvar med kravene i nr. 6.1.6 i LSAregelverket, men flaggstatens myndighet kan unnta et skip fra dette kravet, forutsatt at fribordet i alle
uskadde tilstander og fastsatte skadetilstander for trim og krenging mellom påtenkt innskipingssted og
vannlinjen ikke er mer enn 1,5 meter.

Krav til roro-passasjerskip (R 26)
.1

Redningsflåter
RORO-SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD FØR 1. JANUAR 2003:
.1 Roro-passasjerskipets redningsflåter skal betjenes av skipsevakueringssystemer i samsvar med
SOLAS-regel III/48.5, med den ordlyd som gjaldt 17. mars 1998, eller utsettingsinnretninger i samsvar
med SOLAS-regel III/48.6, med den ordlyd som gjaldt 17. mars 1998, likt fordelt på begge sider av
skipet.
Det skal sikres at det er samband mellom innskipingsstasjonen og plattformen.
Uten hensyn til ovenstående skal roro-passasjerskipenes redningsflåter, når skipsevakueringssystemer
på roro-passasjerskip byttes ut eller slike skip gjennomgår større reparasjoner, ombygginger
eller endringer som omfatter utskifting av eller tillegg til deres eksisterende redningsutstyr eller
‑innretninger, betjenes av skipsevakueringssystemer som er i samsvar med nr. 6.2 i LSA‑regelverket,
eller av utsettingsinnretninger som er i samsvar med nr. 6.1.5 i LSA‑regelverket, likt fordelt på begge
sider av skipet.
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RORO-SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE
.2 Redningsflåter på roro-passasjerskip skal betjenes av skipsevakueringssystemer som er i samsvar
med nr. 6.2 i LSA‑regelverket, eller av utsettingsinnretninger som er i samsvar med nr. 6.1.5 i
LSA‑regelverket, likt fordelt på begge sider av skipet.
Det skal sikres at det er samband mellom innskipingsstasjonen og plattformen.
ALLE RORO-PASSASJERSKIP I KLASSE B, C OG D
.3 Hver redningsflåte på roro-passasjerskip skal være utstyrt med friflyt-stuingsinnretninger som oppfyller
kravene i SOLAS‑regel III/13.4.
.4 Hver redningsflåte på roro-passasjerskip skal være av en type som er utstyrt med en entringsplattform
som oppfyller kravene i nr. 4.2.4.1 eller 4.3.4.1 i LSA-regelverket.
.5 Hver redningsflåte på roro-passasjerskip skal enten rette seg opp automatisk eller være en overdekket,
vendbar redningsflåte som er stabil i sjøgang og kan fungere sikkert, uavhengig av hvilken side den
flyter på. Åpne, vendbare redningsflåter kan tillates dersom flaggstatens myndighet mener dette er
forsvarlig ut fra reisens beskyttede art og de gunstige klimaforholdene i fartsområdet og -perioden, og
forutsatt at slike redningsflåter fullt ut oppfyller kravene i vedlegg 10 i regelverket for hurtiggående
fartøyer.
Alternativt skal/kan skipet føre redningsflåter som retter seg opp automatisk, eller overdekkede,
vendbare redningsflåter i tillegg til dets normale antall redningsflåter, med slik samlet kapasitet at det
er plass til minst 50 % av personene som det ikke er plass til i livbåtene.
Denne ekstra redningsflåtekapasiteten skal bestemmes ut fra differansen mellom det samlede antall
personer om bord og det antall personer som det er plass til i livbåtene. Hver slik redningsflåte skal
være godkjent av flaggstatens myndighet, idet det tas hensyn til anbefalingene i IMO MSC/Circ.809.
.2

Transpondere
ALLE RORO-PASSASJERSKIP I KLASSE B
.1 Senest ved første periodiske besiktelse etter 1. januar 2012 skal hver fjerde redningsflåte som føres
av roro-passasjerskip i klasse B, være utstyrt med en radartransponder. Transponderen skal være
montert inne i redningsflåten på en slik måte at dens antenne er over en meter over havoverflaten når
redningsflåten er satt ut, unntatt for overdekkede, vendbare redningsflåter, der transponderen skal være
slik plassert at overlevende lett kan få adgang til den og montere den. Hver transponder skal være
slik innrettet at den kan monteres manuelt når redningsflåten settes ut. Containere som inneholder
redningsflåter utstyrt med transpondere, skal være tydelig merket.

.3

Hurtige mann-overbord-båter
ALLE RORO-PASSASJERSKIP I KLASSE B, C OG D
.1 Mann-overbord-båten på et roro-passasjerskip skal, dersom det er påkrevd å føre en slik båt, være en
hurtig mann-overbord-båt godkjent av flaggstatens myndighet, idet det tas hensyn til anbefalingene i
IMO MSC/Circ.809.
.2 Den hurtige mann-overbord-båten skal betjenes av en egnet utsettingsinnretning godkjent av
flaggstatens myndighet. Ved godkjenning av slike innretninger skal flaggstatens myndighet ta hensyn
til at den hurtige mann-overbord-båten er beregnet på å settes ut og tas om bord selv under meget
ugunstige værforhold, og også ta i betraktning de anbefalinger som er vedtatt av IMO.
.3 Minst to besetninger for hver hurtige mann-overbord-båt skal jevnlig få opplæring og øvelse, idet det
tas hensyn til del A‑VI/2, tabell A‑VI/2‑2, «Specification of the minimum standard of competence
in fast rescue boats» i regelverket for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk (STCW) og
anbefalingene i IMO‑resolusjon A.771 (18) med endringer. Opplæring og øvelser skal omfatte alle
redningsaspekter som håndtering, manøvrering og betjening av disse båtene under forskjellige forhold,
og hvordan de rettes opp etter kantring.
.4 Dersom et eksisterende roro-passasjerskip er innrettet på en slik måte eller er av en slik størrelse at det
hindrer plassering av den hurtige mann-overbord-båten som er påbudt etter nr. .3.1, kan den hurtige
mann-overbord-båten plasseres i stedet for en eksisterende livbåt som er godtatt som mann-overbordbåt eller båt til bruk i en nødssituasjon, forutsatt at alle følgende vilkår er oppfylt:
.1 Den hurtige mann-overbord-båten som er plassert, betjenes av en utsettingsinnretning som er i
samsvar med bestemmelsene i nr. .3.2,
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.2 kapasiteten til redningsfarkosten som går tapt ved den ovennevnte utskiftingen, oppveies ved at det
installeres redningsflåter som kan føre minst et tilsvarende antall personer som får plass i livbåten
som skiftes ut, og
.3 slike redningsflåter betjenes av de eksisterende utsettingsinnretningene eller evakueringssystemene.
.4

Midler til ombordtaking
ALLE RORO-PASSASJERSKIP I KLASSE B, C OG D
.1 Alle roro-passasjerskip skal være utstyrt med effektive midler til hurtig ombordtaking av overlevende
fra vannet og overføring av overlevende fra redningsenheter eller redningsfarkoster til skipet.
.2 Midlene til overføring av overlevende til skipet kan være en del av et evakueringssystem eller kan være
en del av et system konstruert for redningsformål.
Slike midler skal være godkjent av flaggstatens myndighet, idet det tas hensyn til anbefalingene i IMO
MSC/Circ.810.
.3 Dersom det er meningen at sklien i et skipsevakueringssystem skal tjene som middel til overføring av
overlevende til skipets dekk, skal sklien være utstyrt med håndliner eller leidere som hjelp til å klatre
opp sklien.

.5

Redningsvester
ALLE RORO-PASSASJERSKIP I KLASSE B, C OG D
.1 Uten hensyn til kravene i SOLAS-regel III/7.2 og III/22.2 skal det være stuet et tilstrekkelig antall
redningsvester i nærheten av mønstringsstasjonene, slik at passasjerene ikke må gå tilbake til sine
lugarer for å hente redningsvester.
.2 På roro-passasjerskip skal hver redningsvest være utstyrt med lys som tilfredsstiller kravene i nr. 2.2.3
i LSA-regelverket.

5-2

Landings- og evakueringsområder for helikoptre (R 28)
NYE OG EKSISTERENDE RORO-SKIP I KLASSE B, C OG D:

5-3

.1

Roro-passasjerskip skal være innrettet med et område for evakuering med helikopter som er godkjent av
flaggstatens myndighet, idet det tas hensyn til anbefalingene i IMO‑resolusjon A.894(21) med endringer.

.2

Nye roro-passasjerskip i klasse B, C og D med lengde på 130 meter og mer skal være innrettet med et
landingsområde for helikopter godkjent av flaggstatens myndighet, idet det tas hensyn til anbefalingene i
IAMSAR-håndboken («International Aeronautical and Maritime Search and Rescue») vedtatt av IMO ved
resolusjon A.892(21) med endringer, og i IMO MSC/Circ.895 om anbefalinger om landingsområder for
helikopter på roro-passasjerskip.

System til hjelp for skipsførerens beslutninger (R 29)
NYE OG EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B, C OG D:
.1

På alle skip skal det på kommandobroen finnes et system til hjelp for skipsførerens beslutninger ved
krisehåndtering.

.2

Systemet skal minst bestå av en trykt beredskapsplan eller -planer. Alle nødssituasjoner som vil kunne
forekomme, skal være kartlagt i beredskapsplanen eller -planene, herunder, men ikke begrenset til,
følgende hovedgrupper av nødssituasjoner:
.1 brann,
.2 havari,
.3 forurensning,
.4 ulovlige handlinger som truer skipets, passasjerenes og besetningens sikkerhet,
.5 personulykker, og
.6 ulykker i forbindelse med last,
.7 nødassistanse til andre skip.

.3

Nødprosedyrene fastsatt i beredskapsplanen eller -planene skal tjene som grunnlag for skipsførernes
beslutninger om håndtering av enhver kombinasjon av nødssituasjoner.
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.4

Beredskapsplanen eller -planene skal ha en ensartet oppbygning og være enkle å bruke. Faktiske
lastetilstander slik de er beregnet for skipets stabilitet under reisen, skal eventuelt brukes for
havarikontrollformål.

.5

I tillegg til den trykte beredskapsplanen eller -planene kan flaggstatens myndighet også godta bruk av et
edb-basert system til hjelp for beslutningstaking på kommandobroen som gir all informasjon som finnes i
beredskapsplanen eller -planene, prosedyrer, sjekklister osv., og som kan vise en liste over anbefalte tiltak
for nødssituasjoner som vil kunne oppstå.

Utsettingsstasjoner (R 12)
NYE OG EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B, C OG D:
Utsettingsstasjoner skal være slik plassert at forsvarlig utsetting er sikret, idet det tas særskilt hensyn til klaring
fra propellen og sterkt utoverhengende deler av skroget, og slik at redningsfarkoster kan settes ut langs en rett
skipsside. Dersom de er plassert forut, skal de ligge aktenfor kollisjonsskottet på et beskyttet sted.

7

Stuing av redningsfarkoster (R 13 og 24)
NYE OG EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B, C OG D:
.1

Hver redningsfarkost skal være slik stuet
a) at verken redningsfarkosten eller dens stuingsinnretning vanskeliggjør utsettingsoperasjonen for noen
annen redningsfarkost,
b) så nær vannflaten som det er sikkert og praktisk mulig; redningsfarkoster som settes ut med daviter,
skal, så langt som praktisk gjennomførbart, med redningsfarkosten i stuet posisjon ha davittoppen høyst
15 meter fra vannlinjen ved skipets minste seilingsdypgående, og posisjonen for en redningsfarkost
som settes ut med daviter, skal i innskipingsposisjon være slik at den er klar av vannlinjen med skipet i
fullastet tilstand under alle trimforhold på opptil 10 grader og med 20 graders krenging til begge sider
for nye skip, og for eksisterende skip opptil minst 15 grader, eller til den vinkel der kanten av værdekket
kommer under vann, dersom denne vinkelen er mindre,
c) i en tilstand av permanent beredskap slik at to besetningsmedlemmer kan klargjøre den for innskiping
og utsetting på mindre enn 5 minutter,
d) så langt forut for propellen som praktisk mulig, og
e) fullt utstyrt, som påbudt etter de aktuelle SOLAS-regler, med det unntak at ytterligere redningsflåter
som definert i note 1 a) eller 1 b) til tabellen i regel III/2, kan fritas fra noen av SOLAS-kravene til
utstyr som nevnt i notene.

.2

Livbåter skal stues fastgjort til utsettingsinnretningene, og på passasjerskip med lengde 80 meter og mer
skal hver livbåt være slik stuet at livbåtens akterende ikke er mindre enn 1,5 ganger livbåtlengden forenfor
propellen.

.3

Alle redningsflåter skal stues
a) med redningsflåtens fangline festet til skipet,
b) med en fri-flyt-innretning som oppfyller kravene i nr. 4.1.6 i LSA-regelverket, og som gjør det mulig
for redningsflåten å flyte fri og, dersom den er oppblåsbar, å blåses opp automatisk når skipet synker. En
fri-flyt-innretning kan brukes til to eller flere redningsflåter dersom fri-flyt-innretningen er tilstrekkelig
til å oppfylle kravene i nr. 4.1.6 i LSA-regelverket,
c) slik at den kan frigjøres manuelt fra sikringsinnretningene.

.4

Redningsflåter som settes ut med daviter, skal være stuet innenfor løftekrokenes rekkevidde, med mindre
det finnes flyttemidler som ikke settes ut av funksjon innenfor begrensningene for trim på opptil 10 grader
og slagside på opptil 20 grader til begge sider for nye skip og opptil 15 grader til begge sider for eksisterende
skip, eller på grunn av skipets bevegelser eller svikt i krafttilførselen.

.5

Redningsflåter som er beregnet for utsetting ved å kastes overbord, skal være slik stuet at de lett kan
flyttes fra en side av skipet til den andre på ett enkelt, åpent dekk. Dersom denne stuingsinnretningen ikke
er mulig, skal det finnes ekstra redningsflåter slik at den samlede tilgjengelige kapasitet på hver side er
tilstrekkelig til 75 % av det samlede antall personer om bord.
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.6

Redningsflåter som er tilknyttet MES (skipsevakueringssystem), skal
a) stues nær beholderen som inneholder MES,
b) kunne utløses fra stuingsstativet med innretninger som gjør at det kan fortøyes og blåses opp langs
entringsplattformen,
c) kunne utløses som en selvstendig redningsfarkost, og
d) være utstyrt med ombordtakingsliner festet til entringsplattformen.

8

Stuing av mann-overbord-båter (R 14)
NYE OG EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B, C OG D:
Hver mann-overbord-båter skal være stuet
.1 i permanent beredskap, slik at to besetningsmedlemmer kan klargjøre den for utsetting på mindre enn
5 minutter, og dersom den er oppblåsbar, alltid helt oppblåst,
.2 i en posisjon som er hensiktsmessig for utsetting og ombordtaking,
.3 slik at verken mann-overbord-båten eller stuingsinnretningen vanskeliggjør bruk av noen redningsfarkost på
noen annen utsettingsstasjon, og
.4 i samsvar med kravene i regel 7 dersom den også er livbåt.

8a

Stuing av skipsevakueringssystemer (R 15)
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE RORO-SKIP I KLASSE B, C OG D
1. Skipssiden skal ikke ha noen åpninger mellom evakueringssystemets innskipingsstasjon og vannlinjen
i skipets minste seilingsdypgående, og det skal finnes midler for å beskytte systemet mot eventuelle
framspring.
2. Skipsevakueringssystemer skal være slik plassert at forsvarlig utsetting er sikret, idet det tas særskilt hensyn
til klaring fra propellen og sterkt utoverhengende deler av skroget, og så langt det er praktisk mulig, slik at
systemet kan settes ut langs en loddrett skipsside.
3. Alle skipsevakueringssystemer skal være slik stuet at verken atkomsten, plattformen eller systemets
stuings- eller betjeningsinnretninger vil vanskeliggjøre betjeningen av annet redningsutstyr på andre
utsettingsstasjoner.
4. Om nødvendig skal skipet være slik innrettet at stuede evakueringssystemer er beskyttet mot skade som
skyldes tung sjø.

9

Innretninger for utsetting og ombordtaking av redningsfarkoster (R 16)
NYE OG EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B, C OG D:
.1 Det skal finnes utsettingsinnretninger som oppfyller kravene i avsnitt 6.1 i LSA-regelverket, for alle
redningsfarkoster, unntatt følgende:
.1 FOR EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B, C OG D:
a) Redningsfarkoster som bordes fra en posisjon på dekk som er mindre enn 4,5 meter over vannlinjen
ved skipets minste seilingsdypgående, og som enten
– har en masse på høyst 185 kg, eller
– er stuet for utsetting direkte fra stuet posisjon under alle trimforhold på opptil 10 grader og med
en slagside på opptil 15 grader til begge sider, eller
b) redningsfarkoster som føres i tillegg til redningsfarkoster for 110 % av det samlede antall personer
om bord, eller redningsfarkoster som er ment å brukes sammen med et evakueringssystem (MES) i
samsvar med kravene i avsnitt 6.2 i LSA-regelverket og er stuet for utsetting direkte fra stuet posisjon
under alle trimforhold på opptil 10 grader og med en slagside på opptil 20 grader til begge sider.
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.2 FOR NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:
Forutsatt at innskipingsinnretningene for redningsfarkoster og mann-overbord-båter fungerer under
de miljøforhold som skipet må forventes å operere under, og i alle uskadede tilstander og fastsatte
skadetilstander med hensyn til trim og krenging med fribord på høyst 4,5 meter mellom påtenkt
innskipingsposisjon og vannlinjen med skipet i minste seilingsdypgående, kan flaggstatens myndighet
godta et system der personene border redningsflåtene direkte.
.2 Hver livbåt skal være utstyrt med en innretning til å sette den ut og ta den om bord.
FOR NYE SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:
I tillegg skal det være mulig å henge opp livbåten for å frigjøre utløsingsmekanismen ved vedlikehold.
.3 Utsettings- og ombordtakingsinnretninger skal være slik at den som betjener innretningene på skipet, kan
observere redningsfarkosten hele tiden under utsettingen, og når det gjelder livbåter, under ombordtaking.
.4 Bare én type utløsingsmekanisme skal brukes for like redningsfarkoster som føres på skipet.
.5 Dersom det brukes taljeløpere, skal de være lange nok til at redningsfarkosten kan settes på vannet når skipet
har sitt minste seilingsdypgående, under alle trimforhold på opptil 10 grader og med en slagside på opptil
20 grader til begge sider for nye skip og minst 15 grader til begge sider for eksisterende skip.
.6 Klargjøring og håndtering av redningsfarkoster ved enhver utsettingsstasjon skal ikke vanskeliggjøre rask
klargjøring og håndtering av noen annen redningsfarkost eller mann-overbord-båt på noen annen stasjon.
.7 Det skal finnes midler til å hindre enhver uttømming av vann over redningsfarkosten mens skipet forlates.
.8 Under klargjøring og utsetting skal redningsfarkosten, dens utsettingsinnretning og det området av sjøen der
farkosten skal settes ut, være tilstrekkelig opplyst ved hjelp av lys fra den elektriske nødkraftkilden som er
påbudt etter regel II‑1/D/3 og II‑1/D/4.
10

Innretninger for innskiping i og utsetting og ombordtaking av mann-overbord-båter (R 17)
NYE OG EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B, C OG D:
.1 Innskipings- og utsettingsinnretningene for mann-overbord-båter skal være slik at mann-overbord-båten kan
bordes og settes ut på kortest mulig tid.
.2 Mann-overbord-båten skal kunne bordes og settes ut direkte fra stuet posisjon med det antall personer om
bord som er utpekt til å være mannskap på mann-overbord-båten.
.3 Dersom mann-overbord-båten inngår i kapasiteten til redningsfarkostene og de øvrige livbåtene bordes fra
innskipingsdekket, skal mann-overbord-båten, i tillegg til nr. .2, også kunne bordes fra innskipingsdekket.
.4 Utsettingsinnretningene skal oppfylle kravene i regel 9. Alle mann-overbord-båter skal likevel kunne settes
ut, om nødvendig ved hjelp av fangliner, mens skipet beveger seg forover med en fart på inntil fem knop i
smul sjø.
.5 En mann-overbord-båt skal kunne tas om bord på ikke mer enn fem minutter i moderat sjø når den er fullt
lastet med personer og utstyr. Dersom mann-overbord-båten inngår i kapasiteten til redningsfarkostene, skal
denne ombordtakingstiden overholdes når båten er fullt lastet med redningsfarkostutstyr og det godkjente
antall personer for mann-overbord-båten på minst seks personer.
.6 FOR NYE SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. januar 2003 ELLER SENERE:
Innretninger for utsetting og ombordtaking av mann-overbord-båter skal muliggjøre sikker og forsvarlig
håndtering av en båre. Dersom tunge taljeløperblokker utgjør en fare, skal det for sikkerhets skyld sørges for
ombordtakingsstropper for dårlig vær.
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11

Instrukser for nødssituasjoner (R 19)
NYE OG EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B, C OG D:
Når nye passasjerer kommer om bord, skal det gis en sikkerhetsorientering for passasjerene umiddelbart før eller
etter avgang. Denne orienteringen skal omfatte minst de instrukser som er påbudt etter regel III/3.3. Den skal
foregå ved en melding på ett eller flere språk som det må antas at passasjerene forstår. Meldingen skal gis over
skipets personvarslingssystem eller på annen relevant måte, slik at det er sannsynlig at den blir hørt minst av
passasjerer som ennå ikke har hørt den på reisen.

12

Beredskap, vedlikehold og inspeksjoner (R 20)
NYE OG EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B, C OG D:
.1 Før skipet går fra havn, og til enhver tid i løpet av reisen skal alt redningsutstyr være i driftsklar stand og klart
til øyeblikkelig bruk.
.2 Vedlikehold og inspeksjon av redningsutstyr skal utføres i samsvar med SOLAS-regel III/20.

13

Opplæring og øvelser i å forlate skipet (R 19 og 30)
NYE OG EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B, C OG D:
.1 Alle besetningsmedlemmer som er tildelt oppgaver i nødssituasjoner, skal være kjent med oppgavene før
reisen begynner.
.2 En øvelse i å forlate skipet og en brannøvelse skal finne sted hver uke.
Hvert besetningsmedlem skal delta i minst én øvelse i å forlate skipet og én brannøvelse hver måned.
Øvelsene for besetningen skal finne sted før skipets avgang dersom mer enn 25 % av besetningen ikke har
deltatt i øvelser i å forlate skipet og brannøvelser om bord på det aktuelle skipet i løpet av foregående måned.
Når et skip tas i bruk for første gang, etter større ombygginger eller når det kommer en ny besetning om bord,
skal øvelsene nevnt foran avholdes før skipet seiler.
.3 Hver øvelse i å forlate skipet skal omfatte de tiltak som er påbudt etter SOLAS-regel III/19 nr. .3.3.1, idet det
tas hensyn til retningslinjene i IMO MSC.1/Circ.1206 om tiltak for å hindre ulykker med livbåter.
.4 Livbåter og mann-overbord-båter skal låres i øvelser som følger etter hverandre, i samsvar med
bestemmelsene i SOLAS-regel III/19 nr. .3.3.2, .3.3.3 og .3.3.6.
Dersom øvelser i utsetting av livbåter og mann-overbord-båter utføres mens skipet beveger seg forover, skal
de på grunn av farene forbundet med dette utføres i beskyttede farvann og under tilsyn av en offiser med
erfaring fra slike øvelser, idet det tas hensyn til IMO‑resolusjon A.624(15) om retningslinjer for opplæring
i utsetting av livbåter og mann-overbord-båter fra skip som beveger seg forover gjennom vannet, og
IMO resolusjon A.771(18) om anbefalinger om opplæring av mannskaper på hurtige mann-overbord-båter.
Flaggstatens myndighet kan tillate at skip ikke setter ut livbåter på én side dersom skipets kaiplassinnretning
i havn og fartsmønster ikke tillater at livbåter settes ut på den siden. Alle slike livbåter skal likevel låres minst
hver tredje måned og settes ut minst én gang per år.
.5 Dersom et skip er utstyrt med evakueringssystemer, skal øvelsene omfatte de tiltak som er påbudt etter
SOLAS‑regel III/19 nr. .3.3.8.
.6 Nødbelysning til mønstring og til å forlate skipet skal prøves ved hver øvelse i å forlate skipet.
.7 Det skal holdes brannøvelser i samsvar med bestemmelsene i SOLAS-regel III/19 nr. 3.4.
.8 Besetningsmedlemmene skal gis opplæring og instruksjon om bord i samsvar med bestemmelsene i SOLASregel III/19 nr. .4.
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KAPITTEL IV
RADIOKOMMUNIKASJON
1.

Radiokommunikasjonsutstyr
SKIP I KLASSE D
.1 Skip i klasse D skal minst være utstyrt med følgende:
.1.1 Et VHF-radioanlegg som kan sende og motta
.1.1.1 DSC på frekvensen 156,525 MHz (kanal 70). Det skal være mulig å starte sending av nødanrop
på kanal 70 fra den posisjonen som skipet vanligvis styres fra, og
.1.1.2 radiotelefoni på frekvensene 156,300 MHz (kanal 6), 156,650 MHz (kanal 13) og 156,800 MHz
(kanal 16).
.1.2 VHF-radioanlegget skal også kunne sende og motta allmenn radiokommunikasjon via radiotelefoni.
.1.3 Det vises til regel IV/7.1.1 og IV/8.2 i SOLAS 1974.
______
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VEDLEGG II
MØNSTER FOR SIKKERHETSSERTIFIKAT FOR PASSASJERSKIP
SIKKERHETSSERTIFIKAT FOR PASSASJERSKIP
(Dette sertifikat skal følges av en utstyrsfortegnelse.)
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(Myndighetens stempel)

25.2.2016

(Stat)
Utstedt i henhold til bestemmelsene i

................................................................................................................................................................................
(navn på de aktuelle bestemmelser i flaggstaten)
og som bekreftelse av at fartøyet nevnt nedenfor er i samsvar med bestemmelsene i europaparlamentsog rådsdirektiv 2009/45/EF om sikkerhetsstandarder for passasjerskip
etter fullmakt fra regjeringen i
................................................................................................................................................................................
(flaggstatens fullstendige, offisielle navn)
ved
.................................................................................................................................................................................
(fullstendig, offisiell betegnelse på den sakkyndige organisasjon som er godkjent etter bestemmelsene i
rådsdirektiv 94/57/EF)
Opplysninger om skipet
Skipets navn:
Hjemsted:
Kjenningsnummer eller ‑bokstaver
IMO-nummer(1)
Lengde:
Antall passasjerer:
Bruttotonnasje:
Dato da kjølen ble strukket eller skipet var på et
tilsvarende byggetrinn:
Dato for førstegangsbesiktelse:
Havområder som skipet er klassifisert til å
trafikkere (SOLAS-regel IV/2)
Skipets klasse i samsvar med det havområde
det er sertifisert til å trafikkere, med følgende
begrensninger eller tilleggskrav(3):

A1 / A2 / A3 / A4 (2)
A / B / C / D (2)

__________________
(1)
(2)
(3)

Eventuelt IMOs skipsidentifiseringsnummer i samsvar med resolusjon A.600(15).
Stryk det som ikke passer.
Oppgi eventuelle begrensninger som gjelder på grunn av rute, fartsområde eller begrenset driftsperiode, eller eventuelle
tilleggskrav som følger av særskilte lokale forhold.
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Førstegangsbesiktelse / periodisk besiktelse(2)
Det bekreftes med dette:
1.

at skipet er besiktet i samsvar med artikkel 12 i direktiv 2009/45/EF,........

2.

at besiktelsen viste at skipet fullt ut oppfyller kravene i direktiv 2009/45/EF, og

3.

at skipet i henhold til artikkel 9 nr. 3 i direktiv 2009/45/EF er unntatt fra følgende av direktivets krav:

................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Eventuelle vilkår for unntakene: ............................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
4.

at følgende oppdelingslastelinjer er fastsatt:

Oppdelingslastelinjer som er
fastsatt og avmerket på skipssiden
midtskips (regel II-1/B/11)

Fribord (i mm)

Merknader med hensyn til
alternative fartsforhold

C.1 (1)
C.2
C.3

Dette sertifikat er gyldig til …………………………………………………...... i samsvar med artikkel 12 i
(dato for neste periodiske besiktelse)
direktiv 2009/45/EF.
Sted ……………………………………………………………………………Dato ………………..................
................................................................................................................................................................................
(Underskrift og/eller den utstedende myndighetens stempel)
Dersom sertifikatet er undertegnet, skal følgende setning tilføyes:
Undertegnede erklærer å ha behørig tillatelse fra ovennevnte flaggstat til å utstede dette sikkerhetssertifikat for
passasjerskip.

(Underskrift)
_________________
( 1)
(2)

Arabertallene som står etter bokstaven «C» i betegnelsen for oppdelingslastelinjene, kan erstattes med romertall eller
bokstaver dersom flaggstatens myndighet mener at dette er nødvendig for å skille dem fra de internasjonale betegnelsene
for oppdelingslastelinjer.
Stryk det som ikke passer.
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Påtegning om en måneds forlengelse av sertifikatets gyldighet i samsvar med artikkel 13 nr. 2
I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/45/EF er dette sertifikat
gyldig til .............................................................................................................

Sted .................................................................................................................... Dato.........................................
................................................................................................................................................................................
(Underskrift og/eller den utstedende myndighetens stempel)
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Nr. 12/645

UTSTYRSFORTEGNELSE TIL SIKKERHETSSERTIFIKAT FOR PASSASJERSKIP
Denne fortegnelsen skal være permanent vedlagt passasjerskipets sikkerhetssertifikat
FORTEGNELSE OVER UTSTYR FOR OVERHOLDELSE AV BESTEMMELSENE I EUROPAPARLAMENTSOG RÅDSDIREKTIV 2009/45/EF
Opplysninger om skipet
Skipets navn:
Kjenningsnummer eller –bokstaver:
Antall passasjerer som skipet er sertifisert til å føre:
Minste antall personer med nødvendige kvalifikasjoner
til å betjene radioanleggene:

Opplysninger om redningsutstyr
1

Samlet antall personer som det er redningsutstyr til

2

Livbåter og mann-overbord-båter

2.1

Samlet antall livbåter

2.2

Samlet antall personer de har plass til

2.3

Samlet antall livbåter (LSA 4.5)

2.4

Samlet antall livbåter (LSA 4.6)

2.5

Samlet antall livbåter (LSA 4.7)

2.6

Antall motorlivbåter som inngår i samlet antall livbåter oppgitt
ovenfor

2.7

Antall livbåter utstyrt med søkelys

2.8

Antall mann-overbord-båter

2.9

Antall båter som inngår i samlet antall livbåter oppgitt ovenfor

3

Redningsflåter

3.1

Samlet antall redningsflåter

3.2

Antall personer de har plass til

3.3

Antall redningsflåter som det kreves godkjente utsettingsinnretninger
for

3.4

Antall redningsflåter som det ikke kreves godkjente
utsettingsinnretninger for

Babord
side

Styrbord side

Babord
side

Styrbord side
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Opplysninger om redningsutstyr (forts.)
4

Personlig redningsutstyr

4.1

Antall livbøyer

4.2

Antall redningsvester til voksne

4.3

Antall redningsvester til barn

4.4

Antall redningsdrakter

4.5

Antall redningsdrakter som oppfyller kravene til redningsvester

4.6

Antall enheter varmebeskyttelsesutstyr(1)

5

Pyroteknisk utstyr

5.1

Linekastingsapparater

5.2

Nødbluss

6

Nødradioutstyr

6.1

Antall radartranspondere

6.2

Antall toveis VHF-radiotelefonapparater

(1)

Unntatt dem som inngår i det utstyret livbåter, redningsflåter og mann-overbord-båter skal ha for å være i samsvar med
LSA‑regelverket.

Opplysninger om radioutstyr
1

Primære systemer

1.1

VHF-radioanlegg

1.1.1

DSC-omkoder

1.1.2

DSC-vaktmottaker

1.1.3

Radiotelefoni

1.2

MF-radioanlegg

1.2.1

DSC-omkoder

1.2.2

DSC-vaktmottaker

1.2.3

Radiotelefoni

1.3

MF/HF-radioanlegg

1.3.1

DSC-omkoder

1.3.2

DSC-vaktmottaker

1.3.3

Radiotelefoni

1.3.4

Direkteskrivende radiotelegrafi

1.4

INMARSAT skipsjordstasjon

2

Sekundær alarmberedskap
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Opplysninger om radioutstyr (forts.)
3

Utstyr for mottak av informasjon om sjøsikkerhet

3.1

NAVTEX-mottaker

3.2

EGC-mottaker

3.3

HF-mottaker til radioteleks

4

Satellitt-nødradiopeilesender

4.1

COSPAS-SARSAT

4.2

(INMARSAT)

5

VHF-nødradiopeilesender

6

Radartransponder for skipet

Metoder som benyttes for å sikre at radioutstyret er klart til bruk
(regel IV/15.6 og 15.7)
7.1

Dobbelt sett utstyr

7.2

Landbasert vedlikehold

7.3

Vedlikeholdsmuligheter om bord

Opplysninger om navigasjonssystemer og -utstyr
1.1

Standard magnetkompass(3)

1.2

Reservemagnetkompass(3)

1.3

Gyrokompass(3)

1.4

Kursindikator til gyrokompass(3)

1.5

Retningsindikator til gyrokompass(3)

1.6

Selvstyringsanlegg eller sporingskontrollsystem(3)

1.7

Peileskive eller kompasspeileinnretning(3)

1.8

Midler til korrigering av kurser og peilinger(3)

1.9

Kursindikator(3)

2.1

Sjøkart/elektronisk visnings- og informasjonssystem for sjøkart (ECDIS)

2.2

Reserveinnretninger til ECDIS

2.3

Nautiske publikasjoner
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3.1

Mottaker for verdensomspennende satellittnavigasjonssystem/jordbasert
radionavigasjonssystem(2)(3)

3.2

9 GHz radar(3)

3.3

Andre radar (3 GHz/9 GHz)(2)(3)

3.4

Automatisk radarplotteanlegg (ARPA)(3)

3.5

Automatisk sporingsanlegg(3)

3.6

Andre automatisk sporingsanlegg(3)

3.7

Elektronisk plotteanlegg(3)

4

Automatisk identifikasjonssystem (AIS)

5

Ferdsskriver/forenklet ferdsskriver (VDR/S-VDR)(2)

6.1

Innretning for måling av hastighet og avstand (gjennom vann)(3)

6.2

Innretning for måling av hastighet og avstand (over grunnen, forover og i
tverrskips retning)(3)

7

Ekkolodd(3)

8.1

Indikatorer for ror, propell, skyvekraft, stigning og driftsinnstilling(3)

8.2

Indikator for omdreiningshastighet(3)

(2)
(3)

Stryk det som ikke passer.
Andre midler til å oppfylle dette kravet er tillatt i henhold til SOLAS V/19. Dersom andre midler benyttes, skal de spesifiseres.
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VEDLEGG III

RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETSKRAV FOR PASSASJERSKIP OG HURTIGGÅENDE PASSASJERFARTØYER MED HENSYN TIL BEVEGELSESHEMMEDE PERSONER
(som nevnt i artikkel 8)
Ved anvendelse av retningslinjene i dette vedlegg skal medlemsstatene følge IMO MSC/Circ.735 om anbefalinger med
hensyn til passasjerskips konstruksjon og drift for å imøtekomme eldre og bevegelseshemmede personers behov.
1.

ATKOMST TIL SKIPET
Skipene skal være slik konstruert og utstyrt at bevegelseshemmede personer kan gå om bord og i land på en enkel
og sikker måte og forflytte seg mellom dekkene, enten på egen hånd eller ved hjelp av ramper eller heiser. Det skal
settes opp anvisninger til slike adgangsfasiliteter ved alle innganger og andre hensiktsmessige steder om bord på
hele skipet.

2.

SKILT
Skilt som finnes om bord på et skip til hjelp for passasjerene, skal være tilgjengelige og lette å lese for
bevegelseshemmede personer (herunder personer med sensoriske funksjonshemninger), og være strategisk plassert.

3.

MIDLER FOR MEDDELELSE AV MELDINGER
Skipet skal være utstyrt med midler om bord til å meddele meldinger visuelt og verbalt, f.eks. om forsinkelser,
ruteendringer og tjenester om bord, til personer med ulike former for bevegelseshemninger.

4.

ALARM
Alarmsystem og -knapper skal være slik utformet at de lett kan nås av og varsle alle bevegelseshemmede personer,
herunder personer med sensoriske svekkelser og personer med lærevansker.

5.

TILLEGGSKRAV FOR Å SIKRE BEVEGELIGHET INNE I SKIPET
Håndlister, korridorer og ganger, døråpninger og dører skal være tilgjengelige for rullestolbrukere. Heiser, bildekk,
passasjersalonger, innredning og toaletter skal være slik konstruert at de på en rimelig og forsvarlig måte er
tilgjengelige for bevegelseshemmede personer.
______
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VEDLEGG IV

DEL A
Opphevet direktiv med endringer
(som nevnt i artikkel 17)
Rådsdirektiv 98/18/EF
(EFT L 144 av 15.5.1998, s. 1)
Kommisjonsdirektiv 2002/25/EF
(EFT L 98 av 15.4.2002, s. 1)
bare artikkel 7

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/84/EF
(EFT L 324 av 29.11.2002, s. 53)
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/24/EF
(EUT L 123 av 17.5.2003, s. 18)
Kommisjonsdirektiv 2003/75/EF
(EUT L 190 av 30.7.2003, s. 6)

DEL B
Liste over frister for innarbeiding i nasjonal lovgivning og anvendelse
(som nevnt i artikkel 17)
Direktiv

Frist for innarbeiding

Direktiv 98/18/EF

1. juli 1998

Direktiv 2002/25/EF

15. oktober 2002

Direktiv 2002/84/EF

23. november 2003

Direktiv 2003/24/EF

16. november 2004

Direktiv 2003/75/EF

31. januar 2004

Anvendelsesdato

1. januar 2003 med mindre annet er
angitt i vedlegget til direktivet.
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VEDLEGG V

SAMMENLIGNINGSTABELL
Direktiv 98/18/EF

Dette direktiv

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikkel 2 innledende tekst

Artikkel 2 innledende tekst

Artikkel 2 bokstav a)

Artikkel 2 bokstav a)

Artikkel 2 bokstav b)

Artikkel 2 bokstav b)

Artikkel 2 bokstav c)

Artikkel 2 bokstav c)

Artikkel 2 bokstav d)

Artikkel 2 bokstav d)

Artikkel 2 bokstav e)

Artikkel 2 bokstav e)

Artikkel 2 bokstav ea)

Artikkel 2 bokstav f)
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 720/2011

Nr. 12/653

2016/EØS/12/49

av 22. juli 2011
om endring av forordning (EF) nr. 272/2009 om utfylling av de felles grunnleggende standarder
for sikkerhet i sivil luftfart når det gjelder innføring av gjennomsøking av væsker, aerosoler og
geler i lufthavner i EU(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —
under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

hensyn til driftstekniske krav til utstyret og hensynet til
passasjerene.

5)

Det fant sted en regelverksutvikling på EU-plan og
internasjonalt plan kort tid før 29. april 2011. Derfor
er det bare et fåtall lufthavner som i praksis kan tilby
gjennomsøking, og passasjerene kan ikke på forhånd
vite om væsker, aerosoler og geler som er anskaffet i en
lufthavn i en tredjestat eller om bord i et luftfartøy fra
et luftfartsselskap utenfor Fellesskapet, vil bli tillatt i
sikkerhetsbegrensede områder og om bord i et luftfartøy.

6)

Av ovennevnte grunner bør bestemmelsen om
forpliktelsen til fra 29. april 2011 å gjennomsøke væsker,
aerosoler og geler som er anskaffet i en lufthavn i en
tredjestat eller om bord i et luftfartøy fra et luftfartsselskap
utenfor Fellesskapet, utgå.

7)

Med hensyn til nr. 2 i del B1 i vedlegget til forordning (EF)
nr. 272/2009 vil Kommisjonen samarbeide tett med alle
berørte parter og vurdere situasjonen for gjennomsøking
av væsker, aerosoler og geler innen juli 2012.

8)

For å sikre korrekt gjennomføring av kravene fastsatt i nr.
3 i del B1 i vedlegget til forordning (EF) nr. 272/2009 bør
medlemsstatene og lufthavnene treffe alle nødvendige
forberedende tiltak, herunder driftsmessig utprøving, i
god tid før fristen i 2013. Det bør utveksles erfaringer fra
utprøvingene for å gjøre det mulig å vurdere situasjonen
med hensyn til gjennomsøking av væsker, aerosoler og
geler innen juli 2012.

9)

Vedlegget til forordning (EF) nr. 272/2009 bør derfor
endres.

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 300/2008 av 11. mars 2008 om felles bestemmelser om
sikkerhet i sivil luftfart og om oppheving av forordning (EF)
nr. 2320/2002(1), særlig artikkel 4 nr. 2, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

4)

I henhold til artikkel 4 nr. 2 i forordning (EF) nr. 300/2008
skal Kommisjonen vedta allmenne tiltak som har som
formål å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i de
felles grunnleggende standardene fastsatt i vedlegget til
forordningen, ved å utfylle dem.
Allmenne tiltak som utfyller de felles grunnleggende
standarder for sikkerhet i sivil luftfart, er fastsatt
ved kommisjonsforordning (EF) nr. 272/2009 av
2. april 2009 om utfylling av de felles grunnleggende
standardene for sikkerhet i sivil luftfart fastsatt i
vedlegget til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 300/2008(2). Forordning (EF) nr. 272/2009 krever
særlig at det så raskt som mulig og senest 29. april 2013
innføres metoder og teknologi for å oppdage flytende
eksplosiver i lufthavner i hele EU.
For å muliggjøre en gradvis innføring av et system for
gjennomsøking av flytende eksplosiver ble det i vedlegget
til kommisjonsforordning (EU) nr. 297/2010(3) fastsatt
to datoer: 29. april 2011 for gjennomsøking av væsker,
aerosoler og geler anskaffet i en lufthavn i en tredjestat
eller om bord i et luftfartøy fra et luftfartsselskap utenfor
Fellesskapet og 29. april 2013 for gjennomsøking av alle
væsker, aerosoler og geler.
Som nevnt i betraktning 12 i forordning (EU) nr. 297/2010
kan utviklingen innenfor teknologi og regelverk både
på EU-plan og på internasjonalt plan påvirke datoene
fastsatt i forordning (EF) nr. 272/2009, og Kommisjonen
kan ved behov foreslå endringer, idet det tas særlig

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 193 av 23.7.2011, s. 19, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 148/2011 av 2. desember 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til
Den europeiske unions tidende nr. 15 av 15.3.2012, s. 37.
(1) EUT L 97 av 9.4.2008, s. 72.
(2) EUT L 91 av 3.4.2009, s. 7.
(3) EUT L 90 av 10.4.2010, s. 1.

10) For å oppnå rettslig sikkerhet for medlemsstater,
lufthavner og passasjerer så raskt som mulig bør denne
forordning vedtas etter framgangsmåten for behandling
av hastesaker angitt i artikkel 19 nr.4 i forordning (EF)
nr. 300/2008 og få anvendelse fra 29. april 2011.

11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Komiteen for sikkerhet i sivil luftfart —

Nr. 12/654
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VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Vedlegget til forordning (EF) nr. 272/2009 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning.
Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.
Den får anvendelse fra 29. april 2011.
Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle
medlemsstater.
Utferdiget i Brussel, 22. juli 2011.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

______
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VEDLEGG
Del B1. Væsker, aerosoler og geler i vedlegget til forordning (EF) nr. 272/2009 skal lyde:

«DEL B1
Væsker, aerosoler og geler
1.

Det er tillatt å bringe væsker, aerosoler og geler inn i sikkerhetsbegrensede områder og om bord i et luftfartøy,
forutsatt at de er gjennomsøkt eller fritatt for gjennomsøking i samsvar med kravene i de gjennomføringsreglene
som er vedtatt i henhold til artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 300/2008.

2.

Fra 29. april 2013 skal alle lufthavner gjennomsøke væsker, aerosoler og geler i samsvar med kravene i de
gjennomføringsreglene som er vedtatt i henhold til artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 300/2008.

3.

Medlemsstatene skal sikre at alle nødvendige regler er innført, slik at utstyr til gjennomsøking av væsker som
oppfyller kravene i de gjennomføringsreglene som er vedtatt i henhold til artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF)
nr. 300/2008, kan tas i bruk innen fristen nevnt i nr. 2.

4.

Medlemsstatene kan når som helst i tiden fram til 29. april 2013 innføre nødvendige regler overfor noen eller
alle lufthavner om å gjennomsøke væsker, aerosoler og geler i samsvar med kravene i de gjennomføringsreglene
som er vedtatt i henhold til artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 300/2008. Medlemsstatene skal underrette
Kommisjonen om slike regler. Når Kommisjonen mottar slik underretning, skal den underrette alle øvrige
medlemsstater.

5.

Passasjerene bør opplyses klart om hvilke lufthavner i EU som tillater at væsker, aerosoler og geler bringes inn
i det sikkerhetsbegrensede området og om bord i luftfartøyet, og om eventuelle vilkår for dette.»

___________
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2016/EØS/12/50

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 283/2011
av 22. mars 2011
om endring av forordning (EF) nr. 633/2007 med hensyn til overgangsbestemmelsene nevnt i
artikkel 7(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —
under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 552/2004 av 10. mars 2004 om samvirkingsevnen i Det
europeiske nett for lufttrafikkstyring (samvirkingsforordningen)
(1), særlig artikkel 3 nr. 5,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 549/2004 av 10. mars 2004 om fastsettelse av
rammeregler for opprettelse av et felles europeisk luftrom
(rammeforordningen)(2), særlig artikkel 8 nr. 1, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

4)

Anvendelsen
av
en
overføringsprotokoll
for
flygemeldinger er beregnet på utveksling av flygedata i
samsvar med kommisjonsforordning (EF) nr. 1032/2006
av 6. juli 2006 om fastsettelse av krav til automatiske
systemer for utveksling av flygedata med sikte på
underretning om, koordinering av og overføring av
flyginger mellom flygekontrollenheter(3).
For å overholde kravene i nr. 6 i vedlegg I til
kommisjonsforordning (EF) nr. 633/2007 av 7. juni
2007 om fastsettelse av krav til anvendelse av en
overføringsprotokoll for flygemeldinger med sikte
på underretning om, koordinering av og overføring
av flyginger mellom flygekontrollenheter(4) må noen
medlemsstater eller ytere av flysikringstjenester
ajourføre ikke bare sitt IP-nett, men også mange
av flygedatasystemene og nettverksinfrastrukturen.
Ajourføring av disse systemene før 20. april 2011 kan
få betydelige økonomiske konsekvenser for de berørte
medlemsstater eller ytere av flysikringstjenester, og derfor
bør passende overgangsordninger bidra til å minimere
denne kostnaden.
I gyldighetstiden for overgangsbestemmelsene bør de
berørte medlemsstater eller ytere av flysikringstjenester
anvende de tiltak som er nødvendige for å sikre
samvirkingsevne i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring
(heretter kalt «EATMN»).
Forordning (EF) nr. 633/2007 bør derfor endres.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 77 av 23.3.2011, s. 23, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 151/2011 av 2. desember 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til
Den europeiske unions tidende nr. 15 av 15.3.2012, s. 40.
(1) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 26.
(2) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 1.
(3) EUT L 186 av 7.7.2006, s. 27.
(4) EUT L 146 av 8.6.2007, s. 7.

5)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Komiteen for det felles luftrom —

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
I artikkel 7 i forordning (EF) nr. 633/2007 skal de to første
leddene nummereres, og nye nr. 3, 4 og 5 skal lyde:
«3. Dersom en medlemsstat eller yter av flysikringstjenester utvikler en overføringsprotokoll for flygemeldinger mellom sine systemer i forbindelse med
gjennomføringen av forordning (EF) nr. 1032/2006, skal
systemene nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav a) og b) være i
samsvar med kravene i vedlegg I innen 31. desember 2012.
4. Dersom en medlemsstat eller yter av flysikringstjenester
har bestilt eller undertegnet en bindende kontrakt for
dette formål eller utviklet en overføringsprotokoll for
flygemeldinger for systemene nevnt i artikkel 1 nr. 2
bokstav a) og b) før den dato denne forordning trer i kraft,
slik at overholdelse av kravene i nr. 6 i vedlegg I ikke
kan garanteres, kan yteren av flysikringstjenester eller
den militære kontrollenheten bruke andre versjoner av
Internett-protokollen for kommunikasjon i likenett mellom
sine systemer til 31. desember 2014.
Nevnte medlemsstater og ytere av flysikringstjenester
skal sikre at all kommunikasjon i likenett fra deres
systemer til systemene til andre medlemsstater eller
ytere av flysikringstjenester er i samsvar med kravene
angitt i vedlegg I, med mindre en bilateral avtale inngått
før 20. april 2011 tillater bruk av andre versjoner av
Internett-protokollen i en overgangsperiode som utløper
31. desember 2014.
5. Medlemsstatene nevnt i nr. 3 og 4 skal før 20. april
2011 oversende Kommisjonen detaljerte opplysninger om
de tiltakene yteren av flysikringstjenester eller den militære
kontrollenheten har anvendt for å sikre samvirkingsevne
mellom systemene nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav a) og b)
i EATMN.»
Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Brussel, 22. mars 2011.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
____________
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2016/EØS/12/51

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 929/2010
av 18. oktober 2010
om endring av forordning (EF) nr. 1033/2006 med hensyn til ICAO-bestemmelsene nevnt i
artikkel 3 nr. 1(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

3)

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

VEDTATT DENNE FORORDNING:

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 552/2004 av 10. mars 2004 om samvirkingsevnen i Det
europeiske nett for lufttrafikkstyring (samvirkingsforordningen)
(1), særlig artikkel 3 nr. 5,

Artikkel 1
I vedlegget til forordning (EF) nr. 1033/2006 skal nr. 1, 2 og
3 lyde:
«1. Kapittel 3 punkt 3.3 (Flight plans) i ICAO‑vedlegg 2
– Rules of the Air (10. utgave, juli 2005, herunder alle
endringer til og med nr. 42).

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 549/2004 av 10. mars 2004 om fastsettelse av
rammeregler for opprettelse av et felles europeisk luftrom
(rammeforordningen)(2), særlig artikkel 8 nr. 1, og

2. Kapittel 4 punkt 4.4 (Flight plans) og kapittel 11
punkt 11.4.2.2 (Movement messages) i ICAO PANSATM Doc. 4444 (15. utgave, 2007, herunder alle
endringer til og med nr. 2).

ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

Vedlegget til kommisjonsforordning (EF) nr. 1033/2006
av 4. juli 2006 om fastsettelse av krav til prosedyrene for
reiseplaner i førflygingsfasen for Det felles europeiske
luftrom(3) omhandler ulike bestemmelser fastsatt av Den
internasjonale organisasjon for sivil luftfart (heretter kalt
«ICAO»). ICAO har endret disse bestemmelsene etter at
forordning (EF) nr. 1033/2006 ble vedtatt. Henvisningene
i forordning (EF) nr. 1033/2006 bør ajourføres for
å oppfylle medlemsstatenes internasjonale rettslige
forpliktelser og sikre sammenheng med internasjonale
rammeregler.
Forordning (EF) nr. 1033/2006 bør derfor endres.

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Komiteen for det felles luftrom —

3. Kapittel 2 (Flight plans) og kapittel 6 punkt 6.12.3
(Boundary estimates) i Regional Supplementary
Procedures, dok. 7030, European (EUR) Regional
Supplementary Procedures (femte utgave, 2008,
herunder alle endringer til og med nr. 2).»
Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse fra 15. november 2012.

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

Utferdiget i Brussel, 18. oktober 2010.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
___________

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 273 av 19.10.2010, s. 4, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 152/2011 av 2. desember 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til
Den europeiske unions tidende nr. 15 av 15.3.2012, s. 41.
(1) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 26.
(2) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 1.
(3) EUT L 186 av 7.7.2006, s. 46.
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Nr. 12/659

2016/EØS/12/52

KOMMISJONSBESLUTNING
av 31. mars 2010

om spørreskjemaet for rapportering angitt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 166/2006
om opprettelse av et europeisk register over utslipp og transport av forurensende stoffer og om
endring av rådsdirektiv 91/689/EØF og 96/61/EF
[meddelt under nummer K(2010) 1955]
(2010/205/EU)(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

3)

Den første rapporten omfatter tidsrommet 2007‑2009.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

4)

Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med
uttalelse avgitt av komiteen i samsvar med artikkel 19 i
nevnte forordning —

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 166/2006 om opprettelse av et europeisk register over
utslipp og transport av forurensende stoffer og om endring av
rådsdirektiv 91/689/EØF og 96/61/EF(1), særlig artikkel 16,

TRUFFET DENNE BESLUTNING:
Artikkel 1
Medlemsstatene skal bruke spørreskjemaet i vedlegget til
denne beslutning som grunnlag for utarbeiding av rapporten
som skal framlegges for Kommisjonen i henhold til artikkel 16
nr. 1 i forordning (EF) nr. 166/2006.

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)

2)

Artikkel 2

I artikkel 16 nr. 1 i forordning (EF) nr. 166/2006 er
det fastsatt at en rapport om gjennomføringen av
forordningen, som bygger på opplysninger fra de tre
siste rapporteringsårene, skal utarbeides i samsvar med
framgangsmåten fastsatt i artikkel 16 nr. 2 i forordning
(EF) nr. 166/2006.

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 31. mars 2010.

I artikkel 16 nr. 2 i forordning (EF) nr. 166/2006 er det
fastsatt at rapporten skal utarbeides på grunnlag av et
spørreskjema utformet av Kommisjonen med bistand fra
komiteen nevnt i artikkel 19 nr. 1 i nevnte forordning.

For Kommisjonen
Janez POTOČNIK
Medlem av Kommisjonen
______

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 88 av 8.4.2010, s. 18, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 153/2011 av 2. desember 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 15 av 15.3.2012, s. 42.
(1) EUT L 33 av 4.2.2006, s. 1.
(2) EFT L 377 av 31.12.1991, s. 48.
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SPØRRESKJEMA FOR RAPPORTERING
Tilleggsopplysninger som medlemsstatene skal innrapportere i henhold til artikkel 16 i forordning (EF)
nr. 166/2006 om opprettelse av et europeisk register over utslipp og transport av forurensende stoffer og om
endring av rådsdirektiv 91/689/EØF og 96/61/EF
Generelle merknader:
Spørreskjemaet inneholder spørsmål som medlemsstatene er forpliktet til å besvare angående gjennomføringen av
E-PRTR-forordningen i løpet av de tre siste rapporteringsårene.
Medlemsstatene skal gjøre svarene på spørreskjemaet tilgjengelige i elektronisk format.
1.

GENERELL BESKRIVELSE

Gi kortfattede opplysninger om hvordan denne rapporten er utarbeidet, herunder opplysninger om hvilke
offentlige myndigheter som har bidratt.
2.

RETTSLIGE TILTAK FOR Å OPPRETTE PRTR-SYSTEMET (ARTIKKEL 5 og 20)

Angi rettslige, forskriftsmessige og andre tiltak som ligger til grunn for opprettelsen av registeret over utslipp
og transport av forurensende stoffer.
Beskriv særlig medlemsstatenes tiltak med hensyn til bestemmelsene i artikkel 20 for å sikre at reglene om sanksjoner
er virkningsfulle, står i forhold til overtredelsen og virker avskrekkende samt erfaringene fra bruken av dem.
3.

RAPPORTERINGSKRAV, IDENTIFIKAJON AV VIRKSOMHETEN, VEDKOMMENDE MYNDIGHET OG
DATA SOM SKAL INNRAPPORTERES (ARTIKKEL 5)

Oppgi rettslige, forskriftsmessige og andre tiltak som fastsetter rapporteringskravene for PRTR.
Beskriv særlig den vedkommende myndighet som er utpekt til å identifisere E-PRTR-anlegg og samle inn opplysninger
om utslipp av forurensende stoffer fra punktkilder. Vennligst beskriv rapporteringskravene og angi metoden for
innsamling av PRTR-data i medlemsstaten, herunder hvilke institusjoner som er involvert, og hvilken del av
valideringsprosessen de er ansvarlig for, i tabellen nedenfor:
Institusjonell metode: Validering ved denne institusjon
Virksomhet: .......................................................................................................................................................................
Lokale myndigheter: ……………………………………………………………………………………………………
Regional myndighet: ……………………………………………………………………………………………………
Nasjonal myndighet: ……………………………………………………………………………………………………
Miljødepartementet: ……………………………………………………………………………………………………
4.

RAPPORTERINGSPRAKSIS FOR PRTR (ARTIKKEL 5)

For hver rapporteringsomgang siden forrige spørreskjema, vennligst angi:
a) frister for rapportering til vedkommende myndighet,
b) problemer med å overholde frister, hvorvidt de ulike fristene for anleggenes rapportering og for å ha opplysninger
offentlig tilgjengelig i registeret ble overholdt i praksis, og eventuelt årsaken til forsinkelsen,
c) andel elektronisk rapportering sammenlignet med data som driftsansvarlige leverer på papir, samt beskrivelse av
rapportering og tilgjengelige verktøy både for driftsansvarlige og vedkommende myndighet,
d) de største problemene for driftsansvarlige og vedkommende myndighet med hensyn til rapportering av PRTR-data
(sett fra myndighetenes synsvinkel).
5.

KVALITETSSIKRING OG -VURDERING (ARTIKKEL 9 NR. 1, 2 OG 3)

Beskriv regler, framgangsmåter og tiltak for å sikre kvaliteten på dataene som rapporteres innen E-PRTR, og
hva disse viser om de innrapporterte dataenes kvalitet.
Gi særlig opplysninger om:
a) vedkommende myndigheters vurdering av om dataene som innrapporteres av de driftsansvarlige, er fullstendige,
enhetlige og troverdige,
b) metoder og framgangsmåter vedtatt av vedkommende myndigheter som resulterte i innrapportering av data av
høyere kvalitet.
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6.

OFFENTLIG TILGANG TIL PRTR-DATA (ARTIKKEL 10 NR. 2)

Beskriv hvordan det legges til rette for offentlig tilgang til opplysninger i registeret. Gi særlig opplysninger om
følgende:
Dersom offentligheten ikke på en enkel måte kan få direkte elektronisk tilgang til opplysningene som finnes i det
europeiske PRTR-registeret, hvilke tiltak er truffet for å gi tilgang til registeret på offentlig tilgjengelige steder.
7.

FORTROLIGHET (ARTIKKEL 7 NR. 2 OG ARTIKKEL 11)

Dersom opplysninger er holdt fortrolig, angi hvilken type opplysninger det dreier seg om, årsaken til at de er
holdt fortrolig, og hvor hyppig dette forekommer. Beskriv kortfattet følgende:
a) hvilken type opplysninger som er holdt fortrolig,
b) de viktigste årsakene til krav om fortrolighet,
c) antall anlegg per vedlegg I-aktivitet med fortrolige opplysninger og samlet antall rapporteringsanlegg per vedlegg
I-aktivitet.
Vennligst gi synspunkter når det gjelder praktisk erfaring og utfordringer knyttet til håndteringen av fortrolighetskrav i
samsvar med artikkel 4 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/4/EF, særlig med hensyn til opplysninger om samlede
utslipp og transport som fastsatt i vedlegg III.
____________
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KOMMISJONSVEDTAK
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2016/EØS/12/53

av 9. november 2007
om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til elektriske, gassdrivne
eller gassabsorpsjonsdrivne varmepumper
[meldt under nummeret K(2007) 5492]
(2007/742/EF)(*)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR —

GJORT DETTE VEDTAKET:

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1980/2000 av 17. juli 2000 om ei revidert fellesskapsordning
for tildeling av miljømerke(1), særleg artikkel 6 nr. 1 andre
leddet og vedlegg V nr. 2 sjette leddet,

etter samråd med Utvalet for miljømerking i Den europeiske
unionen og

ut frå desse synsmåtane:

1)

I medhald av forordning (EF) nr. 1980/2000 kan
fellesskapsmiljømerket tildelast eit produkt som har
eigenskapar som gjer at det medverkar til ei monaleg
betring av dei viktigaste miljøfaktorane.

2)

I forordning (EF) nr. 1980/2000 er det fastsett at det på
grunnlag av dei kriteria som er fastsette av Utvalet for
miljømerking i Den europeiske unionen, skal fastsetjast
særlege kriterium for tildeling av miljømerke for kvar
produktgruppe.

3)

Miljøkriteria og dei tilhøyrande krava til vurdering og
kontroll bør gjelde i eit tidsrom på tre år.

4)

Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar
med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt i medhald
av artikkel 17 i forordning (EF) nr. 1980/2000 —

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 301 av 20.11.2007, s. 14, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 154/2011 av 2. desember 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 15 av 15.3.2012, s. 44.
(1) TEF L 237 av 21.9.2000, s. 1.

Artikkel 1
Produktgruppa «elektriske, gassdrivne eller gassabsorpsjonsdrivne varmepumper» skal omfatte varmepumper som kan
konsentrere energien som finst i lufta, jorda eller vatnet, til
nyttbar varme til romoppvarming eller ved den omvendte
prosessen, til romkjøling. Ei «varmepumpe» er den eininga
eller samlinga av einingar som produsenten eller importøren
leverer til distributøren, detaljisten eller installatøren. Denne
leveringa kan eventuelt òg omfatte sirkulasjonspumper ved
kjølelekamen eller varmekjelda; ved utrekning av verdiane
for effektfaktoren (COP) skal det uansett alltid takast omsyn
til effektforbruket til sirkulasjonspumper i samsvar med
metoden i EN14511:2004 (dersom produsenten ikkje kan
leggje fram opplysningar, skal det nyttast ein standardverdi).
For gassabsorpsjonsdrivne varmepumper skal metoden vere i
samsvar med EN12309-2:2000.

Produktgruppa skal omfatte berre elektriske, gassdrivne
eller gassabsorpsjonsdrivne varmepumper med ein høgste
oppvarmingskapasitet på 100 kW.

Produktgruppa «elektriske, gassdrivne eller gassabsorpsjonsdrivne varmepumper» skal ikkje omfatte følgjande:

a) varmepumper som berre gjev varmtvatn for sanitært bruk,
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Artikkel 4

b) varmepumper som berre trekkjer varme ut frå ein bygning
og leier han ut i luft, jord eller vatn og på den måten kjøler
rom.

Miljøkriteria for produktgruppa «elektriske, gassdrivne eller
gassabsorpsjonsdrivne varmepumper» og dei tilhøyrande krava
til vurdering og kontroll skal gjelde fram til 9. november 2010.

Artikkel 2

Artikkel 5

For å verte tildelt fellesskapsmiljømerket i medhald av
forordning (EF) nr. 1980/2000 må varmepumpa høyre
inn under produktgruppa «elektriske, gassdrivne eller
gassabsorpsjonsdrivne varmepumper» og oppfylle dei kriteria
som er fastsette i vedlegget til dette vedtaket.

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 9. november 2007.

Artikkel 3

For Kommisjonen

For administrative føremål vert produktgruppa «elektriske,
gassdrivne eller gassabsorpsjonsdrivne varmepumper» tildelt
kodenummeret «31».

Stavros DIMAS
Medlem av Kommisjonen

______
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MILJØKRITERIUM
Føremålet med kriteria
Føremålet med kriteria er å avgrense miljøverknadene frå produksjon, drift og kassering av elektriske, gassdrivne eller
gassabsorpsjonsdrivne varmepumper. Desse kriteria omfattar
– effektivitet ved oppvarming og/eller oppvarming/kjøling av bygningar,
– minsking av miljøverknadene ved oppvarming og/eller oppvarming/kjøling av bygningar,
– minsking eller førebygging av risikoar for miljøet og menneskehelsa i samband med bruk av farlege stoff,
– sikring av at kunden og installatøren av varmepumpa får høveleg informasjon om pumpa og korleis effektiv drift
kan oppnåast.
Kriteria er fastsette på ein slik måte at dei fremjar merking av varmepumper som har liten miljøverknad.
Krav med omsyn til vurdering og kontroll
I samband med vurdering og kontroll av varmepumper kan søkjaren dele varmepumpene inn i «grunnmodellar».
Grunnmodellane skal definerast som einingar som stort sett er like med omsyn til varmeyting og -funksjon, og like
eller samanliknbare med omsyn til dei grunnleggjande komponentane, særleg vifter, slyngjer, kompressorar og motorar.
Dei særlege krava til vurdering og kontroll er førte opp rett under kvart kriterium.
Det kan eventuelt nyttast andre prøvingsmetodar og standardar enn dei som er førte opp under kvart kriterium, dersom
det rette organet som vurderer søknaden, meiner at dei er jamgode.
Når det krevst at søkjaren skal leggje fram fråsegner, dokumentasjon, analysar, prøvingsrapportar eller andre prov som
stadfestar at produktet oppfyller kriteria, kan desse dokumenta kome frå søkjaren sjølv og/eller frå leverandøren eller
leverandørane til søkjaren og/eller frå underleverandøren eller underleverandørar osv., alt etter korleis det høver.
Om naudsynt kan dei rette organa krevje utfyllande dokumentasjon og utføre uavhengige kontrollar.
Dei rette organa vert rådde til å ta omsyn til gjennomføringa av godkjende miljøstyringsordningar, t.d. EMAS eller
ISO 14001, når dei vurderer søknader og fører tilsyn med at kriteria vert oppfylte.
(Merk: Det er ikkje påkravd å gjennomføre slike styringsordningar.)
I tillegg skal prøving av støy og effektivitet utførast av eit laboratorium som oppfyller dei generelle krava i standarden
EN-ISO/IEC 17 025:2005. Laboratoriet skal vere uavhengig og godkjent for å utføre prøvingar i samsvar med relevante
prøvingsmetodar. Andre laboratorium kan godkjennast dersom det ikkje finst laboratorium som er godkjende for
prøving i den staten der søkjaren er etablert. I slike tilfelle skal laboratoriet vere uavhengig og kvalifisert.
Merk:
Effektfaktoren (COP) er høvet mellom varmeeffekten og tilført elektrisk kraft eller gass for ei viss kjelde og ein viss
utgåande temperatur.
Energieffektivitetsfaktoren (EER) er høvet mellom kjøleeffekten og tilført elektrisk kraft eller gass for ei viss kjelde og
ein viss utgåande temperatur.
Primærenergifaktoren (PER) vert rekna ut slik: COP × 0,40 (eller COP/2,5) for elektriske varmepumper, og COP × 0,91
(eller COP/1,1) for gassdrivne eller gassabsorpsjonsdrivne varmepumper, der 0,40 er den noverande europeiske
gjennomsnittlege verknadsgraden ved produksjon av elektrisk kraft, medrekna nettap, og 0,91 er den noverande
europeiske gjennomsnittlege verknadsgraden for gass, medrekna distribusjonstap i samsvar med europaparlamentsog rådsdirektiv 2006/32/EF av 5. april 2006 om effektiv sluttbruk av energi og energitjenester og om oppheving av
rådsdirektiv 93/76/EØF(2).
(2)

TEU L 114 av 27.4.2006, s. 64.
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Verknadsgrad i oppvarmingstilstand (COP)
Verknadsgraden til varmepumpeeininga skal overstige dei følgjande minstekrava til effektfaktoren (COP) og primærenergifaktoren
(PER).

Varmepumpetype:
varmekjelde/
kjølelekam

Utandørs eining [°C]

Lågaste COP

Lågaste
COP

Elektrisk
varmepumpe

Gassdriven
varmepumpe

Lågaste PER

Innandørs eining [°C]

Luft-til-luft

Inngåande tørrtemperatur: 2
Inngåande våttemperatur: 1

Inngåande tørrtemperatur: 20
Inngåande våttemperatur:
høgst 15

2,90

1,27

1,16

Luft-til-vatn

Inngåande tørrtemperatur: 2
Inngåande våttemperatur: 1

Inngåande temperatur: 30
Utgåande temperatur: 35

3,10

1,36

1,24

Inngåande temperatur: 40
Utgåande temperatur: 45

2,60

1,14

1,04

Inngåande tørrtemperatur: 20
Inngåande våttemperatur:
høgst 15

3,40

1,49

1,36

Inngåande temperatur: 30
Utgåande temperatur: 35

4,30

1,89

1,72

Inngåande temperatur: 40
Utgåande temperatur: 45

3,50

1,54

1,40

Inngåande temperatur: 30
Utgåande temperatur: 35

5,10

2,24

2,04

Inngåande temperatur: 40
Utgåande temperatur: 45

4,20

1,85

1,68

Inngåande temperatur: 15
Utgåande temperatur: 12

Inngåande tørrtemperatur: 20
Inngåande våttemperatur:
høgst 15

4,70

2,07

1,88

(Vasskrinskjelde)
Inngåande temperatur: 20
Utgåande temperatur: 17

Inngåande tørrtemperatur: 20
Inngåande våttemperatur:
høgst 15

4,40

1,93

1,76

Saltvatn-til-luft

Inngåande temperatur: 0
Utgåande temperatur: –3

Saltvatn-til-vatn Inngåande temperatur: 0
Utgåande temperatur: –3

Vatn-til-vatn

Vatn-til-luft

Inngåande temperatur: 10
Utgåande temperatur: 7

Vurdering og kontroll: Prøving skal utførast i samsvar med EN 14 511:2004. Prøvinga skal utførast ved full kapasitet på den aktuelle
varmepumpa og på dei vilkåra som er fastsette i tabellen. Eit uavhengig prøvingslaboratorium som er godkjent for den aktuelle
prøvinga, skal kontrollere verdiane. Varmepumper som er sertifiserte gjennom eit Eurovent- eller DACH-sertifiseringsprogram eller
eit anna program som er godkjent av det rette organet, treng ikkje underleggjast ytterlegare prøvingar av verdiane ved eit uavhengig
laboratorium. Prøvingsrapportane skal sendast inn saman med søknaden.

2.

Verknadsgrad i kjøletilstand (EER)
Dersom varmepumpa er reversibel og kan nyttast til kjøling, skal verknadsgraden til varmepumpeeininga overstige dei følgjande
minstekrava til energieffektivitetsfaktoren (EER) i kjøletilstand.

Varmepumpetype:

Lågaste EER

Lågaste EER

Elektrisk
varmepumpe

Gassdriven
varmepumpe

Lågaste PER

Utandørs eining [°C]

Innandørs eining [°C]

Luft-til-luft

Inngåande tørrtemperatur: 35
Inngåande våttemperatur: 24

Inngåande tørrtemperatur: 27
Inngåande våttemperatur: 19

3,20

1,41

1,3

Luft-til-vatn

Inngåande tørrtemperatur: 35
Inngåande våttemperatur: —

Inngåande temperatur: 23
Utgåande temperatur: 18

2,20

0,97

0,9

Inngåande temperatur: 12
Utgåande temperatur: 7

2,20

0,97

0,9
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Varmepumpetype:

Saltvatn-til-luft

Utandørs eining [°C]

Inngåande temperatur: 30
Utgåande temperatur: 35

Saltvatn-til-vatn Inngåande temperatur: 30
Utgåande temperatur: 35

Vatn-til-vatn

Vatn-til-luft

Inngåande temperatur: 30
Utgåande temperatur: 35

Inngåande temperatur: 30
Utgåande temperatur: 35

25.2.2016

Lågaste EER

Lågaste EER

Elektrisk
varmepumpe

Gassdriven
varmepumpe

Inngåande tørrtemperatur: 27
Inngåande våttemperatur:
høgst 19

3,30

1,45

1,3

Inngåande temperatur: 23
Utgåande temperatur: 18

3,00

1,32

1,2

Inngåande temperatur: 12
Utgåande temperatur: 7

3,00

1,32

1,2

Inngåande temperatur: 23
Utgåande temperatur: 18

3,20

1,41

1,3

Inngåande temperatur: 12
Utgåande temperatur: 7

3,20

1,41

1,3

Inngåande tørrtemperatur: 27
Inngåande våttemperatur: 19

4,40

1,93

1,8

Innandørs eining [°C]

Lågaste PER

Vurdering og kontroll: Prøving skal utførast i samsvar med EN 14 511:2004, og prøving av gassabsorpsjonsdrivne varmepumper
i samsvar med EN12309-2:2000. Prøvinga skal utførast ved full kapasitet på den aktuelle varmepumpa og på dei vilkåra som
er fastsette i tabellen. Eit uavhengig prøvingslaboratorium som er godkjent for den aktuelle prøvinga, skal kontrollere verdiane.
Varmepumper som er sertifiserte gjennom eit Eurovent- eller DACH-sertifiseringsprogram eller eit anna program som er godkjent
av det rette organet, treng ikkje underleggjast ytterlegare prøvingar av verdiane ved eit uavhengig laboratorium. Prøvingsrapportane
skal sendast inn saman med søknaden.
3.

Kjølemiddel
Potensialet for global oppvarming (GWP) for kjølemiddelet skal ikkje overstige 2000 over eit tidsrom på 100 år. Dersom GWP-verdien
for kjølemiddelet er mindre enn 150, skal minstekrava til effektfaktoren (COP) og primærenergifaktoren (PER) i oppvarmingstilstand
og til energieffektivitetsfaktoren (EER) i kjøletilstand, som fastsett i kriterium 1 og 2 i dette vedlegget, reduserast med 15 %.
GWP-verdiane skal vere dei som er fastsette i vedlegg 1 til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 842/2006(3).
Vurdering og kontroll: Namnet på det eller dei kjølemidla som vert nytta i produktet, skal sendast inn med søknaden saman med GWPverdiane deira i samsvar med den nemnde forordninga. GWP-verdiane for kjølemiddel skal reknast ut som oppvarmingspotensialet
over 100 år til eitt kilogram gass i høve til eitt kilogram CO2.
For fluorerte kjølemiddel skal GWP-verdiane vere dei som er offentleggjorde i den tredje hovudrapporten (TAR) som er vedteken av
klimapanelet til Dei sameinte nasjonane (GWP-verdiar over eit tidsrom på 100 år, IPCC 2001)(4).
For ikkje-fluorerte gassar skal GWP-verdiane vere dei verdiane over eit tidsrom på 100 år som er offentleggjorde i den første IPCCrapporten(5).
GWP-verdiane for blandingar av kjølemiddel skal reknast ut på grunnlag av den formelen som er fastsett i vedlegg I til forordning
842/2006.

4.

Sekundært kjølemiddel
(Merk: Gjeld ikkje alle typar varmepumper innanfor denne produktgruppa.)
Det sekundære kjølemiddelet, saltvatnet eller tilsetjingsstoffa skal ikkje vere stoff som er klassifiserte som farlege for miljøet eller
helsa, slik det er definert i rådsdirektiv 67/548/EØF(6) om farlege stoff, og seinare endringar av direktivet.
Vurdering og kontroll: Namnet på det eller dei sekundære kjølemidla skal sendast inn saman med søknaden.

(3)
(4)
(5)
(6)

TEU L 161 av 14.6.2006, s. 1.
IPCC Third Assessment Climate Change 2001. A Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change: http://www.ipcc.ch/pub/reports.htm
Climate Change, The IPCC Scientific Assessment, J.T Houghton, G.J. Jenkins, J.J. Ephraums (ed.) Cambridge University Press, Cambridge (UK) 1990.
TEF 196 av 16.8.1967, s. 1.
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Støy
Lydeffektnivået eller -nivåa skal prøvast og uttrykkjast i dB(A) i informasjonsbladet.
Vurdering og kontroll: Prøving skal utførast i samsvar med ENV-12 102. Prøvingsrapporten skal sendast inn saman med søknaden.

6.

Tungmetall og flammehemmarar
Kadmium, bly, kvikksølv, seksverdig krom eller flammehemmande middel som til dømes polybromert bifenyl (PBB) eller
polybromert difenyleter (PBDE) som er førte opp i artikkel 4 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/95/EF(7), kan ikkje nyttast i
varmepumpa eller i varmepumpesystemet, samstundes som det vert teke omsyn til dei toleransane som er fastsette i kommisjonsvedtak
2005/618/EF(8) om endring av direktiv 2002/95/EF. Dette kravet til flammehemmande middel skal ta omsyn til seinare tilpassingar
og endringar av det nemnde direktivet med omsyn til bruken av dekaDBE.
Vurdering og kontroll: Eit sertifikat underteikna av produsenten av varmepumpa.

7.

Opplæring av installatørar
Søkjaren skal syte for at det finst høveleg opplæring for installatørane i dei medlemsstatane der produktet skal marknadsførast. Denne
opplæringa skal omfatte informasjon om dimensjonering og installering av varmepumpa og om utfylling av informasjonsbladet til
forbrukarane.
Vurdering og kontroll: Saman med søknaden skal det sendast inn ei fråsegn som gjer greie for kva opplæring som er tilgjengeleg, og
kvar opplæringa vert gjeven.

8.

Dokumentasjon
Søkjaren skal leggje fram ei fullstendig handbok for installering, vedlikehald og drift av varmepumpa.
Vurdering og kontroll: Handbøker for vedlikehald, installering og drift skal følgje med varmepumpa og oppfylle krava i EN 378:2000
eller seinare endringar av den standarden.

9.

Tilgang til reservedelar
Søkjaren skal sikre at reservedelar er tilgjengelege i eit tidsrom på ti år frå salsdatoen.
Vurdering og kontroll: Ei fråsegn om at reservedelar vil vere tilgjengelege i eit tidsrom på ti år skal leggjast ved søknaden, saman
med ei utgreiing om korleis det vert garantert slik tilgang.

10. Informasjonsblad
Søkjaren skal sikre at kundeinformasjonsbladet som er lagt ved dette vedlegget i ikkje-utfylt stand, er tilgjengeleg på utsalsstaden
for å gje forbrukarane høvelege råd om varmepumpa. Det utfylte installatørinformasjonsbladet som er lagt ved dette vedlegget, skal
òg gjerast tilgjengeleg for installatørane.
Søkjaren skal stille høvelege verktøy, datamaskinprogram og rettleiing til rådvelde, slik at kvalifiserte installatørar er i stand til å rekne
ut ytingsparametrane til varmepumpesystemet, som til dømes årsvarmefaktoren, den sesongavhengige energieffektivitetsfaktoren,
primærenergifaktoren og årlege utslepp av karbondioksid. I tillegg skal installatøren vere i stand til å fylle ut informasjonsbladet til
forbrukarane før forbrukaren kjøper utstyret.
Vurdering og kontroll: Søkjaren skal sende inn installatørinformasjonsbladet i utfylt stand og gjere greie for korleis han skal sikre at
bladet vert gjort tilgjengeleg for installatørane. Han må òg gjere greie for korleis han skal sikre at kundeinformasjonsbladet vert gjort
tilgjengeleg for kundane på salsstaden for produkta.
11. Opplysningar på miljømerket
Felt 2 på miljømerket skal innehalde følgjande tekst:
Blant varmepumper har dette produktet:
– høgare energieffektivitet,
– mindre innverknad på den globale oppvarminga.
Teksta nedanfor (eller tilsvarande) skal vere påført emballasjen til produktet: «Fleire opplysningar om kvifor dette produktet er tildelt fellesskapsmiljømerket, er å finne på nettstaden http://europa.eu.int/ecolabel».

(7)
(8)

TEF L 37 av 13.2.2003, s. 19.
TEU L 214 av 19.8.2005, s. 65.
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Rettleiing ved kjøp av ei miljømerkt varmepumpe
— Informasjonsblad til kundar —
Åtvaring! Må lesast før kjøp

Effektiv drift av denne varmepumpa kan berre sikrast dersom systemet er riktig tilpassa oppvarmings- eller kjølingsbehovet i den
bygningen og i den klimasona der pumpa vert installert!
Rådfør deg alltid med ein kvalifisert installatør og be han/henne om å fylle ut dette bladet før kjøp!

EU-miljømerket vert tildelt dei mest energieffektive varmepumpemodellane og dei som har minst mogleg miljøverknad.

Dette bladet skal fyllast ut av ein kvalifisert installatør som kan gje deg informasjon og tilrådingar om det best eigna varmepumpesystemet
for heimen din. På denne måten vil du kunne dra nytte av føremonene med svært effektive varmepumper som konsentrerer varmen som
ligg i lufta, jorda eller vatnet.
Visse system er òg reversible og kan gje kjøling ved at varme vert trekt ut og leidd ut i dei nærmaste omgjevnadene. Visse system kan òg
gje varmtvatn for sanitært bruk.
Det finst varmepumper som kan nyttast med dei fleste fordelingssystem, medrekna radiatorar, varmluft og golvvarme, og som kan
tilpassast dei fleste eksisterande oppvarmingssystem dersom det vert teke visse forholdsreglar som nemnt under.
Reduksjon av varmetap og solvarmetilskot i bygningar
Dersom bustaden din er meir enn ti år gammal, kan det vere kostnadseffektivt å betre isoleringa før du vel varmepumpe for å minske
varmetapet ved oppvarminga av bustaden eller solvarmetilskotet dersom du ønskjer kjøling. (Det er til dømes meir effektivt å installere
mindre varmepumper i bygningar som er godt isolerte). Dersom du følgjer installatøren sine tilrådingar om betring av isoleringa, bør
storleiken på den varmepumpa du kjøper, tilpassast i høve til det.
Fleire opplysningar om reduksjon av varmetap eller solvarmetilskot og tilpassing av storleik og installering av varmepumpesystem, er å
finne på www.kyotoinhome.info
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Opplysningar og tilrådingar med omsyn til installering av ei varmepumpe i bustaden din
Namnet til kunden:.............................................................................................................................................................
Adresse: .............................................................................................................................................................................
Bygningstype: einebustad/tomannsbustad/rekkjehus/husvære
Ca. byggjeår:

1. Karakteristikk av eksisterande oppvarmingssystem/bygning

Brenseltype

Fyringsolje / leidningsgass / elektrisk kraft / kol / gass
på flaske / andre

Eksisterande fordelingssystem

Radiatorar/varmluft/golvvarme/andre

Minste dimensjonerande temperatur for det noverande
systemet i oppvarmingstilstand (°C)

Det årlege oppvarmingsbehovet i bygningen i den
noverande tilstanden (kW)
Det årlege kjølingsbehovet i bygningen i den noverande
tilstanden (kW)

Høgste dimensjonerande temperatur for det noverande
systemet i kjøletilstand (°C)

Det potensielle solvarmetilskotet til bygningen i den
noverande tilstanden (kW)

2. Tilrådingar for oppgradering av bygningsisoleringa

Tiltak for å minske varmetap

Minska varmetap (kW):

Tiltak for å minske solvarmetilskot

Minska solvarmetilskot (kW):
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3. Tilrådd varmepumpesystem
På grunnlag av opplysningane frå produsenten og typen bustad og plasseringa av han, vert følgjande tilrådd med omsyn
til det nye systemet ditt for oppvarming eller oppvarming/kjøling:
Primæroppvarming
Varmepumpeprodusent
Modell
Varmekjelde

Jord/vatn/luft

Fordelingssystem

Radiatorar/varmluft/golvvarme/andre

Type kjølemiddel og GWP-verdi

Naturleg/kunstig

Varmekapasitet (kW)
Varmeproduksjon/elektrisitetsforbruk
Sesongavhengig verknadsgrad i løpet av eitt år
Kan produsere varmtvatn til hushaldsbruk?

Ja/nei

Anna oppvarming
Type
Varmekapasitet (kW)
Kjøling (om naudsynt)
Kjølekapasitet (kW)
Kuldeproduksjon/elektrisitetsforbruk
Årleg energibehov og CO2-utslepp
Årleg energiforbruk (kWh)
Tilsvarande karbondioksidutslepp (kg CO2):
Omrekningsfaktor:

Underskrifta til installatøren: ............................................................................................................................................
Kvalifikasjonar/opplæring: ...............................................................................................................................................
Selskap: .............................................................................................................................................................................
Adresse:..............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Dato: ..................................................................................................................................................................................
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Rettleiing ved installering av ei miljømerkt varmepumpe
— Informasjonsblad til installatørar —

Åtvaring! Må lesast før kjøp

For at denne varmepumpa skal fungere effektivt, må ein kvalifisert installatør utforme oppvarmingssystemet slik at
det vert tilpassa oppvarmings- eller kjølingsbehovet i bygningen og i klimasona, og installere systemet i samsvar
med instruksjonane frå produsenten.

EU-miljømerket vert tildelt dei mest energieffektive varmepumpemodellane og dei som har minst mogleg
miljøverknad.

Varmepumper er svært effektive fordi dei berre nyttar energi til å konsentrere den varmen som finst i jorda, vatnet eller
lufta. Visse modellar er òg reversible og kan gje kjøling ved at varme vert leidd ut av bustaden. Opplysningane i dette
informasjonsbladet gjer deg i stand til å sikre at føremonene med varmepumpeeininga vert overførte til oppsamlingsog fordelingssystema, og gjer det lettare å fylle ut informasjonsbladet som skal gjevast til kunden for å grunngje valet
ditt.

1. Produsenten skal minst opplyse om:
Produsent
Modell
Varmesamlar
Varmefordelingssystem
Oppvarmingskapasitet (kW)
Kjølekapasitet (kW)
Varmtvassforsyning
Type kjølemiddel
Støynivå (dbA)
Tilgang på delar frå salsdatoen (år)
Effektfaktor (oppvarming)
Spesifisering av inngåande og utgåande temperaturar (°C)
Energieffektivitetsfaktor (kjøling)
Spesifisering av inngåande og utgåande temperaturar (°C)

Ved tilkopling til eit eksisterande oppvarmingssystem bør det veljast ei varmepumpe som passar til det eksisterande
fordelingssystemet, til dømes varmluftkanalar, varmtvassradiatorar eller golvvarme. Ettersom den utgåande
temperaturen kan vere lågare enn temperaturen i kjelen som skal erstattast, er det viktig å kome fram til måtar å
minske varmetapet eller solvarmetilskotet på for å sleppe å endre storleiken på fordelingssystemet.

Definisjonar
Effektfaktoren (COP) er høvet mellom varmeeffekten og tilført elektrisk kraft for ei viss kjelde og ein viss utgåande
temperatur.
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Energieffektivitetsfaktoren (EER) er høvet mellom kjøleeffekten og tilført elektrisk kraft for ei viss kjelde og ein
viss utgåande temperatur.
Årseffektfaktor (SCOP) er den gjennomsnittlege effektfaktoren i løpet av oppvarmningssesongen for eit
varmepumpesystem på ein spesifikk stad.
Sesongavhengig energieffektivitetsfaktor (SEER) er den gjennomsnittlege energieffektivitetsfaktoren i løpet av
kjølesesongen for eit varmepumpesystem på ein spesifikk stad.
Primærenergifaktoren (PER) vert rekna ut ved COP × 0,40 (eller COP/2,5) for varmepumper med elektrisk drivne
kompressorar, og ved COP × 0,91 (eller COP/1,1) for varmepumper med gassdrivne kompressorar, der 0,40 er den
noverande europeiske gjennomsnittlege verknadsgraden ved produksjon av elektrisk kraft, medrekna nettap, og
0,91 er den noverande europeiske gjennomsnittlege verknadsgraden for gass, medrekna distribusjonstap.
Produsenten skal leggje fram program, verktøy og retningslinjer for å hjelpe deg med utrekningane nedanfor. Dei
klimatiske opplysningane skal vere i samsvar med den geografiske plasseringa av bygningen.
2. Reduksjon av varmetapet og solvarmetilskotet i bygningar
Dersom bustaden er meir enn ti år gammal, vil det sannsynlegvis vere kostnadseffektivt å minske varmetapet ved å
betre isoleringa og minske solvarmetilskotet ved å skjerme mot direkte solstråling om sommaren. Dersom kunden
godtek tilrådingane dine, skal storleiken på systemet tilpassast det minska varmetapet og solvarmetilskotet.
Fleire opplysningar om reduksjon av varmetap eller solvarmetilskot og tilpassing av storleik og installering av
varmepumpesystem, er å finne på www.kyotoinhome.info
3. Varmetap og tilpassing av storleiken på oppvarmingssystemet
Varmetapet i bygningen skal reknast ut i samsvar med nasjonal praksis eller ved å nytte eit eigna godkjent
datamaskinprogram som er basert på den europeiske norma EN 832 om utrekning av varmetap. Dette varmetapet
skal så jamførast med dei verdiane som vert kravd gjennom byggjeforskriftene. For eksisterande bygningar er det
vanlegvis kostnadseffektivt å tilpasse isolasjonsstandarden til gjeldande verdiar før storleiken på varmepumpa vert
tilpassa det minska varmetapet.
Årsvarmefaktor og energiforbruk til oppvarming
I utrekninga skal det takast omsyn til følgjande:
– klima (lufttemperatur utandørs),
– dimensjonerande utetemperatur,
– variasjon i jordtemperaturen i løpet av eit år (for jordvarmepumper både med vertikale og horisontale samlarar),
– ønskt temperatur innandørs,
– temperaturnivå i vassborne oppvarmingssystem,
– årleg energibehov til romoppvarming,
– årleg energibehov til varmtvatn til hushaldsbruk (der dette er relevant).
Primærenergifaktor (PER) og årlege CO2-utslepp
Den gjennomsnittlege verknadsgraden ved produksjon av elektrisk kraft / gass og nettap/gassdistribusjonstap
skal takast med i utrekninga. CO2-utslepp og minsking av slike utslepp skal reknast ut på grunnlag av
primærenergiforbruket.
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4. Solvarmetilskot og tilpassing av storleiken på kjølesystemet
Dersom systemet òg kan produsere kjøling, skal solvarmetilskotet til bygningen reknast ut i samsvar med nasjonal
praksis eller ved bruk av eit godkjent datamaskinprogram. Dette varmetilskotet skal så jamførast med dei verdiane
som vert kravd gjennom byggjeforskriftene. For eksisterande bygningar er det vanlegvis kostnadseffektivt å minske
solvarmetilskotet før storleiken på varmepumpa vert tilpassa det minska solvarmetilskotet.
Sesongavhengig energieffektivitetsfaktor og energiforbruk til kjøling
I utrekninga skal det takast omsyn til følgjande:
– klima (lufttemperatur utandørs),
– dimensjonerande utetemperatur,
– variasjon i jordtemperaturen i løpet av eit år (for jordvarmepumper både med vertikale og horisontale samlarar),
– ønskt temperatur innandørs,
– temperaturnivå i vassborne oppvarmingssystem,
– årleg energibehov til romkjøling.
Primærenergifaktor (PER) og årlege CO2-utslepp
Den gjennomsnittlege verknadsgraden ved produksjon av elektrisk kraft / gass og nettap/gassdistribusjonstap
skal takast med i utrekninga. CO2-utslepp og minsking av slike utslepp skal reknast ut på grunnlag av
primærenergiforbruket.
5. Opplæring av installatørar og boreoperatørar
Installatørar kan få dei kvalifikasjonane som krevst på nasjonalt eller europeisk plan, gjennom høvelege kurs som
er tilgjengelege i dei fleste medlemsstatane. Produsentar skal anten organisere eigne kurs som gjev installatørar
opplæring i bruk av utstyret, eller samarbeide med lokale opplæringsinstitusjonar slik at denne informasjonen
inngår som ein del av kursa til desse opplæringsinstitusjonane.
For jordvarmepumper som krev eit vertikalt borehol, finst det i visse medlemsstatar eigna kurs i boring.

________________________
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KOMMISJONSVEDTAK
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2016/EØS/12/54

av 30. november 2009
om endring av vedtak 2002/741/EF, 2002/747/EF, 2003/200/EF, 2005/341/EF, 2005/342/EF, 2005/343/
EF, 2005/344/EF, 2005/360/EF, 2006/799/EF, 2007/64/EF, 2007/506/EF og 2007/742/EF med sikte
på lenging av det tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til visse
produkt, skal gjelde for
[meldt under nummeret K(2009) 9599]
(2009/888/EF)(*)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR —

5)

Kommisjonsvedtak 2005/342/EF av 23. mars 2005 om
fastsettelse av reviderte miljøkriterier for tildeling av
fellesskapsmiljømerket til håndoppvaskmidler(6) går ut
31. desember 2010.

6)

Kommisjonsvedtak 2005/343/EF av 11. april 2005 om
fastsetjing av miljøkriteria og dei tilhøyrande krava
til vurdering og kontroll med omsyn til tildeling av
fellesskapsmiljømerket til berbare datamaskiner(7) går ut
31. mai 2010.

7)

Kommisjonsvedtak 2005/344/EF av 23. mars 2005
om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av
fellesskapsmiljømerket til allrengjøringsmidler og
sanitærrengjøringsmidler(8) går ut 31. desember 2010.

8)

Kommisjonsvedtak 2005/360/EF av 26. april 2005 om
fastsettelse av miljøkriterier og tilhørende krav til vurdering
og kontroll for tildeling av fellesskapsmiljømerket til
smøremidler(9) går ut 31. juli 2010.

9)

Kommisjonsvedtak 2006/799/EF av 3. november 2006 om
fastsetjing av reviderte miljøkriterium og dei tilhøyrande
krava til vurdering og kontroll med omsyn til tildeling av
fellesskapsmiljømerket til jordbetringsmiddel(10) går ut
3. november 2010.

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,
med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1980/2000 av 17. juli 2000 om ei revidert fellesskapsordning
for tildeling av miljømerke(1), særleg artikkel 6 nr. 1 andre
leddet,
etter samråd med Utvalet for miljømerking i Den europeiske
unionen og
ut frå desse synsmåtane:
1)

Kommisjonsvedtak 2002/741/EF av 4. september 2002
om fastsettelse av reviderte miljøkriterier for tildeling
av fellesskapsmiljømerket til kopieringspapir og grafisk
papir og om endring av vedtak 1999/554/EF(2) går ut 31.
mai 2010.

2)

Kommisjonsvedtak 2002/747/EF av 9. september 2002
om fastsetjing av reviderte miljøkriterium for tildeling
av fellesskapsmiljømerket til lyspærer, og om endring av
vedtak 1999/568/EF(3) går ut 30. april 2010.

3)

Kommisjonsvedtak 2003/200/EF av 14. februar 2003
om fastsetjing av reviderte miljøkriterium for tildeling
av fellesskapsmiljømerket til tekstilvaskemiddel, og om
endring av vedtak 1999/476/EF(4) går ut 28. februar
2010.

4)

Kommisjonsvedtak 2005/341/EF av 11. april 2005 om
fastsetjing av miljøkriteria og dei tilhøyrande krava
til vurdering og kontroll med omsyn til tildeling av
fellesskapsmiljømerket til personlege datamaskiner(5) går
ut 31. mai 2010.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 318 av 4.12.2009, s. 43, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 154/2011 av 2. desember 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 15 av 15.3.2012, s. 44.
(1) TEF L 237 av 21.9.2000, s. 1.
(2) TEF L 237 av 5.9.2002, s. 6.
(3) TEF L 242 av 10.9.2002, s. 44.
(4) TEU L 76 av 22.03.2003, s. 25.
(5) TEU L 115 av 4.5.2005, s. 1.

10) Kommisjonsvedtak 2007/64/EF av 15. desember 2006 om
fastsetjing av reviderte miljøkriterium og dei tilhøyrande
krava til vurdering og kontroll med omsyn til tildeling
av fellesskapsmiljømerket til dyrkingsmedium(11) går ut
15. desember 2010.
11) Kommisjonsvedtak 2007/506/EF av 21. juni 2007
om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av
fellesskapsmiljømerket til såpe, sjampo og hårbalsam(12)
går ut 21. juni 2010.
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

TEU L 115 av 4.5.2005, s. 9.
TEU L 115 av 4.5.2005, s. 35.
TEU L 115 av 4.5.2005, s. 42.
TEU L 118 av 5.5.2005, s. 26.
TEU L 325 av 24.11.2006, s. 28.
TEU L 32 av 6.2.2007, s. 137.
TEU L 186 av 18.7.2007, s. 36.
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12) Kommisjonsvedtak 2007/742/EF av 9. november
2007 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av
fellesskapsmiljømerket til elektriske, gassdrivne eller
gassabsorpsjonsdrivne vamepumper(13) går ut 9.
november 2010.

13) I medhald av forordning (EF) nr. 1980/2000 er det i god
tid vorte gjennomført ein revisjon av miljøkriteria og av
dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll som vart
innførte ved dei nemnde vedtaka.

14) Ettersom revisjonen av desse vedtaka er på ulike stadium,
bør det tidsrommet som miljøkriteria og dei tilhøyrande
krava til vurdering og kontroll skal gjelde for, lengjast.
Det tidsrommet som vedtak 2002/741/EF, 2003/200/EF,
2005/341/EF, 2005/343/EF og 2002/747/EF skal gjelde
for, bør lengjast til 31. desember 2010. Det tidsrommet
som vedtak 2005/342/EF, 2005/344/EF og 2005/360/
EF skal gjelde for, bør lengjast til 30. juni 2011. Det
tidsrommet som vedtak 2006/799/EF, 2007/64/EF,
2007/506/EF og 2007/742/EF skal gjelde for, bør lengjast
til 31. desember 2011.

15) Vedtak 2002/741/EF, 2002/747/EF, 2003/200/EF,
2005/341/EF, 2005/342/EF, 2005/343/EF, 2005/344/EF,
2005/360/EF, 2006/799/EF, 2007/64/EF, 2007/506/EF og
2007/742/EF bør difor endrast.

16) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar
med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt i medhald
av artikkel 17 i forordning (EF) nr. 1980/2000 —
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«Artikkel 5
Miljøkriteria for produktgruppa «lyspærer» og dei
tilhøyrande krava til vurdering og kontroll skal gjelde fram
til 31. desember 2010.»

Artikkel 3
I vedtak 2003/200/EF skal artikkel 5 lyde:

«Artikkel 5
Miljøkriteria for produktgruppa «tekstilvaskemiddel» og
dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll skal gjelde
fram til 31. desember 2010.»

Artikkel 4
I vedtak 2005/341/EF skal artikkel 3 lyde:

«Artikkel 3
Miljøkriteria for produktgruppa «personlege datamaskiner»
og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll skal gjelde
fram til 31. desember 2010. »

Artikkel 5
I vedtak 2005/342/EF skal artikkel 3 lyde:
«Artikkel 3
Miljøkriteriene for produktgruppen «håndoppvaskmidler»
og de tilhørende krav til vurdering og kontroll skal gjelde
til 30. juni 2011.»

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 6
I vedtak 2005/343/EF skal artikkel 3 lyde:

Artikkel 1
I vedtak 2002/741/EF skal artikkel 5 lyde:

«Artikkel 3
Miljøkriteria for produktgruppa «berbare datamaskiner» og
dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll skal gjelde
fram til 31. desember 2010. »

«Artikkel 5
Miljøkriteriene for produktgruppen «kopieringspapir og
grafisk papir» og de tilhørende krav til vurdering og kontroll
skal gjelde til 31. desember 2010.»

Artikkel 2
I vedtak 2002/747/EF skal artikkel 5 lyde:
(13) TEU L 301 av 20.11.2007, s. 14.

Artikkel 7
I vedtak 2005/344/EF skal artikkel 3 lyde:
«Artikkel 3
Miljøkriteriene for produktgruppen «allrengjøringsmidler
og sanitærrengjøringsmidler» og de tilhørende krav til
vurdering og kontroll skal gjelde til 30. juni 2011.»
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Artikkel 8
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Artikkel 11

I vedtak 2005/360/EF skal artikkel 4 lyde:

I vedtak 2007/506/EF skal artikkel 4 lyde:
«Artikkel 4

«Artikkel 4
Miljøkriteriene for produktgruppen «smøremidler» og
de tilhørende krav til vurdering og kontroll skal gjelde til
30. juni 2011.»

Miljøkriteriene for produktgruppen «såpe, sjampo og
hårbalsam» og de tilhørende krav til vurdering og kontroll
skal gjelde til 31. desember 2011.»
Artikkel 12
I vedtak 2007/742/EF skal artikkel 4 lyde:

Artikkel 9

«Artikkel 4

I vedtak 2006/799/EF skal artikkel 6 lyde:
«Artikkel 6
Miljøkriteria for produktgruppa «jordbetringsmiddel» og
dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll skal gjelde
fram til 31. desember 2011.»

Miljøkriteria for produktgruppa «elektriske, gassdrivne eller
gassabsorpsjonsdrivne varmepumper» og dei tilhøyrande
krava til vurdering og kontroll skal gjelde fram til
31. desember 2011.»
Artikkel 13
Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Artikkel 10
Utferda i Brussel, 30. november 2009.

I vedtak 2007/64/EF skal artikkel 5 lyde:
«Artikkel 5

For Kommisjonen

Miljøkriteria for produktgruppa «dyrkingsmedium» og dei
tilhøyrande krava til vurdering og kontroll skal gjelde fram
til 31. desember 2011.»
________________________

Siim KALLAS
Visepresident

25.2.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 12/677

2016/EØS/12/55

KOMMISJONSVEDTAK
av 30. november 2009
om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til tremøblar
[meldt under nummeret K(2009) 9522]
(2009/894/EF)(*)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR —
med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,
med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1980/2000 av 17. juli 2000 om ei revidert fellesskapsordning
for tildeling av miljømerke(1), særleg artikkel 6 nr. 1 andre
leddet,
etter samråd med Utvalet for miljømerking i Den europeiske
unionen og

1)

I medhald av forordning (EF) nr. 1980/2000 kan
fellesskapsmiljømerket tildelast eit produkt som har
eigenskapar som gjer at det medverkar til ei monaleg
betring av dei viktigaste miljøfaktorane.

2)

I forordning (EF) nr. 1980/2000 er det fastsett at det på
grunnlag av dei kriteria som er fastsette av Utvalet for
miljømerking i Den europeiske unionen, skal fastsetjast
særlege kriterium for tildeling av miljømerke for kvar
produktgruppe.

4)

a) Produktet skal vere laga av minst 90 vektprosent heiltre
eller trebasert materiale. Glas som er lett å byte ut om det
vert skadd eller knust, vert ikkje teke med i vektutrekninga,
og heller ikkje teknisk utstyr og beslag.
b) Med unntak for heiltre eller trebaserte materiale skal vekta
av kvart einskilt materiale ikkje overstige 3 % av den samla
vekta til produktet. Den samla vekta av slike materiale skal
ikkje overstige 10 % av den samla vekta til produktet.
Artikkel 2

ut frå desse synsmåtane:

3)

Følgjande vilkår skal oppfyllast:

Miljøkriteria og dei tilhøyrande krava til vurdering og
kontroll bør gjelde i eit tidsrom på fire år frå datoen då
dette vedtaket vart gjort.
Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar
med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt i medhald
av artikkel 17 i forordning (EF) nr. 1980/2000 —

GJORT DETTE VEDTAKET:
Artikkel 1
Produktgruppa «tremøblar» skal omfatte frittståande eller
innbygde einingar til heimebruk som vert nytta innandørs eller
utandørs til lagring og opphenging, og til å liggje, sitje, arbeide
og ete i/ved, eller som vert nytta til yrkesverksemd innandørs.
Møblar som vert nytta til yrkeverksemd, skal omfatte kontorog skulemøblar i tillegg til møblar til restaurantar og hotell.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 320 av 5.12.2009, s. 23, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 155/2011 av 2. desember 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 15 av 15.3.2012, s. 46.
(1) TEF L 237 av 21.9.2000, s. 1.

For å kunne få tildelt fellesskapsmiljømerket i medhald av
forordning (EF) nr. 1980/2000 må eit møbel av tre høyre
inn under produktgruppa «tremøblar» slik det er definert i
artikkel 1 i dette vedtaket, og oppfylle dei miljøkriteria som er
fastsette i vedlegget.
Artikkel 3
Miljøkriteria for produktgruppa «tremøblar» og dei tilhøyrande
krava til vurdering og kontroll skal gjelde i fire år frå datoen då
dette vedtaket vart meldt.
Artikkel 4
For administrative føremål vert produktgruppa «tremøblar»
tildelt kodenummeret «36».
Artikkel 5
Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 30. november 2009.

For Kommisjonen
Günter VERHEUGEN
Visepresident
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VEDLEGG

MÅLSETJING
Føremålet med kriteria
Desse kriteria skal særleg minske den verknaden som tremøblar har på miljøet og på menneskehelsa gjennom heile
livssyklusen sin.
Dette gjeld særleg følgjande:
–

bruk av materiale som er framstilt på ein meir berekraftig måte,

–

mindre bruk av farlege stoff og utslepp av ureinande stoff,

–

prøving av levetida til eit produkt.

Krav med omsyn til vurdering og kontroll
Dei særlege krava til vurdering og kontroll er oppførte under kvart kriterium. Det kan eventuelt nyttast andre
prøvingsmetodar enn dei som er oppførte under kvart kriterium, dersom det rette organet som vurderer søknaden,
meiner at dei er jamgode.
Når søkjaren skal leggje fram dokumentasjon, analysar, prøvingsrapportar eller andre prov som stadfestar at produktet
oppfyller kriteria, kan dette kome frå søkjaren sjølv og/eller frå leverandøren eller leverandørane til søkjaren og/eller
frå underleverandøren eller underleverandørane osv., alt etter korleis det høver.
Samsvarsvurderingane bør utførast av tilbørleg godkjende laboratorium (dersom det er mogleg) som oppfyller dei
allmenne krava i standarden EN ISO 17025.
Om naudsynt kan dei rette organa krevje utfyllande dokumentasjon og utføre uavhengige kontrollar.
Dei rette organa vert rådde til å ta omsyn til gjennomføringa av godkjende miljøstyringsordningar, t.d. EMAS eller
ISO 14001, og miljøproduktfråsegner når dei vurderer søknader og fører tilsyn med at kriteria vert oppfylte. (Merknad:
Det er ikkje påkravd, men ønskjeleg at slike fråsegner og styringsordningar vert gjennomførte.)
KRITERIUM
Unntak
Følgjande unntak gjeld for visse materialkriterium:
i)

Dersom materiala, med unntak av heiltre og trebaserte materiale og materiale som kjem inn under kriteria for
overflatehandsaming og møbelmontering, utgjer mindre enn 3 % av den samla vekta til det miljømerkte produktet,
kan det gjevast unntak frå «krav til trevirke og trebasert materiale».

ii) Festeinnretningar, til dømes skruar og spikrar og metallbeslag til skyvedørar og skuffar, vert ikkje omfatta av alle
materialkriteria.
Vurdering og kontroll: Det skal leggjast fram høvelege opplysningar om dei materiala som ikkje vert omfatta av visse
kriterium. Utrekninga av kor stor prosentdel av materiala som kan få unntak, skal omfatte mengda av slikt materiale
i samansette materiale, utan omsyn til kor stor prosentdel det samansette materialet utgjer av det ferdige miljømerkte
møbelet. Utrekninga av den samla vekta skal ikkje omfatte vekta av festeinnretningar.
1.

Produktomtale

Det skal gjevast ein omtale av produktet (omtale av funksjon, produktnamn eller referansekode. Dersom det finst fleire
typar av det same produktet, skal òg dei undertypane som søknaden gjeld for, omtalast). Det skal gjevast opplysningar
om den samla vekta til produktet, kva materiale som er nytta i produktet, medrekna festeinnretningar og beslag, og den
høvesvise vekta deira.
Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram for det rette organet ein produktomtale som omfattar dei opplysningane
som er nemnde ovanfor.
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2.

Farlege stoff

a) Trevara skal ikkje tilsetjast stoff eller stoffblandingar som på tidspunktet då det vert søkt om tildeling av
miljømerket, er vortne eller kan verte tildelte ei av dei følgjande risikosetningane (eller kombinasjonar av dei):
–

R23 (giftig ved innanding)

–

R24 (giftig ved hudkontakt)

–

R25 (giftig ved svelging)

–

R26 (svært giftig ved innanding)

–

R27 (svært giftig ved hudkontakt)

–

R28 (svært giftig ved svelging)

–

R39 (fare for alvorleg varig helseskade)

–

R40 (mogleg fare for kreft)

–

R42 (kan gje allergi ved innanding)

–

R43 (kan gje allergi ved hudkontakt)

–

R45 (kan føre til kreft)

–

R46 (kan føre til arvelege skadar)

–

R48 (alvorleg helsefare ved påverknad i lengre tid)

–

R49 (kan føre til kreft ved innanding)

–

R50 (svært giftig for vassorganismar)

–

R51 (giftig for vassorganismar)

–

R52 (skadeleg for vassorganismar)

–

R53 (kan føre til uønskte langtidsverknader i vassmiljøet)

–

R60 (kan skade forplantingsevna)

–

R61 (kan gje fosterskadar)

–

R62 (mogleg fare for skade på forplantingsevna)

–

R63 (mogleg fare for fosterskade)

–

R68 (mogleg fare for varig helseskade)

slik det er fastsett i rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967 om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering,
emballering og merking av farlige stoffer(1) (direktivet om farlege stoff) og seinare endringar av direktivet, og med
tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/45/EF(2) (direktivet om farlege stoffblandingar).
Alternativt kan klassifiseringa gjerast i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008
av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger, om endring og
oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006(3). I så fall kan
ingen stoff eller stoffblandingar tilsetjast råstoff som på tidspunktet då det vert søkt om tildeling av miljømerket, er
vortne eller kan verte tildelte ei av dei følgjande faresetningane (eller kombinasjonar av dei): H300, H301, H310,
H311, H317, H330, H331, H334, H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D,
H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341, H370, H372.
(1)
(2)
(3)

TEF 196 av 16.8.1967, s. 1.
TEF L 200 av 30.7.1999, s. 1.
TEU L 353 av 31.12.2008, s. 1.
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b) Produktet skal ikkje innehalde halogenerte organiske bindemiddel, aziridin og polyaziridin eller pigment og
tilsetjingsstoff som er baserte på:
–

bly, kadmium, krom (VI), kvikksølv og sambindingane deira,

–

arsen, bor og kopar,

–

organisk tinn.

c) Berre flammehemmande middel som er kjemisk bundne i matrisa/materialet eller til overflata til matrisa/materialet
(reaktive flammehemmande middel), kan nyttast i produktet. Dersom dei flammehemmande midla som vert nytta,
har fått tildelt ei av dei risikosetningane som er oppførte nedanfor, bør desse reaktive flammehemmande midla
ved bruk få endra dei kjemiske eigenskapane sine slik at dei ikkje lenger treng klassifiserast under nokon av
desse risikosetningane (mindre enn 0,1 % av det flammehemmande middelet i matrisa/materialet kan ha dei same
eigenskapane som før bruken):
–

R40 (mogleg fare for kreft)

–

R45 (kan føre til kreft)

–

R46 (kan føre til arvelege skadar)

–

R49 (kan føre til kreft ved innanding)

–

R50 (svært giftig for vassorganismar)

–

R51 (giftig for vassorganismar)

–

R52 (skadeleg for vassorganismar)

–

R53 (kan føre til uønskte langtidsverknader i vassmiljøet)

–

R60 (kan skade forplantingsevna)

–

R61 (kan gje fosterskadar)

–

R62 (mogleg fare for skade på forplantingsevna)

–

R63 (mogleg fare for fosterskade)

–

R68 (mogleg fare for varig helseskade)

slik det er fastsett i direktiv 67/548/EØF og seinare endringar av direktivet.
Flammehemmande middel som berre er fysisk blanda inn i matrisa/materialet (flammehemmande tilsetjingsstoff),
vert ikkje omfatta.
Alternativt kan klassifiseringa utførast i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008. I så fall kan ingen stoff eller
stoffblandingar tilsetjast råstoff som på tidspunktet då det vert søkt om tildeling av miljømerket, er vortne eller kan
verte tildelte ei av dei følgjande faresetningane (eller kombinasjonar av dei): H351, H350, H340, H350i, H400,
H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.
Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med ei liste over
delemne og tilhøyrande dokumentasjon, t.d. tryggleiksdatablad.
3.

Krav til trevirke og trebasert materiale

a) Berekraftig skogforvalting
Produsenten skal ha retningslinjer for innkjøp av berekraftig trevirke og eit system for sporing og fastsetjing av
opphavet til trevirket, slik at det kan sporast frå skog til første mottakspunkt.
Opphavet til alt trevirke skal dokumenterast. Produsenten skal sikre at alt trevirke har lovleg opphav. Trevirket
skal ikkje kome frå verna område eller område som er i ferd med å klassifiserast som formelt verna område,
gammalskog eller skog med høg verneverdi som definert i nasjonale program, med mindre innkjøpet klart er i tråd
med dei nasjonale verneforskriftene.
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–

Fram til 30. juni 2011 skal minst 50 % av alt heiltre og 20 % av trebaserte materiale som inngår i trevarer
som er bringa i omsetning med miljømerket, kome frå skog som er berekraftig forvalta og sertifisert gjennom
ordningar frå uavhengige tredjemenn i samsvar med dei kriteria som er oppførte i nr. 15 i rådsresolusjon av
15. desember 1998 om ein skogbruksstrategi for EU og vidareutviklinga av denne, eller frå attvunne materiale.

–

Frå 1. juli 2011 fram til 31. desember 2012 skal minst 60 % av alt heiltre og 30 % av trebaserte materiale som
inngår i trevarer som er bringa i omsetning med miljømerket, kome frå skog som er berekraftig forvalta og
sertifisert gjennom ordningar frå uavhengige tredjemenn i samsvar med dei kriteria som er oppførte i nr. 15 i
rådsresolusjon av 15. desember 1998 om ein skogbruksstrategi for EU og vidareutviklinga av denne, eller frå
attvunne materiale.

–

Frå 1. januar 2013 skal minst 70 % av alt heiltre og 40 % av trebaserte materiale som inngår i trevarer som
er bringa i omsetning med miljømerket, kome frå skog som er berekraftig forvalta og sertifisert gjennom
ordningar frå uavhengige tredjemenn i samsvar med dei kriteria som er oppførte i nr. 15 i rådsresolusjon av
15. desember 1998 om ein skogbruksstrategi for EU og vidareutviklinga av denne, eller frå attvunne materiale.

Vurdering og kontroll: For å oppfylle desse vilkåra skal søkjaren vise at alle dei miljømerkte trevarene som han
bringar i omsetning første gong etter dei datoane som er oppførte i kriteria, held eit tilstrekkeleg nivå for sertifisert
tre. Dersom dette ikkje kan visast, vil det rette organet tildele miljømerkelisensen berre for det tidsrommet som
søkjaren kan vise at kriteria vert oppfylte. Søkjaran skal leggje fram høveleg dokumentasjon frå leverandøren av
trevirke som viser kva typar, mengder og det nøyaktige opphavet til trevirket som er nytta i møbelproduksjonen.
Søkjaren skal leggje fram høveleg(e) sertifikat som viser at sertifiseringsordninga oppfyller dei krava som er
fastsette i nr. 15 i rådsresolusjon av 15. desember 1998 om ein skogbruksstrategi for EU.
Definisjon: Trebaserte materiale tyder materiale som er framstilte ved å binde klebemiddel og/eller lim til eitt
eller fleire av følgjande materiale: trefibrar og/eller avbarka eller tilskorne treplater og/eller trerestar frå skog,
plantning, tre som er saga opp, restar frå papirmasse-/papirindustrien, og/eller attvunne trevirke. Trebaserte
materiale omfattar: harde plater, fiberplater, fiberplater med middels tettleik (MDF), sponplater, OSB-plater (plate
av tynne, lange spon med ei fastsett orientering), kryssfiner og heiltreplater. Omgrepet «trebasert materiale» viser
òg til samansette materiale som er framstilte av trebaserte plater dekte av plast, laminert plast, metall eller anna
materiale som vert nytta til overflatehandsaming, og ferdigvarer/halvfabrikat av trebaserte plater.
Ferdigvarer eller halvfabrikat av trebaserte materiale og trebaserte materiale dekte av plast, laminert plast, metall
eller anna materiale som vert nytta til overflatehandsaming, skal òg oppfylle kriteria for overflatehandsaming i
tillegg til dei kriteria som er fastsette i dette nummeret.
b) Attvunne trefibrar
Trevirke, trespon eller trefibrar som er attvunne og vert nytta som råvare i framstillinga av trebaserte materiale,
skal minst oppfylle føresegnene i industristandarden til EPF, i samsvar med nr. 6 i dokumentet «EPF Standard
for delivery conditions of recycled wood» av 24. oktober 2002. Tabellen over referansestandarden er òg oppført
i tillegget.
Vurdering og kontroll: Det skal leggjast fram ei fråsegn om at attvunne trevirke er nytta i framstillinga av trebaserte
materiale. I tillegg skal det leggjast fram prøvingsresultat som viser at grenseverdiane som er fastsette i tillegg 1,
er oppfylte.
c) Impregneringsstoff og konserveringsmiddel
i)

Møblar til innandørs bruk skal ikkje impregnerast.
For alle andre møblar som vert impregnerte eller handsama med konserveringsmiddel, skal krava med omsyn
til farlege stoff oppfyllast (nr. 2).

ii) Etter hogst skal ikkje heiltre handsamast med stoff eller stoffblandingar som inneheld stoff som er oppførte i
ei av desse listene:
–

liste over plantevernmiddel som etter tilråding frå WHO skal klassifiserast i klasse 1a (ekstremt farlege),

–

liste over plantevernmiddel som etter tilråding frå WHO skal klassifiserast i klasse 1b (svært farlege).

Handsaminga av trevirke skal dessutan vere i samsvar med føresegnene i rådsdirektiv 79/117/EØF(1) og
rådsdirektiv 76/769/EØF(2).
(1)
(2)

TEF L 33 av 8.2.1979, s. 36.
TEF L 262 av 27.9.1976, s. 201.
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Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn som viser at dette kriteriet er oppfylt, ei liste over dei
stoffa som er nytta, og eit datablad for kvart stoff.
d) Bruk av farlege stoff og stoffblandingar i framstillinga av trebaserte materiale
I tillegg til krava i nr. 2 om farlege stoff skal alle stoff og stoffblandingar som er nytta i framstillinga av trebasert
materiale, oppfylle følgjande krav:
i) Nytt trevirke skal ikkje handsamast med stoff eller stoffblandingar som inneheld stoff som er oppførte i ei av
desse listene:
–

liste over plantevernmiddel som etter tilråding frå WHO skal klassifiserast i klasse 1a (ekstremt farlege),

–

liste over plantevernmiddel som etter tilråding frå WHO skal klassifiserast i klasse 1b (svært farlege).

Handsaminga av trevirke skal dessutan vere i samsvar med føresegnene i rådsdirektiv 79/117/EØF og
rådsdirektiv 76/769/EØF.
ii) Innhaldet av fritt formaldehyd i produkt eller stoffblandingar som vert nytta i platene, skal ikkje overstige
0,3 vektprosent. Innhaldet av fritt formaldehyd i bindemiddel, klebemiddel og lim i kryssfinerplater eller
laminerte treplater skal ikkje overstige 0,5 vektprosent.
Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram høvelege fråsegner som viser at krava ovanfor er oppfylte. For
kjemikaliar som vert nytta i framstillinga av trebaserte materiale, skal det leggjast fram eit tryggleiksdatablad eller
liknande dokumentasjon med opplysningar om klassifisering av helsefare.
e) Utslepp av formaldehyd frå trebaserte råmateriale som ikkje er handsama
Trebaserte materiale er tillate i møblar berre dersom dei oppfyller følgjande krav:
i) Sponplater: utsleppet av formaldehyd frå sponplater i uforedla tilstand, dvs. før maskintilverking eller
overflatehandsaming, skal ikkje overstige 50 % av den terskelverdien som gjeld for klasse E1, i samsvar med
standarden EN 312.
ii) Fiberplater: utsleppet av formaldehyd frå fiberplater i uforedla tilstand, dvs. før maskintilverking eller
overflatehandsaming, skal ikkje overstige 50 % av den terskelverdien som gjeld for kvalitetsklasse E1,
i samsvar med standarden EN 622-1. Fiberplater som er klassifiserte som klasse E1, vil likevel kunne
godkjennast dersom dei ikkje utgjer meir enn 50 % av den samla mengda med tre og trebaserte materiale som
vert nytta i produktet.
Vurdering og kontroll: Søkjaren og/eller leverandøren til søkjaren skal leggje fram prov på at utsleppa frå dei
trebaserte materiala er lågare enn 4 mg/100 g i samsvar med standarden EN 120 (perforatormetoden) eller
lågare enn 0,062 mg/m3 i samsvar med standarden EN 717-1 (kammermetoden). I tillegg skal det leggjast fram
ei fråsegn om at det ved fabrikken er skipa eit system for produksjonskontroll i samsvar med standarden EN
312 eller EN 622-1.
f)

Genmodifisert trevirke
Produktet skal ikkje innehalde genmodifisert trevirke.
Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at det ikkje er nytta genmodifisert trevirke.

4.

Kriterium for overflatehandsaming

Overflatehandsaming tyder overflatehandsaming av einskilde delar av møblar eller av heile møbelet.
a) Overflatehandsaming med plast og metall
Plast og metall skal vere tillate i mengder opp til 2 % av den samla vekta til eit møbel. Dei må oppfylle dei allmenne
krava med omsyn til farlege stoff som er nemnde i nr. 2.
Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram høveleg dokumentasjon som viser at desse kriteria er oppfylte.
b) Anna overflatehandsaming enn med plast og metall
Dette kriteriet er knytt til overflatehandsaminga av møblar og tremateriale.
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i) Farlege stoff og stoffblandingar (medrekna innhaldet av flyktige organiske sambindingar)
Alle materiale, stoff og stoffblandingar må oppfylle krava til farlege stoff som er fastsette i nr. 2.
Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med ei liste
over delemne og tilhøyrande dokumentasjon, t.d. tryggleiksdatablad.
I tillegg skal kjemiske stoff som er klassifiserte som skadelege for miljøet av produsenten/leverandøren av det
kjemiske stoffet, i samsvar med Fellesskapet sitt klassifiseringssystem (28. endringa av direktiv 67/548/EØF),
vere innanfor éi av dei to følgjande grensene:
–

Kjemiske stoff som er klassifiserte som skadelege for miljøet i samsvar med direktiv 1999/45/EF, skal
ikkje tilsetjast stoff og stoffblandingar til bruk i overflatehandsaming. Produkta kan likevel innehalde opp
til 5 % flyktige organiske sambindingar (VOC) som definert i rådsdirektiv 1999/13/EF(1) (VOC tyder alle
organiske sambindingar som ved 293,15 K har eit damptrykk på minst 0,01 kPa, eller som er tilsvarande
flyktige under dei særskilde bruksvilkåra). Dersom produktet må tynnast ut, skal innhaldet i det uttynna
produktet ikkje overstige dei førnemnde terskelverdiane.

–

Den mengda som er nytta (våt måling / lakk) av stoff som er skadelege for miljøet, i samsvar med direktiv
1999/45/EF, skal ikkje overstige 14 g/m2 overflateareal, og den mengda som er nytta (våt måling / lakk)
av flyktige organiske sambindingar, skal ikkje overstige 35 g/m2.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med
dokumentasjon som utfyller fråsegna, medrekna:
–

ei fullstendig oversikt over samansetnaden til produktet med spesifikasjon av mengd og CAS-nummer til
dei stoffa som er nytta,

–

prøvingsmetoden og prøvingsresultatet for alle stoff som inngår i produktet i samsvar med direktiv
67/548/EØF,

–

ei fråsegn om at alle stoff som er nytta, er oppførte,

–

talet på lag og mengda som er nytta per lag per kvadratmeter overflate.

Bruksmåte:
Følgjande standard effektivitetsgrader vert nytta til å rekne ut forbruket av overflatehandsamingsproduktet og
mengda som er nytta: Sprøyting utan attvinning 50 %, sprøyting med attvinning 70 %, elektrostatisk sprøyting
65 %, sprøyting med klokke eller skive 80 %, påføring med valsar 95 %, påføring ved bruk av lakkteppe 95 %,
påføring ved hjelp av vakuum 95 %, dypping 95 %, overrisling 95 %.
c) Formaldehyd
Utslepp av formaldehyd frå stoff og stoffblandingar til overflatehandsaming som frigjer formaldehyd, skal ikkje
overstige 0,062 mg/m3.
Vurdering og kontroll: Søkjaren og/eller leverandøren til søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at kravet ovanfor
er oppfylt, saman med opplysningar om samansetnaden til overflatehandsamingsmiddelet (t.d. tryggleiksdatablad),
eller prøvingsresultat som stadfestar at den høgste verdien for formaldehydutslepp ikkje overstig den fastsette
grensa (på bakgrunn av standarden EN 717-1).
d) Mjuknarar
Dersom det vert nytta mjuknarar i produksjonsprosessen, skal ftalata oppfylle dei krava til farlege stoff som er
fastsette i nr. 2.
Det er heller ikkje tillate å nytte DNOP (di-n-oktylftalat), DINP (di-isononylftalat), DIDP (di-isodecylftalat) i
produktet.
Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt.
e) Biocid
Berre biocidprodukt som inneheld dei aktive stoffa som er oppførte i vedlegg IA til europaparlaments- og
rådsdirektiv 98/8/EF(2), og som er godkjende for bruk i møblar, skal kunne nyttast.
Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at krava i dette kriteriet er oppfylte, saman med ei
liste over dei biocidprodukta som er nytta.
(1)
(2)

TEF L 85 av 29.3.1999, s. 1.
TEF L 123 av 24.4.1998, s. 1.

Nr. 12/683

Nr. 12/684

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

5.

Kriterium for møbelmontering

Dette kriteriet er knytt til liming av delar som inngår i møbelmonteringa, dvs. klebemiddel.
a) Farlege stoff i tilsetjingsstoff og bindemiddel
Dei skal oppfylle krava til farlege stoff i nr. 2.
Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram høvelege fråsegner som viser at krava ovanfor er oppfylte. For
kvar kjemikalie som vert nytta i møbelmonteringa, skal det leggjast fram eit tryggleiksdatablad eller liknande
dokumentasjon som inneheld opplysningar om klassifisering av helsefare. Leverandøren skal leggje fram
prøvingsrapportar eller ei fråsegn om innhaldet av fritt formaldehyd.
b) Flyktige organiske sambindingar
Innhaldet av flyktige organiske sambindingar (VOC-innhaldet) i klebemiddel som inngår i møbelmonteringa, skal
ikkje overstige 5 vektprosent. (VOC tyder alle organiske sambindingar som har eit damptrykk på minst 0,01 kPa
ved 293,15 K, eller som er tilsvarande flyktige under dei særskilde bruksvilkåra).
Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om alle klebemiddel som inngår i møbelmonteringa, i
tillegg til ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt.
6.

Kriterium for sluttproduktet

a) Levetid og tryggleik
Produktet skal oppfylle krava til levetid, motstandsevne, tryggleik og stabilitet i dei EN-standardane som gjeld
bruken av produktet. Dersom det ikkje finst EN-standardar, skal krava i ISO-standardar nyttast. Dersom det ikkje
finst EN- eller ISO-standardar, skal eit uavhengig prøvingsorgan vurdere levetida, motstandsevna, tryggleiken og
stabiliteten på grunnlag av utforminga og valet av materiale.
Brukarhandboka skal innehalde ei liste over normar og standardar som skal nyttast i vurderinga av levetid.
Ettersom levetidskriteriet er svært viktig og med sikte på å betre vurderinga av levetida til eit produkt, vil EUEB
ta initiativ til å fremje vedtaking av EN-standardar for levetid som skal liggje føre til neste gong desse kriteria skal
reviderast.
Vurdering og kontroll: Produsenten skal leggje fram ei fråsegn med underlagsdokument om dei prøvingsmetodane
som er nytta av det godkjende organet, og prøvingsresultata.
b) Vedlikehald
Det skal vere mogleg å vedlikehalde produkt utan organiske løysemiddel.
Produsenten skal garantere at det skal vere mogleg å skaffe reservedelar (funksjonelle originaldelar eller delar som
har same funksjon) på oppmoding gjennom heile den aktuelle produksjonsperioden, og i eit tidsrom på fem år frå
den datoen då produksjonen av den aktuelle produktserien vert avslutta.
Vurdering og kontroll: Søkjaren og/eller leverandøren til søkjaren skal leggje fram ei fråsegn med underlagsdokument
som viser at dette kriteriet er oppfylt.
c) Attvinning og avfall
Produktet må vere enkelt å attvinne. Forbrukaren skal få ei detaljert utgreiing om dei beste måtane å kvitte seg med
produktet på (ombruk, resirkulering, tilbakeleveringstiltak frå søkjaren, energiproduksjon), klassifisert etter kva
miljøverknad dei har. For kvart av alternativa skal det gjerast klart kva førebyggjande tiltak som bør gjerast for å
avgrense miljøverknaden.
Vurdering og kontroll: Søkjaren og/eller leverandøren til søkjaren skal leggje fram eit eksemplar av dei
opplysningane som vert gjevne, og ei grunngjeving for tilrådingane.
d) Forbrukaropplysning
Desse opplysningane skal følgje med det miljømerkte produktet:
–

opplysningar om bruksverdi ved bruk i heimen eller i verksemder (vanleg eller intensiv bruk, innandørs eller
utandørs bruk),

–

opplysningar om reingjering og handsaming,
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–

rettleiing om (eventuell) utskifting, på oppmoding, av glas frå produsenten eller detaljisten dersom glaset vert
skadd eller knust,

–

rettleiing om at dei lokale styresmaktene bør kontaktast for opplysningar om den beste måten å kvitte seg med
gamle møblar og materiale på,

–

monteringsrettleiing,

–

eventuelt beste bruksmåte med omsyn til ergonomi,

–

namnet på treartane til heiltre,

–

opplysningar om eventuell handsaming eller konserveringsmiddel som er nytta på produkt til utandørs bruk
(kjemiske, biologiske eller fysiske),

–

tilråding om at forbrukaren bør nytte EU-miljømerkte produkt til å vedlikehalde møblane.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram eit eksemplar av det opplysningsmateriellet som følgjer med det
miljømerkte produktet.
e) Emballering av sluttproduktet
Emballasjen skal oppfylle dei følgjande krava:
i) Han skal vere framstilt av anten:
–

materiale som er lett å attvinne,

–

materiale frå fornybare ressursar, eller

–

materiale som er meinte for ombruk, til dømes tekstilar.

ii) Alle materiale skal vere lette å skilje frå kvarandre for hand, i resirkulerbare delar av eitt einskild materiale
(t.d. papp, papir, plast, tekstilar).
Vurdering og kontroll: Ein omtale av emballasjen til produktet skal leggjast ved søknaden, saman med ei fråsegn
om at desse kriteria er oppfylte.
f)

Opplysningar på emballasjen
Teksten nedanfor skal vere påført emballasjen:
«Fleire opplysningar om kvifor dette produktet er tildelt fellesskapsmiljømerket, er å finne på nettstaden: http://
www.ecolabel.eu.»
Teksten nedanfor (eller tilsvarande) skal òg vere påført emballasjen og vedlagd i brukarhandboka:
«Fleire opplysningar er å finne på nettstaden til det europeiske miljømerket. Nærmare opplysningar kan fåast ved:
namn/adresse til forbrukaravdelinga til søkjaren».
Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram eit eksemplar av emballasjen til produktet og av brukarhandboka
og dei opplysningane som følgjer med produktet, saman med ei fråsegn om at kvar del av dette kriteriet er oppfylt.

g) Opplysningar på miljømerket
Felt 2 på miljømerket skal innehalde følgjande tekst:
–

Treverket kjem frå skog som er forvalta på ein god måte

–

Avgrensa bruk av farlege stoff

–

Levetida til produktet er prøvd

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram eit eksemplar av emballasjen til produktet der etiketten er synleg,
saman med ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt.
______
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Tillegg
Grenseverdiar for grunnstoff og stoff som er tillate i attvunne trefibrar i produksjonen av trebaserte materiale
Grunnstoff og sambindingar

Grenseverdiar
(mg/kg attvunne trebaserte materiale)

Arsen

25

Kadmium

50

Krom

25

Kopar

40

Bly

90

Kvikksølv

25

Fluor

100

Klor

1000

Pentaklorfenol (PCP)

5

Tjæreolje (benzo(a)pyren)

0,5
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 920/2010

Nr. 12/687

2016/EØS/12/56

av 7. oktober 2010
om et standardisert og sikkert registersystem i samsvar med europaparlaments- og
rådsdirektiv 2003/87/EF og europaparlaments- og rådsvedtak nr. 280/2004/EF(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

2)

Ved artikkel 19 nr. 1 i direktiv 2003/87/EF om
opprettelse av en ordning for handel med utslippskvoter
for klimagasser i Fellesskapet (heretter kalt «ETS»)
kreves det at alle kvotene står i unionsregisteret på
kontoer som forvaltes av medlemsstatene. For å sikre
at Kyoto-enheter og kvoter kan stå på samme konto
i unionsregisteret, må unionsregisteret også oppfylle
funksjonsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene
for datautvekslingsstandarder for registersystemer i
henhold til Kyotoprotokollen, vedtatt ved beslutning 12/
CMP.1.

3)

Ved artikkel 20 i direktiv 2003/87/EF kreves det at
det opprettes en uavhengig transaksjonslogg (heretter
kalt «Den europeiske unions transaksjonslogg» eller
«EUTL») som registrerer utstedelsen, overføringen
og annulleringen av kvoter. Ved artikkel 6 nr. 2 i
vedtak nr. 280/2004/EF kreves det at opplysninger
om utstedelse, besittelse, overføring, ervervelse,
annullering og tilbaketrekking av tildelte utslippsenheter,
opptaksenheter,
utslippsreduksjonsenheter
og
godkjente utslippsreduksjoner samt overføring av
tildelte utslippsenheter, utslippsreduksjonsenheter og
godkjente utslippsreduksjoner gjøres tilgjengelig for
transaksjonsloggen.

4)

Ved artikkel 19 nr. 3 kreves det at det vedtas en
forordning om et standardisert og sikkert registersystem
i form av standardiserte elektroniske databaser som
inneholder felles data for sporing av utstedelse, besittelse,
overføring og annullering av kvoter, for å gi nødvendig
offentlig tilgang og fortrolighet og for å sikre at det ikke
forekommer overføringer som er uforenlige med de
forpliktelsene som følger av Kyotoprotokollen.

5)

Hvert register som er opprettet i samsvar med
artikkel 6 i vedtak nr. 280/2004/EF, bør inneholde
minst én partskonto, én tilbaketrekkingskonto og de

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

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,

under henvisning til europaparlaments- og rådsvedtak nr.
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,

etter samråd med EUs datatilsynsmann, og

ut fra følgende betraktninger:

1)

Ved artikkel 6 i vedtak nr. 280/2004/EF er det
fastsatt at Unionen og medlemsstatene skal anvende
funksjonsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene
for datautvekslingsstandarder for registersystemer i
henhold til Kyotoprotokollen, vedtatt ved beslutning 12/
CMP.1 fra Klimakonvensjonens partskonferanse, som
tjener som partsmøte for partene i Kyotoprotokollen
(heretter kalt «beslutning 12/CMP.1»), når de oppretter
og fører sine registre og Fellesskapets uavhengige
transaksjonslogg (CITL). artikkel 6 i vedtak nr.
280/2004/EF.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 125 av 21.5.2009, s. 75, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 157/2011 av 2. desember 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 15 av 15.3.2012, s. 50.
(1) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32.
(2) EUT L 49 av 19.2.2004, s. 1.
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annullerings- og erstatningskontoene som kreves i
henhold til beslutning 13/CMP.1 fra Klimakonvensjonens
partskonferanse, som tjener som partsmøte for partene
i Kyotoprotokollen (heretter kalt «beslutning 13/
CMP.1»), og unionsregisteret som inneholder alle kvoter
i henhold til artikkel 19 i direktiv 2003/87/EF, bør
inneholde de forvaltningskontoene og brukerkontoene
som kreves for å kunne gjennomføre bestemmelsene
i nevnte direktiv. Hver av disse kontoene bør opprettes
i samsvar med standardiserte framgangsmåter for å
sikre registersystemets integritet og offentlig tilgang til
opplysninger i systemet.

6)

7)

8)

Hvert register som er opprettet i samsvar med
artikkel 6 i vedtak nr. 280/2004/EF, bør utstede tildelte
utslippsenheter (heretter kalt «AAU») i samsvar med
beslutning 13/CMP.1, mens kvoter bør utstedes av
unionsregisteret. Registre som er opprettet i samsvar
med artikkel 6 i vedtak nr. 280/2004/EF, bør sikre at de
har en AAU-beholdning som tilsvarer antallet kvoter
som de har utstedt i unionsregisteret, for å sikre at alle
transaksjoner med kvoter kan følges opp av tilsvarende
AAU-overføringer gjennom en klareringsordning ved
utgangen av hver periode.

Ettersom medlemsstatene ikke kan påvirke antallet kvoter
som kontohaverne kan velge å spare i sine registre, kan
alle potensielle framtidige internasjonale begrensninger
angående oppsparinger av AAU som fungerer som
innskudd for utstedte kvoter, føre til alvorlige problemer
for registre som inneholder et uforholdsmessig stort
antall slike kvoter. For å sikre at de risikoene som
medlemsstatene står overfor i denne sammenhengen,
deles likt på alle medlemsstater, bør klareringsordningen
utformes slik at det ved avslutningen står et antall AAU på
unionsregisterets klareringskonto tilsvarende de kvotene
som skal oppspares fra perioden 2008-2012.

Transaksjoner med kvoter i unionsregisteret bør gjøres
gjennom en kommunikasjonslenke som omfatter
EUTL, mens transaksjoner med Kyoto-enheter bør
gjøres gjennom en kommunikasjonslenke som omfatter
både EUTL og Klimakonvensjonens internasjonale
transaksjonslogg (heretter kalt «ITL»). Det bør vedtas
bestemmelser for å sikre at de medlemsstatene som ikke
kan utstede AAU i henhold til Kyotoprotokollen, fordi de
ikke har noen bindende forpliktelser til å redusere utslipp,
fortsatt kan delta på like vilkår i Unionens ordning for
handel med utslippskvoter. Slik deltaking vil ikke være
mulig i perioden 2008-2012, da disse medlemsstatene, i
motsetning til andre medlemsstater, ikke vil være i stand
til å utstede kvoter knyttet til AAU som er godkjent
innenfor rammen av Kyotoprotokollen. Slik deltaking
på like vilkår bør tillates gjennom særlige ordninger i
unionsregisteret.

9)
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EUTL bør regelmessig foreta automatiske kontroller
av alle prosesser i registersystemet som gjelder kvoter,
kontrollerte utslipp, kontoer og Kyoto-enheter, og ITL
bør foreta automatiske kontroller av prosesser som
gjelder Kyoto-enheter, for å sikre at det ikke forekommer
uregelmessigheter. Prosesser som ikke godkjennes ved en
slik kontroll, bør avbrytes for å sikre at transaksjonene
i Unionens registersystem oppfyller kravene i
direktiv 2003/87/EF og de kravene som er utarbeidet i
henhold til FNs rammekonvensjon om klimaendring og
Kyotoprotokollen.

10) Det bør anvendes hensiktsmessige og harmoniserte
krav om autentisering og tilgangsrett for å verne
opplysningene i det samordnede registersystemet, og det
bør finnes oppføringer om alle prosesser, driftsansvarlige
og personer i registersystemet.

11) Den sentrale forvalteren bør påse at det er færrest
mulig driftsavbrudd i registersystemet, ved å treffe
alle nødvendige tiltak for å sikre at unionsregisteret og
EUTL er tilgjengelige, og ved å tilby stabile systemer og
framgangsmåter for å verne samtlige opplysninger.

12) Registersystemet bør være utformet slik at det er
mulig å innføre luftfarten i ordningen for handel med
utslippskvoter for klimagasser i Unionen fra 1. januar
2012. Størstedelen av de oppgavene som følger av
revisjonen av ETS som fastsatt i europaparlaments- og
rådsdirektiv 2009/29/EF av 23. april 2009 om endring
av direktiv 2003/87/EF med henblikk på å forbedre og
forlenge ordningen for handel med utslippskvoter for
klimagasser i Fellesskapet(1), behøver ikke å oppfylles
før fra 1. januar 2013. Disse kravene er ikke knyttet til
kravene til funksjonalitet som skal være på plass i 2012
når luftfartsvirksomheten opptas i ETS.

13) Ettersom luftfartøyoperatører har rett til å innlevere
et annet sett kvoter enn driftsansvarlige for anlegg,
bør luftfartøyoperatører ha en annen type konto,
en luftfartøyoperatørkonto. Kvoter som er utstedt i
henhold til kapittel II i ETS-direktivet om luftfart, er
annerledes enn kvoter som er utstedt til nå, ettersom de
omfatter utslipp som i overveiende grad ikke berøres av
Kyotoprotokollen. Det bør derfor markeres at de skiller
seg fra andre kvoter.
(1)

EUT L 140 av 5.6.2009, s. 63.
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14) Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/101/EF av
19. november 2008 om endring av direktiv 2003/87/EF slik
at luftfartsvirksomhet omfattes av ordningen for handel
med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet(1), er
det fastsatt at Kyoto-enheter eller kvoter basert på Kyotoenheter som er innlevert av luftfartøyoperatør, bare skal
trekkes tilbake i et antall som tilsvarer utslippene fra
den innenlandske luftfarten. Ettersom medlemsstatene
imidlertid ikke kan påvirke luftfartøyoperatørenes valg
med hensyn til om de innleverer kapittel II-kvoter eller
enheter som kan trekkes tilbake, bør det opprettes en
sentralisert innleverings- og omfordelingsordning som
garanterer at enheter innlevert av luftfartøyoperatører,
som kan trekkes tilbake, samles inn og brukes først og
fremst til å dekke alle medlemsstatenes innenlandske
luftfartsutslipp på en likeverdig måte. Medlemsstatene
bør på et senere trinn bestemme hvordan de skal anvende
enheter som er innsamlet på denne måten, som kan
trekkes tilbake.
15) Når det gjelder gjennomføringen av ETS-revisjonen
og muligheten for å innføre luftfarten i 2012, er det
tilstrekkelig på teknisk nivå å slå sammen medlemsstatenes
nåværende ETS-registerfunksjoner og overlate den
tekniske gjennomføringen av registerfunksjonene i
Kyotoprotokollen til separate Kyotoprotokoll-registre
(heretter kalt «KP-registre») som føres av medlemsstatene.
16) For å gjennomføre de endringene som er innført ved
direktiv 2009/29/EF og muligheten for å innføre
luftfarten i ETS i 2012, er det tilstrekkelig på teknisk
nivå å slå sammen medlemsstatenes nåværende
ETS-registerfunksjoner og overlate den tekniske
gjennomføringen av registerfunksjonene til separate
registre som føres av medlemsstatene så lenge det er
nødvendig. En slik løsning vil imidlertid ikke være
kostnadseffektiv, da den krever at hver medlemsstat
opprettholder en omfattende parallell IT-kapasitet som
vil bli lite brukt. Det er dermed Kommisjonens og
medlemsstatenes mål å arbeide sammen mot å opprette
et «konsolidert europeisk registersystem» som kan
forene IT-funksjonene knyttet til KP-registrene i alle
medlemsstatene.
17) Gjennomføringsreglene i denne forordning for regnskapsføring av kvoter og Kyoto-enheter og muligheten
for å opprette et «konsolidert europeisk registersystem»,
berører ikke Den europeiske unions eventuelle framtidige
beslutninger om hvorvidt den skal forplikte seg til et
felles utslippsreduksjonsmål for Unionen eller separate
utslippsreduksjonsmål for medlemsstatene i henhold til
en eventuell framtidig internasjonal klimaendringstraktat.
18) I samsvar med artikkel 19 nr. 4 i direktiv 2003/87/EF bør
det også finnes bestemmelser om prosesser for endring
og feilhåndtering for unionsregisteret, og egnede metoder
( 1)

EUT L 8 av 13.1.2009, s. 3.
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for unionsregisteret for å sikre at det er mulig med
initiativer fra medlemsstatene når det gjelder forbedring
av effektiviteten, styring av administrative kostnader og
tiltak for kvalitetskontroll. At alle kvoter oppbevares i
unionsregisteret, skal ikke berøre opprettholdelsen av
nasjonale registre for utslipp som ikke omfattes av ETS,
og unionsregisteret bør yte tjenester av samme kvalitet
som de nasjonale registrene.

19) Det har fra 2009 forekommet en betydelig økning i
bedrageri med merverdiavgift, hvitvasking av penger
og annen kriminell virksomhet i registersystemet, og
det er derfor behov for mer detaljerte og strengere
regler for kontroll av identitetsopplysninger som er gitt
av kontohavere og personer som ønsker å åpne konto. I
tillegg må myndighetene i medlemsstatene ha mulighet
til å nekte personer å åpne en konto dersom det er rimelig
grunn til å tro at de ønsker å bruke registersystemet til
bedrageri. Til slutt bør det fastsettes nærmere regler som
gjør det mulig å oversende data raskt og effektivt til
myndigheter som har ansvar for å håndheve loven, slik at
de dermed kan bruke disse dataene i sine undersøkelser.

20) Kommisjonsforordning (EF) nr. 994/2008 av 8. oktober
2008 om et standardisert og sikkert registersystem i
samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/
EF og europaparlaments- og rådsvedtak nr. 280/2004/EF(2)
opphevet og erstattet fra 2012 kommisjonsforordning
(EF) nr. 2216/2004 av 21. desember 2004 om et
standardisert og sikkert registersystem i samsvar med
europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF og
europaparlaments- og rådsvedtak nr. 280/2004/EF(3).
Ettersom denne forordning i vesentlig grad endrer de
bestemmelsene som får anvendelse fra 1. januar 2012 på
flere regulerte områder, bør forordning (EF) nr. 994/2008
av klarhetshensyn oppheves og erstattes i sin helhet,
samtidig som opphevingen og erstatningen i forordning
(EF) nr. 2216/2004 opprettholdes som fastsatt i forordning
(EF) nr. 994/2008.

21) Ettersom forordning (EF) nr. 2216/2004 fortsatt vil
gjelde fram til utgangen av 2011, er det nødvendig
med visse delvise endringer med umiddelbar virkning.
Disse endringene er knyttet til bedrageribekjempelse og
annen kriminell virksomhet samt innleveringsprosessen.
Foreldede bestemmelser bør også oppheves av
klarhetshensyn. Ettersom endringene knyttet til
bedrageribekjempelse og innleveringsprosessen bør få
anvendelse så snart som mulig, bør denne forordning tre i
kraft omgående etter at den er kunngjort.
(2)
(3)

EUT L 271 av 11.10.2008, s. 3.
EUT L 386 av 29.12.2004, s. 1.
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22) Forordning (EF) nr. 2216/2004 bør derfor endres med
umiddelbar virkning. Nevnte forordning bør oppheves fra
1. januar 2012.

23) I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/4/
EF av 28. januar 2003 om offentlig tilgang til
miljøinformasjon, og om oppheving av rådsdirektiv
90/313/EØF(1) og beslutning 13/CMP.1, bør det
regelmessig offentliggjøres relevante rapporter for å
sikre at offentligheten har tilgang til opplysningene i det
samordnede registersystemet, med forbehold for visse
fortrolighetshensyn.

24) Unionens regelverk for personvern i forbindelse med
behandling av personopplysninger og om fri utveksling
av slike opplysninger, særlig europaparlaments- og
rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om vern
av fysiske personer i forbindelse med behandling
av personopplysninger og om fri utveksling av
slike
opplysninger(2),
europaparlamentsog
rådsdirektiv 2002/58/EF av 12. juli 2002 om behandling
av personopplysninger og personvern i sektoren for
elektronisk kommunikasjon (direktivet om personvern
og elektronisk kommunikasjon)(3) og europaparlamentsog rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember
2000 om personvern i forbindelse med behandling av
personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og
organer og om fri utveksling av slike opplysninger(4),
bør overholdes når regelverket får anvendelse på
opplysninger som oppbevares og behandles i henhold til
denne forordning.

25) Tiltakene fastsatt i denne forordning, er i samsvar med
uttalelse fra Komiteen for klimaendringer —
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registersystemet, som består av registre og den uavhengige
transaksjonsloggen som er nevnt i artikkel 20 nr. 1 i
vedtak 2003/87/EF og artikkel 6 i vedtak nr. 280/2004/
EF. Den fastsetter også et kommunikasjonssystem mellom
registersystemet og den internasjonale transaksjonsloggen
som opprettes, drives og vedlikeholdes av sekretariatet til De
forente nasjoners rammekonvensjon om klimaendring (heretter
kalt «FNs rammekonvensjon om klimaendring»).

Artikkel 2
Definisjoner
I denne forordning får definisjonene fastsatt i artikkel 3 i
direktiv 2003/87/EF anvendelse. Dessuten menes med:

1. «kontohaver» en person som har en konto i registersystemet,

2. «sentral forvalter» personen utpekt av Kommisjonen i
samsvar med artikkel 20 i direktiv 2003/87/EF,

3. «vedkommende myndighet» den eller de myndighetene
som er utpekt av en medlemsstat i samsvar med artikkel 18
i direktiv 2003/87/EF,

4. «KP-part» en part i Kyotoprotokollen,

5. «handelsplass» enhver type multilateral børs som
fører sammen eller hjelper til med å føre sammen flere
tredjemanns kjøp- og salgsinteresser som angitt i artikkel 4
i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF(5), der
interessene som kjøpes og selges, er i kvoter eller Kyotoenheter,

VEDTATT DENNE FORORDNING:

6. «miljøkontrollør» en miljøkontrollør som definert i nr. 5
bokstav m) i vedlegg I til kommisjonsvedtak 2007/589/
EF(6),

KAPITTEL I

7. «tildelte utslippsenheter» eller «AAU» enheter utstedt i
samsvar med artikkel 7 nr. 3 i vedtak nr. 280/2004/EF,

FORMÅL OG DEFINISJONER
Artikkel 1
Formål
I denne forordning fastsettes både alminnelige krav samt
drifts- og vedlikeholdskrav til det standardiserte og sikre
(1)
(2)
(3)
(4)

EUT L 41 av 14.2.2003, s. 26.
EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31.
EFT L 201 av 31.7.2002, s. 37.
EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1.

8. «kapittel II-kvoter» kvoter utstedt i henhold til kapittel II i
direktiv 2003/87/EF,

9. «kapittel III-kvoter» alle kvoter som ikke er utstedt i
henhold til kapittel II i direktiv 2003/87/EF,
(5)
(6)

EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1.
EUT L 229 av 31.8.2007, s. 1.
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10. «langsiktig CER» eller «lCER» enheter utstedt til et
prosjekt for nyplanting eller gjenplanting av skog i
henhold til ordningen for grønn utvikling, som med
forbehold for beslutning 5/CMP.1 fra Klimakonvensjonens
partskonferanse, som tjener som partsmøte for partene
i Kyotoprotokollen, opphører ved utgangen av den
krediteringsperioden for utslippsreduksjon for det
nyplantings- eller gjenplantingsprosjektet som den er
utstedt for,

11. «opptaksenhet» eller «RMU» enheter utstedt i henhold til
artikkel 3 i Kyotoprotokollen,

12. «midlertidig CER» eller «tCER» enheter utstedt til
et prosjekt for nyplanting eller gjenplanting av skog
i henhold til ordningen for grønn utvikling, som med
forbehold for beslutning 5/CMP.1 opphører ved utgangen
av Kyotoprotokollens forpliktelsesperiode som følger etter
den forpliktelsesperioden den er utstedt for,
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21. «finansiering av terrorisme» det samme som definert i
artikkel 1 nr. 4 i direktiv 2005/60/EF,

22. «registerforvalter» den som forvalter unionsregisteret eller
et annet Kyotoprotokoll-register,

23. «nasjonal forvalter» enheten som har ansvar for på vegne
av en medlemsstat å forvalte en rekke brukerkontoer under
medlemsstatens jurisdiksjon i unionsregisteret, og som
utpekes i samsvar med artikkel 6,

24. «kontoforvalter» den forvalteren som er angitt for en
bestemt type konto i tredje kolonne i tabell I-I i vedlegg I.

KAPITTEL II
REGISTERSYSTEMET
Artikkel 3

13. «prosess» en automatisert teknisk metode for å gjennomføre
en handling knyttet til en konto eller en enhet i et register,

14. «transaksjon» en prosess som omfatter overføring av en
kvote eller Kyoto-enhet fra en konto til en annen,

15. «innlevering» at en driftsansvarlig eller luftfartøyoperatør
motregner en kvote eller Kyoto-enhet mot de kontrollerte
utslippene fra sitt anlegg eller luftfartøy,

16. «annullering» en innehavers endelige inndragning av en
Kyoto-enhet uten å motregne den mot kontrollerte utslipp,

17. «sletting» en innehavers endelige inndragning av en kvote
uten å motregne den mot kontrollerte utslipp,

Registre
1. For å oppfylle sine forpliktelser som KP-parter og for
å sikre nøyaktig regnskapsføring av Kyoto-enheter i samsvar
med artikkel 6 i vedtak nr. 280/2004/EF, skal hver medlemsstat
og Unionen føre et register (heretter kalt «KP-register») i form
av en standardisert elektronisk database som oppfyller krav til
registre i FNs rammekonvensjon om klimaendring, og særlig
funksjonsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene for
datautvekslingsstandarder for registersystemer i henhold til
Kyotoprotokollen, som er utarbeidet i samsvar med beslutning
12/CMP.1 fra Klimakonvensjonens partskonferanse, som tjener
som partsmøte for partene i Kyotoprotokollen.

2. For å oppfylle sine forpliktelser i henhold til artikkel 19
i direktiv 2003/87/EF for å sikre nøyaktig regnskapsføring
av kvoter, skal medlemsstatene fra og med 1. januar 2012
bruke unionsregisteret, som også skal fungere som et KPregister for Det europeiske fellesskap som en separat KP-part.
Unionsregisteret skal gi nasjonale forvaltere og kontohavere
tilgang til alle prosesser beskrevet i kapittel IV-VI.

18. «tilbaketrekking» at en part i Kyotoprotokollen motregner
en Kyoto-enhet mot denne partens rapporterte utslipp,

19. «hvitvasking av penger» det samme som definert i artikkel 1
nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF(1),

20. «alvorlig lovbrudd» det samme som definert i artikkel 3
nr. 5 i direktiv 2005/60/EF,
( 1)

EUT L 309 av 25.11.2005, s. 15.

3. Som unntak fra nr. 1 omfattes ikke medlemsstater som ikke
kan utstede tildelte utslippsenheter (AAU) av andre grunner
enn at FNs rammekonvensjon om klimaendring ikke gir dem
rett til å overføre enheter for utslippsreduksjon (ERU), tildelte
utslippsenheter (AAU) og godkjente utslippsreduksjoner
(CER) i henhold til bestemmelsene i beslutning 11/CMP.1
vedtatt av Klimakonvensjonens partskonferanse, som tjener
som partsmøte for partene i Kyotoprotokollen (heretter kalt
«medlemsstater uten KP-register»), av forpliktelsen til å
opprette et KP-register.
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4. Unionsregisteret og alle andre KP-registre skal overholde
funksjonsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene
for datautvekslingsstandarder for registersystemer i
henhold til Kyotoprotokollen, som er utarbeidet i samsvar
med beslutning 12/CMP.1 og oppfylle de kravene til
maskinvare, nettverk, programvare og sikkerhet som er
fastsatt i datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske
spesifikasjonene fastsatt i artikkel 71.

3. Unionsregisteret skal også opprettholde en direkte
kommunikasjonslenke til EUTL med sikte på å kontrollere
og registrere transaksjoner som overfører kvoter, og
kontoforvaltningsprosessene beskrevet i kapittel IV.
Alle transaksjoner som omfatter kvoter, skal finne sted i
unionsregisteret, og de skal registreres og kontrolleres av
EUTL, men ikke av ITL.

Artikkel 4

4. Komiteen for klimaendringer kan beslutte å konsolidere
de eksterne kommunikasjonslenkene, IT-infrastrukturen,
framgangsmåtene for tilgang til brukerkontoer og ordningene
for forvaltning av KP-kontoene i unionsregisteret med
tilsvarende i alle andre KP-registre, til et konsolidert
europeisk registersystem som vedlikeholdes av den sentrale
forvalteren. Etter at denne beslutningen er vedtatt, skal
Kommisjonen foreslå endringer i denne forordning for å
definere gjennomføringsreglene for et konsolidert europeisk
registersystem.

Den europeiske unions transaksjonslogg
1. For å oppfylle sine forpliktelser i henhold til artikkel 20
i direktiv 2003/87/EF for å vedlikeholde en uavhengig
transaksjonslogg som registrerer og kontrollerer utstedelse,
overføring og annullering av kvoter, skal Kommisjonen
opprette Den europeiske unions transaksjonslogg (EUTL)
i form av en standardisert elektronisk database. EUTL skal
også brukes til å registrere alle opplysninger om beholdninger
og overføring av Kyoto-enheter som er gjort tilgjengelige i
samsvar med artikkel 6 nr. 2 i vedtak nr. 280/2004/EF.

2. Den sentrale forvalteren skal føre og vedlikeholde EUTL
i samsvar med bestemmelsene i denne forordning.

3. EUTL skal kunne kontrollere og registrere alle
prosesser nevnt i artikkel 3 nr. 2, og skal overholde
funksjonsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene for
datautvekslingsstandarder for registersystemer i henhold til
Kyotoprotokollen, som er utarbeidet i samsvar med beslutning
12/CMP.1 og oppfylle de kravene til maskinvare, nettverk og
programvare som er fastsatt i datautvekslingsspesifikasjonene
og de tekniske spesifikasjonene fastsatt i artikkel 71.

4. EUTL skal kunne registrere alle prosesser beskrevet i
kapittel IV-VI.

5. Den sentrale forvalteren kan opprette en begrenset
kommunikasjonslenke mellom EUTL og registeret i en søkerstat
for å gjøre det mulig for slike registre å kommunisere med
ITL gjennom EUTL og å registrere verifiserte utslippsdata for
driftsansvarlige i EUTL. Disse registrene skal ha gjennomført
alle framgangsmåter for prøving og initialisering som kreves
av registrene før kommunikasjonslenken opprettes.

Artikkel 6
Nasjonale forvaltere og KP-registerforvaltere
1. Hver medlemsstat skal utpeke en nasjonal forvalter.
Medlemsstaten skal ha tilgang til og forvalte sine egne
kontoer og kontoene i unionsregisteret under egen jurisdiksjon
gjennom sin nasjonale forvalter. Hver medlemsstats nasjonale
forvalter skal også fungere som forvalter for KP-registeret. KPregisterforvalteren skal føre og vedlikeholde sin medlemsstats
KP-register i samsvar med bestemmelsene i denne forordning.

Artikkel 5
Kommunikasjonslenker mellom registrene, ITL og EUTL
1. Unionsregisteret og alle andre KP-registre skal
opprettholde en kommunikasjonslenke til Klimakonvensjonens
internasjonale transaksjonslogg (heretter kalt «ITL») med sikte
på å formidle transaksjoner som overfører Kyoto-enheter til
eller fra andre KP-registre.

2. EUTL skal også opprettholde en kommunikasjonslenke
til ITL med sikte på å registrere og kontrollere de overføringene
som er nevnt i nr. 1. For dette formål skal ITL formidle alle
foreslåtte overføringer som omfatter et KP-register, til EUTL
før overføringen registreres.

2. Den sentrale forvalteren skal føre og vedlikeholde
unionsregisteret. Den sentrale forvalteren skal også fungere
som KP-registerforvalter for EUs KP-registerdel av
unionsregisteret.

3. Medlemsstatene og Kommisjonen skal sikre at det ikke er
noen interessekonflikter mellom de nasjonale forvalterne, den
sentrale forvalteren og innehaverne av brukerkontoene.

4. Hver medlemsstat skal underrette Kommisjonen om sin
nasjonale forvalters identitet og kontaktopplysninger.
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5. Kommisjonen skal samordne gjennomføringen av denne
forordning med registerforvalteren i hver medlemsstat og den
sentrale forvalteren. Kommisjonen skal særlig rådføre seg med
forvalternes arbeidsgruppe i Komiteen for klimaendringer
om spørsmål og framgangsmåter som berører føringen av
registre og gjennomføringen av denne forordning. Forvalternes
arbeidsgruppe skal komme til enighet om felles arbeidsmetoder
for gjennomføringen av denne forordning, herunder
håndtering av endringer og feilhåndtering i unionsregisteret.
Forretningsordenen for registerforvalternes arbeidsgruppe skal
vedtas av Komiteen for klimaendringer.

6. Den sentrale forvalteren, vedkommende myndigheter
og nasjonale forvaltere skal bare utføre de prosessene som
er nødvendige for at de skal kunne utføre sine respektive
oppgaver.

KAPITTEL III
ENHETER
Artikkel 7
Enheter
1. Unionsregisteret skal kunne inneholde kapittel II-kvoter
og kapittel III-kvoter.

2. Hvert KP-register og unionsregisteret skal kunne
inneholde AAU, ERU, CER, RMU, lCER og tCER (samlet
betegnet som «Kyoto-enheter»).

KAPITTEL IV
KONTOER
AVSNITT 1
Bestemmelser som får anvendelse på alle kontoer
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Artikkel 9
Kontostatus
1. Kontoene skal ha én av følgende statuser: åpen, inaktiv,
sperret eller avsluttet.

2. Det kan ikke innledes noen prosesser fra sperrede kontoer,
bortsett fra når det gjelder innlevering av enheter, registrering
av kontrollerte utslipp og ajourføring av kontoopplysninger.

3. Det kan ikke innledes noen prosesser fra avsluttede
kontoer. En avsluttet konto kan ikke gjenåpnes, og den kan ikke
motta overføringer av enheter.

Artikkel 10
Forvaltning av kontoer
1. For hver konto finnes det en forvalter som har ansvar for
å forvalte kontoen på vegne av en medlemsstat eller på vegne
av Unionen.

2. For hver kontotype er det fastsatt en kontoforvalter i
tredje kolonne i tabell I-1 i vedlegg I.

3. En kontoforvalter skal ha ansvar for å åpne, tilbakekalle
tilgangsrett til eller avslutte en konto, å godkjenne godkjente
representanter, å tillate slike endringer i kontoopplysninger
som krever godkjenning av forvalteren, og å innlede
transaksjoner dersom kontohaveren anmoder om det i samsvar
med artikkel 19 nr. 4.

Artikkel 8
Kontoer
1. Unionsregisteret skal inneholde de kontoene som
er oppført under overskriften «II. Forvaltningskontoer i
unionsregisteret» og «III. Brukerkontoer i unionsregisteret» i
vedlegg 1.

2. Unionsregisteret og alle andre KP-registre skal inneholde
de kontoene som er oppført under overskriften «I. KPpartskontoer i KP-registre» i vedlegg I.

3. Den typen enheter som hver kontotype kan inneholde, er
angitt i vedlegg I, og transaksjonstypen som kan innledes eller
mottas av hver kontotype, er angitt i vedlegg II.

4. Brukerkontoer skal styres av lovene og høre inn under
jurisdiksjonen til forvalterens medlemsstat, og enhetene som
de inneholder, skal anses å være hjemmehørende på denne
medlemsstatens territorium.

Artikkel 11
Underretninger fra forvalterne
Den sentrale forvalteren skal underrette innehaveren og
forvalteren av en konto i unionsregisteret om innledning
og avslutning eller opphør av alle prosesser knyttet til
kontoen, gjennom en automatisert ordning beskrevet i
datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene
i artikkel 71.
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AVSNITT 2

Artikkel 14

Åpning og ajourføring av kontoer

Åpning av handelsplasskontoer i unionsregisteret

Artikkel 12

1. Handelsplasser kan levere en søknad om åpning av en
handelsplasskonto i unionsregisteret. Denne søknaden skal
leveres til den nasjonale forvalteren i en medlemsstat som
tillater åpning av handelsplasskontoer. Personen som søker
om å åpne konto, skal framlegge opplysningene som kreves av
den nasjonale forvalteren, og opplysningene skal minst omfatte
opplysningene som er fastsatt i vedlegg IV og vedlegg V.

Åpning av KP-partskontoer og forvaltningskontoer
1. Kommisjonen skal pålegge den sentrale forvalteren å
åpne Unionens KP-partskontoer og alle forvaltningskontoer i
unionsregisteret bortsett fra de nasjonale kvotekontoene.
2. Vedkommende organ i medlemsstaten skal pålegge
den nasjonale forvalteren å åpne medlemsstatens nasjonale
kvotekonto i unionsregisteret.
3. De påleggene som er nevnt i nr. 1 og 2, skal inneholde
opplysningene fastsatt i vedlegg III.
4. Innen 20 virkedager fra pålegget, skal registerforvalteren
eller den sentrale forvalteren åpne KP-partskontoen eller
forvaltningskontoen.
Artikkel 13
Åpning av personkontoer i unionsregisteret
1. Søknad om å åpne en personkonto i unionsregisteret skal
leveres til den nasjonale forvalteren i en medlemsstat. Personen
som søker om å åpne konto, skal framlegge opplysningene som
kreves av den nasjonale forvalteren, og opplysningene skal
minst omfatte opplysningene fastsatt i vedlegg IV.
2. Den nasjonale forvalterens medlemsstat kan kreve at EUborgere som søker om å åpne konto, har fast bosted eller er
registrert i medlemsstaten til den nasjonale forvalteren som
forvalter kontoen.
3. Innen 20 virkedager etter å ha mottatt alle de
opplysningene som kreves i samsvar med nr. 1 og 2, og etter
å ha godkjent det påkrevde antall godkjente representanter i
samsvar med artikkel 20, skal den nasjonale forvalteren åpne
en personkonto i unionsregisteret eller underrette den personen
som søker om å åpne konto, om at forvalteren avslår å åpne
kontoen.

2. Handelsplasser skal oppfylle de tekniske kravene som
er beskrevet i datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske
spesifikasjonene fastsatt i artikkel 71. Den nasjonale forvalterens
medlemsstat kan kreve at EU-borgere som søker om å åpne
konto, har fast bosted eller er registrert i medlemsstaten til den
nasjonale forvalteren som forvalter kontoen.

3. Innen 20 virkedager etter å ha mottatt alle de
opplysningene som kreves i samsvar med nr. 1 og 2, og etter
å ha godkjent det påkrevde antall godkjente representanter i
samsvar med artikkel 20, skal den nasjonale forvalteren åpne en
handelsplasskonto i unionsregisteret eller underrette personen
som søker om å åpne konto, om at forvalteren avslår å åpne
kontoen.

4. Dersom den nasjonale forvalteren avslo å åpne kontoen,
kan personen som søkte om å åpne kontoen, klage på dette
avslaget overfor vedkommende myndighet eller relevant
myndighet i henhold til nasjonal lovgivning, som enten skal
pålegge den nasjonale forvalteren å åpne kontoen eller bekrefte
avslaget i en begrunnet beslutning. Grunner til å avslå åpning
av en konto kan være at den personen som søkte om å åpne
kontoen, er under etterforskning for å være involvert i bedrageri
med kvoter eller Kyoto-enheter, hvitvasking av penger,
finansiering av terrorisme eller andre alvorlige lovbrudd som
kontoen kan brukes til, eller andre grunner som er fastsatt i
nasjonal lovgivning.

Artikkel 15
4. Dersom den nasjonale forvalteren avslo å åpne kontoen,
kan personen som søkte om å åpne kontoen, klage på dette
avslaget overfor vedkommende myndighet eller relevant
myndighet i henhold til nasjonal lovgivning, som enten skal
pålegge den nasjonale forvalteren å åpne kontoen eller bekrefte
avslaget i en begrunnet beslutning. Grunner til å avslå åpning
av en konto kan være at den personen som søkte om å åpne
kontoen, er under etterforskning for å være involvert i bedrageri
med kvoter eller Kyoto-enheter, hvitvasking av penger,
finansiering av terrorisme eller andre alvorlige lovbrudd som
kontoen kan brukes til, eller andre grunner som er fastsatt i
nasjonal lovgivning.

Åpning av driftsansvarliges kontoer i unionsregisteret
1. Innen 20 virkedager etter at en utslippstillatelse
for klimagasser har trådt i kraft for et nytt anlegg, skal
vedkommende myndighet som utsteder tillatelsen, gi
medlemsstatens nasjonale forvalter de opplysningene som er
fastsatt i vedlegg VII, og den driftsansvarlige skal søke den
nasjonale forvalteren om å åpne en driftsansvarligs konto i
unionsregisteret.
2. Dersom vedkommende myndighet beslutter det, kan den
driftsansvarlige også framlegge opplysningene nevnt i nr. 1, til
den nasjonale forvalteren innen fristen som er fastsatt i nr. 1.
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3. Innen 20 virkedager etter å ha mottatt alle opplysninger
nevnt i nr. 1, og etter godkjenningen av det påkrevde antall
godkjente representanter i samsvar med artikkel 20, skal den
nasjonale forvalteren åpne en separat driftsansvarligs konto for
hvert anlegg i unionsregisteret.
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Artikkel 19
Godkjente representanter
1. Hver konto skal ha minst to godkjente representanter.
Den godkjente representanten skal innlede transaksjoner og
andre prosesser på vegne av kontohaveren gjennom registerets
nettsted.

Artikkel 16
Åpning av luftfartøyoperatørkontoer i unionsregisteret
1. Innen 20 virkedager fra godkjenningen av en
luftfartøyoperatørs overvåkingsplan, eller innen 1. januar 2012,
alt etter hva som inntreffer sist, skal vedkommende myndighet
gi medlemsstatens nasjonale forvalter de opplysningene som
er fastsatt i vedlegg VIII, og luftfartøyoperatøren skal søke den
nasjonale forvalteren om å åpne en luftfartøyoperatørkonto
i unionsregisteret. Hver luftfartøyoperatør skal ha én
luftfartøyoperatørkonto.

2. Dersom vedkommende myndighet beslutter det, kan
luftfartøyoperatøren også framlegge opplysningene nevnt i
nr. 1, til den nasjonale forvalteren innen fristen som er fastsatt i
nr. 1.

3. Innen 40 virkedager etter å ha mottatt alle opplysninger
nevnt i nr. 1, og etter godkjenningen av det påkrevde antall
godkjente representanter i samsvar med artikkel 20, skal den
nasjonale forvalteren åpne en separat luftfartøyoperatørkonto
for hver luftfartøyoperatør i unionsregisteret.

Artikkel 17

2. Kontoforvalteren kan tillate at kontoer har godkjente
tilleggsrepresentanter som har innsyn på kontoen, eller
hvis samtykke kreves i tillegg til samtykke fra en godkjent
representant, for at det skal kunne anmodes om gjennomføring
av en prosess.

3. Kontoforvalteren kan tillate at innehavere av
brukerkontoer muliggjør tilgang til deres kontoer gjennom
en handelsplass. Kontohavere som muliggjør tilgang til deres
konto gjennom en handelsplass, skal som godkjent representant
utnevne en person som allerede er godkjent representant for en
handelsplasskonto.

4. Dersom den godkjente representanten ikke har tilgang til
Internett, kan vedkommende også anmode kontoforvalteren om
å innlede transaksjoner på sine vegne, forutsatt at forvalteren
godtar slike anmodninger, og dersom tilgangsrett ikke er
tilbakekalt i samsvar med artikkel 27.

5. Det kan i datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske
spesifikasjonene være fastsatt et høyeste antall godkjente
representanter og godkjente tilleggsrepresentanter for hver
kontotype. En nasjonal forvalter kan fastsette et lavere
høyeste antall for sin konto, men det minste antall godkjente
representanter skal være tre.

Åpning av miljøkontrollørkontoer i unionsregisteret
1. Søknad om å åpne en miljøkontrollørkonto i
unionsregisteret skal leveres til den nasjonale forvalteren.
Personen som søker om å åpne konto, skal framlegge
opplysningene som kreves av den nasjonale forvalteren, og
opplysningene skal omfatte de opplysningene som er fastsatt i
vedlegg IV og V.

2. Innen 20 virkedager etter å ha mottatt alle opplysninger
nevnt i nr. 1, og etter godkjenningen av det påkrevde antall
godkjente representanter i samsvar med artikkel 20, skal
den nasjonale forvalteren åpne miljøkontrollørkontoen i
unionsregisteret.

6. Godkjente representanter og godkjente tilleggsrepresentanter skal være fysiske personer over 18 år. Alle
godkjente representanter og godkjente tilleggsrepresentanter
for en enkelt konto skal være forskjellige personer, men den
samme personen kan være godkjent representant eller godkjent
tilleggsrepresentant for mer enn én konto. Den nasjonale
forvalterens medlemsstat kan kreve at minst én av de godkjente
representantene for brukerkontoer skal ha fast bosted eller er
registrert i medlemsstaten til den nasjonale forvalteren som
forvalter kontoen.

Artikkel 20
Utnevning og godkjenning av godkjente representanter og
godkjente tilleggsrepresentanter

Artikkel 18
Vilkår for innehav av konto
Denne artikkel inneholder ingen bestemmelser.

1. Når en person søker om å åpne en konto, skal
vedkommende utnevne minst to godkjente representanter,
og kan utnevne godkjente tilleggsrepresentanter dersom
kontoforvalteren tillater dette.
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2. Når en person som søker om å åpne en konto, utnevner
en godkjent representant eller godkjente tilleggsrepresentanter,
skal vedkommende framlegge de opplysningene som
forvalteren krever. Disse opplysningene skal minst inneholde
dokumentene og identifikasjonsopplysningene for den utnevnte
personen fastsatt i vedlegg IX.

3. Innen 20 virkedager etter å ha mottatt alle de
opplysningene som kreves i samsvar med nr. 2, skal den
nasjonale forvalteren godkjenne en godkjent representant eller
en godkjent tilleggsrepresentant, eller underrette personen som
søker om å åpne konto, om at godkjenningen avslås. Dersom
vurderingen av opplysningene om den utnevnte personen tar
lengre tid, kan forvalteren forlenge vurderingsprosessen én
gang med inntil 20 virkedager, og underrette personen som
søker om å åpne konto, om denne forlengelsen.

4. Dersom den nasjonale forvalteren avslo å godkjenne en
godkjent representant eller en godkjent tilleggsrepresentant, kan
personen som søkte om å åpne konto, klage på dette avslaget
overfor vedkommende myndighet eller relevant myndighet
etter nasjonal lovgivning, som enten skal pålegge den
nasjonale forvalteren å gi godkjenning eller bekrefte avslaget
i en begrunnet beslutning. Grunner til å avslå godkjenningen
kan være at personen som er utnevnt til godkjent representant
eller godkjent tilleggsrepresentant, er under etterforskning for
å være involvert i bedrageri med kvoter eller Kyoto-enheter,
hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme eller andre
alvorlige lovbrudd som kontoen kan brukes til, eller andre
grunner som er fastsatt i nasjonal lovgivning.

5. Den godkjente representanten for den sentrale
ETS-klareringskontoen skal fungere som den godkjente
representanten for den sentrale forvalteren. Den godkjente
representanten for hver nasjonale kvotekonto skal fungere som
den godkjente representanten for den nasjonale forvalteren for
medlemsstaten som innehar den nasjonale kvotekontoen.

Artikkel 21
Ajourføring av kontoopplysninger og opplysninger om
godkjente representanter
1. Alle kontohavere skal innen 10 virkedager underrette
kontoforvalteren om eventuelle endringer i de opplysningene
som er framlagt for åpning av en konto eller for utnevning av
en godkjent representant eller en godkjent tilleggsrepresentant.
Luftfartøyoperatører skal innen 10 virkedager underrette
forvalteren av deres konto dersom de har vært omfattet av
en fusjon av to eller flere luftfartøyoperatører, eller dersom
de er blitt oppdelt i to eller flere luftfartøyoperatører.
Dersom kontohaveren ble pålagt å framlegge dokumentasjon
for visse opplysninger ved åpning av kontoen eller ved
utnevningen av en godkjent representant eller en godkjent
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tilleggsrepresentant, skal underretningen om endringene
likeledes ledsages av den påkrevde dokumentasjonen. Innen
15 virkedager etter å ha mottatt en slik underretning og den
ledsagende dokumentasjonen, skal kontoforvalteren ajourføre
opplysningene om kontohaveren eller avslå å ajourføre, og
underrette kontohaveren om dette. Klager på slike avslag kan
leveres til vedkommende myndighet eller relevant myndighet i
henhold til nasjonal lovgivning i samsvar med artikkel 13 nr. 4,
artikkel 14 nr. 4 eller artikkel 20 nr. 4.

2. Innehaveren av en personkonto, en handelsplasskonto, en
miljøkontrollørkonto eller en luftfartøyoperatørkonto kan ikke
selge eller avhende sitt eierskap til kontoen til en annen person.
Kontohaveren av en driftsansvarligs konto kan bare selge eller
avhende sin konto sammen med anlegget som er knyttet til
denne kontoen.

3. En godkjent representant eller en godkjent
tilleggsrepresentant kan ikke overføre sin status som dette til
en annen person.

4. En kontohaver kan gi underretning om tilbakekalling av
godkjente representanter, forutsatt at det fortsatt finnes minst to
godkjente representanter. Innen 10 virkedager etter å ha mottatt
en slik underretning, skal den ansvarlige forvalteren fjerne den
godkjente representanten.

5. En kontohaver kan utnevne nye godkjente representanter
eller godkjente tilleggsrepresentanter etter framgangsmåten
fastsatt i artikkel 20.

6. Dersom den administrerende medlemsstaten for en
luftfartøyoperatør endres etter framgangsmåten fastsatt
i artikkel 18a i direktiv 2003/87/EF, eller på grunn av
utvidelsen av Den europeiske union, skal den sentrale
forvalteren ajourføre den nasjonale forvalteren av den
tilsvarende luftfartøyoperatørkontoen. Dersom forvalteren av
en luftfartøyoperatørkonto endres, kan den nye forvalteren
kreve at luftfartøyoperatøren framlegger de opplysningene
som kreves ved kontoåpning i samsvar med artikkel 16, og de
opplysningene som kreves av den nye forvalteren om godkjente
representanter i samsvar med artikkel 20.

7. Den medlemsstaten som har ansvar for å forvalte en
konto, skal ikke endres, bortsett fra for unntaket nevnt i nr. 6
over.
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AVSNITT 3
Avslutning av kontoer

Nr. 12/697

2. Vedkommende myndighet kan også pålegge den nasjonale
forvalteren å avslutte en miljøkontrollørkonto dersom ett av
følgende vilkår er oppfylt:

Artikkel 22
Avslutning av KP-partskontoer, forvaltningskontoer,
personkontoer og handelsplasskontoer
Innen 10 virkedager etter å ha mottatt en anmodning
fra kontohaveren om å avslutte en KP-partskonto i
unionsregisteret, en forvaltningskonto, en personkonto eller
en handelsplasskonto, skal forvalteren som forvalter kontoen,
lukke den.

Artikkel 23
Avslutning av driftsansvarliges kontoer
1. Dersom en tillatelse til utslipp av klimagasser tilbakekalles
eller innleveres for et anlegg som følgelig ikke lenger har
noen slik tillatelse, skal vedkommende myndighet innen 10
virkedager underrette den nasjonale forvalteren om dette.
Vedkommende myndighet skal også underrette den nasjonale
forvalteren innen 10 virkedager når den får kjennskap til at
et anlegg er blitt lukket uten at vedkommende myndighet er
blitt underrettet om det. Den nasjonale forvalteren skal innen
10 virkedager fra underretningen fra vedkommende myndighet
ajourføre unionsregisteret med den datoen da tillatelsen til
utslipp av klimagasser utløper. Når et anlegg lukkes uten at
tillatelsen har utløpt, skal avslutningsdatoen som vedkommende
myndighet har gitt underretning om, registreres som utløpsdato
for tillatelsen

2. Den nasjonale forvalteren kan avslutte driftsansvarliges
kontoer senest 30. juni året etter det året da tillatelsen utløp,
dersom det relevante anlegget har innlevert et antall kvoter og
Kyoto-enheter som minst tilsvarer de kontrollerte utslippene.

a) miljøkontrollørens akkreditering er utløpt eller ble trukket
tilbake,

b) miljøkontrolløren har innstilt sin virksomhet.

Artikkel 26
Overskudd på kontoer som skal avsluttes
1. Dersom det er et overskudd av kvoter eller Kyoto-enheter
på en konto som en forvalter skal avslutte i samsvar med
artikkel 22-25 og artikkel 28, skal forvalteren først anmode
kontohaveren om å angi en annen konto som forvaltes av
den samme forvalteren, som slike kvoter eller Kyoto-enheter
deretter skal overføres til. Dersom kontohaveren ikke har
svart på forvalterens anmodning innen 40 virkedager, kan
forvalteren overføre kvotene til den nasjonale kvotekontoen i
unionsregisteret og Kyoto-enhetene til en KP-partskonto i KPregisteret.

2. Dersom det er et overskudd av kvoter eller Kyoto-enheter
på en konto som tilgangsretten er tilbakekalt for i samsvar med
artikkel 27 nr. 3, kan vedkommende myndighet i sitt pålegg i
samsvar med artikkel 28 nr. 1 kreve at kvotene umiddelbart
flyttes til den relevante nasjonale kvotekontoen, og at Kyotoenhetene umiddelbart flyttes til den relevante KP-partskontoen.

AVSNITT 4
Tilbakekalling av tilgangsrett til kontoer
Artikkel 27

Artikkel 24

Tilbakekalling av tilgangsrett til kontoer

Avslutning av luftfartøyoperatørkontoer

1. En forvalter kan tilbakekalle en godkjent representants
eller en godkjent tilleggsrepresentants tilgangsrett til kontoer i
registeret, eller til prosesser som den godkjente representanten
ellers ville hatt tilgangsrett til, dersom forvalteren vet eller har
rimelig grunn til å tro at den godkjente representanten har:

Luftfartøyoperatørkontoer skal bare avsluttes av den
nasjonale forvalteren dersom vedkommende myndighet har
gitt pålegg om dette, fordi vedkommende myndighet har
oppdaget at luftfartøyoperatøren har fusjonert med en annen
luftfartøyoperatør, eller at luftfartøyoperatøren har innstilt
endelig all virksomhet som omfattes av vedlegg I til direktiv
2003/87/EF, enten gjennom underretning fra kontohaveren
eller gjennom annen dokumentasjon.

Artikkel 25
Avslutning av miljøkontrollørkontoer
1. Innen 10 virkedager etter å ha mottatt en anmodning fra
en miljøkontrollør om å avslutte kontoen, skal den nasjonale
forvalteren avslutte miljøkontrollørkontoen.

a) forsøkt å få tilgang til kontoer eller prosesser som
vedkommende ikke har tilgangsrett til,
b) gjentatte ganger har forsøkt å få tilgang til en konto eller
en prosess ved å bruke feil kombinasjon av brukernavn og
passord, eller
c) har forsøkt eller forsøker å undergrave sikkerheten i
registeret eller registersystemet.
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2. En forvalter kan tilbakekalle alle godkjente representanters
eller godkjente tilleggsrepresentanters tilgangsrett til en
bestemt konto dersom ett av følgende vilkår er oppfylt:

i henhold til nasjonal lovgivning, som skal pålegge den
nasjonale forvalteren å gjenopprette tilgangsretten eller
bekrefte tilbakekallingen i en begrunnet beslutning.

a) kontohaveren døde uten å ha noen rettsetterfølger eller
opphørte å eksistere som en juridisk person,

6. Vedkommende myndighet eller den sentrale forvalteren
dersom det dreier seg om kontoer i unionsregisteret, kan også
pålegge forvalteren å gjennomføre en tilbakekalling.

b) kontohaveren har ikke betalt sine gebyrer,

c) kontohaveren har overtrådt de vilkårene som gjelder for
kontoen,

d) kontohaveren har ikke samtykket i endringene i vilkårene
som den nasjonale forvalteren og den sentrale forvalteren
har fastsatt,

e) kontohaveren har ikke framlagt dokumentasjon på
endringene i kontoopplysningene, eller dokumentasjon
angående nye krav til kontoopplysninger,

f) kontohaveren har ikke sørget for at kontoen har det minste
antall godkjente representanter,

7. Når tilgangsretten til en handelsplasskonto er tilbakekalt,
skal forvalteren også tilbakekalle den tilgangsretten som
handelsplassen har til brukerkontoer i samsvar med artikkel 19
nr. 3. Når tilgangsretten for godkjente representanter eller
godkjente tilleggsrepresentanter til en handelsplasskonto er
tilbakekalt, skal forvalteren også tilbakekalle deres tilgangsrett
til brukerkontoer gjennom handelsplassen i samsvar med
artikkel 19 nr. 3.

8. Dersom en innehaver av en driftsansvarligs konto
eller en luftfartøyoperatørkonto på grunn av tilbakekalling
i samsvar med nr. 1 og 2 er forhindret fra innlevering i de ti
virkedagene forut for innleveringsfristen fastsatt i artikkel 12
nr. 2 bokstav a) og artikkel 12 nr. 3 i direktiv 2003/87/EF, skal
den nasjonale forvalteren, dersom kontohaveren anmoder om
det og etter framlegging av dokumentasjon på den godkjente
representantens identitet, innlevere det antall kvoter og ERU og
CER som kontohaveren har angitt.

Artikkel 28
g) kontohaveren har ikke overholdt medlemsstatens krav
om å ha en godkjent representant med fast bosted i
kontoforvalterens medlemsstat,

h) kontohaveren har ikke overholdt medlemsstatens krav om
at kontohaveren skal ha fast bosted eller være registrert i
kontoforvalterens medlemsstat,

3. Den nasjonale forvalteren kan tilbakekalle tilgangsrett til
en personkonto eller en handelsplasskonto dersom forvalteren
anser at åpningen av en konto burde ha vært avslått i samsvar
med artikkel 13 nr. 3 eller artikkel 14 nr. 3.

4. Kontoforvalteren skal omgående oppheve tilbakekallingen
når den situasjonen som førte til tilbakekallingen, er løst.

5. Kontohaveren kan innen 30 kalenderdager klage på
tilbakekallingen av tilgangsretten i samsvar med nr. 1 og 3
overfor vedkommende myndighet eller relevant myndighet

Avslutning av kontoer og avsettelse av godkjente
representanter på forvalterens initiativ
1. Dersom situasjonen som kan føre til tilbakekalling av
tilgangsrett til kontoer i samsvar med artikkel 27, ikke blir løst
innen en rimelig tid til tross for gjentatte underretninger, kan
vedkommende myndighet pålegge den nasjonale forvalteren
å avslutte de personkontoene eller handelsplasskontoene der
tilgangsretten er tilbakekalt.

2. Dersom saldoen på en personkonto er null, og det ikke har
vært registrert transaksjoner i løpet av ett år, kan den nasjonale
forvalteren underrette kontohaveren om at personkontoen vil
bli avsluttet innen 40 virkedager, med mindre den nasjonale
forvalteren innen nevnte tidsrom mottar en anmodning fra
kontohaveren om at personkontoen skal opprettholdes. Dersom
den nasjonale forvalteren ikke mottar en slik anmodning fra
kontohaveren, kan den nasjonale forvalteren avslutte kontoen.

3. Den nasjonale forvalteren skal avslutte en driftsansvarligs
konto når vedkommende myndighet har pålagt den nasjonale
forvalteren å avslutte kontoen fordi det er usannsynlig at
anleggets driftsansvarlige vil innlevere ytterligere kvoter.
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4. Den nasjonale forvalteren kan avsette en godkjent
representant eller en godkjent tilleggsrepresentant dersom
forvalteren anser at godkjenningen av en godkjent representant
eller en godkjent tilleggsrepresentant skulle ha vært avslått i
samsvar med artikkel 20 nr. 3, og særlig dersom forvalteren
oppdager at dokumentene og identifikasjonsopplysningene
som ble framlagt ved utnevnelsen, er falske eller feilaktige.

5. Kontohaveren kan innen 30 kalenderdager klage på
avslutningen av sin konto i samsvar med nr. 1 eller avsettelsen av
sin godkjente representant eller godkjente tilleggsrepresentant
i samsvar med nr. 4, overfor vedkommende myndighet, som
enten skal pålegge den nasjonale forvalteren å gjenopprette
kontoen eller gjeninnsette den godkjente representanten
eller den godkjente tilleggsrepresentanten, eller bekrefte
avslutningen eller avsettelsen i en begrunnet beslutning.

KAPITTEL V
KONTROLLERTE UTSLIPP OG SAMSVAR
Artikkel 29
Kontrollerte utslipp fra et anlegg eller en
luftfartøyoperatør
1. Før framlegging av årlige utslippsdata til unionsregisteret
skal hver driftsansvarlig og luftfartøyoperatør velge ut en
miljøkontrollør blant de miljøkontrollørene som er registrert
hos den nasjonale forvalteren som forvalter kontoen. Dersom
en driftsansvarlig eller en luftfartøyoperatør også er en
miljøkontrollør, kan den ikke velge seg selv som miljøkontrollør.
2. Den nasjonale forvalteren skal framlegge utslippsdata for
et år mellom 1. januar og 31. mars det påfølgende år. De årlige
utslippsdataene for et anlegg kan også føres inn for et år i løpet
av det aktuelle året dersom anleggets tillatelse for utslipp av
klimagasser allerede er utløpt. Vedkommende myndighet kan
beslutte at kontohaveren eller miljøkontrolløren (herunder
vedkommende myndigheter som fungerer som miljøkontrollør)
skal ha ansvar for å framlegge utslippsdataene innen fristen
angitt ovenfor, i stedet for den nasjonale forvalteren.
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miljøkontrolløren, i stedet for den nasjonale forvalteren, skal ha
ansvar for å merke utslipp som kontrollerte i unionsregisteret.

6. Vedkommende myndighet kan pålegge den nasjonale
forvalteren å rette de årlige kontrollerte utslippene for et anlegg
eller en luftfartøyoperatør for å sikre at de detaljerte kravene som
medlemsstaten har fastsatt i samsvar med vedlegg V i direktiv
2003/87/EF, oppfylles, ved å føre de rettede kontrollerte eller
anslåtte utslippene for nevnte anlegg eller luftfartøyoperatør i
nevnte år inn i unionsregisteret.

7. Dersom det 1. mai hvert år ikke er blitt ført inn noen
verifiserte utslippstall i unionsregisteret for et anlegg eller
en luftfartøyoperatør for foregående år, eller de verifiserte
utslippstallene er konstatert å være feil, skal det føres inn
anslåtte utslippstall i unionsregisteret, og disse skal være
beregnet så nøyaktig som mulig i samsvar med de nærmere
kravene som medlemsstaten har fastsatt i henhold til vedlegg V
til direktiv 2003/87/EF.

Artikkel 30
Sperring av kontoer på grunn av manglende framlegging
av kontrollerte utslipp
1. Dersom de kontrollerte utslippene fra et anlegg eller
en luftfartøyoperatør for foregående år ikke er blitt ført inn i
unionsregisteret innen 1. april hvert år, skal unionsregisteret
endre status for den aktuelle driftsansvarliges konto eller
luftfartøyoperatørkontoen til sperret.

2. Når alle forsinkede kontrollerte utslipp for et anlegg eller
en luftfartøyoperatør for året er blitt ført inn i unionsregisteret,
skal unionsregisteret endre kontoens status til åpen.

Artikkel 31
Beregning av tall for overholdelsesstatus

3. Årlige utslippsdata skal framlegges i det formatet som er
angitt i vedlegg X.
4. Når rapporten fra en driftsansvarlig om utslipp fra
et anlegg i et foregående år, eller når rapporten fra en
luftfartøyoperatør om utslipp fra all luftfartsvirksomhet i et
foregående år, er verifisert som tilfredsstillende i samsvar med
artikkel 15 nr. 1 i direktiv 2003/87/EF, skal miljøkontrolløren
godkjenne de årlige kontrollerte utslippene.
5. Utslippene som er godkjent i samsvar med nr. 4, skal
merkes som kontrollerte i unionsregisteret av den nasjonale
forvalteren. Vedkommende myndighet kan beslutte at

1. 1. mai hvert år skal unionsregisteret beregne tallene for
overholdelsesstatus for foregående år for hvert anlegg og hver
luftfartøyoperatør som har en åpen eller sperret driftsansvarligs
konto eller luftfartøyoperatørkonto, ved å legge sammen
alle kvoter, CERer og ERUer som er innlevert i den aktuelle
perioden, minus summen av alle kontrollerte utslipp i den
aktuelle perioden, fram til og med inneværende år, pluss en
korreksjonsfaktor.
2. Korreksjonsfaktoren nevnt i nr. 1, skal være null dersom
tallet for overholdelsesstatus i det siste året i foregående
periode er over null, men det skal være det samme som tallet
for overholdelsesstatus for det siste året i foregående periode
dersom dette tallet er lavere enn eller lik null.
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3. Unionsregisteret
skal
føre
inn
tallene
for
overholdelsesstatus for hvert anlegg og for hver
luftfartøyoperatør for hvert år.

Artikkel 32
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og skal ikke omfatte anlegg som midlertidig er unntatt fra
ordningen i henhold til artikkel 27 i direktiv 2003/87/EF,
e) tildelte kvoter: de kvotene som skal tildeles for et angitt år
og et angitt anlegg, skal føres i det feltet som knytter nevnte
år til nevnte anleggskode.

Inaktive luftfartøyoperatørkontoer
1. Dersom det innen fristen fastsatt i artikkel 12 nr. 2
bokstav a) i direktiv 2003/87/EF for innlevering av kvoter,
føres inn en verifisert utslippsverdi på null i unionsregisteret
for en luftfartøyoperatør for foregående år i samsvar med
artikkel 29, skal unionsregisteret endre status for den tilsvarende
luftfartøyoperatørkontoen til inaktiv.

2. Unionsregisteret skal sette kontoens status til åpen når
den verifiserte utslippsverdien for året forut for inneværende år
ikke er null.

2. Tabellene over den nasjonale tildelingsplanen skal følge
formatet beskrevet i vedlegg XI.
Artikkel 34
Tildelingstabell for luftfarten i Unionen
1. EUTL skal inneholde en enkelt tildelingstabell for
luftfarten i Unionen for året 2012. Denne tabellen skal
inneholde følgende opplysninger:
a) samlet antall Kapittel II-kvoter som skal tildeles i Unionen
i 2012,

KAPITTEL VI
TRANSAKSJONER
AVSNITT 1

b) antall kapittel II-kvoter som allerede er tildelt vederlagsfritt
til hver kontohaver som er oppført i tabellen,

Tildeling og utstedelse av kvoter
Artikkel 33
Tabeller over nasjonal tildelingsplan
1. EUTL skal inneholde én tabell over nasjonal tildelingsplan
for hver medlemsstat for perioden 2008-2012. Tabellene over
nasjonal tildelingsplan skal omfatte følgende opplysninger:

a) samlet antall kvoter som kan utstedes til anlegg: i et enkelt
felt det samlede antall kvoter som utstedes til anlegg for
den perioden som den nasjonale tildelingsplanen omfatter,

c) antall kapittel II-kvoter som ennå ikke er tildelt av
medlemsstatene, som vises separat for hver medlemsstat,
d) identiteten til mottakerne av tildelingen (når det gjelder
kvoter som er tildelt gjennom auksjon, skal mottakeren
være auksjonsholderen).
2. Tildelingstabellene for luftfarten i Unionen skal følge
formatet beskrevet i vedlegg XII.
Artikkel 35

b) samlet antall kvoter som ikke er tildelt deltakende anlegg
(reserve): i et enkelt felt det samlede antall kvoter (utstedt
eller kjøpt) som er satt av til nyinntredende anlegg eller
til auksjonering for den perioden som den nasjonale
tildelingsplanen omfatter,

c) år: føres i egne felter for hvert av de årene som den
nasjonale tildelingsplanen dekker, og i stigende rekkefølge,

d) anleggskode for hvert anlegg som har en gyldig tillatelse på
gjeldende tidspunkt: i egne felter i stigende rekkefølge. De
anleggene som er oppført, skal omfatte anlegg som ensidig
er tatt med i henhold til artikkel 24 i direktiv 2003/87/EF,

Innføring av tabeller over nasjonale tildelingsplaner i
EUTL
1. Minst tolv måneder før begynnelsen av perioden 20082012 skal hver medlemsstat framlegge sin tabell over den
nasjonale tildelingsplanen til Kommisjonen i samsvar med
den beslutningen som er truffet i henhold til artikkel 11 nr. 2 i
direktiv 2003/87/EF.

2. Dersom 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 de foreslåtte endringene av, skal Kommisjonen
pålegge den sentrale forvalteren å føre tabellen over den
nasjonale tildelingsplanen inn i EUTL.
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Artikkel 36

Artikkel 38

Innføring av tildelingsbeslutninger i tildelingstabellen for
luftfarten i Unionen

Rettelser i tildelingstabellen for luftfarten i Unionen

Dersom beslutningene om tildeling av kapittel II-kvoter som er
truffet av medlemsstatene i henhold til artikkel 3e nr. 4 i direktiv
2003/87/EF for året 2012, er i samsvar med direktiv 2003/87/
EF, skal Kommisjonen pålegge den sentrale forvalteren å føre
inn tildelingsbeslutningene i tildelingstabellen for luftfarten i
Unionen i EUTL.
Artikkel 37
Rettelser i tabeller over nasjonal tildelingsplan
1. For perioden 2008-2012 skal den nasjonale forvalteren
utføre rettelser i tabellen over nasjonal tildelingsplan i EUTL
uten å underrette Kommisjonen på forhånd, dersom:
a) en nyinntreder er tildelt kvoter,
b) medlemsstaten har fylt opp reserven igjen gjennom kjøp av
kvoter,
c) et anleggs tillatelse har utløpt, og alle kvoter som ennå ikke
er satt inn på kontoen, overføres til reserven,
d) et anlegg er delt i to eller flere anlegg,
e) to eller flere anlegg er slått sammen til ett anlegg.
Disse rettelsene skal ikke endre det samlede utstedte
antall kvoter som er fastsatt i tabellen over den nasjonale
tildelingsplanen.
2. En medlemsstat skal på forhånd underrette Kommisjonen
om alle andre rettelser i sin nasjonale tildelingsplan enn dem som
er nevnt i nr. 1, sammen med hver tilsvarende rettelse i tabellen
over den nasjonale tildelingsplanen. Dersom rettelsen 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
rettelsen skyldes bedre data, skal Kommisjonen pålegge den
sentrale forvalteren å foreta en tilsvarende rettelse i tabellen
over den nasjonale tildelingsplanen i EUTL.
3. Etter at det er foretatt en rettelse i henhold til nr. 2, som
finner sted etter at det er utstedt eller tildelt kvoter, og dette
innebærer at det samlede antall kvoter for perioden 20082012 reduseres, skal den nasjonale forvalteren overføre det
antallet og den typen kvoter som er angitt i unionsregisteret,
til Unionens konto for sletting av kvoter for den relevante
perioden.

1. Den nasjonale forvalteren kan utføre tilsvarende rettelser
i tildelingstabellen for luftfarten i Unionen i EUTL uten å
underrette Kommisjonen på forhånd, dersom:

a) en ny luftfartøyoperatør har startet virksomhet,

b) en auksjonsholder har fått tildelt kapittel II-kvoter med
henblikk på auksjonssalg,

c) en luftfartøyoperatør
luftfartøyoperatører,

er

delt

i

to

eller

flere

d) to eller flere luftfartøyoperatører er slått sammen til en
enkelt luftfartøyoperatør.

2. Disse rettelsene skal ikke endre det samlede antall kapittel
II-kvoter som er fastsatt i tildelingstabellen for luftfarten i
Unionen.

3. En medlemsstat skal underrette Kommisjon om alle andre
rettelser enn dem som er nevnt i nr. 1, og som er nødvendige
for å rette en overtildeling som følge av feil fra Kommisjonens
eller en medlemsstats side, i en beslutning om tildeling av
kapittel II-kvoter som er truffet i henhold til artikkel 3e nr. 4 i
kommisjonsdirektiv 2003/87/EF. Dersom rettelsen er i samsvar
med direktiv 2003/87/EF, skal Kommisjonen pålegge den
sentrale forvalteren å rette tildelingstabellen for luftfarten i
Unionen på grunnlag av denne beslutningen, og føre den inn i
EUTL.

4. Etter at det er foretatt en rettelse i henhold til nr. 2, som
finner sted etter at det er tildelt kapittel II-kvoter i samsvar med
artikkel 41, og dette innebærer at det samlede antallet kapittel
II-kvoter for perioden 2008-2012 reduseres, skal den nasjonale
forvalteren overføre det antallet kapittel II-kvoter som er angitt
av den sentrale forvalteren, til Unionens konto for sletting av
kvoter for den tilsvarende perioden.

5. Dersom en fusjon mellom luftfartøyoperatører
omfatter luftfartøyoperatører som forvaltes av forskjellige
medlemsstater, skal rettelsen fastsatt i nr. 1 bokstav d), innledes
av den nasjonale forvalteren som forvalter luftfartøyoperatøren
hvis tildeling skal slås sammen med tildelingen til en annen
luftfartøyoperatør. Før rettelsen gjennomføres, skal det
innhentes samtykke fra den nasjonale forvalteren som
forvalter luftfartøyoperatøren hvis tildeling vil bli innlemmet i
tildelingen til den fusjonerte luftfartøyoperatøren.
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Artikkel 39

Artikkel 41

Utstedelse av kapittel III-kvoter

Tildeling av kapittel II-kvoter

1. Etter at tabellen over den nasjonale tildelingsplanen
er blitt ført inn i EUTL, skal den nasjonale forvalteren innen
28. februar det første året i perioden 2008-2012:

1. Når tildelingstabellen for luftfarten i Unionen er
blitt innført i EUTL, skal den nasjonale forvalteren senest
28. februar 2012 opprette et antall kapittel II-kvoter på hver
åpne luftfartøyoperatørkonto som tilsvarer den tildelingen som
er fastsatt i tildelingstabellen for luftfarten i Unionen, for den
aktuelle kontohaveren for dette året.

a) overføre et antall AAU utstedt for perioden 2008-2012 som
tilsvarer det antallet kapittel III-kvoter som skal utstedes
fra en KP-partskonto til ETS AAU-depositumkontoen,

b) utstede det samlede antallet kapittel III-kvoter som er fastsatt
i tabellen over den nasjonale tildelingsplanen, og sette dem
inn på den nasjonale kvotekontoen i unionsregisteret.

2. Forut for det tiltaket som er nevnt i nr. 1, skal KPregisterforvalterne underrette den sentrale forvalteren om
kontoidentifikasjonskoden for den utpekte ETS AAUdepositumkontoen i deres KP-register.

3. Unionsregisteret skal tildele hver kvote en entydig
identifikasjonskode i forbindelse med utstedelsen i samsvar
med nr. 1.

4. Medlemsstater uten KP-register skal ikke gjennomføre
tiltaket nevnt i nr. 1 bokstav a).

Artikkel 40
Tildeling av kapittel III-kvoter
1. Med forbehold for artikkel 37 og 47 skal den nasjonale
forvalteren senest 28. februar hvert år overføre fra den
nasjonale kvotekontoen til den relevante åpne driftsansvarliges
konto, den andelen av det samlede antallet kapittel III-kvoter
som er utstedt, som det aktuelle anlegget har fått tildelt for
nevnte år i samsvar med det relevante avsnittet i tabellen over
den nasjonale tildelingsplanen.

2. Den nasjonale forvalteren kan overføre nevnte andel på et
senere tidspunkt hvert år dersom dette er fastsatt for et anlegg i
medlemsstatens nasjonale tildelingsplan.

2. Unionsregisteret skal tildele hver kvote en entydig
identifikasjonskode i forbindelse med opprettelsen i samsvar
med nr. 1.

3. Dersom en kontohaver får tildelt ytterligere kapittel IIkvoter i tildelingstabellen for luftfarten i Unionen som følge
av rettelser i samsvar med artikkel 38, skal den nasjonale
forvalteren, dersom vedkommende myndighet har gitt pålegg
om det, opprette et ytterligere antall tildelte kapittel II-kvoter på
hver åpne luftfartøyoperatørkonto som tilsvarer den ytterligere
tildelingen som er fastsatt i tildelingstabellen for luftfarten i
Unionen, for den berørte kontohaveren for inneværende år.

4. Dersom en inaktiv luftfartøyoperatørkonto ikke mottar
kvoter i henhold til nr. 1, skal disse kvotene ikke opprettes på
kontoen, selv om status for kontoen senere endres til åpen.

Artikkel 42
Tildeling av kapittel III-kvoter etter at en medlemsstat har
solgt dem
I perioden 2008-2012 og dersom vedkommende myndighet
gir pålegg om det, skal den nasjonale forvalteren etter at en
medlemsstat har solgt kapittel III-kvoter for 2008-2012,
overføre et antall kapittel III-kvoter fra den nasjonale
kvotekontoen til den kontoen som vedkommende myndighet
har angitt.

AVSNITT 2
Overføringer av kvoter og Kyoto-enheter
Artikkel 43

3. Dersom et anlegg får tildelt ytterligere kapittel III-kvoter
i tabellen over den nasjonale tildelingsplanen som følge
av rettelser i samsvar med artikkel 37, skal den nasjonale
forvalteren overføre de ekstra tildelte kapittel III-kvotene for
inneværende år fra den nasjonale kvotekontoen til den relevante
åpne driftsansvarliges konto, på det tidspunktet forvalteren er
blitt pålagt å gjøre det av vedkommende myndighet.

Kontohaveres overføring av kvoter
På anmodning fra en kontohaver skal unionsregisteret overføre
kvoter som står på kontoen i unionsregisteret, til en annen
konto i unionsregisteret, med mindre slike overføringer hindres
av den innledende kontoens status eller den typen kvoter som
kan stå på mottakerkontoen i samsvar med artikkel 8 nr. 3.
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Artikkel 44
Kontohaveres overføring av Kyoto-enheter
På anmodning fra en kontohaver skal unionsregisteret overføre
Kyoto-enheter som står på kontoen i unionsregisteret, til en
annen konto i unionsregisteret eller i et KP-register, med mindre
slike overføringer hindres av den innledende kontoens status
eller av de Kyoto-enhetene som kan stå på mottakerkontoen i
samsvar med artikkel 8 nr. 3.
Artikkel 45
Minstebeholdning av kapittel III-kvoter i unionsregisterets
kontoer som forvaltes av den samme medlemsstaten
1. Dersom en overføring av kvoter som er foreslått av
en kontohaver i samsvar med artikkel 43, kan føre til at det
samlede antallet kapittel III-kvoter for perioden 2008-12 som
står på alle kontoer i unionsregisteret, og forvaltes av den
nasjonale forvalteren i en bestemt medlemsstat, blir mindre
enn det antallet Kyoto-enheter som i henhold til beslutning
11/CMP.1 skal stå i denne medlemsstatens KP-register som
reserve for forpliktelsesperioden, fratrukket det antallet Kyotoenheter som for tiden står i denne medlemsstatens KP-register
utenfor ETS AAU-depositumkontoen og annulleringskontoen,
skal EUTL avslå den foreslåtte overføringen.
2. Dersom en overføring av kvoter som er foreslått av
en kontohaver i samsvar med artikkel 43, kan føre til at det
samlede antallet kapittel III-kvoter for perioden 2008-2012
som står på alle kontoer i unionsregisteret, og forvaltes av den
nasjonale forvalteren i de 15 eldste medlemsstatene, blir mindre
enn det antallet Kyoto-enheter som i henhold til beslutning
11/CMP.1 skal stå i disse medlemsstatenes KP-register som
Den europeiske unions reserve for forpliktelsesperioden,
fratrukket det antallet Kyoto-enheter som for tiden står
i disse medlemsstatenes KP-registre utenfor ETS AAUdepositumkontoer og annulleringskontoer, skal EUTL avslå
den foreslåtte overføringen.
AVSNITT 3
Innlevering av kvoter, ERU og CER
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2. Kapittel II-kvoter kan bare innleveres av luftfartøyoperatører.

3. En kvote som allerede er innlevert, kan ikke innleveres på
nytt.

Artikkel 47
Innlevering av kvoter etter pålegg fra vedkommende
myndighet
Dersom vedkommende myndighet gir pålegg om det, skal den
nasjonale forvalteren innlevere helt eller delvis den andelen
av det samlede antall utstedte kvoter som er blitt tildelt et
anlegg eller en luftfartøyoperatør for et bestemt år, ved å føre
inn antall innleverte kvoter som gjelder for nevnte anlegg eller
luftfartøyoperatør i den inneværende perioden.

Artikkel 48
Innlevering av ERU og CER
1. En driftsansvarlig som ønsker å innlevere ERU og CER
i henhold til artikkel 11a i direktiv 2003/87/EF, skal foreslå for
unionsregisteret:

a) å overføre et angitt antall CER og ERU for perioden 20082012 fra den relevante driftsansvarliges konto til:

i) en av den administrerende medlemsstatens KPpartskontoer, når det gjelder kontoer som forvaltes av
medlemsstater med et KP-register,

ii) Unionsregisterets annulleringskonto, når det gjelder
kontoer som forvaltes av medlemsstater uten et KPregister,

Artikkel 46
Innlevering av kvoter
1. En driftsansvarlig eller en luftfartøyoperatør skal
innlevere kvoter for perioden 2008-2012 ved å foreslå for
unionsregisteret:
a) å overføre et angitt antall kvoter for perioden 20082012 fra den aktuelle driftsansvarliges konto eller
luftfartøyoperatørkontoen til Unionens konto for sletting
av kvoter,
b) å føre inn antall og type overførte kvoter som er innlevert for
utslippene fra den driftsansvarliges anlegg eller utslippene
fra luftfartøyoperatøren i den inneværende perioden.

b) å føre inn antall overførte CER og ERU som er innlevert
for utslippene fra den driftsansvarliges anlegg i den
inneværende perioden.

2. En luftfartøyoperatør som ønsker å innlevere ERU og
CER i henhold til artikkel 11a i direktiv 2003/87/EF, skal
foreslå for unionsregisteret:

a) å overføre et angitt antall CER og ERU for perioden
2008-2012 fra den relevante luftfartøyoperatørkontoen
til reservekontoen for innlevering for luftfarten i
unionsregisteret,
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b) å føre inn antall overførte CER og ERU som er innlevert
for utslippene fra luftfartøyoperatøren i den inneværende
perioden.
3. Unionsregisteret skal bare tillate innleveringer av CER og
ERU opp til:
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3. Unionsregisteret skal avslå anmodningen om sletting av
kvoter dersom denne innledes av en konto som forvaltes av en
medlemsstat som ikke har noe KP-register, og dersom slettingen
vil føre til at det minste deponerte antallet beregnet for denne
medlemsstaten i samsvar med artikkel 52, er lavere enn det
overgangsantallet som er beregnet for denne medlemsstaten i
samsvar med artikkel 53.

a) høyeste antall fastsatt av den nasjonale forvalteren av en
driftsansvarligs konto, når det gjelder driftsansvarlige,

Artikkel 50
Annullering av Kyoto-enheter

b) for 2012, 15 % av antallet kvoter som skal innleveres i
henhold til artikkel 12 nr. 2a i direktiv 2003/87/EF, når det
gjelder luftfartøyoperatører.
4. Unionsregisteret skal avvise alle anmodninger om
å innlevere CER og ERU som vil overskride det høyeste
antall CER og ERU som kan innleveres av en medlemsstats
driftsansvarlige i samsvar med medlemsstatens nasjonale
tildelingsplan.
5. Unionsregisteret skal avvise alle anmodninger om
å innlevere CER eller ERU som er forbudt å bruke i ETS i
samsvar med artikkel 11a i direktiv 2003/87/EF.
6. En CER eller ERU som allerede er innlevert, kan ikke
innleveres på nytt eller overføres til en driftsansvarligs konto
eller personkonto i EU ETS.
7. Unionsregisteret skal ha automatiske prosesser for å
sikre at kontohaverne ikke kan innlevere enheter til ukorrekte
kontoer i samsvar med artikkel 46 og 48.
AVSNITT 4
Sletting av kvoter og annullering av Kyoto-enheter
Artikkel 49

Unionsregisteret skal på en kontohavers anmodning i samsvar
med artikkel 12 nr. 4 i direktiv 2003/87/EF annullere Kyotoenheter som står på kontohaverens kontoer, ved å overføre
den angitte typen og antallet Kyoto-enheter fra den relevante
kontoen til annulleringskontoen for kontoforvalterens KPregister.

AVSNITT 5
Tilbakekalling av transaksjoner
Artikkel 51
Tilbakekalling av avsluttede prosesser som er innledet
feilaktig
1. Dersom en kontohaver eller en registerforvalter som
opptrer på vegne av kontohaveren, utilsiktet eller feilaktig
innleder en transaksjon oppført i nr. 2, kan kontohaveren i en
skriftlig anmodning foreslå for kontoforvalteren å tilbakekalle
den sluttførte transaksjonen. Anmodningen skal være behørig
undertegnet av den eller de av kontohaverens godkjente
representanter som kan innlede den typen transaksjon som skal
tilbakekalles, og den skal være postlagt innen fem virkedager
etter at prosessen er avsluttet. Anmodningen skal inneholde
en erklæring om at transaksjonen ble innledet utilsiktet eller
feilaktig.
2. Kontohavere kan foreslå tilbakekalling av følgende
transaksjoner:

Sletting av kvoter
1. Unionsregisteret skal på en kontohavers anmodning
i samsvar med artikkel 12 nr. 4 i direktiv 2003/87/EF, slette
kvoter som står på kontohaverens kontoer, ved å:

a) overføre et angitt antall kvoter fra den relevante kontoen til
Unionens konto for sletting av kvoter, og

b) registrere antallet overførte kvoter som slettet for
inneværende år.

a) tildeling av kapittel III-kvoter,
b) tildeling av kapittel II-kvoter,
c) innlevering av kvoter,
d) innlevering av CER og ERU,
e) sletting av kvoter,

2. Slettede kvoter skal ikke registreres som innlevert for
utslipp.

f) annullering av Kyoto-enheter.
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3. Dersom kontoforvalteren konstaterer at anmodningen
oppfyller vilkårene i nr. 1, og forvalteren samtykker i
anmodningen, kan forvalteren foreslå at transaksjonen
tilbakekalles i unionsregisteret.

4. Unionsregisteret skal godta forslaget om tilbakekalling,
sperre de enhetene som skal overføres gjennom tilbakekallingen
og videresende forslaget til den sentrale forvalteren, forutsatt at
alle følgende vilkår er oppfylt:

a) transaksjonen som skal tilbakekalles, var ikke sluttført mer
enn 30 virkedager før kontoforvalterens forslag i samsvar
med nr. 3,

b) tilbakekallingen fører ikke til at en driftsansvarlig ikke
oppfyller kravene for et tidligere år,

c) mottakerkontoen for transaksjonen som skal tilbakekalles,
inneholder fortsatt det antallet enheter av den typen som
var involvert i den transaksjonen som skal tilbakekalles,

d) transaksjonen som skal tilbakekalles, var ennå ikke blitt
fulgt opp gjennom et fradrag i samsvar med artikkel 52 i
minstebeholdningen etter en regnskapsoverføring som er
utført på grunnlag av transaksjonen som skal tilbakekalles,

e) tildelingen av kapittel III-kvoter som skal tilbakekalles, ble
gjennomført etter utløpsdatoen for anleggets tillatelse.

5. Den sentrale forvalteren skal godkjenne forslaget innen
10 virkedager. Når transaksjonen som skal tilbakekalles,
omfatter overføringer av Kyoto-enheter fra ett KP-register til et
annet KP-register, skal denne godkjenningen bare gis dersom
ITL-forvalteren har godtatt å tilbakekalle transaksjonen i ITL.

6. Unionsregisteret kan gjennomføre tilbakekallingen
med forskjellige enheter av samme type enhet som finnes på
mottakerkontoen for den transaksjonen som tilbakekalles.

AVSNITT 6

Nr. 12/705

vil EUTL hindre overføringer av Kyoto-enheter fra deres ETS
AAU-depositumkonto, som vil føre til at beholdningen av
Kyoto-enheter på ETS AAU-depositumkontoen blir lavere
enn minstebeholdningen. Når det gjelder medlemsstater uten
KP-register, er minstebeholdningen en verdi som benyttes i
klareringsprosessen.

2. EUTL skal etter at utstedelsen av kapittel IIIkvoter har funnet sted i samsvar med artikkel 39, legge til
minstebeholdningen et antall som skal tilsvare antallet kapittel
III-kvoter som er utstedt.

3. EUTL skal trekke fra et antall fra minstebeholdningen
umiddelbart etter:

a) en overføring av kapittel III-kvoter til Unionens konto
for sletting av kvoter har funnet sted som følge av en
nedkorrigering av kapittel III-kvoter etter tildelingen av
dem i samsvar med artikkel 37 nr. 3, og fradraget skal
tilsvare det antallet kapittel III-kvoter som er overført,

b) en avsetning av Kyoto-enheter mot innleveringer av
kapittel III-kvoter som gjøres av luftfartøyoperatører i
samsvar med artikkel 54. har funnet sted, og fradraget skal
tilsvare antallet i reserven,

c) en annullering av Kyoto-enheter mot slettinger av kapittel
III-kvoter i samsvar med artikkel 55 nr. 1 har funnet sted,
og fradraget skal tilsvare det antallet som er annullert,

d) en sletting av kvoter i henhold til vilkårene i artikkel 55
nr. 2, har funnet sted, og fradraget skal tilsvare det antallet
som er slettet.

4. Den sentrale forvalteren skal trekke fra et antall
fra minstebeholdningen registrert i EUTL etter at
klareringstransaksjonen fastsatt i artikkel 56 har funnet
sted. Fradraget skal tilsvare det samlede antallet kapittel IIIkvoter som er innlevert fra brukerkontoer som forvaltes av
medlemsstatens nasjonale forvalter for perioden 2008-2012,
pluss klareringsverdien beregnet i samsvar med artikkel 56
nr. 3.

Regnskapsordninger
Artikkel 52

Artikkel 53

Minstebeholdning på ETS AAU-depositumkontoen

Overgangsantall og overgangskonto

1. EUTL skal registrere en minstebeholdning for hver
medlemsstat. Når det gjelder medlemsstater med KP-registre,

1. EUTL skal registrere et overgangsantall for hver
medlemsstat uten KP-register.
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2. EUTL skal legge til et antall til overgangsantallet etter at
kapittel III-kvotene er overført fra en brukerkonto som forvaltes
av en medlemsstat uten KP-register, til en brukerkonto som
forvaltes av en annen medlemsstat, og tillegget skal tilsvare det
antallet kapittel III-kvoter som er overført.

et antall AAU til reservekontoen for innlevering for luftfarten
i unionsregisteret, som tilsvarer det antallet kapittel III-kvoter
som luftfartøyoperatører har innlevert for inneværende periode
i samsvar med artikkel 46, mellom 1. mai foregående år og
30. april inneværende år.

3. EUTL skal trekke fra et antall fra overgangsantallet etter
at kapittel III-kvotene er overført fra en brukerkonto som
forvaltes av en medlemsstat, til en brukerkonto som forvaltes
av en medlemsstat uten KP-register, og fradraget skal tilsvare
det antallet kapittel III-kvoter som er overført.

2. Innen 1. juli 2013 eller når klareringsprosessen nevnt i
artikkel 56, er fullført, alt etter hva som inntreffer sist, skal
den sentrale forvalteren overføre fra overgangskontoen til
en medlemsstat uten KP-register, til reservekontoen for
innlevering for luftfarten i unionsregisteret, et antall Kyotoenheter som tilsvarer det laveste av følgende:

4. EUTL vil ikke tillate noen overføringer av kapittel IIIkvoter ut av kontoer som forvaltes av en medlemsstat uten
KP-register, dersom dette fører til at overgangsantallet blir
høyere enn antallet Kyoto-enheter som står på medlemsstatens
overgangskonto.
5. Fram til 1. juli 2013 eller ved klarering som fastsatt i
artikkel 56, alt etter hva som inntreffer sist, vil ikke EUTL tillate
noen overføringer av Kyoto-enheter ut av overgangskontoen
for en bestemt medlemsstat uten KP-register, dersom dette
fører til at beholdningene på medlemsstatens overgangskonto
blir lavere enn overgangsantallet.
6. Etter 1. juli 2013 eller ved klarering som fastsatt i
artikkel 56, alt etter hva som inntreffer sist, skal den sentrale
forvalteren tilbakestille overgangsantallet til null og tømme
overgangskontoen ved hjelp av overføringer som utføres i
følgende prioriteringsorden:

a) det samlede antallet kapittel III-kvoter som er innlevert
fra luftfartøyoperatørkontoene som forvaltes av denne
medlemsstaten uten KP-register,

b) det samlede antallet enheter som står på overgangskontoen.

Artikkel 55
Annullering av Kyoto-enheter mot sletting av kapittel IIIkvoter
1. Innen 5. mai 2013 og hvert etterfølgende år skal hver
KP-registerforvalter overføre et antall AAU, ERU eller
CER, men ikke lCER eller tCER, til annulleringskontoen i
unionsregisteret. Det overførte antallet skal tilsvare antallet
kapittel III-kvoter som er slettet i henhold til artikkel 49, fra
brukerkontoer som forvaltes av medlemsstaten, mellom 1. mai
foregående år og 30. april inneværende år.

a) overføringer i samsvar med artikkel 54 nr. 2.
b) overføringer til ETS AAU-depositumkontoen for den
medlemsstaten som benytter overgangskontoen, opp til det
antallet som er nødvendig for å sikre oppsparing av alle
kapittel III-kvoter i samsvar med artikkel 57,
c) overføringer til Den europeiske unions KP-partskonto, opp
til antallet av tidligere overføringer fra denne kontoen til
overgangskontoen,
d) overføringer til KP-partskontoen for den medlemsstaten
som benytter overgangskontoen.
Artikkel 54
Avsetning av AAU mot luftfartøyoperatørs innlevering av
kapittel III-kvoter
1. Innen 5. mai 2013 og hvert etterfølgende år skal KPregisterforvalterne for medlemsstater med KP-registre, overføre

2. Som unntak fra nr. 1 er en registerforvalter ikke forpliktet
til å overføre til annulleringskontoen i unionsregisteret, AAU,
ERU eller CER i et antall som tilsvarer slettinger som oppfyller
ett av følgende vilkår:

a) slettingen ble utført på en konto som forvaltes av en
medlemsstat uten KP-register,

b) slettingen fant sted etter 30. april i året etter det siste året i
perioden.

Artikkel 56
Klarering av kvoteoverføringer
1. Etter utgangen av perioden 2008-2012 får nr. 2-4
anvendelse, for å sikre at overføringene av kapittel III-kvoter
mellom kontoer som forvaltes av forskjellige medlemsstaters
nasjonale forvaltere, følges opp av en overføring av et
tilsvarende antall Kyoto-enheter mellom KP-registrene.
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2. På den første virkedagen etter 1. juni 2013, eller dagen
etter at alle endringer i minstebeholdningene knyttet til
korrigeringer nedover av kvotene fastsatt i artikkel 52 nr. 3,
er utført, alt etter hva som inntreffer sist, skal den sentrale
forvalteren beregne en klareringsverdi for hver medlemsstat og
underrette de nasjonale forvalterne om dette.
3. For medlemsstater med et KP-register skal klareringsverdien tilsvare:
a) minstebeholdningen 1. juni, fratrukket
b) det samlede antallet kapittel III-kvoter som er innlevert av
driftsansvarlige som forvaltes av medlemsstatens nasjonale
forvalter i perioden 2008-2012.
4. For medlemsstater uten KP-register skal klareringsverdien
tilsvare overgangsantallet beregnet i samsvar med artikkel 53
1. juni 2013.
5. Innen 5 virkedager etter underretningen fastsatt i nr. 1,
skal hver KP-registerforvalter hvis medlemsstat har en
positiv klareringsverdi, overføre et antall AAU tilsvarende
klareringsverdien til den sentrale ETS-klareringskontoen i
unionsregisteret. For medlemsstater uten KP-register skal
denne overføringen utføres av den sentrale forvalteren fra
overgangskontoen for den berørte medlemsstaten.
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Kyoto-enheter fra reservekontoen for innlevering for luftfarten
i unionsregisteret til hver medlemsstats partskonto tilsvarende
de kontrollerte utslippene fra luftfartøyoperatører som inngår i
den nasjonale fortegnelsen i henhold til FNs rammekonvensjon
om klimaendring for denne medlemsstaten for dette året.
Antallet som dermed overføres, skal så langt det er mulig, bestå
av AAU. Dersom AAU på reservekontoen for innlevering for
luftfarten ikke er tilstrekkelige til å sluttføre alle overføringer,
skal den sentrale forvalteren fortrinnsvis overføre AAU til de
medlemsstatene hvis utslipp fra innenlands luftfart er lavere
enn det antall AAU som de har overført til reservekontoen for
innlevering for luftfarten i samsvar med artikkel 54 nr. 1.

2. Dersom beholdningen på reservekontoen for innlevering
for luftfarten ikke er tilstrekkelig til å utføre overføringene
fastsatt i nr. 1, skal alle antall som skal overføres, reduseres
med en faktor som tilsvarer de samlede enhetene som står på
reservekontoen for innlevering for luftfarten, dividert med det
samlede antallet enheter som skal overføres.

KAPITTEL VII
TEKNISKE KRAV TIL REGISTERSYSTEMET
AVSNITT I
Tilgjengelighet
Artikkel 59
Unionsregisterets og EUTLs tilgjengelighet og pålitelighet

6. Innen 5 virkedager etter avslutningen av overføringene
fastsatt i nr. 5, skal den sentrale forvalteren overføre et antall
AAU fra den sentrale ETS-klareringskontoen i unionsregisteret
til en KP-partskonto i KP-registeret til hver medlemsstat med
en negativ klareringsverdi som tilsvarer klareringsverdiens
positive antall. Når det gjelder medlemsstater uten KP-register,
skal dette antallet overføres til overgangskontoen.
Artikkel 57
Oppsparing mellom periodene
Innen 10 virkedager etter avslutningen av klareringstransaksjonene fastsatt i artikkel 56, skal unionsregisteret
slette kapittel III-kvoter og kapittel II-kvoter som er gyldige
for perioden 2008-2012, og som står på brukerkontoer i
unionsregisteret, og utstede et tilsvarende antall kapittel IIIkvoter som er gyldige for perioden 2013-2020, til de samme
kontoene.
Artikkel 58

1. EUTL skal svare på alle meddelelser fra forskjellige
registre innen 24 timer etter at de mottatt.

2. Den sentrale forvalteren skal treffe alle rimelige tiltak for
å sikre at:

a) Unionsregisteret er tilgjengelig for kontohavere døgnet
rundt, 7 dager i uken,

b) kommunikasjonslenken nevnt i artikkel 5 nr. 1 og 2, mellom
unionsregisteret og EUTL holdes åpen døgnet rundt, sju
dager i uken,

c) det finnes en reserve for maskin- og programvare i tilfelle
den vanlige maskin- og programvaren skulle svikte,

Tilbaketrekking av AAU, ERU eller CER som motregning
for luftfartøyoperatørers utslipp fra innenlands luftfart
1. Innen 30. september året etter at denne forordning er
trådt i kraft, skal den sentrale forvalteren overføre et antall

d) Unionsregisteret og EUTL svarer raskt på anmodninger fra
kontohavere.
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3. Den sentrale forvalteren skal sikre at unionsregisteret
og EUTL inneholder robuste systemer og framgangsmåter for
datavern som raskt kan gjenopprette alle data og alle funksjoner
i tilfelle systemet bryter sammen.

4. Den sentrale forvalteren skal sørge for færrest mulig
driftsavbrudd i unionsregisteret og EUTL.
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er tilgjengelige for den handelsplassen som drives av
innehaveren av den aktuelle handelsplasskontoen.

3. Kommunikasjon mellom godkjente representanter
eller handelsplasser og unionsregisterets sikre område
skal krypteres i samsvar med sikkerhetskravene angitt i
datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene
fastsatt i artikkel 71.

Artikkel 60
Informasjonssentraler
1. Nasjonale forvaltere skal gi bistand og støtte til
innehavere av kontoer i unionsregisteret, som de forvalter
gjennom nasjonale informasjonssentraler.

2. Den sentrale forvalteren skal gi støtte til nasjonale
forvaltere gjennom en sentral informasjonssentral for å hjelpe
dem til å gi bistand som fastsatt i nr. 1.

AVSNITT 2
Sikkerhet og autentisering
Artikkel 61
Autentisering av registre og EUTL
1. Unionsregisterets identitet skal autentiseres overfor
EUTL med digitale sertifikater og brukernavn og passord
som fastsatt i datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske
spesifikasjonene nevnt i artikkel 71.

2. Medlemsstatene og Unionen skal bruke de digitale
sertifikatene som er utstedt av sekretariatet til FNs
rammekonvensjon om klimaendring, eller av et organ utpekt av
sekretariatet, for å autentisere sine registre til ITL for opprette
den kommunikasjonslenken som er nevnt i artikkel 5.

Artikkel 62
Tilgang til kontoer i unionsregisteret
1. Kontohavere skal ha tilgang til sine kontoer i
unionsregisteret gjennom det sikre området i unionsregisteret.
Den sentrale forvalteren skal sikre at det er tilgang til
unionsregisterets sikre område via Internett. Nettstedet til
unionsregisteret skal være tilgjengelig på samtlige språk i Den
europeiske union.

2.
Den sentrale forvalteren skal sikre at kontoene i
unionsregisteret som er tilgjengelige gjennom handelsplasser i
samsvar med artikkel 19 nr. 3, og der en godkjent representant
også er den godkjente representanten for en handelsplasskonto,

4. Den sentrale forvalteren skal treffe alle nødvendige tiltak
for å sikre at ingen uten tillatelse får tilgang til det sikre området
på unionsregisterets nettsted.

5. Dersom identifiseringsdataene for en godkjent
representant eller en godkjent tilleggsrepresentant ikke lenger
er sikre, skal den godkjente representanten eller den godkjente
tilleggsrepresentanten omgående underrette kontoforvalteren
om dette, og be om at identifiseringsdataene erstattes.

Artikkel 63
Autentisering og godkjenning av godkjente representanter
i unionsregisteret
1. Unionsregisteret skal tildele hver godkjente representant
eller godkjente tilleggsrepresentant et brukernavn og passord
som gir dem tilgang til registeret.

2. En godkjent representant eller en godkjent
tilleggsrepresentant skal ha tilgang bare til de kontoene i
unionsregisteret som vedkommende har tilgangsrett til, og
kan bare anmode om å innlede de prosessene som omfattes
av tillatelsen i henhold til artikkel 19. Denne tilgangen eller
anmodningen skal skje via et sikkert område på unionsregisterets
nettsted.

3. I tillegg til brukernavn og passord nevnt i nr. 1, skal
nasjonale forvaltere tildele sekundær autentisering til alle
kontoer som de forvalter. De typene av systemer for sekundær
autentisering som kan brukes for tilgang til unionsregisteret,
skal være angitt i datautvekslingsspesifikasjonene og de
tekniske spesifikasjonene fastsatt i artikkel 71.

4. En kontoforvalter kan anta at en bruker som er blitt
autentisert av unionsregisteret, er den godkjente representanten
eller den godkjente tilleggsrepresentanten som er registrert med
de angitte identifiseringsdataene, med mindre den godkjente
representanten eller den godkjente tilleggsrepresentanten
underretter kontoforvalteren om at identifiseringsdataene ikke
lenger er sikre og derfor må erstattes.
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Artikkel 64
Tilbakekalling av all tilgangsrett for godkjente
representanter som følge av sikkerhetsbrudd
1. Den sentrale forvalteren kan tilbakekalle tilgangsrett
til unionsregisteret eller EUTL ved et sikkerhetsbrudd
i unionsregisteret eller EUTL som truer integriteten til
registersystemet, herunder reservesystemet nevnt i artikkel 59.
2. Forvalteren av et KP-register kan tilbakekalle tilgangsrett
for alle brukere til KP-registeret ved et sikkerhetsbrudd i KPregisteret som truer integriteten til registersystemet, herunder
reservesystemet nevnt i artikkel 59.
3. I tilfelle av et sikkerhetsbrudd som kan føre til
tilbakekalling av tilgangsrett, skal forvalteren som blir
oppmerksom på bruddet, umiddelbart underrette den sentrale
forvalteren om hvilke risikoer andre deler av registersystemet
vil kunne bli utsatt for. Den sentrale forvalteren skal deretter
underrette alle andre forvaltere.
4.
Dersom en forvalter blir klar over en situasjon som
krever tilbakekalling av all tilgangsrett til forvalterens system,
skal vedkommende underrette den sentrale forvalteren og
kontohaverne i så god tid som mulig før tilbakekallingen. Den
sentrale forvalteren skal deretter underrette alle andre forvaltere
så snart som mulig.
5. Underretningen nevnt i nr. 3, skal angi hvor langt
avbruddet forventes å bli, og underretningene skal framlegges
på en tydelig måte på det offentlig tilgjengelige området på KPregisterets nettsted eller på det offentlig tilgjengelige området
på EUTLs nettsted.
Artikkel 65
Midlertidig avbrytelse av prosesser
1. Kommisjonen kan pålegge den sentrale forvalteren å
avbryte midlertidig EUTLs godkjenning av noen eller alle
prosesser som stammer fra et KP-register, dersom dette registeret
ikke føres og vedlikeholdes i samsvar med bestemmelsene i
denne forordning, og skal omgående underrette forvalteren av
KP-registeret om dette.
2. Kommisjonen kan pålegge den sentrale forvalteren å
avbryte midlertidig EUTLs godkjenning av noen eller alle
prosesser som stammer fra unionsregisteret, dersom det ikke
føres og vedlikeholdes i samsvar med bestemmelsene i denne
forordning, og skal omgående underrette nasjonale forvaltere
om dette.
3. Forvalteren av et KP-register kan anmode den sentrale
forvalteren om å avbryte midlertidig overføringen av noen eller
alle prosesser til sitt KP-register for å utføre vedlikehold på
KP-registeret.
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4. Den sentrale forvalteren kan avbryte midlertidig
innledningen eller godkjenningen av noen eller alle prosesser
i unionsregisteret for å utføre planlagt vedlikehold på
unionsregisteret.

5. Forvalteren av et KP-register kan anmode den sentrale
forvalteren om å gjenopprette prosesser som ble avbrutt i
henhold til nr. 1, dersom forvalteren anser at de problemene
som forårsaket den midlertidige avbrytelsen, er løst. Den
sentrale forvalteren skal underrette registerforvalteren om sin
beslutning så snart som mulig.

AVSNITT 3
Automatisk kontroll, registrering og gjennomføring av
prosesser
Artikkel 66
Automatisk kontroll av prosesser
1. Alle prosesser skal oppfylle de allmenne IT-kravene til
elektronisk meldingssystem som sikrer at en prosess kan leses,
kontrolleres og registreres i unionsregisteret. Alle prosesser
skal oppfylle de særlige prosessrelaterte kravene som er angitt
i kapittel IV-VI i denne forordning.

2. EUTL skal gjennomføre automatiske kontroller av alle
prosesser for å påvise uregelmessigheter, heretter kalt «avvik»,
som gjør at den foreslåtte prosessen ikke oppfyller kravene i
direktiv 2003/87/EF og denne forordning.

Artikkel 67
Påvisning av avvik
1. Når det gjelder prosesser som er fullført gjennom den
direkte kommunikasjonslenken mellom unionsregisteret og
EUTL som er nevnt i artikkel 5 nr. 2, skal EUTL avbryte alle
prosesser dersom det oppdager avvik ved den automatiske
kontrollen nevnt i artikkel 66 nr. 2, og skal underrette
unionsregisteret og forvalteren av de kontoene som er berørt
av den avbrutte transaksjonen, om dette, ved å sende dem en
automatisk svarkode fra kontrollen. Unionsregisteret skal
umiddelbart underrette berørte kontohavere om at prosessen er
avbrutt.

2. Når det gjelder transaksjoner som er sluttført via ITL
som nevnt i artikkel 5 nr. 1, skal ITL avbryte alle prosesser
når det oppdages avvik enten av ITL eller EUTL ved den
automatiske kontrollen nevnt i artikkel 66 nr. 2. Etter at ITL
har avbrutt en transaksjon, skal også EUTL avbryte den. ITL
underretter forvalterne av de registrene som er berørt, om at
transaksjonen er blitt avbrutt, ved å returnere en automatisk
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svarkode fra kontrollen. Dersom et av de berørte registrene
er unionsregisteret, skal unionsregisteret også underrette
forvalteren av de kontoene i unionsregisteret som berøres av
den avbrutte transaksjonen, ved å returnere en automatisk
svarkode fra kontrollen. Unionsregisteret skal umiddelbart
underrette berørte kontohavere om at nevnte prosess er avbrutt.
Artikkel 68
Påvisning av avvik gjennom registrene
1. Unionsregisteret og alle andre KP-registre skal inneholde
inndatakoder og svarkoder fra kontroll for å sikre korrekt
fortolkning av de opplysningene som utveksles under hver
prosess. Kontrollkodene skal samsvare med de kodene som
er beskrevet i datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske
spesifikasjonene som er fastsatt i artikkel 71.
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2. Alle transaksjoner og andre prosesser som meldes til
EUTL i samsvar med artikkel 5 nr. 3, skal anses som avsluttede
når EUTL underretter unionsregisteret om at det har fullført
prosessen.

3. Dataavstemmingsprosessen nevnt i artikkel 69 nr. 1,
skal anses som avsluttet når all inkonsekvens mellom
opplysningene i unionsregisteret og opplysningene i EUTL for
et bestemt tidspunkt på en bestemt dag er blitt rettet opp, og
dataavstemmingsprosessen er innledet på nytt og fullført på en
vellykket måte.

AVSNITT 4
Spesifikasjoner og håndtering av endringer
Artikkel 71

2. Før og under gjennomføringen av alle prosesser skal
unionsregisteret utføre egnede automatiske kontroller for å
sikre at avvik oppdages og ukorrekte prosesser avbrytes, før
EUTL utfører automatiske kontroller.
Artikkel 69
Avstemming — påvisning av inkonsekvenser gjennom
EUTL
1. EUTL skal regelmessig innlede dataavstemming for å
sikre at EUTLs registreringer av kontoer, beholdninger av
Kyoto-enheter og kvoter samsvarer med registrene over disse
beholdningene i unionsregisteret. For dette formålet skal EUTL
registrere alle prosesser.
2. ITL skal regelmessig innlede dataavstemming for
å sikre at ITLs registreringer av beholdninger av Kyotoenheter samsvarer med registrene over disse beholdningene i
unionsregisteret og alle andre KP-registre.
3. Dersom en uregelmessighet, heretter kalt «inkonsekvens»,
påvises av EUTL under dataavstemmingsprosessen nevnt i nr. 1,
og inkonsekvensen innebærer at opplysningene om kontoer,
beholdninger av Kyoto-enheter og kvoter i unionsregisteret
ved den periodiske avstemmingsprosessen ikke samsvarer med
opplysningene i EUTL, skal EUTL sikre at ingen ytterligere
prosesser kan fullføres for de kontoene, kvotene eller Kyotoenhetene som berøres av inkonsekvensen. EUTL skal
omgående underrette den sentrale forvalteren og forvalterne av
de berørte kontoene om eventuelle inkonsekvenser.

Datautvekslingsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner
Etter en uttalelse fra Komiteen for klimaendringer i henhold til
artikkel 3 i rådsbeslutning 1999/468/EF(1), skal Kommisjonen
vedta datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske
spesifikasjonene som er nødvendige for å utveksle data mellom
registre og transaksjonslogger, herunder identifikasjonskoder,
automatiske kontroller og svarkoder, samt prøvingsmetoder
og sikkerhetskrav som er nødvendige for å iverksette
datautveksling. Datautvekslingsspesifikasjoner og tekniske
spesifikasjoner skal samsvare med de funksjonsspesifikasjonene
og de tekniske spesifikasjonene for datautvekslingsstandarder
for registersystemer i henhold til Kyotoprotokollen, som er
utarbeidet i samsvar med beslutning 12/CMP.1.

Artikkel 72
Håndtering av endringer
Dersom det er påkrevd med en ny versjon eller utgave
av et KP-register, herunder unionsregisteret, skal dette
registeret
gjennomføre
prøvingsmetodene
fastsatt
i
datautvekslingsspesifikasjonene
og
de
tekniske
spesifikasjonene fastsatt i artikkel 71, før det opprettes og
aktiveres en kommunikasjonslenke mellom den nye versjonen
eller utgaven av nevnte register og EUTL eller ITL.

KAPITTEL VIII
REGISTEROPPLYSNINGER, RAPPORTER,
FORTROLIGHET OG GEBYRER
Artikkel 73

Artikkel 70

Registeropplysninger

Avslutning av prosesser

1. Unionsregisteret og alle andre KP-registre skal oppbevare
registeropplysninger om alle prosesser og kontohavere i 15 år,
eller fram til alle spørsmål om gjennomføringen av dem er
avklart, uansett minst 15 år.

1. Alle transaksjoner som meldes til ITL i samsvar med
artikkel 5 nr. 1, skal anses som avsluttede når ITL underretter
EUTL om at det har fullført prosessen.

(1)
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Artikkel 75

2. Nasjonale forvaltere skal ha tilgang til alle opplysninger
i unionsregisteret knyttet til kontoer som de forvalter, samt ha
mulighet til å bruke søkefunksjoner og eksportere opplysninger.

3. Registeropplysninger skal lagres i samsvar med kravene
til datalagring beskrevet i datautvekslingsspesifikasjonene og
de tekniske spesifikasjonene fastsatt i artikkel 71.

Artikkel 74
Rapportering
1. Den sentrale forvalteren skal på en oversiktlig og organisert
måte stille til rådighet de opplysningene som er oppført i
vedlegg XIII på nettstedet til EUTL, med den hyppigheten og
for de mottakerne som er oppført i vedlegg XIII. Den sentrale
forvalteren skal ikke utlevere andre opplysninger fra EUTL
eller unionsregisteret med mindre dette er tillatt i henhold til
artikkel 75.

2. De nasjonale forvalterne kan også på en oversiktlig og
organisert måte stille til rådighet den delen av opplysningene
som er oppført i vedlegg XIII, som de har tilgang til i samsvar
med artikkel 73, på et offentlig tilgjengelig sted på Internett,
med den hyppigheten og for de mottakerne som er oppført i
vedlegg XIII. De nasjonale forvalterne skal ikke utlevere andre
opplysninger fra unionsregisteret med mindre dette er tillatt i
henhold til artikkel 75.

3. EUTL-nettstedet skal gi mottakerne av rapportene oppført
i vedlegg XIII, mulighet til å søke i rapportene ved hjelp av
søkefunksjoner.

4. KP-registerforvalterne skal oppfylle kravet om å
offentliggjøre opplysningene knyttet til utstedelsen av
ERU angitt i nr. 46 i vedlegget til beslutning 13/CMP.1
fra Klimakonvensjonens partskonferanse, som tjener som
partsmøte for partene i Kyotoprotokollen, innen én uke etter at
utstedelsen har funnet sted.
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Fortrolighet
1. Alle opplysninger i EUTL og unionsregisteret og alle
andre KP-registre, herunder opplysninger om saldo på alle
kontoer og om alle transaksjoner, skal betraktes som fortrolige,
unntatt når det gjelder gjennomføringen av kravene i denne
forordning, direktiv 2003/87/EF eller nasjonal lovgivning.
2. Følgende enheter kan innhente data som er lagret i
unionsregisteret og EUTL:
a) myndighetene som har ansvar for å håndheve loven, og
skattemyndighetene i en medlemsstat,
b) Europakommisjonens
bedrageribekjempelse,

europeiske

kontor

for

c) Europol,
d) medlemsstatenes nasjonale forvaltere.
3. Data kan leveres til de enhetene som er oppført i nr. 2,
på deres anmodning til den sentrale forvalteren eller til en
nasjonal forvalter, forutsatt at anmodningen er begrunnet og
nødvendig for etterforskning, avsløring og påtale av bedrageri,
skatteforvaltning eller -håndheving, hvitvasking av penger,
finansiering av terrorisme eller alvorlige lovbrudd.
4. En enhet som mottar data i henhold til nr. 3, skal sikre at
dataene som mottas, bare brukes til det formålet som er angitt
i anmodningen i samsvar med nr. 3, og at de ikke bevisst eller
utilsiktet gjøres tilgjengelige for personer som ikke berøres
av det tiltenkte formålet for bruken av disse dataene. Denne
bestemmelsen skal ikke hindre disse enhetene i å gjøre dataene
tilgjengelige for andre enheter oppført i nr. 2, dersom dette
er nødvendig for formålene angitt i den anmodningen som
framlegges i samsvar med nr. 3.

5. Unionsregisteret og hvert KP-register skal oppfylle
kravet om å offentliggjøre opplysningene angitt i bokstav a),
d), f) og l) i nr. 47 i vedlegget til beslutning 13/CMP.1 fra
Klimakonvensjonens partskonferanse, som tjener som
partsmøte for partene i Kyotoprotokollen, 1. januar i det femte
året etter registrering av opplysningene.

5. Den sentrale forvalteren kan på anmodning fra
enhetene som er oppført i nr. 2, gi dem tilgang til anonyme
transaksjonsopplysninger med henblikk på etterforskning
av mistenkelige transaksjonsmønstre. Enheter med slik
tilgangsrett kan melde om mistenkelige transaksjonsmønstre til
andre enheter oppført i nr. 2.

6. Unionsregisteret og hvert KP-register skal oppfylle
kravet om å offentliggjøre opplysningene angitt i bokstav b),
c), e) og g)-k) i nr. 47 i vedlegget til beslutning 13/CMP.1
fra Klimakonvensjonens partskonferanse, som tjener som
partsmøte for partene i Kyotoprotokollen, 1. januar i det første
året etter registrering av opplysningene.

6. De nasjonale forvalterne skal gi alle andre nasjonale
forvaltere og med bruk av sikre metoder, tilgang til navn og
identitet på personer som de har avslått å åpne en konto for i
samsvar med artikkel 13 nr. 3, eller som de har avslått å utnevne
til godkjent representant eller godkjent tilleggsrepresentant i
samsvar med artikkel 20 nr. 3.
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7. De nasjonale forvalterne kan beslutte å melde om alle
transaksjoner som omfatter et antall enheter som overskrider
den mengden som den nasjonale forvalteren har fastsatt, til
nasjonale myndigheter som har ansvar for å håndheve loven,
og å melde om alle kontoer som innen et tidsrom på 24 timer er
berørt av et antall transaksjoner som overskrider den mengden
som den nasjonale forvalteren har fastsatt.

25.2.2016

a) KP-registerforvaltere skal konvertere kvoter som står
på en konto som av ITL er anerkjent som AAU, til
AAU ved å fjerne kvoteelementet fra den entydige
identifikasjonskoden for hver slik AAU og overføre dem til
ETS AAU-depositumkontoen i deres KP-register,

b) den sentrale forvalteren skal:
8. En kontohaver kan skriftlig anmode den nasjonale
forvalteren om at det offentlige nettstedet til unionsregisteret
ikke bør vise en del av eller alle dataene i rad 2-12 i tabell VIIII i vedlegg VII.

i)

9. En kontohaver kan skriftlig anmode den nasjonale
forvalteren om at det offentlige nettstedet til unionsregisteret
viser en del av eller alle dataene i rad 3-15 i tabell IX-I i
vedlegg IX.

ii) gjøre tilgjengelig i unionsregisteret en rekke kontoer
som tilsvarer den rekken kontoer som det ble overført
kvoter fra i samsvar med nr. 1 bokstav a),

10. Verken EUTL eller KP-registrene skal kreve av
kontohaverne at de opplyser om prisen på kvoter eller Kyotoenheter.

iii) overføre et antall kvoter som er opprettet i samsvar
med i), til kontoer nevnt i ii). Antallet kvoter som
er overført til hver slik konto, skal tilsvare antallet
overført fra den tilsvarende kontoen i samsvar med
nr. 1 bokstav a).

opprette et antall kvoter som ikke er anerkjent som
AAU av ITL i unionsregisteret, som tilsvarer det
antallet som er overført i samsvar med nr. 1 bokstav a),

Artikkel 76
Gebyrer
1. Den sentrale forvalteren skal ikke belaste kontohaverne i
unionsregisteret med noen gebyrer.

2. De nasjonale forvalterne kan belaste innehaverne av
kontoer som de forvalter, med rimelige gebyrer.

3. Ingen gebyrer skal belastes for transaksjonene beskrevet i
kapittel VI.

2. KP-registerforvalterne og den sentrale forvalteren skal
sikre at den relevante historikken knyttet til kontoen, overføres
fra medlemsstatenes registre til unionsregisteret.

3. Migreringsprosessen
skal
gjennomføres
i
samsvar med de framgangsmåtene som er beskrevet i
datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene
fastsatt i artikkel 71. Under migreringsprosessen kan driften
av registersystemet avbrytes midlertidig av den sentrale
forvalteren i et tidsrom på inntil 14 kalenderdager.

Artikkel 78
4. De nasjonale forvalterne skal underrette den sentrale
forvalteren om gebyrer som belastes, og skal innen 10 virkedager
underrette den sentrale forvalteren om eventuelle endringer
i gebyrene. Den sentrale forvalteren skal på sitt offentlige
nettsted vise alle gebyrer som den har fått underretning om.

Endringer av forordning (EF) nr. 2216/2004
I forordning (EF) nr. 2216/2004 gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 6 skal nytt nr. 4 lyde:
KAPITTEL IX
OVERGANGSBESTEMMELSER OG
SLUTTBESTEMMELSER
Artikkel 77
Migrering og frakopling
1. Ved gjennomføring av denne forordning skal følgende
migreringsprosess få anvendelse:

«4. Den sentrale forvalteren kan opprette en begrenset
kommunikasjonslenke mellom CITL og registeret i
en søkerstat for å gjøre det mulig for slike registre å
kommunisere med Klimakonvensjonens uavhengige
transaksjonslogg gjennom CITL og å registrere verifiserte
utslippsdata for driftsansvarlige i CITL. Disse registrene
skal ha gjennomført alle framgangsmåtene for prøving og
initialisering som kreves av registrene.»
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2. I artikkel 10 skal nr. 2 erstattes med følgende nummer 2-2e:
«2. Følgende enheter kan innhente data som er lagret i
registrene og CITL:
a) myndighetene som har ansvar for å håndheve loven, og
skattemyndighetene i en medlemsstat,
b) Europakommisjonens
bedrageribekjempelse,

europeiske

kontor

for

c) Europol,
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fastsatt, til nasjonale myndigheter som har ansvar for å
håndheve loven, og å melde om alle kontoer som innen
et tidsrom på 24 timer er berørt av et antall transaksjoner
som overskrider den mengden som registerforvalteren har
fastsatt.»

3. I artikkel 11 skal nytt nr. 6 lyde:

«6. Innehaveren
av
en
personkonto,
en
miljøkontrollørkonto eller en luftfartøyoperatørkonto kan
ikke selge eller avhende sitt eierskap til kontoen til en
annen person. Innehaveren av en driftsansvarligs konto kan
bare selge eller avhende sin konto sammen med anlegget
som er knyttet til denne kontoen.»

d) medlemsstatenes registerforvaltere.
4. I artikkel 19 skal nr. 2 lyde:
2a. På anmodning til den sentrale forvalteren eller til en
registerforvalter kan de enhetene som er oppført i nr. 2,
innhente transaksjonsdata, forutsatt at anmodningen er
begrunnet og nødvendig for etterforskning, avsløring og
påtale av bedrageri, skatteforvaltning eller -håndheving,
hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme eller
alvorlige lovbrudd.
2b. En enhet som mottar data i henhold til nr. 2a, skal
sikre at de dataene som mottas, bare brukes til det formålet
som er angitt i anmodningen i samsvar med nr. 2a, og at de
ikke bevisst eller utilsiktet gjøres tilgjengelige for personer
som ikke berøres av det tiltenkte formålet for bruken av
disse dataene. Denne bestemmelsen skal ikke hindre disse
enhetene i å gjøre dataene tilgjengelige for andre enheter
oppført i nr. 2, dersom dette er nødvendig for formålene
angitt i den anmodningen som framlegges i samsvar med
nr. 2a.
2c. Den sentrale forvalteren kan på anmodning fra
enhetene som er oppført i nr. 2, gi dem tilgang til
anonyme transaksjonsopplysninger med henblikk på
etterforskning av mistenkelige transaksjonsmønstre.
Enheter med slik tilgangsrett kan melde om mistenkelige
transaksjonsmønstre til andre enheter oppført i nr. 2.
2d. Registerforvalterne skal med bruk av sikre metoder
gi alle andre registerforvaltere tilgang til navn og identitet
på personer som de har avslått å åpne en konto for, eller
som de har avslått å utnevne til godkjent representant eller
godkjent tilleggsrepresentant.
2e. Registerforvalterne kan beslutte å melde om
alle transaksjoner som omfatter et antall enheter som
overskrider den mengden som registerforvalteren har

«2. Innen ti dager etter at en søknad er mottatt i samsvar
med nr. 1, skal registerforvalteren opprette en personkonto
i sitt register i samsvar med prosessen for opprettelse av
konto fastsatt i vedlegg VIII, eller underrette den personen
som søker om å åpne konto, om at forvalteren avslår å åpne
kontoen.»

5. I artikkel 19 skal nr. 3 lyde:

«3. Søkeren skal innen ti dager underrette
registerforvalteren om eventuelle endringer i de
opplysningene som er framlagt for registerforvalteren i
henhold til nr. 1. Innen ti dager etter at slik underretning
er
mottatt,
skal
registerforvalteren
ajourføre
personopplysningene i samsvar med prosessen for
ajourføring av konto fastsatt i vedlegg VIII, eller avslå å
ajourføre, og underrette kontohaveren om dette.»

6. I artikkel 19 skal nytt nr. 5 og 6 lyde:

«5. Dersom registerforvalteren avslo å åpne kontoen,
eller avslo å ajourføre opplysninger knyttet til kontoen,
kan personen som søkte om å åpne konto, klage på dette
avslaget overfor vedkommende myndighet, som enten skal
pålegge registerforvalteren å åpne kontoen eller bekrefte
avslaget i en begrunnet beslutning. Grunner til å avslå
åpning av en konto kan være at den personen som søkte om
å åpne kontoen, er under etterforskning for å være involvert
i bedrageri med kvoter eller Kyoto-enheter, hvitvasking
av penger, finansiering av terrorisme eller andre alvorlige
lovbrudd som kontoen kan brukes til, eller andre grunner
som er fastsatt i nasjonal lovgivning.
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6.
Registerforvalteren kan kreve at EU-borgere som
søker om å åpne konto, har fast bosted eller er registrert i
registermedlemsstaten.»

7. Ny artikkel 21a skal lyde:

«Artikkel 21a
Avslutning av kontoer og avsettelse av godkjente
representanter på forvalterens initiativ
1.
Dersom situasjonen som kan føre til tilbakekalling av
tilgangsrett til kontoer i samsvar med artikkel 67, ikke er
løst innen en rimelig tid til tross for gjentatte underretninger,
kan vedkommende myndighet pålegge registerforvalteren å
avslutte de personkontoene der tilgangsretten er tilbakekalt.

2.
Kontohaveren kan innen 30 kalenderdager klage
på avslutningen av kontoen i samsvar med nr. 1 overfor
vedkommende myndighet, som enten skal pålegge
registerforvalteren å gjenopprette kontoen eller bekrefte
avslutningen i en begrunnet beslutning.

3.
Dersom det er et overskudd av kvoter eller Kyotoenheter på en konto som registerforvalteren skal avslutte
etter tilbakekalling i samsvar med artikkel 67 nr. 1, skal
registerforvalteren først anmode kontohaveren om å anvise
en annen konto som forvaltes av den samme forvalteren,
som slike kvoter eller Kyoto-enheter skal overføres til.
Dersom kontohaveren ikke har svart på forvalterens
anmodning innen 40 virkedager, kan forvalteren overføre
kvotene eller Kyoto-enhetene til sin nasjonale kvotekonto.

4.
Dersom det er et overskudd av kvoter eller Kyotoenheter på en konto som ble tilbakekalt i samsvar med
artikkel 67 nr. 1 bokstav b), kan vedkommende myndighet
i sitt pålegg i samsvar med nr. 1 kreve at disse kvotene
eller Kyoto-enhetene flyttes umiddelbart til den relevante
nasjonale kvotekontoen og KP-partskontoen.»

8. I artikkel 23 skal nytt nr. 5-10 lyde:

«5. Godkjente representanter skal være fysiske personer
over 18 år. Alle godkjente representanter og godkjente
tilleggsrepresentanter for en enkelt konto skal være
forskjellige personer, men den samme personen kan være
godkjent representant eller godkjent tilleggsrepresentant
for mer enn én konto. Registerforvalteren kan kreve
at minst én av de godkjente representantene for
driftsansvarliges kontoer eller personkontoer skal ha fast
bosted i registermedlemsstaten.
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6.
Når kontohaveren utnevner en godkjent representant
eller godkjent tilleggsrepresentant, skal kontohaveren
framlegge de opplysningene som registerforvalteren krever.
Disse opplysningene skal minst inneholde dokumentene og
identifikasjonsopplysningene for den utnevnte personen
fastsatt i vedlegg IVa.
7.
Registerforvalteren skal vurdere de opplysningene
som er mottatt, og skal, dersom de er tilfredsstillende,
godkjenne den utnevnte personen innen 20 virkedager
etter mottak av opplysningene, eller underrette personen
som søker om åpne konto, om at forvalteren avslår
å godkjenne vedkommende. Dersom vurderingen av
opplysningene om den utnevnte personen tar lengre tid,
kan registerforvalteren forlenge vurderingsprosessen én
gang med inntil 20 virkedager, og underrette kontohaveren
om denne forlengelsen.
8.
Dersom registerforvalteren avslo å godkjenne en
godkjent representant eller en godkjent tilleggsrepresentant,
kan personen som søkte om å åpne konto, klage på dette
avslaget overfor vedkommende myndighet, som enten skal
pålegge registerforvalteren å gi godkjenning eller bekrefte
avslaget i en begrunnet beslutning. Grunner til å avslå
godkjenningen kan være at personen som er utnevnt til
godkjent representant eller godkjent tilleggsrepresentant,
er under etterforskning for å være involvert i bedrageri
med kvoter eller Kyoto-enheter, hvitvasking av penger,
finansiering av terrorisme eller andre alvorlige lovbrudd
som kontoen kan brukes til, eller andre grunner som er
fastsatt i nasjonal lovgivning.
9.
En godkjent representant eller en godkjent
tilleggsrepresentant kan ikke overføre sin status som dette
til en annen person.
10. Registerforvalteren kan avsette en godkjent
representant eller en godkjent tilleggsrepresentant dersom
forvalteren anser at godkjenningen av en godkjent
representant eller en godkjent tilleggsrepresentant skulle ha
vært avslått i samsvar med nr. 7, og særlig dersom forvalteren
oppdager at dokumentene og identifikasjonsopplysningene
som ble framlagt ved utnevnelsen, er falske eller
feilaktige. Kontohaveren kan klage på denne avsettelsen
overfor vedkommende myndighet, som enten skal
pålegge registerforvalteren å godkjenne den godkjente
representanten eller den godkjente tilleggsrepresentanten
på nytt eller bekrefte avsettelsen i en begrunnet beslutning.
Grunner til å avsette en godkjent representant eller en
godkjent tilleggsrepresentant kan være at han eller hun
er dømt for å være involvert i bedrageri med kvoter eller
Kyoto-enheter, hvitvasking av penger, finansiering av
terrorisme eller andre alvorlige lovbrudd som kontoen kan
brukes til, eller andre grunner som er fastsatt i nasjonal
lovgivning.»
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9. I artikkel 34a skal nytt nr. 2a lyde:

«2a. Dersom en registerforvalter utilsiktet eller feilaktig
innledet en tildeling i samsvar med artikkel 46, som
medførte tildeling av kvoter til et anlegg som ikke lenger
var i drift på tidspunktet for tildelingstransaksjonen, kan
vedkommende myndighet innen de fristene som er fastsatt
i nr. 2, anmode den sentrale forvalteren om å gripe inn
manuelt for å tilbakekalle transaksjonen.»

10. Avsnitt 1 i kapittel V oppheves.

11. Artikkel 49 nr. 1 bokstav b) oppheves.
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17. I artikkel 67 skal nytt nr. 1a, 1b og 1c lyde:

«1a. En forvalter kan tilbakekalle en godkjent representants
eller en godkjent tilleggsrepresentants tilgangsrett til en
bestemt konto dersom ett av følgende vilkår er oppfylt:

a) kontohaveren døde uten å ha noen rettsetterfølger eller
opphørte å eksistere som en juridisk person,

b) kontohaveren har ikke betalt sine gebyrer,

c) kontohaveren har overtrådt de vilkårene som gjelder
for kontoen,

12. I artikkel 53 gjøres følgende endringer:

a) Nytt andre ledd skal lyde:

«Registerforvalteren skal bare godta anmodninger
om å innlevere CER og ERU opptil en prosentdel av
tildelingen til hvert anlegg som fastsatt i medlemsstatens
lovgivning. CITL skal avvise alle anmodninger om
å innlevere CER og ERU som vil overskride det
høyeste antall CER og ERU som kan innleveres i
medlemsstaten, eller som vil føre til innlevering av
CER eller ERU som ikke kan innleveres i henhold til
artikkel 11a i direktiv 2003/87/EF.»

d) kontohaveren har ikke samtykket i endringen i
vilkårene,

e) kontohaveren har ikke framlagt dokumentasjon på
endringene i kontoopplysningene,

f) kontohaveren har ikke sørget for at kontoen har det
minste antall godkjente representanter,

g) kontohaveren har ikke overholdt medlemsstatens krav
om å ha en godkjent representant med fast bosted i
kontoforvalterens medlemsstat,

b) nye ledd skal lyde:

«En CER eller ERU som allerede er innlevert, kan ikke
innleveres igjen eller overføres til en driftsansvarligs
konto eller personkonto i EU ETS.

Innleverte CER og ERU skal bare overføres til en
tilbaketrekkingskonto.»

13. Artikkel 54 oppheves.

14. Artikkel 58 oppheves.

15. Avsnitt 7 i kapittel V oppheves.

16. Artikkel 62 nr. 2 oppheves.

h) kontohaveren har ikke overholdt medlemsstatens krav
om at kontohaveren har fast bosted eller er registrert i
kontoforvalterens medlemsstat.

1b. Registerforvalteren kan tilbakekalle tilgangsrett
til en personkonto dersom forvalteren anser at åpningen
av kontoen burde ha vært avslått i henhold til artikkel 19
nr. 2. Kontohaveren kan innen 30 kalenderdager klage på
tilbakekallingen overfor vedkommende myndighet eller
relevant myndighet i henhold til nasjonal lovgivning,
som enten skal pålegge registerforvalteren å gjenopprette
tilgangsretten eller bekrefte tilbakekallingen i en begrunnet
beslutning.

1c. Vedkommende myndighet eller den sentrale
forvalteren dersom det dreier seg om kontoer i
unionsregisteret, kan også pålegge forvalteren å
gjennomføre en tilbakekalling i samsvar med nr. 1a.»
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18. Vedlegg IV skal lyde:
«VEDLEGG IV

Opplysninger som skal gis til registerforvalteren om personkontoer

1.

Opplysningene som er angitt i tabell IV-I (kontoidentifikasjonskoden og den alfanumeriske identifikatoren skal
være entydig i registeret).
Tabell IV-I
1

Kontoidentifikasjonskode (gitt av registeret)

2

Kontotype

3

Forpliktelsesperiode

4

Kontohavers identifikasjonskode (gitt av registeret)

5

Kontohavers navn

6

Kontoidentifikator (gitt av kontohaveren)

7

Kontohavers adresse – land

8

Kontohavers adresse – region eller stat

9

Kontohavers adresse – by

10

Kontohavers adresse – postnummer

11

Kontohavers adresse – gate

12

Kontohavers adresse – gatenummer

13

Kontohavers adresse – foretaksregisternummer eller -identifikasjonsnummer

14

Kontohavers adresse – telefon 1

15

Kontohavers adresse – telefon 2

16

Kontohavers adresse – e-postadresse

17

Fødselsdato (for fysiske personer)

18

Fødested (for fysiske personer)

19

Registreringsnummer for merverdiavgift, med landkode

2.

Dokumentasjon på at personen som søker om å åpne konto, har en åpen bankkonto i en medlemsstat i Det
europeiske økonomiske samarbeidsområde.

3.

Dokumentasjon for å identifisere personen som søker om å åpne konto, og dette kan være en bekreftet kopi av
følgende:
a) et pass eller identitetskort utstedt av en stat som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde
eller Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling,
b) alle andre pass, som er bekreftet som gyldige av en EU-ambassade.
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4.

Dokumentasjon for å bekrefte den faste bostedsadressen til den fysiske personen som er kontohaver, og dette
kan være en bekreftet kopi av følgende:

a) identitetsdokumentet framlagt i henhold til nr. 3, dersom det inneholder opplysninger om den faste
bostedsadressen,

b) alle andre offentlig utstedte identitetsdokumenter som inneholder opplysninger om den faste
bostedsadressen,

c) dersom landet der vedkommende har fast bosted, ikke utsteder identitetsdokumenter som inneholder den
faste bostedsadressen, en erklæring fra de lokale myndighetene som bekrefter den utnevnte personens faste
bosted,

d) alle andre dokumenter som vanligvis godtas i kontoforvalterens medlemsstat som dokumentasjon på den
utnevnte personens faste bosted.

5.

Dokumentasjon for å identifisere den registrerte adressen til den juridiske personen som er kontohaver, og dette
kan være en bekreftet kopi av følgende:

a) rettssubjektets stiftelsesdokument,

b) dokumentasjon av rettssubjektets registrering.

6.

Alle dokumenter som er framlagt som dokumentasjon i henhold til nr. 4 eller 5, og som er utstedt av en
stat utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde eller Organisasjonen for økonomisk samarbeid og
utvikling, skal være bekreftet av en notarius publicus.

7.

Registerforvalteren kan kreve at de framlagte dokumentene ledsages av en bekreftet oversettelse til et språk
angitt av registerforvalteren.»

19. Nytt vedlegg IVa skal lyde:

«VEDLEGG IVa

Opplysninger som skal gis til registerforvalteren om godkjente representanter eller godkjente
tilleggsrepresentanter

Tabell IVa-I: Opplysninger om godkjent representant
1

Personidentifikasjon

2

Type godkjent representant

3

Fornavn

4

Etternavn

5

Tittel

6

Stilling
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7

Adresse – land

8

Adresse – region eller stat

9

Adresse – by

10

Adresse – postnummer

11

Adresse – gate

12

Adresse – gatenummer

13

Telefon 1

14

Telefon 2

15

E-postadresse

16

Fødselsdato

17

Fødested

18

Foretrukket språk

19

Fortrolighetsnivå

20

Godkjente tilleggsrepresentanters rettigheter

1. Opplysningene som er angitt i tabell IVa-I.
2. En undertegnet erklæring fra kontohaveren om at vedkommende ønsker å utpeke en bestemt person som
godkjent representant eller godkjent tilleggsrepresentant.
3. Dokumentasjon på at den utnevnte personen har en åpen bankkonto i en medlemsstat i Det europeiske
økonomiske samarbeidsområde.
4. Dokumentasjon for å identifisere den utnevnte personen, og dette kan være en bekreftet kopi av følgende:
a) et pass eller identitetskort utstedt av en stat som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde
eller Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling,
b) alle andre pass, som er bekreftet som gyldige av en EU-ambassade.
5. Dokumentasjon for å bekrefte den faste bostedsadressen til den utnevnte personen, og dette kan være en
bekreftet kopi av følgende:
a) identitetsdokumentet framlagt i henhold til nr. 4, dersom det inneholder opplysninger om den faste
bostedsadressen,
b) alle andre offentlig utstedte identitetsdokumenter som inneholder opplysninger om den faste
bostedsadressen,
c) dersom landet der vedkommende har fast bosted, ikke utsteder identitetsdokumenter som inneholder den
faste bostedsadressen, en erklæring fra de lokale myndighetene som bekrefter den utnevnte personens faste
bosted,
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d) alle andre dokumenter som vanligvis godtas i kontoforvalterens medlemsstat som dokumentasjon på den
utnevnte personens faste bosted.

6. Alle dokumenter som er framlagt som dokumentasjon i henhold til nr. 5, og som er utstedt av en stat utenfor
Det europeiske økonomiske samarbeidsområde eller Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling,
skal være bekreftet av en notarius publicus.

7. Registerforvalteren kan kreve at de framlagte dokumentene ledsages av en bekreftet oversettelse til et språk
angitt av registerforvalteren.»

20. I vedlegg XIa gjøres følgende endringer:

a) I tabell XIa-3 utgår setningen «De kvotene som tildeles
for årene før inneværende år, har en verdi på null.»

b) I tabell Xia-4 utgår setningen «De kvotene som tildeles
for årene før inneværende år, endres ikke.»

c) I tabell XIa-7 utgår koden «7215».

21. I vedlegg XII skal beskrivelsen ved siden av svarkoden
7701 i tabell XII-I lyde:

«Det skal foretas tildeling for alle år.»

22. I vedlegg XVI gjøres følgende endringer:

1. Nr. 1 skal lyde:

«1. Den sentrale forvalteren skal til faste tidspunkter
framlegge og ajourføre opplysningene nevnt
i nr. 2-4c om registersystemet på det offentlig
tilgjengelige området på nettstedet til Fellesskapets
uavhengige transaksjonslogg, og hver registerforvalter skal til faste tidspunkter framlegge og
ajourføre opplysningene i nr. 2-4b om sitt register
på det offentlig tilgjengelige området på nevnte
registers nettsted.»

3. Nr. 2 bokstav c) skal lyde:
«c) navn, adresse, by, postnummer, land, telefonnummer, faksnummer og e‑postadresse til den
godkjente første- og andrerepresentanten for
kontoen, som kontohaveren har oppgitt for nevnte
konto, forutsatt at kontohaveren skriftlig har
anmodet registerforvalteren om å framlegge noe av
eller alle disse opplysningene.»
4. Nr. 4 bokstav a) og b) skal lyde:
«a) verifiserte utslippstall sammen med rettelsene for
det anlegget som er knyttet til den driftsansvarliges
konto for år X, skal angis fra 15. april år (X+1),
eller dersom 1. april faller på en lørdag, søndag
eller en helligdag, skal de verifiserte utslippstallene
angis fra den første virkedagen etter 1. april,
b) enheter som er innlevert i samsvar med artikkel 52
og 53 for år X, skal angis ordnet etter enhetskode
(for ERU og CER) fra 1. mai år (X+1),»
5. Nytt nr. 4c skal lyde:
«4c. En liste med enhetsidentifikasjonskodene for
alle kvoter, CER og ERU som er innlevert, skal
angis og ajourføres hver 24. time. Når det gjelder
CER og ERU, skal det også angis prosjektnavn,
opprinnelsesland og prosjektkode.»
6. Nr. 12a skal lyde:
«12a. CITL skal 30. april hvert år på sitt offentlige
nettsted angi følgende allmenne opplysninger:

2. Nr. 2 bokstav a) skal lyde:
–
«a) navn, adresse, by, postnummer, land, telefonnummer
og e-postadresse til kontohaveren.»

den prosentdelen av kvoter som er innlevert i
hver medlemsstat i foregående kalenderår, og
som ble innlevert fra den kontoen som de ble
tildelt til,

Nr. 12/720

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

–

–
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Artikkel 79

summen av kontrollerte utslipp i hver
medlemsstat ført inn for foregående
kalenderår som en prosentdel av summen av
kontrollerte utslipp i året før nevnte år,

Oppheving
Forordning (EF) nr. 2216/2004 og (EF) nr. 994/2008 oppheves
med virkning fra 1. januar 2012.

prosentdelen tilhørende kontoer som forvaltes
av en bestemt medlemsstat, av antallet og
mengden av alle overføringstransaksjoner
for kvoter og Kyoto-enheter i det foregående
kalenderåret,
prosentdelen tilhørende kontoer som forvaltes
av en bestemt medlemsstat, av antallet og
mengden av alle overføringstransaksjoner
for kvoter og Kyoto-enheter i det foregående
kalenderåret, mellom kontoer som forvaltes
av forskjellige medlemsstater.»

Artikkel 80
Ikrafttredelse
Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.

Artikkel 2-76 og vedleggene får anvendelse fra 1. januar 2012.

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

Utferdiget i Brussel, 7. oktober 2010.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

______

Luftfartøyoperatør

Person

Handelsplass

Miljøkontrollør

Luftfartøyoperatørkonto

Personkonto

Handelsplasskonto

Miljøkontrollørkonto

Antall kontoer av denne
typen
Kapittel IIIkvoter

1

1

1

III. Brukerkontoer i unionsregisteret

1

1

Nasjonal forvalter som har åpnet
kontoen
1 for hver
miljøkontrollør

Nasjonal forvalter for medlems- 1 for hvert anlegg/hver
staten der anlegget ligger
luftfartøyoperatør/
person/handelsplass i
medlemsstaten
Nasjonal forvalter for medlemsstaten som forvalter luftfartøyoperatøren

Sentral forvalter

1 for hver medlemsstat
uten KP-register.

1

Nasjonal forvalter for medlems- 1 for hver medlemsstat
staten som har kontoen

II. Forvaltningskontoer i unionsregisteret

KP-registerforvalter (i unions
registeret: den sentrale forvalteren)

Minst 1

Nei

Ja

Ja

Ja

Ja

Nei

Ja

Nei

Nei

Ja

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Ja

Ja

Ja

Nei

Nei

Ja

Nei

Nei

Ja

Nei

Nei

Nei

Nei

Kapittel IIkvoter

Kvoter (ikke Kyoto-enheter)

I. KP-partskontoer i KP-registrene (herunder unionsregisteret)

Kontoforvalter

Nei

avhengig av
medlems
stat(*)

avhengig av
medlems
stat(*)

avhengig av
medlems
stat(*)

avhengig av
medlems
stat(*)

Ja

Nei

Ja

Ja

Nei

Ja

Ja

Ja

Ja

AAU

Nei

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Ja

Ja

Ja

CER

Nei

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Ja

Ja

Ja

ERU

Kyoto-enheter

Nei

avhengig av
medlems
stat(*)

avhengig av
medlems
stat(*)

avhengig av
medlems
stat(*)

avhengig av
medlems
stat(*)

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Ja

Ja

Ja

lCER/tCER/
RMU
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(*) Medlemsstatens nasjonale forvalter kan avgjøre om kontoen (eller kontotypen) kan inneholde denne typen enhet.

Driftsansvarlig

EU

Medlemsstat

KP-part

Kontohaver

Driftsansvarliges konto

Reservekonto for innlevering for
luftfarten

Unionens konto for sletting av kvoter

Overgangskonto

Sentral ETS-klareringskonto

Nasjonal kvotekonto

ETS AAU-depositumkonto

Tilbaketrekkingskonto

Annulleringskonto

Partskonto

Navn på kontotype

Tabell I-I: Kontotyper og enhetstyper som hver kontotype kan inneholde

VEDLEGG I

25.2.2016
Nr. 12/721
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VEDLEGG II
Transaksjonstyper som kan innledes og mottas av de enkelte kontotyper (med den enhetstypen som kan være
berørt)
Navn på transaksjon og type tiltak (I = Innledende, M = Mottakende)
Overføring av enheter

Navn på kontotype

Til en unionsregisterkonto
Fra en unions- (fra en konto
registerkonto
utenfor
unionsregisteret)
I

M

I

M

Mellom
to kontoer
utenfor
unionsregisteret (i
EØS)
I

Innlevering av
enheter

M

I

M

Sletting av
kvoter

Annullering
av Kyotoenheter

I

M

I

M

I. KP-partskontoer i Union-registret og alle andre KP-registre

KP-partskonto

—

Ja

Ja

—

Ja

Ja

Nei

Ja

Nei

Nei

Ja

Nei

Annulleringskonto

—

Ja

Nei

—

Nei

Ja

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Ja

Tilbaketrekkingskonto

—

Ja

Nei

—

Nei

Ja

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

ETS AAU-depositumkonto

—

—

Ja

—

Ja

Ja

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

II. Forvaltningskontoer i unionsregisteret

Sentral ETS-klareringskonto

Ja

Ja

—

Ja

—

—

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Overgangskonto (for
medlemsstater uten KPregister)

Ja

Ja

—

Ja

—

—

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nasjonal kvotekonto (bare
for medlemsstater med KPregister)

Ja

Ja

—

Ja

—

—

Nei

Nei

Ja

Nei

Nei

Nei

Unionens konto for sletting
av kvoter

Nei

Nei

—

Nei

—

—

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Nei

Ja

Ja

—

Ja

—

—

Nei

Ja

Nei

Nei

Ja

Nei

Reservekonto for innlevering
for luftfarten

III. Brukerkontoer i unionsregisteret

Driftsansvarliges konto

Ja

Ja

—

Ja

—

—

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Luftfartøyoperatørkonto

Ja

Ja

—

Ja

—

—

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Personkonto

Ja

Ja

—

Ja

—

—

Nei

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Handelsplasskonto

Ja

Ja

—

Ja

—

—

Nei

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Nei

Nei

—

Nei

—

—

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Miljøkontrollørkonto
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VEDLEGG III
Opplysninger som skal framlegges sammen med søknaden om å åpne KP-partskontoer og forvaltningskontoer
1.

Opplysningene som er angitt i tabell III-I.
Tabell III-I: Kontoopplysninger for alle kontoer

Nr.

2.

A

B

Kontoopplysning

Obligatorisk eller
frivillig?

C

Type

D

E

F

Kan
ajourføres?

Kreves
det godkjenning
fra nasjonal
forvalter for
ajourføring?

Vises på
unionsregisterets
offentlige
nettsted?

1

Kontoidentifikasjonskode (gitt av
unionsregisteret)

O

Forhånds
innstilt

Nei

—

Nei

2

Kontotype

O

Valg

Nei

—

Ja

3

Forpliktelsesperiode

O

Valg

Nei

—

Ja

4

Kontohavers identifikasjonskode (gitt
av unionsregisteret)

O

Fri

Ja

Ja

Ja

5

Kontohavers navn

O

Fri

Ja

Ja

Ja

6

Kontoidentifikator (gitt av
kontohaveren)

O

Fri

Ja

Nei

Nei

7

Kontohaverens adresse – land

O

Valg

Ja

Ja

Ja

8

Kontohaverens adresse – region eller
stat

F

Fri

Ja

Ja

Ja

9

Kontohaverens adresse – by

O

Fri

Ja

Ja

Ja

10

Kontohaverens adresse – postnummer

O

Fri

Ja

Ja

Ja

11

Kontohaverens adresse – gate

O

Fri

Ja

Ja

Ja

12

Kontohaverens adresse – gatenummer

O

Fri

Ja

Ja

Ja

13

Kontohavers foretaksregisternummer
eller -identifikasjonsnummer

O

Fri

Ja

Ja

Ja

14

Kontohavers telefon 1

O

Fri

Ja

Nei

Ja

15

Kontohavers telefon 2

O

Fri

Ja

Nei

Ja

16

Kontohavers e-postadresse

O

Fri

Ja

Nei

Ja

17

Fødselsdato (for fysiske personer)

F

Fri

Nei

—

Nei

18

Fødested (for fysiske personer)

F

Fri

Nei

—

Nei

19

Registreringsnummer for
merverdiavgift, med landkode

F

Fri

Ja

Ja

Nei

20

Kontoens åpningsdato

O

Forhånds
innstilt

Nei

—

Ja

21

Kontoens avslutningsdato

F

Forhånds
innstilt

Ja

Ja

Ja

Kontoidentifikatoren skal være entydig i registersystemet.
______
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VEDLEGG IV
Opplysninger som skal gis til den nasjonale forvalteren om personkontoer, handelsplasskontoer og
miljøkontrollørkontoer
1.

Opplysningene som er angitt i tabell III-I (kontoidentifikasjonskoden og den alfanumeriske identifikatoren skal
være entydig i registeret).

2.

Dokumentasjon på at personen som søker om å åpne konto, har en åpen bankkonto i en medlemsstat i Det
europeiske økonomiske samarbeidsområde.

3.

Dokumentasjon for å identifisere den fysiske personen som søker om å åpne konto, og dette kan være en bekreftet
kopi av følgende:
a) et pass eller identitetskort utstedt av en stat som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde
eller Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling,
b) alle andre pass, som er bekreftet som gyldige av en EU-ambassade.

4.

Dokumentasjon for å identifisere den juridiske personen som søker om å åpne konto, og dette kan være en bekreftet
kopi av følgende:
a) rettssubjektets stiftelsesdokument,
b) et dokument som beviser rettssubjektets registrering.

5.

Dokumentasjon for å bekrefte den faste bostedsadressen til den fysiske personen som er kontohaver, og dette kan
være en bekreftet kopi av følgende:
a) identitetsdokumentet framlagt i henhold til nr. 3, dersom det inneholder opplysninger om den faste
bostedsadressen,
b) alle andre offentlig utstedte identitetsdokumenter som inneholder opplysninger om den faste bostedsadressen,
c) dersom landet der vedkommende har fast bosted, ikke utsteder identitetsdokumenter som inneholder den faste
bostedsadressen, en erklæring fra de lokale myndighetene som bekrefter den utnevnte personens faste bosted,
d) alle andre dokumenter som vanligvis godtas i kontoforvalterens medlemsstat som dokumentasjon på den
utnevnte personens faste bosted.

6.

Dokumentasjon for å identifisere den registrerte adressen til den juridiske personen som er kontohaver, dersom
dette ikke klart framgår av dokumentet som er framlagt i samsvar med nr. 4.

7.

Alle dokumenter som er framlagt som dokumentasjon i henhold til nr. 3, 4 eller 5, og som er utstedt av en stat utenfor
Det europeiske økonomiske samarbeidsområde eller Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, skal
være bekreftet av en notarius publicus.

8.

Kontoforvalteren kan kreve at de framlagte dokumentene ledsages av en bekreftet oversettelse til et språk angitt av
forvalteren.

9.

I stedet for papirdokumenter kan kontoforvalteren bruke elektroniske midler for å kontrollere dokumentasjonen
som skal framlegges i henhold til nr. 3, 4 og 5.
______
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VEDLEGG V
Tilleggsopplysninger som skal gis til den nasjonale forvalteren om handelsplasskontoer
1.

En undertegnet erklæring fra vedkommende finansmyndigheter i medlemsstaten til forvalteren som åpner kontoen,
som bekrefter at personen som søker om å åpne konto, er godkjent av medlemsstaten som ett av følgende:
a) et regulert marked som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 14) i direktiv 2004/39/EF om markeder for finansielle
instrumenter, med endringer,
b) et multilateralt handelssystem som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 15) i direktiv 2004/39/EF om markeder for
finansielle instrumenter, med endringer,
c) alle andre børser som er et multilateralt handelssystem som drives og/eller forvaltes av en markedsaktør,
som fører sammen eller hjelper til med å føre sammen flere av tredjemanns kjøps- og salgsinteresser i kvoter
eller Kyoto-enheter, herunder klarerings- eller oppgjørssystemer som ivaretar betalingen for og leveringen av
kvoter, samt forvaltningen av sikkerhetsstillelser for det relevante regulerte markedet eller det multilaterale
handelssystemet, eller alle andre børser.
Tilleggsopplysninger som skal gis til den nasjonale forvalteren om miljøkontrollørkontoer

2.

Et dokument som beviser at personen som søker om å åpne konto, er akkreditert som miljøkontrollør i medlemsstaten
til forvalteren som mottar søknaden om å åpne en konto.
______
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VEDLEGG VI

Grunnleggende vilkår
De grunnleggende vilkårenes utforming og virkning
1. Forholdet mellom kontohavere og registerforvaltere.

Kontohaverens og den godkjente representantens forpliktelser
2.

Kontohaveren og den godkjente representanten har forpliktelser med hensyn til sikkerhet, brukernavn, passord og
tilgang til registerets nettsted.

3.

Kontohaveren og den godkjente representanten plikter å legge inn data på registerets nettsted og sikre at de er
riktige.

4.

Kontohaveren og den godkjente representanten plikter å overholde bestemmelsene om bruk av registerets nettsted.
Registerforvalterens forpliktelser

5.

Registerforvalteren plikter å følge kontohaverens anvisninger.

6.

Registerforvalteren plikter å registrere opplysninger om kontohaveren.

7.

Registerforvalteren plikter å åpne, ajourføre eller avslutte kontoen i samsvar med bestemmelsene i denne
forordning.
Gjennomføring av prosesser

8.

Bestemmelser om avslutning og bekreftelse av prosesser.

Betaling
9.

Vilkår for eventuelle gebyrer for å opprette og vedlikeholde kontoer i registeret.

Drift av registerets nettsted
10. Bestemmelser om registerforvalterens rett til å gjøre endringer på registerets nettsted.
11. Vilkår for å bruke registerets nettsted.
Garantier og erstatninger
12. Nøyaktige opplysninger.
13. Myndighet til å innlede prosesser.
Endring av disse grunnleggende vilkårene som følge av endringer i denne forordning eller endringer i nasjonal
lovgivning
Sikkerhet og tiltak ved brudd på sikkerheten
14. Angivelse av at de nasjonale forvalterne kan videresende alle mistenkelige meldinger knyttet til transaksjoner, til
nasjonale myndigheter som har ansvar for å håndheve loven.
Tvisteløsning
15. Bestemmelser om løsning av tvister mellom kontohavere.

25.2.2016
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Ansvar
16. Ansvarsbegrensning for registerforvalteren.
17. Ansvarsbegrensning for kontohaveren.
Tredjemanns rettigheter
Byrå (representant), underretninger og gjeldende lovgivning
______
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VEDLEGG VII

Opplysninger som skal gis til den nasjonale forvalteren om hver driftsansvarliges konto
1.

Opplysningene som er angitt i tabell III-I.

2.

I de dataene som er gitt i samsvar med tabell III-I, skal den driftsansvarlige for anlegget angis som kontohaver.
Navnet som er angitt for kontohaveren, skal være det samme som navnet på den fysiske eller juridiske personen
som er innehaver av den aktuelle tillatelsen for utslipp av klimagasser.

3.

Opplysningene som er angitt i tabell VII-I og VII-II
Tabell VII-I: Kontoopplysninger for driftsansvarliges kontoer

Nr.

A

B

Kontoopplysning

Obligatorisk
eller frivillig?

C

D

E

F

Type

Kan
ajourføres?

Kreves det
godkjenning
fra nasjonal
forvalter for
ajourføring?

Vises på
unionsregisterets
offentlige
nettsted?

Nei

—

Ja

1

Anleggets identifikasjonskode

O

Forhånds
innstilt

2

Tillatelseskode

O

Fri

Ja

Ja

Ja

3

Tillatelsens ikrafttredelsesdato

O

Fri

Nei

—

Ja

4

Tillatelsens utløpsdato

F

Fri

Ja

Ja

Ja

5

Anleggets navn

O

Fri

Ja

Ja

Ja

6

Type virksomhet ved anlegget

O

Valg

Ja

Ja

Ja

7

Anleggets adresse – land

O

Forhånds
innstilt

Ja

Ja

Ja

8

Anleggets adresse – region eller
stat

F

Fri

Ja

Ja

Ja

9

Anleggets adresse – by

O

Fri

Ja

Ja

Ja

10

Anleggets adresse – postnummer

O

Fri

Ja

Ja

Ja

11

Anleggets adresse – gate

O

Fri

Ja

Ja

Ja

12

Anleggets adresse – gatenummer

O

Fri

Ja

Ja

Ja

13

Anleggets telefon 1

O

Fri

Ja

Nei

Ja

14

Anleggets telefon 2

O

Fri

Ja

Nei

Ja

15

Anleggets e-postadresse

O

Fri

Ja

Nei

Ja

16

Morselskap

F

Fri

Ja

Nei

Ja

17

Datterselskap

F

Fri

Ja

Nei

Ja

18

EPRTR-identifikasjonsnummer

O

Fri

Ja

Nei

Ja

19

Breddegrad

F

Fri

Ja

Nei

Ja

20

Lengdegrad

F

Fri

Ja

Nei

Ja
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Tabell VII-II: Opplysninger om miljøkontrollør og kontaktperson for kontoen

Nr.

1

A

B

Kontoopplysning

Obligatorisk eller
frivillig?

C

Type

D

E

F

Kan
ajourføres?

Kreves det
godkjenning fra
nasjonal
forvalter for
ajourføring?

Vises på
unionsregisterets
offentlige
nettsted?

Miljøkontrollør

F

Valg

Ja

Nei

Ja

Firma

F

Fri

Ja

Nei

Ja

Avdeling

F

Fri

Ja

Nei

Ja(*)

2

Kontaktperson i medlemsstat – fornavn

F

Fri

Ja

Nei

Ja(*)

3

Kontaktperson i medlemsstat – etternavn

F

Fri

Ja

Nei

Ja(*)

4

Kontaktpersonens adresse – land

F

Forhånds
innstilt

Ja

Nei

Ja(*)

5

Kontaktpersonens adresse – region eller
stat

F

Fri

Ja

Nei

Ja(*)

6

Kontaktpersonens adresse – by

F

Fri

Ja

Nei

Ja(*)

7

Kontaktpersonens adresse – postnummer

F

Fri

Ja

Nei

Ja(*)

8

Kontaktpersonens adresse – gate

F

Fri

Ja

Nei

Ja(*)

9

Kontaktpersonens adresse – gatenummer

F

Fri

Ja

Nei

Ja(*)

10

Kontaktpersonens telefon 1

F

Fri

Ja

Nei

Ja(*)

11

Kontaktpersonens telefon 2

F

Fri

Ja

Nei

Ja(*)

12

Kontaktpersons e-postadresse

F

Fri

Ja

Nei

Ja(*)

(*) Disse opplysningene vises ikke dersom kontohaveren anmoder om at de skal være fortrolige i samsvar med artikkel 75.

4.

Anleggets navn skal være det samme som det navnet som er angitt i den aktuelle tillatelsen for utslipp av
klimagasser.
______
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VEDLEGG VIII

Opplysninger som skal gis til registerforvalteren om hver luftfartøyoperatørkonto
1.

Opplysningene som er angitt i tabell III-I og VII-II.

2.

I de dataene som er gitt i samsvar med tabell III-I, skal luftfartøyoperatøren angis som kontohaver. Navnet som er
angitt for kontohaveren, skal være det samme som navnet i overvåkingsplanen. Dersom navnet i overvåkingsplanen
ikke lenger er aktuelt, skal navnet i handelsregisteret eller det navnet som benyttes av Eurocontrol, brukes.

3.

Opplysningene som er angitt i tabell VIII-I.
Tabell VIII-I: Kontoopplysninger for luftfartøyoperatørkontoer

Nr.

4.

A

B

C

D

E

F

Kontoopplysning

Obligatorisk
eller
frivillig?

Type

Kan
ajourføres?

Kreves det
godkjenning
fra nasjonal
forvalter for
ajourføring?

Vises på
unionsregisterets
offentlige
nettsted?

1

Luftfartøyoperatørens
identifikasjonskode (gitt av
unionsregisteret)

O

Fri

Nei

—

Ja

2

Entydig kode i henhold til
kommisjonsforordning (EF) nr.
748/2009

O

Fri

Ja

Ja

Ja

3

Kjenningssignal (ICAO-betegnelse)

F

Fri

Ja

Ja

Ja

4

Identifikasjonskode for
overvåkingsplan

O

Fri

Ja

Ja

Ja

5

Overvåkingsplan — første
anvendelsesår

O

Fri

Nei

—

Ja

6

Overvåkingsplan — utløpsår

F

Fri

Ja

Ja

Ja

Kjenningssignalet er den ICAO-betegnelsen som angis i felt 7 i reiseplanen, eller dersom denne ikke er tilgjengelig,
luftfartøyets registreringsmerke.
______
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VEDLEGG IX

Opplysninger som skal gis til kontoforvalteren om godkjente representanter eller godkjente tilleggsrepresentanter
Tabell IX-I: Opplysninger om godkjent representant

Nr.

A

B

C

D

E

F

Kontoopplysning

Obligatorisk
eller frivillig?

Type

Kan
ajourføres?

Kreves det
godkjenning
fra nasjonal
forvalter for
ajourføring?

Vises på
unionsregisterets
offentlige
nettsted?

Nei

—

Nei

1

Personidentifikasjon

O

Fri

2

Type godkjent representant

O

Valg

Ja

Nei

Ja

3

Fornavn

O

Fri

Ja

Ja

Nei(*)

4

Etternavn

O

Fri

Ja

Ja

Nei(*)

5

Tittel

F

Fri

Ja

Nei

Nei(*)

6

Stilling

F

Fri

Ja

Nei

Nei(*)

Firma

F

Fri

Ja

Nei

Nei(*)

Avdeling

F

Fri

Ja

Nei

Nei(*)

7

Adresse – land

O

Forhånds
innstilt

Nei

—

Nei(*)

8

Adresse – region eller stat

F

Fri

Ja

Ja

Nei(*)

9

Adresse – by

O

Fri

Ja

Ja

Nei(*)

10

Adresse – postnummer

O

Fri

Ja

Ja

Nei(*)

11

Adresse – gate

O

Fri

Ja

Ja

Nei(*)

12

Adresse – gatenummer

O

Fri

Ja

Ja

Nei(*)

13

Telefon 1

O

Fri

Ja

Nei

Nei(*)

14

Telefon 2

O

Fri

Ja

Nei

Nei(*)

15

E-postadresse

O

Fri

Ja

Nei

Nei

16

Fødselsdato

O

Fri

Nei

—

Nei

17

Fødested

O

Fri

Nei

—

Nei

18

Foretrukket språk

F

Valg

Ja

Nei

Nei

19

Fortrolighetsnivå

F

Valg

Ja

Nei

Nei

20

Godkjente
tilleggsrepresentanters
rettigheter

O

Flere valg:

Ja

Nei

Nei

(*) Disse opplysningene vises bare dersom kontohaveren anmoder om at de skal offentliggjøres i samsvar med artikkel 75.
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1.

Opplysningene som er angitt i tabell IX-I.

2.

En undertegnet erklæring fra kontohaveren om at vedkommende ønsker å utpeke en bestemt person som godkjent
representant eller godkjent tilleggsrepresentant, med bekreftelse av at den godkjente representanten eller den
godkjente tilleggsrepresentanten har rett til å innlede transaksjoner på vegne av kontohaveren, med angivelse av
eventuelle begrensninger av denne retten.

3.

Dokumentasjon for å identifisere den utnevnte personen, og dette kan være en bekreftet kopi av følgende:
a) et pass eller identitetskort utstedt av en stat som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde
eller Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling,
b) alle andre pass, som er bekreftet som gyldige av en EU-ambassade.

4.

Dokumentasjon for å bekrefte den faste bostedsadressen til den utnevnte personen, og dette kan være en bekreftet
kopi av følgende:
a) identitetsdokumentet framlagt i henhold til nr. 3, dersom det inneholder opplysninger om den faste
bostedsadressen,
b) alle andre offentlig utstedte identitetsdokumenter som inneholder opplysninger om den faste bostedsadressen,
c) dersom landet der vedkommende har fast bosted, ikke utsteder identitetsdokumenter som inneholder den faste
bostedsadressen, en erklæring fra de lokale myndighetene som bekrefter den utnevnte personens faste bosted,
d) alle andre dokumenter som vanligvis godtas i kontoforvalterens medlemsstat som dokumentasjon på den
utnevnte personens faste bosted.

5.

Alle dokumenter som er framlagt som dokumentasjon i henhold til nr. 4, og som er utstedt av en stat utenfor Det
europeiske økonomiske samarbeidsområde eller Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, skal være
bekreftet av en notarius publicus.

6.

Kontoforvalteren kan kreve at de framlagte dokumentene ledsages av en bekreftet oversettelse til et språk angitt av
registerforvalteren.

7.

I stedet for papirdokumenter kan kontoforvalteren bruke elektroniske midler for å kontrollere dokumentasjonen
som skal framlegges i henhold til nr. 3 og 4.
______
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VEDLEGG X

Format for framlegging av årlige utslippsdata
1.

Utslippsdata for driftsansvarlige skal inneholde opplysningene angitt i tabell X-I.

Tabell X-I: Utslippsdata for driftsansvarlige
A

1

Anleggets identifikasjonskode

2

Rapporteringsår

B

C

Utslipp av klimagasser

3

CO2-utslipp

4

N2O-utslipp

5

PFK-utslipp

6

Samlede utslipp

i tonn

i tonn CO2-ekv.

—

Σ (C2 + C3 + C4)

2.

Utslippsdata for luftfartøyoperatører skal inneholde dataene angitt i nr. 8 og 9 i avsnitt 8 i vedlegg XIV til vedtak
2007/589/EF.

3.

Det elektroniske formatet for framlegging av utslippsdata er beskrevet i datautvekslingsspesifikasjonene og de
tekniske spesifikasjonene fastsatt i artikkel 71.
______
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VEDLEGG XI

Tabell over nasjonal tildelingsplan for perioden 2008-2012
Rad
nr.

Navn
Medlemsstatens landkode

Antall kapittel IIIkvoter

Inndata («r» står for «rad»)
Manuelle inndata

1

Samlet antall kvoter som kan utstedes til anlegg

Σ (r5 til r9, r12 til r16)

2

Samlet antall kvoter i reserve

Manuelle inndata

3

Kontoidentifikasjonskode for anlegg A

4

Mengde som skal tildeles anlegg A:

Manuelle inndata

5

i 2008

Manuelle inndata

6

i 2009

Manuelle inndata

7

i 2010

Manuelle inndata

8

i 2011

Manuelle inndata

9

i 2012

Manuelle inndata

10

Kontoidentifikasjonskode for anlegg B

11

Mengde som skal tildeles anlegg B:

Manuelle inndata

12

i 2008

Manuelle inndata

13

i 2009

Manuelle inndata

14

i 2010

Manuelle inndata

15

i 2011

Manuelle inndata

16

i 2012

Manuelle inndata
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VEDLEGG XII

Tildelingstabell for luftfarten i Unionen for perioden 2008-2012
Rad
nr.

Navn

1

Antall kapittel II-kvoter i hele Unionen i 2012:

2

Antall som gjenstår å tildele i 2012

Antall kapittel IIkvoter

Inndata («r» står for «rad»)

Manuelle inndata
(r1 × 0,15) = Σ (r3, r4, r5)

3

av medlemsstat 1:

Manuelle inndata

4

av medlemsstat 2:

Manuelle inndata

5

av medlemsstat n:

Manuelle inndata

6

Antall som allerede er tildelt for 2012

(r1 – r2) = Σ (r7, r8, r9)

7

til luftfartøyoperatør 1:

Manuelle inndata

8

til luftfartøyoperatør 2:

Manuelle inndata

9

til kontohaver n:

Manuelle inndata
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VEDLEGG XIII
Rapporteringskrav til den sentrale forvalteren
Opplysninger som er tilgjengelige for offentligheten
1.

På EUTLs offentlige nettsted skal følgende opplysninger vises for hver konto:
a) Alle opplysninger som er angitt som «vises på unionsregisterets offentlige nettsted» i tabell III-I, VII-I, VII-II,
VIII-I og IX-I. Disse opplysningene skal ajourføres hver 24. time.
b) Kvoter som er tildelt til forskjellige kontohavere i henhold til artikkel 40 og 41. Disse opplysningene skal
ajourføres hver 24. time.
c) Kontoens status i samsvar med artikkel 9 nr. 1. Disse opplysningene skal ajourføres hver 24. time.
d) Antall kvoter og ERU og CER som er innlevert i samsvar med artikkel 46, og enhetsidentifikasjon for de
innleverte ERU og CER. Antall kvoter og ERU og CER som er innlevert i tidsrommet 1. januar–15. mai, skal
angis først etter 15. mai. I tidsrommet 15. mai-31. desember skal disse opplysningene ajourføres hver 24. time.
e) Verifiserte utslippstall sammen med rettelsene for det anlegget som er knyttet til driftsansvarliges konto for år
X, skal angis fra 1. april år (X+1).
f)

Et symbol og en erklæring som angir om det anlegget eller den luftfartøyoperatøren som er knyttet til
driftsansvarliges konto eller luftfartøyoperatørkontoen, innen 30. april innleverte et antall Kyoto-enheter eller
kvoter minst tilsvarende alle dets utslipp i alle tidligere år. Symbolene og erklæringene som skal angis, er
angitt i tabell XIII-I. Symbolet skal ajourføres 1. mai, og skal ikke endres før neste 1. mai, med unntak av
tilføyelsen av en * i tilfeller beskrevet under rad 5 i tabell XIII-I..
Tabell XIII-I: Samsvarserklæringer

Rad nr.

Tall for overholdelses
status i samsvar med
artikkel 31

Er kontrollerte utslipp registrert for
hele siste år?

Symbol

Erklæring

skal angis på EUTLs offentlige nettsted

1

0 eller et positivt tall

Ja

A

«Det antall kvoter og ERU/
CER som ble innlevert fram til
30. april, er større enn eller lik
kontrollerte utslipp»

2

et negativt tall

Ja

B

«Det antall kvoter og ERU/
CER som ble innlevert fram
til 30. april, er lavere enn
kontrollerte utslipp»

3

ethvert tall

Nei

C

«Kontrollerte
utslipp
for
foregående år ble ikke ført inn
innen 30. april»

4

ethvert tall

Nei (prosessen for innlevering
av kvoter og/eller prosessen
for ajourføring av kontrollerte
utslipp er avbrutt for
medlemsstatens register)

X

«Innføringen av kontrollerte
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
kontrollerte utslipp ble avbrutt
for medlemsstatens register»

5

ethvert tall

Ja eller nei (men senere
ajourført av vedkommende
myndighet)

* [legges til det
opprinnelige
symbolet]

«Kontrollerte utslipp ble anslått
eller rettet av vedkommende
myndighet.»
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2.

På EUTLs offentlige nettsted skal følgende allmenne opplysninger vises, og de skal ajourføres hver 24. time:

a) Tabellen over den nasjonale tildelingsplanen for hver medlemsstat, herunder opplysninger om rettelser i
tabellen i samsvar med artikkel 37.

b) Tildelingstabellen for luftfarten i Unionen, herunder opplysninger om rettelser i tabellen i samsvar med
artikkel 38.

c) Tabeller over reserver som er opprettet i samsvar med kommisjonsvedtak 2006/780/EF(1).

d) Samlet antall kvoter, ERU og CER som dagen før sto på alle brukerkontoer i unionsregisteret.

e) En liste over enhetsidentifikasjoner for alle kvoter, CER og ERU som ble innlevert, med markering av de
enhetene som ble flyttet ut av kontoen de ble innlevert til, og som nå står på personkontoer eller driftsansvarliges
kontoer. Når det gjelder CER og ERU, skal det også angis prosjektnavn, opprinnelsesland og prosjektkode.

f)

En liste over den typen Kyoto-enheter, bortsett fra CER og ERU, som kan stå på brukerkontoer som forvaltes
av en bestemt nasjonal forvalter i samsvar med nr. 1 i vedlegg I.

g) Det samlede antallet CER og ERU som driftsansvarlige i hver medlemsstat har tillatelse til å innlevere for hver
periode i henhold til artikkel 11a nr. 1 i direktiv 2003/87/EF.

h) Gebyrene som de nasjonale forvalterne krever i samsvar med artikkel 76.

3.

EUTL skal 30. april hvert år på sitt offentlige nettsted vise følgende allmenne opplysninger:

a) Den prosentdelen av kvoter som er innlevert i hver medlemsstat i foregående kalenderår, og som ble innlevert
fra den kontoen som de ble tildelt til.

b) Summen av kontrollerte utslipp i hver medlemsstat ført inn for foregående kalenderår som en prosentdel av
summen av kontrollerte utslipp i året før nevnte år.

c) Prosentdelen av overføringstransaksjonenes antall og mengde for alle kvoter og Kyoto-enheter i det foregående
kalenderåret, som hører til kontoer som forvaltes av en bestemt medlemsstat.

d) Prosentdelen av overføringstransaksjonenes antall og mengde for alle kvoter og Kyoto-enheter i det foregående
kalenderåret, mellom kontoer som forvaltes av forskjellige medlemsstater, som hører til kontoer som forvaltes
av en bestemt medlemsstat.

4.

EUTL skal på sitt offentlige nettsted vise følgende opplysninger om hver slutførte transaksjon registrert av EUTL,
1. januar i det femte året etter året for registrering av opplysningene:

a) Kontohaverens navn og identifikasjonskode for opprinnelseskontoen.
(1)

EUT L 316 av 16.11.2006, s. 12.
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b) Kontohaverens navn og identifikasjonskode for mottakerkontoen.
c) Kvoter eller Kyoto-enheter som omfattes av transaksjonen, ordnet etter enhetskode.
d) Transaksjonskode.
e) Dato og tidspunkt for når transaksjonen ble sluttført (mellomeuropeisk tid).
f)

Type transaksjon.

Tilgjengelig informasjon for kontohaverne
5.

Unionsregisteret skal på den delen av sitt nettsted som bare er tilgjengelig for kontohaveren, vise følgende
opplysninger, og ajourføre dem i sanntid:
a) De aktuelle beholdningene av kvoter og Kyoto-enheter, med enhetskoder.
b) En liste over foreslåtte transaksjoner som er innledet av denne kontohaveren, med følgende opplysninger for
hver foreslåtte transaksjon:
i)

elementene i nr. 4,

ii) dato og tidspunkt for når transaksjonen ble foreslått (mellomeuropeisk tid),
iii) gjeldende status for den foreslåtte transaksjonen,
iv) eventuelle svarkoder som er returnert som følge av kontrollene utført av registeret og EUTL.
c) En liste over kvoter eller Kyoto-enheter mottatt av nevnte konto som følge av at transaksjonene er sluttført,
med de opplysningene om hver transaksjon som er angitt i nr. 4.
d) En liste over kvoter eller Kyoto-enheter som er overført fra nevnte konto som følge av at transaksjonene er
sluttført, med de opplysningene om hver transaksjon som er angitt i nr. 4.
Tilgjengelig informasjon for nasjonale forvaltere
6.

Unionsregisteret skal på den delen av sitt nettsted som bare er tilgjengelig for nasjonale forvaltere, vise følgende
opplysninger:
a) Saldoen og transaksjonshistorikken for den sentrale ETS-klareringskontoen, overgangskontoen, Unionens
konto for sletting av kvoter og reservekontoen for innlevering for luftfarten.
b) Kontohavere og godkjente representanter hvis tilgangsrett til kontoer i unionsregisteret er tilbakekalt av en
nasjonal forvalter i samsvar med artikkel 27.
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/41/EF

Nr. 12/739

2016/EØS/12/57

av 6. mai 2009
om innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer
(Omarbeiding)(*)

EUROPAPARLAMENTET OG
EUROPEISKE UNION HAR —

RÅDET

FOR

DEN

5)

Innesluttet bruk av GMM-er bør foregå på en slik måte at
mulige skadevirkninger på menneskers helse og miljøet
begrenses, idet forebygging av uhell og avfallshåndtering
vies den nødvendige oppmerksomhet.

6)

GMM-er som disponeres uten at det finnes egnede
bestemmelser om særlige inneslutningstiltak for å
begrense kontakten med befolkningen og miljøet,
omfattes ikke av virkeområdet for dette direktiv. Andre
fellesskapsregler, for eksempel europaparlaments- og
rådsdirektiv 2001/18/EF av 12. mars 2001 om utsetting
i miljøet av genmodifiserte organismer(5) kan komme til
anvendelse.

7)

Dersom det ved innesluttet bruk i en medlemsstat skjer
utslipp til miljøet av mikroorganismer, kan disse formere
seg og bli spredd over landegrensene og dermed få
konsekvenser for andre medlemsstater.

8)

For å skape en sikker utvikling av bioteknologien i hele
Fellesskapet er det nødvendig å treffe felles tiltak for
vurdering og reduksjon av farer som kan oppstå i alle
arbeidsoperasjoner som medfører innesluttet bruk av
GMM-er, og fastsette egnede bruksvilkår.

9)

Den nøyaktige arten og omfanget av farer i forbindelse
med GMM-er er ennå ikke fullt ut kjent, og de aktuelle
farene må vurderes i hvert enkelt tilfelle. For å kunne
vurdere farene for menneskers helse og miljøet er det
nødvendig å fastsette krav til risikovurdering.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 175 nr. 1,
under henvisning til forslag fra Kommisjonen,
under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske
og sosiale komité(1),
etter å ha rådspurt Regionkomiteen,
etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

Rådsdirektiv 90/219/EØF av 23. april 1990 om innesluttet
bruk av genetisk modifiserte mikroorganismer(3) er
betydelig endret en rekke ganger(4). Ettersom det skal
gjøres flere endringer, bør direktivet omarbeides av
hensyn til klarheten.
I henhold til traktaten skal Fellesskapets tiltak på
miljøområdet bygge på prinsippet om forebyggende tiltak
og blant annet ha som formål å bevare, verne og forbedre
miljøet samt verne menneskers helse.

3)

Tiltak for evaluering og best mulig bruk av bioteknologi
når det gjelder miljøet, er et av de prioriterte områdene
som fellesskapstiltakene bør konsentrere seg om.

4)

Utviklingen av bioteknologi bidrar til økonomisk vekst
i medlemsstatene. Dette innebærer at genmodifiserte
mikroorganismer (GMM-er) vil bli brukt ved
arbeidsoperasjoner av varierende art og omfang.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 125 av 21.5.2009, s. 75, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 157/2011 av 2. desember 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 15 av 15.3.2012, s. 50.
(1) EUT C 162 av 25.6.2008, s. 85.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 21.10.2008 (ennå ikke offentliggjort i EUT)
og rådsbeslutning av 30.3.2009.
(3) EFT L 117 av 8.5.1990, s. 1.
(4) Se vedlegg VI del A.

(5)

EFT L 106 av 17.4.2001, s. 1.
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10) Innesluttet bruk av GMM-er bør klassifiseres i forhold
til den faren de utgjør for menneskers helse og miljøet.
Denne klassifiseringen bør være i henhold til internasjonal
praksis og basert på en risikovurdering.

11) For å sikre et høyt vernenivå skal inneslutningstiltakene
og andre vernetiltak som anvendes på innesluttet bruk,
tilsvare klassifiseringen av den innesluttede bruken. Ved
eventuell usikkerhet bør de egnede inneslutningstiltakene
og andre vernetiltak for den høyeste klassifiseringen
anvendes til mindre strenge tiltak er begrunnet ved hjelp
av relevante data.

12) For all virksomhet som omfatter GMM-er, bør prinsippene
for god mikrobiologisk praksis og godt arbeidervern og
god hygiene få anvendelse i samsvar med relevante deler
av Fellesskapets regelverk.

13) Det bør på de ulike trinnene i arbeidsoperasjonen
anvendes egnede inneslutningstiltak for å kontrollere
utslipp og disponering av materiale fra innesluttet bruk av
GMM-er og for å forebygge uhell.

14) Enhver som for første gang vil begynne med innesluttet
bruk av en GMM i et bestemt anlegg, bør på forhånd
melde fra til vedkommende myndighet slik at denne
kan forsikre seg om at virksomheten kan utføres på det
foreslåtte anlegget på en måte som ikke medfører fare for
menneskers helse og miljøet.

15) Det er likeledes nødvendig å fastlegge egnede
framgangsmåter for i de enkelte tilfeller å melde fra om
spesifikke arbeidsoperasjoner som medfører innesluttet
bruk av GMM‑er, og det skal i den forbindelse tas hensyn
til den aktuelle graden av fare.

16) Ved arbeidsoperasjoner med høy grad av fare bør det
innhentes forhåndstillatelse fra vedkommende myndighet

17) Inneslutningstiltakene og andre vernetiltak som anvendes
på innesluttet bruk, bør revideres jevnlig.

18) Det kan anses som hensiktsmessig å rådspørre
offentligheten om innesluttet bruk av GMM‑er.

19) Personer som arbeider med innesluttet bruk, bør
rådspørres i samsvar med kravene i relevante deler av
Fellesskapets regelverk, særlig europaparlaments- og
rådsdirektiv 2000/54/EF av 18. september 2000 om vern
av arbeidstakere mot fare ved å være utsatt for biologiske
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agenser på arbeidsplassen (sjuende særdirektiv i henhold
til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF)(6).
20) Det bør treffes egnede tiltak for å informere alle personer
som kan bli rammet av uhell, om alle sikkerhetsspørsmål.
21) Det bør utarbeides beredskapsplaner slik at man kan bli i
stand til å reagere effektivt ved uhell.
22) Skulle det skje et uhell, må brukeren omgående melde
fra til vedkommende myndighet og gi de opplysningene
som er nødvendige for å vurdere virkningen av uhellet og
treffe de nødvendige tiltakene.
23) Det er hensiktsmessig at Kommisjonen etter samråd
med medlemsstatene utarbeider en framgangsmåte for
utveksling av opplysninger om uhell, og at Kommisjonen
oppretter et register over slike uhell.
24) Innesluttet bruk av GMM-er bør overvåkes i hele
Fellesskapet, og medlemsstatene bør for dette formål gi
Kommisjonen visse opplysninger.
25) For at GMM-er skal kunne vurderes som ufarlige for
menneskers helse og miljøet bør de oppfylle kriteriene
definert i vedlegg II del B. Med hensyn til utviklingen
innen bioteknologi, arten av kriteriene som skal
utarbeides, og listens begrensede rekkevidde bør Rådet
kunne revidere disse kriteriene som om nødvendig bør
utfylles med en rettledning for å gjøre det enklere å
anvende dem.
26) De tiltakenes som er nødvendige for gjennomføringen av
dette direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet
som er tillagt Kommisjonen(7).
27) Kommisjonen bør særlig gis fullmakt til å vedta de
endringene som er nødvendige for å tilpasse vedlegg II,
III, IV og V til den tekniske utviklingen, og for å tilpasse
vedlegg II del C. Ettersom disse tiltakene er allmenne, og
har som formål å endre ikke-grunnleggende bestemmelser
i dette direktiv, bør de vedtas etter framgangsmåten med
forskriftskomité med kontroll fastsatt i artikkel 5a i
beslutning 1999/468/EF.
28) De nye bestemmelsene som innføres ved dette direktiv,
gjelder bare komitéframgangsmåter. De trenger derfor
ikke å innarbeides av medlemsstatene.
(6)
(7)

EFT L 262 av 17.10.2000, s. 21.
EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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29) Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstatenes
forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i
nasjonal lovgivning av direktivene oppført i vedlegg VI
del B —
VEDTATT DETTE DIREKTIV:
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Artikkel 3
1.
Med forbehold for artikkel 4 nr. 1 får dette direktiv ikke
anvendelse:
a) når genmodifisering er oppnådd ved bruk av de teknikkene/
metodene som er oppført i vedlegg II del A, eller

Artikkel 1
I dette direktiv fastsettes felles tiltak angående innesluttet bruk
av genmodifiserte mikroorganismer for å verne menneskers
helse og miljøet.

Artikkel 2
I dette direktiv menes med:

a) «mikroorganisme» enhver cellulær eller ikke-cellulær
mikrobiologisk enhet som er i stand til å formere seg eller
til å overføre genmateriale, herunder virus, viroider og
dyre- og planteceller i kultur,
b) «genmodifisert
mikroorganisme»
(GMM)
en
mikroorganisme der genmaterialet er endret på en måte som
ikke forekommer ved naturlig formering og/eller naturlig
rekombinasjon; innenfor rammen av denne definisjonen:
i) forekommer genmodifisering i det minste ved bruk av de
teknikkene som er oppført i vedlegg I del A,

ii) anses ikke de teknikkene som er oppført i vedlegg I del B,
å være årsak til genmodifisering,

c) «innesluttet bruk» enhver arbeidsoperasjon der
mikroorganismer genmodifiseres, eller der slike GMM-er
dyrkes, lagres, transporteres, destrueres, disponeres eller
brukes på enhver annen måte, der det brukes særskilte
inneslutningstiltak for å begrense disse mikroorganismenes
kontakt med befolkningen og miljøet og for å sikre disse et
høyt sikkerhetsnivå,
d) «uhell» enhver hendelse som innebærer et betydelig og
utilsiktet utslipp av GMM-er ved innesluttet bruk, og
som kan medføre øyeblikkelig eller påfølgende fare for
menneskers helse eller miljøet,
e) «bruker» enhver fysisk eller juridisk person som er
ansvarlig for innesluttet bruk av GMM-er,
f) «melding» innsending av de opplysningene som kreves, til
vedkommende myndigheter i en medlemsstat.

b) ved innesluttet bruk som omfatter bare typer av GMM-er
som oppfyller kriteriene oppført i vedlegg II del B, der det
fastsettes om de er ufarlige for menneskers helse og miljøet.
Disse GMM-typene skal oppføres i vedlegg II del C.
2. Artikkel 4 nr. 3 og 6 og artikkel 5˗11 får ikke anvendelse
på transport av GMM-er på vei, med jernbane, på innlands
vannveier, til sjøs eller i luften.
3. Dette direktiv får ikke anvendelse på lagring, dyrking,
transport, destruering, disponering eller bruk av GMM-er
som er bragt i omsetning i samsvar med direktiv 2001/18/EF
eller i henhold til andre deler av Fellesskapets regelverk, som
fastsetter en særskilt miljørisikovurdering som tilsvarer den
som er fastsatt i nevnte direktiv, forutsatt at den innesluttede
bruken er i samsvar med eventuelle vilkår for å tillate at
mikroorganismene bringes i omsetning.
Artikkel 4
1. Medlemsstatene skal sørge for at alle egnede tiltak treffes
for å unngå at innesluttet bruk av GMM‑er får skadevirkninger
på menneskers helse og miljøet.
2. For dette formål skal brukeren foreta en vurdering av den
innesluttede bruken med hensyn til de farene for menneskers
helse og miljøet som denne bruken måtte innebære, og skal
som et minimum bruke de vurderingselementene og den
framgangsmåten som er angitt i vedlegg III del A og B.
3. Vurderingen nevnt i nr. 2 skal føre til endelig klassifisering
av innesluttet bruk i fire klasser etter framgangsmåten
angitt i vedlegg III, noe som vil medføre at det fastsettes
inneslutningsnivåer i samsvar med artikkel 5:
Klasse 1:

virksomhet som ikke innebærer fare eller bare
ubetydelig fare, dvs. virksomhet der inneslutning
på nivå 1 er hensiktsmessig for å verne menneskers
helse og miljøet.

Klasse 2:

virksomhet som innebærer liten fare, dvs.
virksomhet der inneslutning på nivå 2 er
hensiktsmessig for å verne menneskers helse og
miljøet.
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virksomhet som innebærer moderat fare,
dvs. virksomhet der inneslutning på nivå 3 er
hensiktsmessig for å verne menneskers helse og
miljøet.
virksomhet som innebærer stor fare, dvs. virksomhet
der inneslutning på nivå 4 er hensiktsmessig for å
verne menneskers helse og miljøet.

4. Dersom det er tvil om hvilken klasse som er
hensiktsmessig for en planlagt innesluttet bruk, skal de
strengeste vernetiltakene anvendes, med mindre tilstrekkelig
bevis, etter avtale med vedkommende myndighet, gjør det
berettiget å anvende mindre strenge tiltak.
5. Vurderingen nevnt i nr. 2 skal særlig ta hensyn til
spørsmålet om sluttbehandling av avfall og avløpsvann. Det
skal eventuelt iverksettes nødvendige sikkerhetstiltak for å
verne menneskers helse og miljøet.
6. En skriftlig redegjørelse for vurderingen nevnt i nr. 2
skal oppbevares av brukeren og skal i egnet form stilles til
rådighet for vedkommende myndighet som et ledd i meldingen
i henhold til artikkel 6, 8 og 9 eller på anmodning.
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Artikkel 7
Etter at det er gitt melding som nevnt i artikkel 6, kan
innesluttet bruk i klasse 1 finne sted uten ytterligere melding.
Brukere av GMM-er i innesluttet bruk i klasse 1 skal oppbevare
redegjørelsen for hver vurdering nevnt i artikkel 4 nr. 6 og
framlegge denne redegjørelsen for vedkommende myndighet
på anmodning.

Artikkel 8
1. Ved første gangs innesluttet bruk og påfølgende innesluttet
bruk i klasse 2 som skal finne sted i anlegg meldt i samsvar med
artikkel 6, skal det gis melding som inneholder opplysningene
oppført i vedlegg V del B.

2. Dersom det tidligere er gitt melding om innesluttet bruk i
klasse 2 eller en høyere klasse i anlegget, og dersom vilkårene
knyttet til tillatelsen er oppfylt, kan innesluttet bruk i klasse 2
finne sted umiddelbart etter den nye meldingen.

Søkeren kan likevel selv be om en avgjørelse om en formell
godkjenning fra vedkommende myndighet. Avgjørelsen må
treffes innen en frist på høyst 45 dager etter meldingen.

Artikkel 5
1. Med mindre vedlegg IV nr. 2 tillater at andre tiltak
anvendes, skal brukeren anvende de alminnelige prinsippene
og den hensiktsmessige inneslutningen og andre vernetiltak
angitt i vedlegg IV som tilsvarer klassen for innesluttet bruk,
slik at arbeidsplassen og miljøet utsettes for det lavest praktisk
mulige nivået av GMM-er og slik at et høyt sikkerhetsnivå er
garantert.
2. Vurderingen nevnt i artikkel 4 nr. 2 og inneslutningstiltak
og andre vernetiltak som anvendes, skal revideres jevnlig, og
straks dersom:
a) inneslutningstiltakene som anvendes, ikke lenger er
tilstrekkelige eller klassen som den innesluttede bruken er
plassert i, ikke lenger er den riktige, eller
b) det er grunn til å anta at vurderingen ikke lenger er
tilfredsstillende, i lys av ny vitenskapelig eller teknisk
kunnskap.
Artikkel 6
Når et anlegg for første gang skal brukes til innesluttet bruk,
har brukeren plikt til å sende vedkommende myndigheter,
før slik bruk påbegynnes, en melding som minst inneholder
opplysningene nevnt i vedlegg V del A.

3. Dersom det tidligere ikke er gitt melding om innesluttet
bruk i klasse 2 eller en høyere klasse i anlegget, kan innesluttet
bruk i klasse 2, forutsatt at vedkommende myndighet ikke har
bestemt noe annet, finne sted 45 dager etter at meldingen nevnt
i nr. 1 er gitt, eller tidligere etter avtale med vedkommende
myndighet.

Artikkel 9
1. Ved første gangs innesluttet bruk og påfølgende innesluttet
bruk i klasse 3 eller klasse 4, som skal foregå i anlegg meldt i
samsvar med artikkel 6, skal det gis melding som inneholder
opplysningene oppført i vedlegg V del C.

2. Innesluttet bruk i klasse 3 eller en høyere klasse kan
ikke finne sted uten forhåndssamtykke fra vedkommende
myndighet, som skal kunngjøre sin avgjørelse skriftlig:

a) senest 45 dager etter at det er gitt ny melding når det gjelder
anlegg som det tidligere er gitt melding om for innesluttet
bruk i klasse 3 eller en høyere klasse, og dersom vilkårene
knyttet til tillatelsen er oppfylt for innesluttet bruk i samme
klasse som den som er planlagt, eller en høyere klasse,
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b) senest 90 dager etter at det er gitt melding i andre tilfeller.
Artikkel 10
1. Medlemsstatene skal utpeke den eller de myndighetene
som skal ha ansvaret for å iverksette de tiltakene som
medlemsstatene vedtar i henhold til dette direktiv, og for å
motta meldingene nevnt i artikkel 6, 8 og 9 samt for å bekrefte
mottak av meldingene.
2. Vedkommende myndigheter skal undersøke om
meldingene er i samsvar med kravene i dette direktiv, om
de oppgitte opplysningene er nøyaktige og fullstendige, om
vurderingen nevnt i artikkel 4 nr. 2 og klassen for innesluttet
bruk er den riktige, og eventuelt om inneslutningstiltakene og
andre vernetiltak, avfallshåndteringen og beredskapstiltakene
er tilstrekkelige.
3.

Om nødvendig kan vedkommende myndighet:

a) anmode brukeren om å gi tilleggsopplysninger eller om
å endre forholdene omkring den planlagte innesluttede
bruken eller endre klassen som den innesluttede bruken er
plassert i. I så fall kan vedkommende myndighet kreve at
den innesluttede bruken ikke påbegynnes dersom den er
planlagt, eller innstilles midlertidig eller avsluttes dersom
den er i gang, til vedkommende myndighet har gitt sitt
samtykke på grunnlag av de mottatte tilleggsopplysningene
eller endringer av forholdene omkring den innesluttede
bruken,
b) begrense det tidsrommet som den innesluttede bruken er
tillatt i, eller fastsette visse særskilte vilkår for den.
4. Ved beregning av fristene nevnt i artikkel 8 og 9 skal det
tidsrommet der vedkommende myndighet:
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2.
Dersom vedkommende myndighet senere mottar
opplysninger som vil kunne få betydelig innvirkning på
farene knyttet til den innesluttede bruken, kan vedkommende
myndighet kreve at brukeren endrer vilkårene for den
innesluttede bruken, innstiller den midlertidig eller avslutter
den.

Artikkel 12
Dersom en medlemsstat finner det hensiktsmessig, kan den
bestemme at offentligheten skal rådspørres om sider ved den
planlagte innesluttede bruken, uten at artikkel 18 berøres.

Artikkel 13
1.
Før innesluttet bruk påbegynnes skal vedkommende
myndigheter sørge for:
a) at det utarbeides en beredskapsplan for innesluttet bruk,
i tilfelle svikt i inneslutningstiltakene umiddelbart eller
senere kan føre til alvorlig fare, for mennesker utenfor
anlegget og/eller for miljøet, unntatt dersom en slik
beredskapsplan er utarbeidet i henhold til andre deler av
Fellesskapets regelverk,
b) at organer og myndigheter som kan bli berørt av uhell, på en
passende måte og uoppfordret mottar opplysninger om slike
beredskapsplaner, herunder de aktuelle sikkerhetstiltakene
som skal iverksettes. Opplysningene skal ajourføres med
regelmessige mellomrom. De skal også offentliggjøres.
2. Som grunnlag for alt nødvendig samråd innenfor rammen
av sine bilaterale forbindelser, skal de berørte medlemsstatene
samtidig stille de samme opplysningene som de har gitt til sine
egne borgere, til rådighet for de andre berørte medlemsstatene.
Artikkel 14

a) venter på tilleggsopplysninger som den har anmodet
melderen om i henhold til nr. 3 bokstav a), eller
b)

foretar en offentlig undersøkelse eller høringer i samsvar
med artikkel 12,

1.
Medlemsstatene skal treffe de tiltakene som er
nødvendige for å sikre at brukeren i tilfelle uhell øyeblikkelig
underretter vedkommende myndighet angitt i artikkel 10, og
gir følgende opplysninger:

a) omstendighetene ved uhellet,

ikke medregnes.
Artikkel 11
1.
Dersom brukeren blir kjent med nye relevante
opplysninger eller endrer den innesluttede bruken på en slik
måte at det vil kunne få betydelig innvirkning på de farene som
er knyttet til den, skal vedkommende myndighet underrettes
hurtigst mulig, og meldingen nevnt i artikkel 6, 8 og 9 skal
endres.

b) identiteten til og mengden av de berørte GMM-ene,

c) alle opplysninger som er nødvendige for å vurdere uhellets
virkninger på befolkningens helse og miljøet,

d) hvilke tiltak som er truffet.
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2. Når det gis opplysninger i henhold til nr. 1, skal
medlemsstatene:

a) sørge for at alle nødvendige tiltak blir truffet og omgående
varsle alle medlemsstater som kan bli berørt av uhellet,

b) om mulig samle inn de opplysningene som er nødvendige
for en fullstendig analyse av uhellet, og eventuelt anbefale
tiltak for å unngå lignende uhell i framtiden og for å
begrense virkningene av dem.

Artikkel 15
1.

Medlemsstatene skal:

a) rådføre seg med andre medlemsstater som kan bli berørt
i tilfelle uhell, om den foreslåtte gjennomføringen av
beredskapsplaner,

b) snarest mulig underrette Kommisjonen om ethvert uhell
innenfor dette direktivs virkeområde og i den forbindelse gi
opplysninger om omstendighetene ved uhellet, identiteten
til og mengden av berørte GMM-er, hvilke beredskapstiltak
som er truffet, og virkningen av dem, samt gi en analyse av
uhellet med anbefalinger for å begrense virkningene og for
å unngå lignende uhell i framtiden.

2. I samråd med medlemsstatene skal Kommisjonen
utarbeide en framgangsmåte for utveksling av opplysninger
i henhold til nr. 1. Den skal dessuten opprette og stille til
rådighet for medlemsstatene et register over uhell som er
inntruffet innenfor dette direktivs virkeområde, med en analyse
av uhellenes årsaker, erfaringene som er høstet, samt tiltakene
som er truffet for å unngå lignende uhell i framtiden.

Artikkel 16
Medlemsstatene skal sørge for at vedkommende myndighet
organiserer inspeksjoner og andre kontrolltiltak for å sikre at
brukerne overholder dette direktiv.

Artikkel 17
1. Medlemsstatene skal ved utgangen av hvert år sende
Kommisjonen en sammendragsrapport om innesluttet bruk i
klasse 3 og klasse 4 som er meldt i vedkommende år i henhold
til artikkel 9, herunder en beskrivelse av, formålet med og
farene ved den innesluttede bruken.

2. Hvert tredje år, og første gang 5. juni 2003, skal
medlemsstatene
sende
en
sammendragsrapport
til
Kommisjonen om sine erfaringer med dette direktiv.
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3. Hvert tredje år, og første gang 5. juni 2004, skal
Kommisjonen offentliggjøre et sammendrag basert på
rapportene nevnt i nr. 2.
4. Kommisjonen kan offentliggjøre allmenne statistiske
opplysninger om gjennomføringen av dette direktiv og
beslektede emner i den grad opplysningene ikke skader en
brukers konkurransemessige stilling.
Artikkel 18
1. Dersom offentliggjøring av opplysninger berører et
eller flere av de forholdene som er nevnt i artikkel 4 nr. 2 i
europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/4/EF av 28. januar
2003 om offentlig tilgang til miljøinformasjon(8), kan melderen
angi hvilke av opplysningene i meldingene i henhold til dette
direktiv som bør behandles fortrolig. Det skal i slike tilfeller gis
en begrunnelse som kan etterprøves.
Etter samråd med melderen skal vedkommende myndighet
avgjøre hvilke opplysninger som skal behandles fortrolig, og
underrette melderen om sin beslutning.
2.
Når følgende opplysninger framlegges i samsvar med
artikkel 6, 8 eller 9, skal de ikke under noen omstendigheter
behandles som fortrolige:
a) de alminnelige egenskapene til GMM-ene, melderens navn
og adresse og bruksstedet,
b) klassen for innesluttet bruk og inneslutningstiltakene,
c) vurderingen av virkninger som kan forutses, særlig
skadelige virkninger på menneskers helse og miljøet.
3.
Kommisjonen og vedkommende myndigheter skal ikke
gi videre til tredjemann opplysninger som i samsvar med nr. 1
annet ledd skal være fortrolige, og som er meldt til dem eller på
annen måte meddelt dem i henhold til dette direktiv, og de skal
verne immaterialrett som er knyttet til de mottatte dataene.
4.
Dersom melderen trekker meldingen tilbake, uansett
årsak, skal vedkommende myndighet respektere opplysningenes
fortrolige karakter.
Artikkel 19
De tiltakene som er nødvendige for å endre ikke-grunnleggende
bestemmelser i dette direktiv, og som omhandler tilpasning
av vedlegg II, III, IV og V til den tekniske utviklingen og
tilpasning av vedlegg II del C, skal vedtas etter framgangsmåten
med forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 20 nr. 2.
(8)
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Artikkel 20
1.

Kommisjonen skal bistås av en komité.

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1˗4 og
artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som
det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.
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Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås
som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i
sammenligningstabellen i vedlegg VII.
Artikkel 22
Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.

3.
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.

Artikkel 23
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF
skal være tre måneder.

Utferdiget i Strasbourg, 6. mai 2009.

Artikkel 21
Direktiv 90/219/EØF, endret ved rettsaktene oppført i
vedlegg VI del A, oppheves uten at det berører medlemsstatenes
forpliktelser angående fristene for innarbeiding i nasjonal
lovgivning av direktivene angitt i vedlegg VI del B.

For Europaparlamentet

For Rådet

H.-G. PÖTTERING

J. KOHOUT

President

Formann
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VEDLEGG I

DEL A
Teknikkene for genmodifisering nevnt i artikkel 2 bokstav b) nr. i) omfatter blant annet:
1.

teknikker med rekombinasjon av nukleinsyre, som omfatter dannelse av nye kombinasjoner av genmateriale
ved at nukleinsyremolekyler produsert på en hvilken som helst måte utenfor en organisme, settes inn i et virus,
bakterieplasmid eller annet vektorsystem, samt at det innføres i en vertsorganisme som de ikke naturlig forekommer
i, men der de er i stand til å fortsette å formere seg,

2.

teknikker som innebærer direkte innføring i en mikroorganisme av arvestoffer som er preparert utenfor
mikroorganismen, herunder mikroinjeksjon, makroinjeksjon og mikroinnkapsling,

3.

cellefusjons- eller hybridiseringsteknikker der levende celler med nye kombinasjoner av genetiske arvestoffer
dannes ved fusjon av to eller flere celler ved hjelp av metoder som ikke forekommer naturlig.

DEL B
Teknikker nevnt i artikkel 2 bokstav b) nr. ii) som ikke anses å medføre genmodifisering, forutsatt at de ikke innebærer
bruk av teknikker med rekombinasjon av nukleinsyremolekyler eller GMM-er laget med andre teknikker/metoder enn
teknikker/metoder som er utelukket i henhold til vedlegg II del A:
1.

befruktning in vitro,

2.

naturlige prosesser som konjugasjon, transduksjon, transformasjon,

3.

polyploid induksjon.

___________
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VEDLEGG II

DEL A
Teknikker eller metoder for genmodifisering som produserer mikroorganismer, og som skal utelukkes fra direktivets
virkeområde, forutsatt at de ikke innebærer bruk av rekombinasjon av nukleinsyremolekyler eller andre GMM-er enn
dem som er produsert ved en eller flere av teknikkene/metodene oppført nedenfor:
1.

mutagenese,

2.

cellefusjon (herunder protoplastfusjon) av prokaryote arter som utveksler genmateriale ved kjente fysiologiske
prosesser,

3.

cellefusjon (herunder protoplastfusjon) av celler fra en hvilken som helst eukaryot art, herunder produksjon av
hybridoma og plantecellefusjoner,

4.

selvkloning som innebærer fjerning av nukleinsyresekvenser fra en celle av en organisme som enten etterfølges
eller ikke etterfølges av gjeninnsetting av hele eller deler av nukleinsyren (eller en syntetisk ekvivalent) med
eller uten forutgående enzymatiske eller mekaniske trinn, i celler av samme art eller i celler av fylogenetisk nært
beslektede arter som kan utveksle genmateriale ved naturlige fysiologiske prosesser der mikroorganismen som
framkommer, sannsynligvis ikke vil forårsake sykdom hos mennesker, dyr eller planter.
Selvkloning kan omfatte bruk av rekombinante vektorer der lang erfaring har vist at de trygt kan brukes i de
aktuelle mikroorganismene.

DEL B
Kriterier for fastsettelse av om GMM-er er ufarlige for menneskers helse og miljøet
Dette vedlegget inneholder en alminnelig beskrivelse av kriteriene for fastsettelse av om typer av GMM-er er ufarlige
for menneskers helse og miljøet og kan oppføres i del C. Vedlegget kan etter framgangsmåten med forskriftskomité
nevnt i artikkel 20 nr. 3 bli utfylt med en rettledning som skal lette anvendelsen av kriteriene og forklaringen av dette
vedlegg.
1.

Innledning

De typene av GMM-er som oppføres i del C etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 20
nr. 2, er unntatt fra dette direktivs virkeområde. GMM‑ene vil bli tilføyd på listen fra sak til sak, og unntaket gjelder
bare for klart identifiserte GMM-er. Unntaket gjelder bare dersom GMM-en brukes på de vilkårene for innesluttet bruk
som er definert i artikkel 2 bokstav c). Det gjelder ikke for utsetting av GMM-er. For at en GMM skal kunne oppføres
i del C, må det bevises at den oppfyller kriteriene nedenfor.
2.

Alminnelige kriterier
2.1. Verifisering/bekreftelse av stammene
Stammens identitet må fastslås nøyaktig. Modifiseringen må være kjent og verifisert.
2.2. Dokumentasjon for at organismen er ufarlig
Det må framlegges dokumentasjon for at organismen er ufarlig.
2.3. Genetisk stabilitet
Dersom eventuell ustabilitet kan redusere sikkerheten, skal det dokumenteres at organismen er stabil.

3.

Særlige kriterier
3.1. Ikke-sykdomsframkallende
GMM-en må ikke kunne framkalle sykdom hos eller skade friske mennesker, planter eller dyr. Ettersom
sykdomsframkallende evne omfatter både genotoksisitet og allergiframkallende evne, må GMM-en være:
3.1.1. Ikke-genotoksisk
GMM-en må ikke medføre økt genotoksisitet som følge av genmodifiseringen, eller være kjent for
sine genotoksiske egenskaper.
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3.1.2. Ikke-allergiframkallende
GMM-en må ikke medføre økt allergiframkallende evne som følge av genmodifiseringen, eller være
et kjent allergen som for eksempel har en allergiframkallende evne som kan sammenlignes, særlig
med den allergiframkallende evnen hos mikroorganismene nevnt i direktiv 2000/54/EF.
3.2. Ingen skadelige tilfeldige agenser
GMM-en må ikke inneholde kjente skadelige tilfeldige agenser, som andre aktive eller latente
mikroorganismer som finnes sammen med eller inne i GMM-en, og som kan skade menneskers helse og
miljøet
3.3. Overføring av genmateriale
Det modifiserte genmaterialet må ikke kunne medføre skade dersom det overføres, og det må ikke være
selvoverførende eller overførbart med en større hyppighet enn andre gener i mottakermikroorganismen eller
foreldremikroorganismen.
3.4. Ufarlig for miljøet i tilfelle av et betydelig og utilsiktet utslipp
GMM-ene må ikke ha umiddelbare eller forsinkede skadevirkninger på miljøet dersom det oppstår et uhell
som medfører et betydelig og utilsiktet utslipp.
GMM-er som ikke oppfyller kriteriene ovenfor, kan ikke oppføres i del C.

DEL C
GMM-typer som oppfyller kriteriene i del B:
… (fastlegges etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 20 nr. 2))

__________
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VEDLEGG III

Prinsipper som skal følges ved vurderingen nevnt i artikkel 4 nr. 2
Dette vedlegget inneholder en alminnelig beskrivelse av de elementene som det skal tas hensyn til, og den framgangsmåten
som skal følges, ved gjennomføringen av vurderingen nevnt i artikkel 4 nr. 2. Vedlegget kan etter framgangsmåten med
forskriftskomité nevnt i artikkel 20 nr. 3, bli utfylt med en rettledning(9) som skal lette anvendelsen av kriteriene og
forklaringen av dette vedlegg, særlig når det gjelder del B.
A. Vurderingselementer
1.

2.

Følgende elementer bør betraktes som potensielt skadelige virkninger:
–

sykdom hos mennesker, herunder allergiframkallende virkninger eller giftvirkninger,

–

sykdom hos dyr eller planter,

–

skadelige virkninger som skyldes at det er umulig å behandle en sykdom eller gi effektiv profylakse,

–

skadelige virkninger som skyldes etablering eller spredning i miljøet,

–

skadelige virkninger som skyldes naturlig overføring av innsatt genmateriale til andre organismer.

Vurderingen nevnt i artikkel 4 nr. 2 bør være basert på følgende elementer:
a) identifisering av alle potensielt skadelige virkninger, særlig dem som er forbundet med:
i)

mottakermikroorganismen,

ii) genmaterialet som er satt inn (som stammer fra donororganismen),
iii) vektoren,
iv) donormikroorganismen (så lenge donormikroorganismen brukes i virksomheten),
v) den GMM-en som framkommer,
b) kjennetegnene ved virksomheten,
c) omfanget av de potensielt skadelige virkningene,
d) sannsynligheten for at de potensielt skadelige virkningene oppstår.
B. Framgangsmåte
3.

Det første trinnet i vurderingsprosessen bør være å kartlegge mottaker- og eventuelt donormikroorganismens
skadelige egenskaper samt skadelige egenskaper forbundet med vektoren eller det innsatte materialet, herunder
enhver endring i mottakerens eksisterende egenskaper.

4.

I alminnelighet er det bare GMM-er med følgende kjennetegn som vil bli betraktet som hensiktsmessige å ta
med i klasse 1, som definert i artikkel 4 nr. 3:
i)

mottaker- eller foreldremikroorganismen vil sannsynligvis ikke forårsake sykdom hos mennesker, dyr
eller planter(10),

ii) vektoren og geninnlegget er av en slik art at de ikke gir GMM-en en fenotype som sannsynligvis vil
forårsake sykdom hos mennesker, dyr eller planter(1), eller som sannsynligvis vil ha skadelige virkninger
for miljøet,
iii) GMM-en vil sannsynligvis ikke forårsake sykdom hos mennesker, dyr eller planter(1) og vil sannsynligvis
ikke ha skadelige virkninger for miljøet.
(9)

Se kommisjonsvedtak 2000/608/EF av 27. september 2000 om veiledende merknader om risikovurdering som omhandlet i
vedlegg III til direktiv 90/219/EØF om innesluttet bruk av genetisk modifiserte mikroorganismer (EFT L 258 av 12.10.2000, s. 43).
(10) Dette vil gjelde bare for dyr og planter i det miljøet som vil kunne bli eksponert.
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5.

For å innhente opplysningene som er nødvendige for å iverksette denne prosessen, kan brukeren først ta hensyn
til relevante deler av Fellesskapets regelverk (særlig direktiv 2000/54/EF). Internasjonale eller nasjonale
klassifiseringsordninger (f.eks. Verdens helseorganisasjon, nasjonale helseinstitutter) og den revisjonen de har
gjennomgått som følge av ny vitenskapelig kunnskap og teknisk utvikling, kan også tas i betraktning.
Disse ordningene gjelder naturlige mikroorganismer, og er som sådanne vanligvis basert på mikroorganismers
evne til å forårsake sykdom hos mennesker, dyr eller planter og på omfanget og overførbarheten av den
sykdommen som sannsynligvis vil bli forårsaket. Direktiv 2000/54/EF klassifiserer mikroorganismer, som
biologiske agenser, i fire fareklasser på grunnlag av potensielle virkninger på et friskt, voksent menneske.
Disse fareklassene kan brukes som en veiledning ved oppdelingen av virksomheten med innesluttet bruk
i de fire fareklassene nevnt i artikkel 4 nr. 3. Brukeren kan også ta hensyn til klassifiseringsordninger for
plante- og dyresykdomsframkallende stoffer (som vanligvis fastsettes på nasjonalt plan). Ovennevnte
klassifiseringsordninger gir bare en foreløpig angivelse av fareklassen for virksomheten og det tilsvarende
settet av inneslutnings- og kontrolltiltak.

6.

Prosessen med kartlegging av fare som gjennomføres i samsvar med nr. 3˗5, bør føre til kartlegging av
farenivået i forbindelse med GMM-en.

7.

Inneslutningstiltak og andre vernetiltak bør deretter velges ut fra farenivået i forbindelse med GMM-ene, og
under hensyn til:
i)

kjennetegnene ved det miljøet som sannsynligvis vil bli eksponert (f.eks. om det i miljøet som sannsynligvis
vil bli eksponert for GMM-ene, finnes kjente biota som kan bli negativt påvirket av mikroorganismene
som brukes i virksomheten med innesluttet bruk),

ii) kjennetegnene ved virksomheten (f.eks. dens omfang og/eller art),
iii) enhver ikke-standardisert arbeidsoperasjon (f.eks. inokulering av GMM-er i dyr, bruk av utstyr som
sannsynligvis kan avgi aerosoler).
Avhengig av hensynet til punkt i)˗iii) for en bestemt virksomhet, kan farenivået i forbindelse med GMM-ene
kartlagt etter nr. 6 øke, minske eller forbli uendret.
8.

Når analysen er utført som beskrevet ovenfor, vil dette til slutt føre til at virksomheten plasseres i en av
klassene beskrevet i artikkel 4 nr. 3.

9.

Den endelige klassifiseringen av den innesluttede bruken bør bekreftes ved en ny gjennomgåelse av den
fullførte vurderingen nevnt i artikkel 4 nr. 2.

_______
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VEDLEGG IV

INNESLUTNINGSTILTAK OG ANDRE VERNETILTAK
Alminnelige prinsipper
1.

Tabellene nedenfor viser de normale minstekravene og tiltakene som er nødvendige for hvert inneslutningsnivå.
Inneslutning oppnås også ved bruk av god arbeidspraksis, opplæring, inneslutningsutstyr og særskilt
anleggsutforming. For all virksomhet som omfatter GMM-er, gjelder prinsippene for god mikrobiologisk praksis
og følgende prinsipper for god sikkerhet og hygiene på arbeidsplassen:
i)

sørg for at arbeidsplassen og miljøet eksponeres for GMM på et så lavt nivå som mulig,

ii)

anvend tekniske kontrolltiltak ved kilden og suppler disse tiltakene med hensiktsmessig vernetøy og
personlig verneutstyr om nødvendig,

iii)

sørg for regelmessig testing og vedlikehold av kontrolltiltak og -utstyr på en hensiktsmessig måte,

iv)

kontroller eventuelt nærvær av levedyktige organismer fra bruken utenfor den primære fysiske inneslutningen,

v)

gi personalet hensiktsmessig opplæring,

vi)

nedsett om nødvendig komiteer eller underkomiteer for biologisk sikkerhet,

vii)

utform og iverksett om nødvendig lokalt praktisk regelverk for personalets sikkerhet,

viii) sett eventuelt opp biologiske faremerker,
ix)

sørg for at personalet har vaske- og dekontamineringsanlegg,

x)

før tilfredsstillende journaler,

xi)

forby spising, drikking, røyking, bruk av kosmetikk eller oppbevaring av mat beregnet på konsum i
arbeidsområdet,

xii)

forby pipettering med munnen,

xiii) sørg eventuelt for skriftlige standardiserte framgangsmåter for å garantere sikkerheten,
xiv) ha effektive desinfeksjonsmidler og særskilte framgangsmåter for desinfisering tilgjengelig i tilfelle
spredning av GMM-er,
xv)
2.

sørg eventuelt for sikker oppbevaring av kontaminert laboratorieutstyr og ‑materialer.

Tabelloverskriftene er veiledende:
Tabell I A viser minstekrav til virksomhet i laboratorier.
Tabell I B viser tillegg til og endringer av tabell I A for virksomhet i veksthus og vekstrom, som omfatter GMM-er.
Tabell I C viser tillegg til og endringer av tabell I A for virksomhet med dyr, som omfatter GMM-er.
Tabell II viser minstekrav for annen virksomhet enn virksomhet i laboratorier.
I visse særtilfeller kan det være nødvendig å anvende en kombinasjon av tiltak fra tabell I A og tabell II på samme
nivå.
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I visse tilfeller kan brukerne, etter avtale med vedkommende myndighet, unnlate å anvende en spesifikasjon for et
bestemt inneslutningsnivå eller kombinere spesifikasjoner fra to forskjellige nivåer.
I disse tabellene betyr «valgfritt» at brukeren kan anvende disse tiltakene i hvert enkelt tilfelle, avhengig av
vurderingen fastsatt i artikkel 4 nr. 2.
3.

Ved gjennomføringen av dette vedlegg kan medlemsstatene i tillegg innarbeide de alminnelige prinsippene i nr. 1
og 2 i følgende tabeller for å sikre at kravene er tydelige.
Tabell I A
Inneslutningstiltak og andre vernetiltak for virksomhet i laboratorier
Spesifikasjoner

Inneslutningsnivåer
1

2

3

4

1 Laboratorium:
isolasjon(1)

Kreves ikke

Kreves ikke

Kreves

Kreves

2 Laboratorium: lufttett
for utgassing

Kreves ikke

Kreves ikke

Kreves

Kreves

Kreves
(arbeidsunderlag)

Kreves
(arbeidsunderlag)

Kreves
Kreves (arbeids(arbeidsunderlag, gulv, tak,
underlag, gulv) vegger)

4 Inngang til laboratorium Kreves ikke
gjennom luftsluse(2)

Kreves ikke

Valgfritt

5 Undertrykk i forhold til Kreves ikke
trykket i de umiddelbare
omgivelsene

Kreves ikke

Kreves, unntatt Kreves
for(3)

6 Laboratoriets avtrekk og Kreves ikke
inntak av luft skal være
HEPA-(4)filtrert

Kreves ikke

Kreves (HEPA
— avtrekk av
luft, unntatt
for(3))

Kreves (HEPA— inntak
og avtrekk av luft(5))

7 Mikrobiologisk
sikkerhetsavlukke

Kreves ikke

Valgfritt

Kreves

Kreves

8 Autoklav

På stedet

I bygningen

I hele
laboratorieområdet(6)

I laboratoriet = med
gjennom-gang

Kreves ikke

Kreves

Kreves

Kreves

Kreves ikke

Kreves

Kreves

Kreves

11 Særlige tiltak for å
Kreves ikke
kontrollere spredning av
aerosoler

Kreves,
reduseres mest
mulig

Kreves, hindres Kreves, hindres

13 Dusj

Kreves ikke

Kreves ikke

Valgfritt

Kreves

14 Vernetøy

Egnet vernetøy

Egnet vernetøy

Egnet vernetøy
og (valgfritt)
fottøy

Fullstendig kles- og
fottøyskift før inngang
og utgang

Utstyr
3 Overflater skal tåle
vann, syrer, alkaliske
stoffer, løsemidler,
desinfeksjonsmidler,
dekontamineringsagenser, og være lette å
rengjøre

Kreves

Arbeidssystem
9 Begrenset adgang
10 Biologisk faremerke på
døren
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Spesifikasjoner
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Inneslutningsnivåer
1

2

3

4

15 Hansker

Kreves ikke

Valgfritt

Kreves

Kreves

18 Effektiv vektorkontroll
(f.eks. for å oppdage
gnagere og insekter)

Valgfritt

Kreves

Kreves

Kreves

Kreves ikke

Kreves ikke

Valgfritt

Kreves

Kreves

Kreves

Kreves

Avfall
19 Inaktivering av GMMer i avløpsvann fra
håndvasker eller avløp
og dusjer og lignende
avløpsvann

20 Inaktivering av GMM-er Valgfritt
i kontaminert materiale
og avfall
Andre tiltak

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

21 Laboratoriet skal ha sitt
eget utstyr

Kreves ikke

Kreves ikke

Valgfritt

Kreves

23 Det skal finnes et
observasjonsvindu eller
lignende innretning slik
at personer i rommet
kan ses

Valgfritt

Valgfritt

Valgfritt

Kreves

Isolasjon = laboratoriet er atskilt fra andre områder i samme bygning eller ligger i en egen bygning.
Luftsluse = inngang må skje gjennom en luftsluse som er et kammer isolert fra laboratoriet. Den rene siden av luftslusen må
være atskilt fra den begrensede siden ved en garderobe eller dusjer og helst med forriglede dører.
Virksomhet der overføring ikke skjer gjennom luft.
HEPA = absolutt filter.
Dersom det brukes virus som ikke fanges opp av HEPA-filtre, er det nødvendig med ytterligere krav til avtrekk av luft.
Med validerte framgangsmåter som muliggjør sikker overføring av materiale til en autoklav utenfor laboratoriet, og som gir
et tilsvarende vernenivå.

Tabell I B
Inneslutningstiltak og andre vernetiltak for veksthus og vekstrom
Med «veksthus» og «vekstrom» menes en konstruksjon med vegger, et tak og et gulv som er utformet for og
hovedsakelig brukes til å dyrke planter i et kontrollert og beskyttet miljø.
Alle bestemmelser i tabell I A får anvendelse med følgende tillegg/endringer:
Spesifikasjoner

Inneslutningsnivåer
1

2

3

4

Bygning
1 Veksthus: permanent
konstruksjon(1)

Kreves ikke

Kreves

Kreves

Kreves

3 Inngang gjennom et eget Kreves ikke
rom med to forriglede
dører

Valgfritt

Valgfritt

Kreves

4 Kontroll med
Valgfritt
kontaminert avløpsvann

Redusere(2)
avløpsvann
mest mulig

Hindre
avløpsvann

Hindre avløpsvann

Utstyr
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Inneslutningsnivåer

Spesifikasjoner

1

2

3

4

Arbeidssystem

(1)
()
2

6 Tiltak for å bekjempe
Kreves
uønskede arter, f.eks.
insekter, gnagere, leddyr

Kreves

Kreves

Kreves

7 Framgangsmåter for
Redusere
overføring av levende
spredning mest
materiale mellom
mulig
veksthuset/vekstrommet,
verne-konstruksjon
og laboratorium skal
kontrollere spredning av
GMM-er

Redusere
spredning mest
mulig

Hindre
spredning

Hindre spredning

Veksthuset skal bestå av en permanent konstruksjon dekket av et ubrutt vanntett tak, plassert på et sted med skråning som
hindrer inntrenging av overflatevann, og med selvlukkende, låsbare dører.
I tilfeller der overføring kan skje gjennom bakken.

Tabell I C
Inneslutningstiltak og andre vernetiltak for virksomhet i dyreenheter
Alle bestemmelser i tabell I A får anvendelse med følgende tillegg/endringer:

Spesifikasjoner

Inneslutningsnivåer
1

2

3

4

Anlegg

(1)
()
2

(3)

1 Isolasjon av dyreenhet(1)

Valgfritt

Kreves

Kreves

Kreves

2 Anlegg beregnet på dyr(2)
atskilt med låsbare dører

Valgfritt

Kreves

Kreves

Kreves

3 Anlegg beregnet på dyr,
konstruert for å lette
dekontaminering (vanntett,
lett vaskbart materiale (bur,
osv.))

Valgfritt

Valgfritt

Kreves

Kreves

4 Gulv og/eller vegger som er
lett vaskbare

Valgfritt

Kreves
(gulv)

Kreves (gulv
og vegger)

Kreves (gulv og vegger)

5 Dyr oppbevares i egnede
inneslutningsanlegg, f.eks.
bur, inngjerding eller
akvarium

Valgfritt

Valgfritt

Valgfritt

Valgfritt

6 Filtre på isolatorer eller
isolerte rom(3)

Kreves ikke

Valgfritt

Kreves

Kreves

Dyreenhet: en bygning, eller et atskilt område innenfor en bygning, som inneholder anlegg og andre arealer, f.eks. garderober,
dusjer, autoklaver, matlagringsområder osv.
Anlegg beregnet på dyr: et anlegg som normalt brukes til å huse avls- eller forsøksdyr, eller som brukes til gjennomføring av
mindre kirurgiske inngrep.
Isolatorer: gjennomsiktige kasser der små dyr oppbevares innenfor eller utenfor et bur; for store dyr kan det være mer
hensiktsmessig med isolerte rom.
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Tabell II
Inneslutningstiltak og andre vernetiltak for annen virksomhet
Spesifikasjoner

Inneslutningsnivåer
1

2

3

4

Allment
1 Levedyktige mikroValgfritt
organismer skal
innesluttes i et system
som skiller prosessen fra
miljøet (lukket system)

Kreves

Kreves

Kreves

2 Kontroll med
gassutslipp fra det
lukkede systemet

Kreves ikke

Kreves,
redusere
spredning mest
mulig

Kreves, hindre
spredning

Kreves, hindre
spredning

3 Kontroll med aerosoler
under prøvetaking,
tilførsel av materiale til
et lukket system eller
overføring av materiale
til et annet lukket
system

Valgfritt

Kreves,
redusere
spredning mest
mulig

Kreves, hindre
spredning

Kreves, hindre
spredning

4 Inaktivering av flytende
medier i bulk før
fjerning fra det lukkede
systemet

Valgfritt

Kreves, med
validerte
metoder

Kreves, med
validerte
metoder

Kreves, med validerte
metoder

5 Forseglinger skal være
utformet slik at utslipp
reduseres mest mulig
eller hindres

Ingen særskilte
krav

Redusere
spredning mest
mulig

Hindre
spredning

Hindre spredning

6 Den kontrollerte sonen
skal være utformet på
en slik måte at den ved
overløp fra det lukkede
systemet kan fange opp
hele innholdet derfra

Valgfritt

Valgfritt

Kreves

Kreves

7 Den kontrollerte sonen
skal kunne forsegles for
å muliggjøre utgassing

Kreves ikke

Valgfritt

Valgfritt

Kreves

8 Inngang gjennom
luftsluse

Kreves ikke

Kreves ikke

Valgfritt

Kreves

9 Overflater skal tåle
vann, syrer, alkaliske
stoffer, løsemidler,
desinfeksjonsmidler,
dekontamineringsagenser, og være lette å
rengjøre

Kreves
(eventuelt
arbeidsunderlag)

Kreves
(eventuelt
arbeidsunderlag)

Kreves
Kreves (arbeids(eventuelt
underlag, gulv, tak,
arbeidsvegger)
underlag, gulv)

10 Særskilte tiltak for
tilstrekkelig ventilering
av den kontrollerte
sonen for å redusere
luftkontaminering mest
mulig

Valgfritt

Valgfritt

Valgfritt

Kreves

11 Den kontrollerte
sonen skal ha
undertrykk i forhold
til de umiddelbare
omgivelsene

Kreves ikke

Kreves ikke

Valgfritt

Kreves

Utstyr
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Inneslutningsnivåer
1

12 Den kontrollerte sonens Kreves ikke
avtrekk og inntak av luft
skal være HEPA-filtrert

2

3

4

Kreves ikke

Kreves (avtrekk Kreves (inntak og
av luft, valgfritt avtrekk av luft)
for inntak av
luft)

Arbeidssystem
13 Lukkede systemer skal
være plassert innenfor
en kontrollert sone

Kreves ikke

Valgfritt

Kreves

Kreves

14 Bare utpekt personale
skal ha adgang

Kreves ikke

Kreves

Kreves

Kreves

15 Biologisk faremerke
skal være oppslått

Kreves ikke

Kreves

Kreves

Kreves

17 Personalet skal dusje
før de forlater den
kontrollerte sonen

Kreves ikke

Kreves ikke

Valgfritt

Kreves

18 Personalet skal bruke
vernetøy

Kreves
(arbeidstøy)

Kreves
(arbeidstøy)

Kreves

Fullstendig omkledning
før utgang og inngang

Kreves ikke

Kreves ikke

Valgfritt

Kreves

Kreves, med
validerte
metoder

Kreves, med
validerte
metoder

Kreves, med validerte
metoder

Avfall
22

Inaktivering av
GMM-er i avløpsvann
fra håndvasker og
dusjer eller lignende
avløpsvann

23 Inaktivering av GMM- Valgfritt
er i kontaminert
materiale og avfall, også
i prosesspillvann før
endelig uttømming
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VEDLEGG V

Opplysninger som skal gis i meldingen nevnt i artikkel 6, 8 and 9

DEL A
Opplysninger som skal gis i meldingen nevnt i artikkel 6:
–

navn på bruker(e), herunder dem som er ansvarlige for tilsyn og sikkerhet,

–

opplysninger om opplæring og kvalifikasjoner hos de personene som er ansvarlige for tilsyn og sikkerhet,

–

nærmere opplysninger om eventuelle komiteer eller underkomiteer for biologisk sikkerhet,

–

adresse til og allmenn beskrivelse av anlegget,

–

en beskrivelse av typen arbeid som skal utføres,

–

klassen for innesluttet bruk,

–

et sammendrag av farevurderingen nevnt i artikkel 4 nr. 2, og opplysninger om avfallshåndtering (bare for
innesluttet bruk i klasse 1).

DEL B
Opplysninger som skal gis i meldingen nevnt i artikkel 8:
–

dato for innsending av meldingen nevnt i artikkel 6,

–

navn på personene med ansvar for tilsyn og sikkerhet og opplysninger om deres opplæring og kvalifikasjoner,

–

den eller de mottaker-, donor- og/eller foreldreorganismene som er brukt, og eventuelt det eller de
vertvektorsystemene som er brukt,

–

opprinnelsen til og planlagt(e) funksjon(er) for genmaterialet som inngår i modifiseringen(e),

–

GMM-ens identitet og egenskaper,

–

formålet med den innesluttede bruken, herunder de forventede resultatene,

–

omtrent hvor store kulturvolumer som skal brukes,

–

en beskrivelse av inneslutningstiltakene og andre vernetiltak som vil bli anvendt, herunder opplysninger om
avfallshåndtering, blant annet om avfall som vil bli produsert, behandlingen av det, den endelige formen og
bestemmelsessted,

–

et sammendrag av vurderingen nevnt i artikkel 4 nr. 2,

–

opplysninger som vedkommende myndighet trenger for å vurdere beredskapsplaner, dersom slike kreves etter
artikkel 13 nr. 1.

DEL C
Opplysninger som skal gis i meldingen nevnt i artikkel 9:
a) –
–
b) –

dato for innsending av meldingen nevnt i artikkel 6,
navn på personene med ansvar for tilsyn og sikkerhet og opplysninger om deres opplæring og kvalifikasjoner,
mottaker- eller foreldreorganismen(e) som skal brukes,

–

det eller de vertvektorsystemene som skal brukes (eventuelt),

–

opprinnelsen til og planlagt(e) funksjon(er) for genmaterialet som inngår i modifiseringen(e),
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–

GMM-ens identitet og egenskaper,

–

de kulturvolumene som skal brukes,

c) –

en beskrivelse av inneslutningstiltakene og andre vernetiltak som vil bli anvendt, herunder opplysninger om
avfallshåndtering, blant annet om avfallstyper og -former som vil bli produsert, behandlingen av dem, den
endelige formen og bestemmelsessted,

–

formålet med den innesluttede bruken, herunder de forventede resultatene,

–

en beskrivelse av anleggets avdelinger,

d) opplysninger om planer for forebygging av uhell og om eventuelle beredskapsplaner:
–

særlige farer som skyldes anleggsstedet,

–

anvendte forebyggende tiltak, f.eks. sikkerhetsutstyr, alarmsystemer og inneslutningsmetoder,

–

framgangsmåter og planer for kontroll av at inneslutningstiltakene fortsatt er effektive,

–

en beskrivelse av opplysningene som gis til arbeidstakerne,

–

opplysninger som vedkommende myndighet trenger for å vurdere beredskapsplaner, dersom slike kreves etter
artikkel 13 nr. 1,

e) en kopi av vurderingen nevnt i artikkel 4 nr. 2.

_________
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VEDLEGG VI

DEL A
Opphevet direktiv med liste over endringsdirektiver
(som nevnt i artikkel 21)
Rådsdirektiv 90/219/EØF
(EFT L 117 av 8.5.1990, s. 1)
Kommisjonsdirektiv 94/51/EF
(EFT L 297 av 18.11.1994, s. 29)
Rådsdirektiv 98/81/EF
(EFT L 330 av 5.12.1998, s. 13)
Rådsvedtak 2001/204/EF
(EFT L 73 av 15.3.2001, s. 32)
Europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 1882/2003
(EFT L 284 av 31.10.2003, s. 1)

bare vedlegg III nr. 19

DEL B
Tidsfrister for innarbeiding i nasjonal lovgivning
(som nevnt i artikkel 21)

Direktiv

Frist for innarbeiding

90/219/EØF

23. oktober 1991

94/51/EF

30. april 1995

98/81/EF

5. juni 2000
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VEDLEGG VII

SAMMENLIGNINGSTABELL
Direktiv 90/219/EØF

Dette direktiv

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikkel 2

Artikkel 2

Artikkel 3 innledende tekst

Artikkel 3 nr. 1 innledende tekst

Artikkel 3 første strekpunkt

Artikkel 3 nr. 1 bokstav a)

Artikkel 3 annet strekpunkt

Artikkel 3 nr. 1 bokstav b)

Artikkel 4 første ledd

Artikkel 3 nr. 2

Artikkel 4 annet ledd

Artikkel 3 nr. 3

Artikkel 5

Artikkel 4

Artikkel 6

Artikkel 5

Artikkel 7

Artikkel 6

Artikkel 8

Artikkel 7

Artikkel 9

Artikkel 8

Artikkel 10

Artikkel 9

Artikkel 11 nr. 1, 2 og 3

Artikkel 10 nr. 1, 2 og 3

Artikkel 11 nr. 4 innledende tekst

Artikkel 10 nr. 4 innledende tekst

Artikkel 11 nr. 4 første strekpunkt

Artikkel 10 nr. 4 bokstav a)

Artikkel 11 nr. 4 annet strekpunkt

Artikkel 10 nr. 4 bokstav b)

Artikkel 12 første ledd

Artikkel 11 nr. 1

Artikkel 12 annet ledd

Artikkel 11 nr. 2

Artikkel 13

Artikkel 12

Artikkel 14 første ledd

Artikkel 13 nr. 1

Artikkel 14 annet ledd

Artikkel 13 nr. 2

Artikkel 15 nr. 1 innledende tekst

Artikkel 14 nr. 1 innledende tekst

Artikkel 15 nr. 1 første strekpunkt

Artikkel 14 nr. 1 bokstav a)

Artikkel 15 nr. 1 annet strekpunkt

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b)

Artikkel 15 nr. 1 tredje strekpunkt

Artikkel 14 nr. 1 bokstav c)

Artikkel 15 nr. 1 fjerde strekpunkt

Artikkel 14 nr. 1 bokstav d)

Artikkel 15 nr. 2 innledende tekst

Artikkel 14 nr. 2 innledende tekst

Artikkel 15 nr. 2 første strekpunkt

Artikkel 14 nr. 2 bokstav a)

Artikkel 15 nr. 2 annet strekpunkt

Artikkel 14 nr. 2 bokstav b)

Artikkel 16

Artikkel 15

Artikkel 17

Artikkel 16

Artikkel 18

Artikkel 17

Artikkel 19 nr. 1

Artikkel 18 nr. 1 første ledd

Artikkel 19 nr. 2

Artikkel 18 nr. 1 annet ledd

Artikkel 19 nr. 3 innledende tekst

Artikkel 18 nr. 2 innledende tekst

Artikkel 19 nr. 3 første strekpunkt

Artikkel 18 nr. 2 bokstav a)

Artikkel 19 nr. 3 annet strekpunkt

Artikkel 18 nr. 2 bokstav b)

Artikkel 19 nr. 3 tredje strekpunkt

Artikkel 18 nr. 2 bokstav c)

Artikkel 19 nr. 4

Artikkel 18 nr. 3

Artikkel 19 nr. 5

Artikkel 18 nr. 4

Artikkel 20

Artikkel 19
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Artikkel 20a

—

Artikkel 21 nr. 1

Artikkel 20 nr. 1

Artikkel 21 nr. 2 første ledd

Artikkel 20 nr. 2 og 3 første ledd

Artikkel 21 nr. 2 annet ledd

Artikkel 20 nr. 3 annet ledd

Artikkel 21 nr. 3

—

Artikkel 22

—

—

Artikkel 21

—

Artikkel 22

Artikkel 23

Artikkel 23

Vedlegg I˗V

Vedlegg I˗V

—

Vedlegg VI

—

Vedlegg VII
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2016/EØS/12/58

KOMMISJONSBESLUTNING
av 30. november 2010
om fastsettelse av et spørreskjema som skal brukes til å rapportere om gjennomføringen av
europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/76/EF om forbrenning av avfall
[meddelt under nummer K(2010) 8279]
(2010/731/EU)(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

Artikkel 1
1. Medlemsstatene skal bruke spørreskjemaet fastsatt i
vedlegget til å rapportere om gjennomføringen av direktiv
2000/76/EF.

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv
2000/76/EF av 4. desember 2000 om forbrenning av avfall(1),
særlig artikkel 15, og

2. Rapportene som skal framlegges, skal omfatte tidsrommet
fra 1. januar 2009 til 31. desember 2011.

og ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

Et første spørreskjema til bruk ved rapportering om
gjennomføringen av direktiv 2000/76/EF om forbrenning
av avfall ble fastsatt ved kommisjonsvedtak 2006/329/
EF(2). Dette spørreskjemaet gjaldt rapporteringsperioden
2006–2008.

Artikkel 2
Vedtak 2006/329/EF oppheves.
Artikkel 3

På bakgrunn av de erfaringene som er gjort ved
gjennomføringen av direktiv 2000/76/EF og bruken
av det første spørreskjemaet, bør det fastsettes et nytt
spørreskjema for perioden 2009‑2011. Av hensyn til
klarheten bør vedtak 2006/329/EF erstattes.

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 30. november 2010.

Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 6 i rådsdirektiv
91/692/EØF av 23. desember 1991 om standardisering
og rasjonalisering med hensyn til rapporter om
gjennomføring av enkelte miljødirektiver(3) —

For Kommisjonen
Janez POTOČNIK
Medlem av Kommisjonen
______

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 315 av 1.12.2010, s. 38, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 158/2011 av 2. desember 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 15 av 15.3.2012, s. 51.
(1) EFT L 332 av 28.12.2000, s. 91.
(2) EUT L 121 av 6.5.2006, s. 38.
(3) EFT L 377 av 31.12.1991, s. 48.
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VEDLEGG

SPØRRESKJEMA OM GJENNOMFØRINGEN AV EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV
2000/76/EF OM FORBRENNING AV AVFALL
Generelle merknader:
Dette spørreskjemaet, som er det andre i tilknytning til direktiv 2000/76/EF, omfatter perioden 2009‑2011. På bakgrunn
av de erfaringene som er gjort ved gjennomføringen av direktivet, og de opplysningene som allerede er innhentet ved
hjelp av det første spørreskjemaet, omfatter dette spørreskjemaet hovedsakelig de endringene som er innført, og de
framskrittene som medlemsstatene har gjort i forbindelse med den faktiske gjennomføringen av direktivet.
For å sikre kontinuitet og for at det skal kunne foretas direkte sammenligninger med tidligere svar, innebærer dette
spørreskjemaet ingen endringer av den allmenne metoden angitt i vedtak 2006/329/EF. I tilfeller der spørsmålene
svarer til dem i det forrige spørreskjemaet, kan det vises til de tidligere svarene dersom situasjonen er uendret. Dersom
situasjonen har endret seg, skal dette beskrives i et nytt svar.
Som med det første spørreskjemaet har Kommisjonen til hensikt å benytte plattformen ReportNet (eller eventuelt
etterfølgende plattform) for å gi medlemsstatene tilgang til et elektronisk rapporteringsverktøy som er basert på
dette spørreskjemaet. Kommisjonen anbefaler derfor sterkt at denne plattformen benyttes for å oppfylle dette
rapporteringskravet, med henblikk på å redusere de administrative byrdene og forenkle analysen av svarene.
1.

Antall anlegg og tillatelser

1.1. Gi følgende opplysninger om antall anlegg (fordelt på avfallsforbrenningsanlegg og samforbrenningsanlegg)
som omfattes av direktiv 2000/76/EF, og om deres tillatelser og tillatte kapasitet:
a) antall anlegg,
b) antall tillatelser utstedt i henhold til artikkel 4 nr. 1,
c) antall anlegg som gjenvinner varmen som produseres under forbrenningsprosessen,
d) samlet tillatt avfallsforbrenningskapasitet (tonn per år) (frivillig).
1.2. Sett opp en liste over alle anlegg som omfattes av direktiv 2000/76/EF, med angivelse av følgende opplysninger
for hvert anlegg med en kapasitet på mer enn to tonn per time:
a) om det er et avfallsforbrenningsanlegg eller et samforbrenningsanlegg og, for sistnevnte, typen av anlegg
(sementovn, forbrenningsanlegg eller annet industrianlegg som ikke omfattes av nr. II.1 eller II.2 i vedlegg II
til direktiv 2000/76/EF),
b) for forbrenningsanlegg for kommunalt fast avfall som driver gjenvinningsvirksomhet som omfattes av
punkt R1 i vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF(4): anleggets energieffektivitet
beregnet med formelen angitt i fotnoten til punkt R1 i vedlegg II til direktiv 2008/98/EF.
2.

Beskriv eventuelle problemer med definisjonene i artikkel 3 som har oppstått i forbindelse med gjennomføringen
av direktiv 2000/76/EF. Gi nærmere opplysninger om hver definisjon som det er funnet problemer med.

3.

Er det gitt tillatelse til mobile anlegg i henhold til direktiv 2000/76/EF?

4.

Oppgi hvilke kategorier av avfall som er blitt samforbrent, fordelt på type samforbrenningsanlegg (sementovner,
forbrenningsanlegg, andre industrianlegg som ikke omfattes av nr. II.1 eller II.2 i vedlegg II).
Oppgi kodene fra Den europeiske avfallskatalog (frivillig).
Oppgi den tillatte samforbrenningskapasiteten på disse anleggene (frivillig).

5.

Hvor mange samforbrenningsanlegg omfattes av utslippsgrenseverdiene fastsatt i vedlegg V til direktiv 200/76/
EF (dvs. ved samforbrenning av ubehandlet kommunalt avfall eller dersom mer enn 40 % av varmeproduksjonen
stammer fra forbrenning av farlig avfall)?

6.

Hvilke bestemmelser inngår i framgangsmåten for å gi tillatelse med hensyn til
a) å identifisere de mengdene og de kategoriene av farlig avfall som kan behandles?
b) minste og største gjennomstrømningsmasse av farlig avfall som skal behandles?
c) tillatte brennverdier for farlig avfall?

(4)

EUT L 312 av 22.11.2008, s. 3.
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d) begrensninger når det gjelder innhold av forurensende stoffer som PCB, PCP, klor, fluor, svovel og
tungmetaller?
7.

Hvilke avfallstyper er ansett som «ikke hensiktsmessige» i forbindelse med uttak av representative prøver?

8.

Med hensyn til forbrenningsgassens oppholdstid og temperatur i henhold til artikkel 6 nr. 1 og 2 i direktiv
2000/76/EF, er det gitt noen tillatelser til å avvike fra disse driftsvilkårene i samsvar med artikkel 6 nr. 4? Dersom
svaret er ja, oppgi følgende:
a) Hvor mange tillatelser er gitt?
b) Dersom opplysningene foreligger, oppgi begrunnelsen for unntakene i en rekke representative tilfeller, samt
følgende opplysninger:
i)

anleggets kapasitet,

ii) om det dreier seg om et eksisterende anlegg som definert i artikkel 3 nr. 6, eller et nytt anlegg,
iii) hvilken type avfall som forbrennes,
iv) hvordan det sikres at restmengdene som produseres, og deres innhold av forurensende organiske stoffer,
ikke overskrider de nivåene som er fastsatt for anlegg som ikke er gitt unntak,
v) driftsvilkårene fastsatt i tillatelsen,
vi) utslippsgrenseverdiene som anlegget skal oppfylle.
9.

Hvilke tiltak er iverksatt for avfallsforbrenningsanlegg (i tillegg til rapporten som eventuelt kreves i
henhold til artikkel 12 nr. 2) for å sikre at anleggene utformes, utstyres, bygges og drives på en slik måte at
utslippsgrenseverdiene fastsatt i vedlegg V til direktiv 2000/76/EF ikke overskrides?

10.

Hvilke tiltak er iverksatt for samforbrenningsanlegg (i tillegg til rapporten som eventuelt kreves i henhold
til artikkel 12 nr. 2) for å sikre at anleggene utformes, utstyres, bygges og drives på en slik måte at
utslippsgrenseverdiene fastsatt i vedlegg V til direktiv 2000/76/EF ikke overskrides?

11.

Er det for sementovner som samforbrenner avfall gitt unntak fra grenseverdiene for utslipp av NOx, støv, SO2
eller TOC i samsvar med vedlegg II nr. 1? Dersom svaret er ja, oppgi følgende:
a) Hvor mange unntak er gitt?
b) Dersom opplysningene foreligger, oppgi begrunnelsen for unntakene i en rekke representative tilfeller, samt
følgende opplysninger:
i)

anleggets kapasitet,

ii) om det dreier seg om et eksisterende eller et nytt anlegg (idet det tas hensyn til artikkel 20 nr. 3 i direktiv
2000/76/EF),
iii) hvilken type avfall som samforbrennes,
iv) utslippsgrenseverdiene som anleggene skal oppfylle,
v) driftsvilkårene fastsatt i tillatelsen.
12.

Er det for utslipp til luft fra avfallsforbrennings- og samforbrenningsanlegg blitt fastsatt grenseverdier ut over
dem som er fastsatt i henholdsvis vedlegg II eller V? Dersom svaret er ja, og dersom opplysningene foreligger,
oppgi følgende:
a) hvilke anlegg disse verdiene gjelder for, dvs. avfallsforbrennings- eller samforbrenningsanlegg, for
sistnevnte med angivelse av typen anlegg,
b) hvilke av disse anleggene som er «nye», og hvilke som er «eksisterende»,
c) de forurensende stoffene som grenseverdiene gjelder for, og de fastsatte grenseverdiene,
d) hvorfor disse grenseverdiene anvendes,
e) hvordan utslipp av disse forurensende stoffene overvåkes (fortløpende eller ikke fortløpende, for sistnevnte
med angivelse av hyppighet).

13.

For de forurensende stoffene oppført i vedlegg IV til direktiv 2000/76/EF, hvordan fastsettes utslippsgrenseverdiene
for utslipp til vannmiljøet av spillvann fra renseutstyr for røykgass? Angi i hvilke tilfeller utslippsgrenseverdiene
fastsatt for disse forurensende stoffene avviker fra dem som er angitt i vedlegg IV.
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14.

Dersom det er fastsatt utslippsgrenseverdier for andre forurensende stoffer som slippes ut i vann enn dem som er
fastsatt i vedlegg IV:
a) Hvilke anlegg gjelder grenseverdiene for (dvs. avfallsforbrennings- eller samforbrenningsanlegg, «nye»
eller «eksisterende»)?
b) Hvilke forurensende stoffer gjelder de for, og hva er de fastsatte grenseverdiene?
c) Hvorfor anvendes disse grenseverdiene?

15.

Hvilke driftsparametrer (pH, temperatur, strømningshastighet osv.) inngår i framgangsmåten for å gi tillatelse til
utslipp av spillvann?

16.

Hvilke bestemmelser er fastsatt for å sikre vern av jord, overflatevann eller grunnvann i samsvar med artikkel 8
nr. 7?

17.

Hvilke kriterier brukes for å sikre at lagringskapasiteten er tilstrekkelig til at vannet om nødvendig kan analyseres
og behandles før det slippes ut?

18.

Hvilke bestemmelser er i alminnelighet fastsatt for at restene fra avfallsforbrennings- og samforbrenningsanlegg
skal bli så små og så lite skadelige som mulig?

19.

Er de kravene som er fastsatt i tillatelsen med hensyn til måling av luftforurensende stoffer og driftsparametrer,
identiske med dem som er fastsatt i artikkel 11 nr. 2? Dersom svaret er nei, gi nærmere opplysninger om følgende:
a) begrunnelse for å avvike fra artikkel 11 nr. 2, med henvisning til unntaksmulighetene nevnt i artikkel 11
nr. 4˗7,
b) de berørte forurensende stoffene eller parametrene og de målingene som kreves.

20.

Er de kravene som er fastsatt i tillatelsen med hensyn til måling av vannforurensende stoffer, identiske med dem
som er fastsatt i artikkel 11 nr. 14 og 15? Dersom svaret er nei, gi nærmere opplysninger om følgende:
a) begrunnelse for å avvike fra artikkel 11 nr. 14 og 15,
b) de berørte forurensende stoffene eller parametrene og de målingene som kreves.

21.

Hvilke bestemmelser inngår i framgangsmåten for å gi tillatelse med henblikk på å sikre overholdelse av følgende
bestemmelser om utslipp til luft:
a) artikkel 11 nr. 8,
b) artikkel 11 nr. 9,
c) artikkel 11 nr. 11,
d) artikkel 11 nr. 12,
e) overholdelsesordningen fastsatt i artikkel 11 nr. 10.

22.

Hvilke bestemmelser inngår i framgangsmåten for å gi tillatelse med henblikk på å sikre overholdelse av følgende
bestemmelser om utslipp til vann:
a) artikkel 11 nr. 9,
b) overholdelsesordningen fastsatt i artikkel 11 nr. 16.

23.

Beskriv eventuelle offisielle retningslinjer som er utarbeidet for å fastsette validerte døgngjennomsnittsverdier
for utslipp (artikkel 11 nr. 11)? Gi om mulig en lenke til en nettadresse.

24.

Hva er framgangsmåten for å underrette vedkommende myndighet dersom en utslippsgrenseverdi overskrides?

25.

Hvilke ordninger er innført for å sikre offentlighetens deltaking i framgangsmåten for å gi tillatelse (nye og/eller
ajourførte tillatelser)? Gi nærmere opplysninger om minst følgende:
a) hvilken myndighet som har ansvar for å gjøre søknaden om tillatelse offentlig tilgjengelig,
b) innenfor hvilket tidsrom offentligheten kan uttale seg,
c) hvilken myndighet som har ansvar for å offentliggjøre den endelige beslutningen.

26.

Med hensyn til tilgjengeligheten av opplysninger under framgangsmåten for å gi tillatelse:
a) Finnes det opplysninger om miljømessige sider i forbindelse med søknaden, beslutningsprosessen og den
etterfølgende tillatelsen som ikke er offentlig tilgjengelige, eller som bare er delvis tilgjengelige? Dersom
svaret er ja, oppgi hvilke opplysninger.
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b) Dersom disse opplysningene er tilgjengelige eller delvis tilgjengelige, oppgi om tilgangen er gratis. Dersom
dette ikke er tilfellet, oppgi størrelsen på gebyret og under hvilke omstendigheter det kreves.
27.

Hvilke bestemmelser er fastsatt for avfallsforbrenningsanlegg og samforbrenningsanlegg med en nominell
kapasitet på to tonn eller mer per time for å kreve at en driftsansvarlig framlegger en årsrapport om driften og
overvåkingen av anlegget for vedkommende myndighet?

28.

Dersom det framlegges en årsrapport,
a) hvilke opplysninger inneholder den?
b) hvordan kan offentligheten få tilgang til den?

29.

Hvordan underrettes offentligheten om avfallsforbrennings- eller samforbrenningsanlegg med en nominell
kapasitet på under to tonn per time?

30.

Hvilke bestemmelser inneholder tillatelsen om kontroll av et avfallsforbrennings- eller samforbrenningsanleggs
driftstid ved unormal drift (f.eks. teknisk uunngåelig stans, driftsforstyrrelse eller svikt i rense- eller
overvåkingsutstyr)?

31.

Hva er lengste tillatte periode med unormal drift av avfallsforbrennings- og samforbrenningsanlegg før anlegget
må stanses?
a) Lengste tillatte periode med overskridelse av utslippsgrenseverdier.
b) Høyeste samlede varighet av perioder med overskridelse av utslippgrenseverdier i løpet av ett år.

32.

Eventuelle andre merknader.
____________

25.2.2016

25.2.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 88/2011

2016/EØS/12/59

av 2. februar 2011
om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 452/2008 om utarbeiding
og utvikling av statistikk over utdanning og livslang læring med hensyn til statistikk over
utdannings- og opplæringssystemer(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —
under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 452/2008 av 23. april 2008 om utarbeiding og utvikling av
statistikk over utdanning og livslang læring(1), særlig artikkel 6
nr. 1, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

I forordning (EF) nr. 452/2008 fastsettes en felles ramme
for systematisk utarbeiding av europeisk statistikk over
utdanning og livslang læring på tre spesifiserte områder,
som skal gjennomføres ved hjelp av statistikktiltak.

2)

Det er nødvendig å vedta tiltak for å gjennomføre
individuelle statistikktiltak for utarbeiding av statistikk
over utdannings- og opplæringssystemer omfattet av
område 1 i forordning (EF) nr. 452/2008.

3)

Ved utarbeiding og formidling av europeisk statistikk
over utdannings- og opplæringssystemer bør nasjonale og
europeiske statistikkmyndigheter ta hensyn til prinsippene
fastsatt i retningslinjene for europeisk statistikk
godkjent av Kommisjonen i dens rekommandasjon av
25. mai 2005 om medlemsstatenes og Fellesskapets
statistikkmyndigheters uavhengighet, integritet og
ansvar(2).

4)

Gjennomføringstiltak for utarbeiding av statistikk over
utdannings- og opplæringssystemer bør ta hensyn til den
mulige byrden for utdanningsinstitusjoner og enkeltpersoner samt den seneste avtalen mellom UNESCOs
statistikkontor (UIS), Organisasjonen for økonomisk
samarbeid og utvikling (OECD) og Kommisjonen
(Eurostat) når det gjelder begreper, definisjoner,
databehandling, periodisitet og frister for overføring av
resultater. Dette omfatter dataoverføringsformatet for
utdanningssystemer som angitt i den seneste utgaven
av de detaljerte retningslinjene for UNESCO/OECD/
Eurostats datainnsamling.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 29 av 3.2.2011, s. 5, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 159/2011 av 2. desember 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til
Den europeiske unions tidende nr. 15 av 15.3.2012, s. 52.
(1) EUT L 145 av 4.6.2008, s. 227.
2
( ) KOM(2005) 217 endelig.

5)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar
med uttalelse fra Komiteen for det europeiske
statistikksystem —

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Formål
I denne forordning fastsettes regler for gjennomføring av
forordning (EF) nr. 452/2008 med hensyn til innsamling,
overføring og behandling av statistiske data i område 1 over
utdannings- og opplæringssystemer.
Artikkel 2
Emner og deres kjennetegn
Utvalg og definisjon av de emner som omfattes av område 1
over utdannings- og opplæringssystemer samt den detaljerte
listen over deres kjennetegn og inndelinger, skal være som
angitt i Vedlegg I.
Artikkel 3
Referanseperioder og overføring av resultater
1. Data om registrerte studenter, nye studenter, personale,
studerte fremmedspråk og størrelse på undervisningsgruppene
skal vise til skole-/studieåret som fastsatt nasjonalt (år t).
Årlige data om registrerte studenter, nye studenter, personale,
studerte fremmedspråk og størrelse på undervisningsgruppene
skal overføres til Kommisjonen (Eurostat) hvert år innen
30. september i år t+2. Den første dataoverføringen i september
2012 skal vise til skole-/studieåret 2010/2011 som fastsatt
nasjonalt.
2. Uteksaminerte studenter/avlagte eksamener skal vise til
skole-/studieåret som fastsatt nasjonalt (år t) eller til kalenderåret
(år t+1). Årlige data om uteksaminerte studenter/avlagte
eksamener skal overføres til Kommisjonen (Eurostat) hvert
år innen 30. november i år t+2. Den første dataoverføringen
i november 2012 skal vise til skole-/studieåret 2010/2011 som
fastsatt nasjonalt eller til kalenderåret 2011.
3. Data om utdanningskostnader skal vise til medlemsstatens
regnskapsår som fastsatt nasjonalt (år t). Årlige data om
utdanningskostnader skal overføres til Kommisjonen (Eurostat)
hvert år innen 30. november i år t+2. Den første dataoverføringen
i november 2012 skal vise til regnskapsåret 2010.
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Artikkel 4
Krav til datakvalitet og ramme for kvalitetsrapportering
1. Krav til datakvalitet og ramme for kvalitetsrapportering
om utdannings- og opplæringssystemer skal være som angitt i
Vedlegg II.

2. Medlemsstatene skal hvert år oversende en kvalitetsrapport til Kommisjonen (Eurostat) i samsvar med
kravene angitt i Vedlegg II. Den første rapporten skal
vise til datainnsamlingsåret 2012. Kvalitetsrapporten for
referanseperiodene fastsatt i artikkel 3 skal overføres
til Kommisjonen innen 31. januar i år t+3. Den første
kvalitetsrapporten for datainnsamlingen i 2012 skal unntaksvis overføres innen 31. mars i år t+3.
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3. Medlemsstatene skal innhente de nødvendige data fra
en kombinasjon av ulike kilder, som utvalgsundersøkelser,
administrative datakilder eller andre datakilder.
4. Medlemsstatene skal framlegge for Kommisjonen
(Eurostat) opplysninger om metoder og datakvalitet når
det benyttes andre datakilder enn utvalgsundersøkelser og
administrative datakilder som nevnt i nr. 3.
Artikkel 5
Ikrafttredelse
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.
Den får anvendelse fra 1. januar 2012.

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

Utferdiget i Brussel, 2. februar 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
___________

ISCED-nivå 3A/B, 3C, 4A/B, 4C, 5A, 5B

Heltid og deltid i alt, heltid

Menn, kvinner

Yngre enn 3 år, 3-29 år (enkeltår), 30-34 år, 35-39 år, 40 år eller eldre, alder ukjent

Mål med utdanningen

Deltakingsintensitet

Kjønn

Alder

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Obligatorisk (unntatt kolonne 5 med hensyn til deltaking i førskoleprogram som ikke omfattes av ISCED-nivå 0 eller 1)

ISCED-nivå 3 allmennutdanning, ISCED-nivå 3 forberedende yrkesutdanning/yrkesutdanning, ISCED-nivå 4 allmennutdanning, ISCED-nivå 4 forberedende
yrkesutdanning/yrkesutdanning

Utdanningens retning

Spesifikasjoner

ISCED-nivå 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ikke inndelt etter nivå

Inndelinger

Antall studenter etter utdanningsnivå, utdanningens retning, mål med utdanningen, deltakingsintensitet, kjønn og alder

Utdanningsnivå

ENRL1

Tittel og spesifikasjoner

Håndbok for fagområder for utdanning og opplæring, utgaven fra desember 1999

Detaljert fagområde for utdanning

Tabellnavn og inndelinger

ISCED-nivå 5A 3 til < 5 år (fører til første grad i høyere utdanning), ISCED-nivå 5A 5 år eller lengre (fører til første grad i høyere utdanning), ISCED-nivå 5A (fører
til andre grad i høyere utdanning), ISCED-nivå 5B (fører til første kvalifikasjon i høyere utdanning), ISCED-nivå 5B (fører til andre kvalifikasjon i høyere utdanning),
ISCED-nivå 6 (doktorgrad/postdoktorgrad)

ISCED-nivåer

Frivillig

Programmer av mindre enn tre års varighet, men som vurderes som høyere utdanning og en del av Bologna-strukturen (fører til første grad i høyere utdanning),
programmer som fører til bachelorgrad, er av tre-fire års varighet og fører til første grad i høyere utdanning, mastergrad av fire-seks års samlet varighet (fører til andre
grad i høyere utdanning), lange programmer som fører til første grad i høyere utdanning og som vurderes som en del av Bologna-strukturen (minst fem års varighet),
doktorgradsprogrammer (fører til tredje grad i høyere utdanning – postdoktorgrad).

Bologna-strukturer

Spesifikasjoner

Antall studenter som følger Bologna-strukturene (eller programmer som fører til en lignende grad i ikke-europeiske stater), antall studenter i programmer der Bolognastrukturene ikke er innført (følger ISCED 97) (eller programmer som fører til andre grader i ikke-europeiske stater)

Inndelinger

Antall registrerte studenter etter utdanningsnivå (høyere nivå), kjønn og detaljert fagområde for utdanning i samsvar med Bologna-strukturens to hovednivåer
(bachelor/master) og doktorgrad

Tittel og spesifikasjoner

Utdanningsnivå

ENRL-Bologna

Tabellnavn og inndelinger

Emner som omfattes, detaljert liste over kjennetegn og deres inndelinger
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Menn, kvinner

Yngre enn 15 år, 15-29 år (enkeltår), 30-34 år, 35-39 år, 40 år eller eldre, alder ukjent

Kjønn

Alder

Heltid og deltid i alt, heltid, deltid, heltidsekvivalenter

Herav: Studenter i programmer som kombinerer skole og arbeid (for ISCED-nivå 3 og 4)

Deltakingsintensitet

— heltid og deltid i alt

Herav: Studenter i programmer som kombinerer skole og arbeid (for ISCED-nivå 3 og 4)

Offentlige institusjoner, alle private institusjoner

Heltid, deltid, heltidsekvivalenter

— heltidsekvivalenter

Institusjonstype

— Deltakingsintensitet
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Obligatorisk (unntatt rad C5 til C12 (med hensyn til private institusjoner som mottar statsstøtte og uavhengige private institusjoner) og kolonne 5 (med hensyn til deltaking i førskoleprogrammer som ikke
omfattes av ISCED-nivå 0 eller 1), som forblir frivillig

Herav: Studenter i programmer som kombinerer skole og arbeid (for ISCED-nivå 3 og 4)

Menn, kvinner

Herav: Studenter i programmer som kombinerer skole og arbeid (for ISCED-nivå 3 og 4)

— deltid

— Kjønn

— heltid

Menn, kvinner

ISCED-nivå 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C, 5A første grad, 5A andre og høyere grader, 5B første kvalifikasjon, 5B andre og høyere kvalifikasjoner

Mål med utdanningen

— Kjønn

ISCED-nivå 2 allmennutdanning, ISCED-nivå 2 forberedende yrkesutdanning, ISCED-nivå 2 yrkesutdanning, ISCED-nivå 3 allmennutdanning, ISCED-nivå
3 forberedende yrkesutdanning, ISCED-nivå 3 yrkesutdanning, ISCED-nivå 4 allmennutdanning, ISCED-nivå 4 forberedende yrkesutdanning, ISCED-nivå 4
yrkesutdanning

Utdanningens retning

Spesifikasjoner

ISCED-nivå 0, 1, 2, 3, 4, 5A, 5B, 6, ikke inndelt etter nivå

Inndelinger

Antall studenter etter utdanningsnivå, utdanningens retning, mål med utdanningen, institusjonstype, deltakingsintensitet og kjønn

Utdanningsnivå

ENRL1a

Tabellnavn og inndelinger

Tittel og spesifikasjoner

Heltid og deltid i alt, heltid

Deltakingsintensitet

Obligatorisk

ISCED-nivå 3 allmennutdanning, ISCED-nivå 3 forberedende yrkesutdanning/yrkesutdanning, ISCED-nivå 4 allmennutdanning, ISCED-nivå 4 forberedende
yrkesutdanning/yrkesutdanning

Utdanningens retning

Spesifikasjoner

ISCED-nivå 1, 2, 3, 4

Inndelinger

Antall studenter i voksenopplæringsprogrammer rapportert i ENRL1 etter utdanningsnivå, utdanningens retning, deltakingsintensitet, kjønn og alder

Tittel og spesifikasjoner

Utdanningsnivå

ENRL1_Adult

Tabellnavn og inndelinger

Nr. 12/770
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Menn, kvinner

Yngre enn 4 år, 4-14 år (enkeltår), 15 år eller eldre, alder ukjent

Kjønn

Aldersgruppe:

Spesifikasjoner

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Frivillig

1. klasse i grunnskolen (ISCED-nivå 1)

Inndelinger

Utdanningsnivå

ENRL4

Antall studenter på 1. klassetrinn etter kjønn og alder

1. klasse, 2. klasse, 3. klasse, 4. klasse, 5. klasse, 6. klasse, 7. klasse, 8. klasse, 9. klasse, 10. klasse, ukjent klassetrinn

Klassetrinn

Tittel og spesifikasjoner

Menn, kvinner

Kjønn

Tabellnavn og inndelinger

ISCED-nivå 2 allmennutdanning, ISCED-nivå 3 allmennutdanning

— Mål med utdanningen

Frivillig

ISCED-nivå 1

— Utdanningsnivå

Spesifikasjoner

Antall studenter, antall studenter som går om igjen

Inndelinger

Antall studenter og studenter som går allmennutdanning om igjen (ISC 123) etter utdanningsnivå, kjønn og grad

Type student/student som går om igjen

ENRL3

Tittel og spesifikasjoner

Heltid, deltid, heltidsekvivalenter

— Deltakingsintensitet

Tabellnavn og inndelinger

Offentlige institusjoner, alle private institusjoner, private institusjoner som mottar statsstøtte, uavhengige private institusjoner

Institusjonstype

Frivillig

ISCED-nivå 2 allmennutdanning, ISCED-nivå 2 forberedende yrkesutdanning, ISCED-nivå 2 yrkesutdanning, ISCED-nivå 3 allmennutdanning, ISCED-nivå
3 forberedende yrkesutdanning, ISCED-nivå 3 yrkesutdanning, ISCED-nivå 4 allmennutdanning, ISCED-nivå 4 forberedende yrkesutdanning, ISCED-nivå 4
yrkesutdanning

Utdanningens retning

Spesifikasjoner

ISCED-nivå 0, 1, 2, 3, 4

Inndelinger

Antall studenter i voksenopplæring rapportert i ENRL1 etter utdanningsnivå, utdanningens retning, institusjonstype, deltakingsintensitet og kjønn

Tittel og spesifikasjoner

Utdanningsnivå

ENRL1a_adult

Tabellnavn og inndelinger

25.2.2016
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ISCED-nivå 5A, 5B, 6

Lærerutdanning og pedagogikk (ISC 14), Lærerutdanning (ISC 141), Pedagogikk (ISC 142), Humanistiske fag, språk og kunst, Kunst (ISC 21), Humanistiske fag
(ISC 22), Samfunnsvitenskap, handel og jus, Samfunnsvitenskap og atferdsvitenskap (ISC 31), Journalistikk og informasjon (ISC 32), Økonomi og administrasjon
(ISC 34), Jus (ISC 38), Naturvitenskap, Biovitenskap (ISC 42), Naturvitenskap (ISC 44), Matematikk og statistikk (ISC 46), Informatikk (ISC 48), Ingeniør-,
produksjons- og byggefag, Ingeniørfag (ISC 52), Produksjon og bearbeiding (ISC 54), Arkitektur- og byggfag (ISC 58), Landbruk, Landbruk, skogbruk og fiske (ISC
62), Veterinærvitenskap (ISC 64), Helse og sosialomsorg, Helse (ISC 72), Sosialtjenester (ISC 76), Tjenester, Personlig tjenesteyting (ISC 81), Transporttjenester (ISC
84), Miljøvern (ISC 85), Vakttjenester (ISC 86), ukjent eller ikke oppgitt

— Mål med utdanningen

Fagområde for utdanning

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Frivillig

ISCED-nivå 5 og 6

Utdanningsnivå

Spesifikasjoner

Mobile og utenlandske studenter

Inndelinger

Antall mobile og utenlandske studenter (ISCED-nivå 5 og 6) etter utdanningsnivå, mål med utdanningen og fagområde

Type student

ENRL6

Tittel og spesifikasjoner

Lærerutdanning og pedagogikk (ISC 14), Lærerutdanning (ISC 141), Pedagogikk (ISC 142), Humanistiske fag, språk og kunst, Kunst (ISC 21), Humanistiske fag
(ISC 22), Samfunnsvitenskap, handel og jus, Samfunnsvitenskap og atferdsvitenskap (ISC 31), Journalistikk og informasjon (ISC 32), Økonomi og administrasjon
(ISC 34), Jus (ISC 38), Naturvitenskap, Biovitenskap (ISC 42), Naturvitenskap (ISC 44), Matematikk og statistikk (ISC 46), Informatikk (ISC 48), Ingeniør-,
produksjons- og byggefag, Ingeniørfag (ISC 52), Produksjon og bearbeiding (ISC 54), Arkitektur- og byggfag (ISC 58), Landbruk, Landbruk, skogbruk og fiske (ISC
62), Veterinærvitenskap (ISC 64), Helse og sosialomsorg, Helse (ISC 72), Sosialtjenester (ISC 76), Tjenester, Personlig tjenesteyting (ISC 81), Transporttjenester (ISC
84), Miljøvern (ISC 85), Vakttjenester (ISC 86), ukjent eller ikke oppgitt

Fagområde for utdanning

Tabellnavn og inndelinger

Menn, kvinner

Kjønn

Obligatorisk

ISCED-nivå 5A, 5B, 6

— Mål med utdanningen

Spesifikasjoner

ISCED-nivå 56

Inndelinger

Antall studenter (ISC 56) etter utdanningsnivå, mål med utdanningen, fagområde og kjønn

Tittel og spesifikasjoner

Utdanningsnivå

ENRL5

Tabellnavn og inndelinger

Nr. 12/772
25.2.2016

ISCED-nivå 5A første grad, ISCED-nivå 5A andre og høyere grader, ISCED-nivå 5B første kvalifikasjon, ISCED-nivå 5B andre og høyere kvalifikasjoner

Menn, kvinner

Studenter som ikke er borgere i rapporteringsstaten

— Mål med utdanningen

— Kjønn

Type student

ISCED-nivå 5A, 5B

Standardkodene for stater og områder til statistisk bruk er de koder som er fastsatt av FNs avdeling for statistikk (internasjonal standard ISO 3166-1), m49alpha.

— Mål med utdanningen

Statstilhørighet

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Obligatorisk

ISCED-nivå 5, ISCED-nivå 6

— Utdanningsnivå

Spesifikasjoner

Alle studenter

Inndelinger

Antall studenter (ISCED-nivå 5/6) etter utdanningsnivå, mål med utdanningen, statstilhørighet

Type student

ENRL8

Tittel og spesifikasjoner

Menn, kvinner

— Kjønn

Tabellnavn og inndelinger

ISCED-nivå 5A første grad, ISCED-nivå 5A andre og høyere grader, ISCED-nivå 5B første kvalifikasjon, ISCED-nivå 5B andre og høyere kvalifikasjoner

— Mål med utdanningen

Frivillig

ISCED-nivå 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ikke inndelt etter nivå

— Utdanningsnivå

— herav studenter med ukjent statsborgerskap

— herav studenter som er borgere i stater utenfor EU

— herav studenter som er borgere i EU-stater

ISCED-nivå 5, ISCED-nivå 6, ikke inndelt etter nivå

— Utdanningsnivå

Spesifikasjoner

Mobile studenter etter opprinnelse i EU-stat, stat utenfor EU og ukjent opprinnelse

Inndelinger

Antall mobile og utenlandske studenter etter utdanningsnivå, mål med utdanningen, unionsborgerskap/ikke-unionsborgerskap og kjønn

Tittel og spesifikasjoner

Type student

ENRL7

Tabellnavn og inndelinger

25.2.2016
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Menn, kvinner

Yngre enn 14 år, 14-29 år (enkeltår), 30-34 år, 35-39 år, 40 år eller eldre, alder ukjent

Kjønn

— Alder

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Obligatorisk unntatt for kolonne 1 og 2 (med hensyn til ISCED-nivå 3 og 4), som er frivillig.

ISCED-nivå 5A, 5B, 6

— Mål med utdanningen

Spesifikasjoner

Videregående utdanning (ISCED-nivå 3), utdanning mellom videregående nivå og universitets- og høyskolenivå (ISCED-nivå 4), høyere utdanning

Inndelinger

Antall nye studenter etter utdanningsnivå, kjønn og alder

Utdanningsnivå

ENTR2

Tittel og spesifikasjoner

Med tidligere høyere utdanning, uten tidligere høyere utdanning

Nye studenter

Tabellnavn og inndelinger

Nye studenter, studenter som tas opp på nytt, fortsettende studenter

Type student

Frivillig

ISCED-nivå 5A, ISCED-nivå 5B, ISCED-nivå 6

— Mål med utdanningen

Spesifikasjoner

Videregående utdanning ISCED-nivå 3, utdanning mellom videregående nivå og universitets- og høyskolenivå ISCED-nivå 4, høyere utdanning

Inndelinger

Årlig opptak etter utdanningsnivå og mål med utdanningen

Utdanningsnivå

ENTR1

Tittel og spesifikasjoner

Standardkodene for stater og områder til statistisk bruk er de koder som er fastsatt av FNs avdeling for statistikk (internasjonal standard ISO 3166-1), m49alpha.

Vanlig bostedsstat/-område eller stat/område for
tidligere utdanning

Tabellnavn og inndelinger

ISCED-nivå 5A, 5B

— Mål med utdanningen

Frivillig

ISCED-nivå 6

— Utdanningsnivå

Spesifikasjoner

Studenter etter opprinnelsesstat

Inndelinger

Antall studenter (ISC 5/6) etter utdanningsnivå, mål med utdanningen og opprinnelsesstat (vanlig bosted og/eller tidligere utdanning)

Tittel og spesifikasjoner

Type student

ENRL9

Tabellnavn og inndelinger

Nr. 12/774
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ISCED-nivå 5A første grad 3 til < 5 år, ISCED-nivå 5A første grad 5 år eller mer, ISCED-nivå 5A (fører til andre grad), ISCED-nivå 5B (fører til første kvalifikasjon),
ISCED-nivå 5B (fører til andre kvalifikasjon), ISCED-nivå 6 (doktorgrad/postdoktorgrad)

Håndbok for fagområder for utdanning opplæring, utgaven fra desember 1999

— ISCED-nivåer

Detaljert fagområde for utdanning

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Frivillig

Grader av mindre enn 3 års varighet, men som vurderes som høyere utdanning og en del av Bologna-strukturene (fører til første grad i høyere utdanning), programmer
av 3-4 års varighet som fører til bachelorgrad (fører til første grad i høyere utdanning), mastergrad av 4-6 års samlet varighet (fører til andre grad i høyere utdanning),
lange programmer som fører til første grad i høyere utdanning og som vurderes som en del av Bologna-strukturene (minst fem års varighet), doktorgradsprogrammer.

Bologna-strukturer

Spesifikasjoner

Antall uteksaminerte studenter/avlagte eksamener som følger Bologna-strukturene (eller programmer som fører til en lignende grad i ikke-europeiske stater), antall
uteksaminerte studenter/avlagte eksamener fra programmer der Bologna-strukturene ikke er innført (følger ISCED 97) (eller programmer som fører til andre grader i
ikke-europeiske stater)

Inndelinger

Antall uteksaminerte studenter/avlagte eksamener (høyere nivå) etter kjønn og detaljert fagområde for utdanning i samsvar med Bologna-strukturens to
hovednivåer (bachelor/master) og doktorgrad

Utdanningsnivå

GRAD-Bologna

Tittel og spesifikasjoner

Lærerutdanning og pedagogikk (ISC 14), Lærerutdanning (ISC 141), Pedagogikk (ISC 142), Humanistiske fag, språk og kunst, Kunst (ISC 21), Humanistiske fag
(ISC 22), Samfunnsvitenskap, handel og jus, Samfunnsvitenskap og atferdsvitenskap (ISC 31), Journalistikk og informasjon (ISC 32), Økonomi og administrasjon
(ISC 34), Jus (ISC 38), Naturvitenskap, Biovitenskap (ISC 42), Naturvitenskap (ISC 44), Matematikk og statistikk (ISC 46), Informatikk (ISC 48), Ingeniør-,
produksjons- og byggefag, Ingeniørfag (ISC 52), Produksjon og bearbeiding (ISC 54), Arkitektur- og byggfag (ISC 58), Landbruk, Landbruk, skogbruk og fiske (ISC
62), Veterinærvitenskap (ISC 64), Helse og sosialomsorg, Helse (ISC 72), Sosialtjenester (ISC 76), Tjenester, Personlig tjenesteyting (ISC 81), Transporttjenester (ISC
84), Miljøvern (ISC 85), Vakttjenester (ISC 86), ukjent eller ikke oppgitt

— Fagområde for utdanning

Tabellnavn og inndelinger

Menn, kvinner

Kjønn

Obligatorisk

ISCED-nivå 5A, 5B, 6

— Mål med utdanningen

Spesifikasjoner

Høyere utdanning

Inndelinger

Antall nye studenter etter utdanningsnivå, kjønn og fagområde

Tittel og spesifikasjoner

Utdanningsnivå

ENTR3

Tabellnavn og inndelinger
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ISCED-nivå 3A, 3B, 3C med lignende varighet som typiske 3A- eller 3B-programmer, 3C med kortere varighet enn typiske 3A- eller 3B-programmer, ISCED-nivå
4A, 4B, 4C.

ISCED-nivå 3 allmennutdanning, ISCED-nivå 3 forberedende yrkesutdanning, ISCED-nivå 3 yrkesutdanning, ISCED-nivå 4 allmennutdanning, ISCED-nivå 4
forberedende yrkesutdanning, ISCED-nivå 4 yrkesutdanning

Menn, kvinner

Uteksaminerte studenter med opprinnelse utenfor rapporteringsstaten

Videregående utdanning (ISCED-nivå 3), utdanning mellom videregående nivå og universitets- og høyskolenivå (ISCED-nivå 4)

ISCED-nivå 3A, 3B, 3C med lignende varighet som typiske 3A- eller 3B-programmer, 3C med kortere varighet enn typiske 3A- eller 3B-programmer

ISCED-nivå 3 allmennutdanning, ISCED-nivå 3 forberedende yrkesutdanning, ISCED-nivå 3 yrkesutdanning, ISCED-nivå 4 allmennutdanning, ISCED-nivå 4
forberedende yrkesutdanning, ISCED-nivå 4 yrkesutdanning

Menn, kvinner

Offentlige institusjoner, alle private institusjoner

Menn, kvinner

Videregående utdanning (ISCED-nivå 3), utdanning mellom videregående nivå og universitets- og høyskolenivå (ISCED-nivå 4)

ISCED-nivå 3A, 3B, 3C med lignende varighet som typiske 3A- eller 3B-programmer, 3C med kortere varighet enn typiske 3A- eller 3B-programmer

ISCED-nivå 3 allmennutdanning, ISCED-nivå 3 forberedende yrkesutdanning, ISCED-nivå 3 yrkesutdanning, ISCED-nivå 4 allmennutdanning, ISCED-nivå 4
forberedende yrkesutdanning, ISCED-nivå 4 yrkesutdanning

— Mål med utdanningen

— Utdanningens retning

Kjønn

Type uteksaminert student/mobil student

Utdanningsnivå

— Mål med utdanningen

— Utdanningens retning

Kjønn

Institusjonstype

— Kjønn

Utdanningsnivå

— Mål med utdanningen

— Utdanningens retning
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Frivillig

Videregående utdanning (ISCED-nivå 3), utdanning mellom videregående nivå og universitets- og høyskolenivå (ISCED-nivå 4)

Utdanningsnivå

Spesifikasjoner

Uteksaminerte studenter som er utenlandske statsborgere i rapporteringsstaten, uteksaminerte studenter som er mobile studenter i rapporteringsstaten

Inndelinger

Antall uteksaminerte studenter (ISCED-nivå 3 og 4) etter utdanningsnivå, mål med utdanningen, utdanningens retning, institusjonstype, kjønn og etter
mobile og utenlandske studenter etter kjønn

Tittel og spesifikasjoner

Type uteksaminert student

GRAD1

Tabellnavn og inndelinger

Nr. 12/776
25.2.2016

Menn, kvinner

Yngre enn 11 år, 11-29 år (enkeltår), 30-34 år, 35-39 år, 40 år eller eldre, alder ukjent

Kjønn

— Alder

ISCED-nivå 5A, 5B, 6

ISCED-nivå 5A første grad etter samlet varighet, 5A andre og høyere grader etter samlet varighet, 5B første kvalifikasjon etter samlet varighet, 5B andre og høyere
kvalifikasjoner etter samlet varighet, 6 doktorgrader, 6 postdoktorgrader

ISCED-nivå 5A første grad 3 til < 5 år, 5A første grad 5 til 6 år, 5A første grad lengre enn seks år, 5A andre og høyere grader kortere enn 5 år, 5A andre og høyere
grader kortere enn 5 til 6 år, 5A andre og høyere grader lengre enn 6 år, ISCED-nivå 5A første grad 3 til < 5 år, 5A første grad 5 til 6 år, 5A første grad lengre enn 6 år,
5B første kvalifikasjon 2 til < 3 år, 5B første kvalifikasjon 3 til < 5 år, 5B første kvalifikasjon lengre enn 5 år, 5B andre og høyere kvalifikasjoner 3 til < 5 år, 5B andre
og høyere kvalifikasjoner 5 år eller lengre

Menn, kvinner

Utdanningsnivå

— Mål med utdanningen

— Samlet varighet

Kjønn

Spesifikasjoner

Uteksaminerte studenter som er mobile studenter i rapporteringsstaten

Inndelinger

Antall uteksaminerte studenter (ISCED-nivå 5 og 6) etter utdanningsnivå, mål med utdanningen, samlet varighet, institusjonstype, kjønn og mobile og
utenlandske studenter etter kjønn

Type uteksaminert student/opprinnelse

GRAD3

Tittel og spesifikasjoner

ISCED-nivå 3 allmennutdanning, ISCED-nivå 3 forberedende yrkesutdanning, ISCED-nivå 3 yrkesutdanning, ISCED-nivå 4 allmennutdanning, ISCED-nivå 4
forberedende yrkesutdanning, ISCED-nivå 4 yrkesutdanning

— Utdanningens retning

Tabellnavn og inndelinger

ISCED-nivå 3A, 3B, 3C med lignende varighet som typiske 3A- eller 3B-programmer, 3C med kortere varighet enn typiske 3A- eller 3B-programmer, studenter
uteksaminert første gang på ISCED-nivå 3A og 3B, studenter uteksaminert første gang på 3A, 3B og 3C med lignende varighet som typiske 3A- eller 3B-programmer,
ISCED-nivå 4A, 4B, 4C

— Mål med utdanningen

Obligatorisk

Alle uteksaminerte studenter, studenter uteksaminert første gang

— Type uteksaminert student

Spesifikasjoner

Videregående utdanning (ISCED-nivå 3), utdanning mellom videregående nivå og universitets- og høyskolenivå (ISCED-nivå 4)

Inndelinger

Antall uteksaminerte studenter (ISCED-nivå 3 og 4) etter utdanningsnivå, mål med utdanningen, utdanningens retning, alder og kjønn

Tittel og spesifikasjoner

Utdanningsnivå

GRAD2

Tabellnavn og inndelinger

25.2.2016
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 12/777

ISCED-nivå 5A første grad 3 til < 5 år, 5A første grad 5 til 6 år, 5A første grad lengre enn seks år, 5A andre og høyere grader kortere enn 5 år, 5A andre og høyere
grader kortere enn 5 til 6 år, 5A andre og høyere grader lengre enn 6 år, ISCED-nivå 5A første grad 3 til < 5 år, 5A første grad 5 til 6 år, 5A første grad lengre enn 6 år,
5B første kvalifikasjon 2 til < 3 år, 5B første kvalifikasjon 3 til < 5 år, 5B første kvalifikasjon lengre enn 5 år, 5B andre og høyere kvalifikasjoner 3 til < 5 år, 5B andre
og høyere kvalifikasjoner 5 år eller lengre

Menn, kvinner

Offentlige institusjoner, alle private institusjoner

ISCED-nivå 5A, 5B, 6

ISCED-nivå 5A første grad etter samlet varighet, 5A andre og høyere grader etter samlet varighet, 5B første kvalifikasjon etter samlet varighet, 5B andre og høyere
kvalifikasjoner etter samlet varighet, 6 doktorgrader, 6 postdoktorgrader

ISCED-nivå 5A første grad 3 til < 5 år, 5A første grad 5 til 6 år, 5A første grad lengre enn seks år, 5A andre og høyere grader kortere enn 5 år, 5A andre og høyere
grader kortere enn 5 til 6 år, 5A andre og høyere grader lengre enn 6 år, ISCED-nivå 5A første grad 3 til < 5 år, 5A første grad 5 til 6 år, 5A første grad lengre enn 6 år,
5B første kvalifikasjon 2 til < 3 år, 5B første kvalifikasjon 3 til < 5 år, 5B første kvalifikasjon lengre enn 5 år, 5B andre og høyere kvalifikasjoner 3 til < 5 år, 5B andre
og høyere kvalifikasjoner 5 år eller lengre

Menn, kvinner

— Samlet varighet

Kjønn

Institusjonstype

Utdanningsnivå

— Mål med utdanningen

— Samlet varighet

Kjønn

ISCED-nivå 5A første grad etter samlet varighet, 5A andre og høyere grader etter samlet varighet, 5B første kvalifikasjon etter samlet varighet, 5B andre og høyere
kvalifikasjoner etter samlet varighet, 6 doktorgrader, 6 postdoktorgrader, studenter uteksaminert første gang (uten dobbelttelling) ISCED-nivå 5A i alt etter samlet
varighet, ISCED-nivå 5B i alt

— Mål med utdanningen

Spesifikasjoner

Alle uteksaminerte studenter på ISCED-nivå 5 og 6 ISCED-nivå 5A, ISCED-nivå 5B, ISCED-nivå 6. Studenter uteksaminert første gang (ikke dobbelttelling):
ISCED-nivå 5A, ISCED-nivå 5B

Inndelinger

Antall uteksaminerte studenter (ISCED-nivå 5 og 6) etter utdanningsnivå, mål med utdanningen, samlet varighet, alder og kjønn

Utdanningsnivå

GRAD4

Tittel og spesifikasjoner

ISCED-nivå 5A første grad i høyere utdanning etter samlet varighet, 5A andre og høyere grad i høyere utdanning etter samlet varighet, 5B første kvalifikasjon i høyere
utdanning etter samlet varighet, 5B andre og høyere kvalifikasjon i høyere utdanning etter samlet varighet, 6 doktorgrader, 6 postdoktorgrader

— Mål med utdanningen

Tabellnavn og inndelinger

ISCED-nivå 5A, 5B, 6

Utdanningsnivå

Frivillig

Studenter som er utenlandske borgere i rapporteringsstaten

Spesifikasjoner

Type uteksaminert student/statsborgerskap

Inndelinger

Nr. 12/778
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25.2.2016

ISCED-nivå høyere nivå, ISCED-nivå 6

ISCED-nivå 5A, 5B, 5A/6

— Utdanningens retning

Gjennomsnittlig varighet på høyere utdanning
Spesifikasjoner

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Utdanningsnivå

Inndelinger

Gjennomsnittlig varighet

Tittel og spesifikasjoner

Lærerutdanning og pedagogikk (ISC 14), Lærerutdanning (ISC 141), Pedagogikk (ISC 142), Humanistiske fag, språk og kunst, Kunst (ISC 21), Humanistiske fag
(ISC 22), Samfunnsvitenskap, handel og jus, Samfunnsvitenskap og atferdsvitenskap (ISC 31), Journalistikk og informasjon (ISC 32), Økonomi og administrasjon
(ISC 34), Jus (ISC 38), Naturvitenskap, Biovitenskap (ISC 42), Naturvitenskap (ISC 44), Matematikk og statistikk (ISC 46), Informatikk (ISC 48), Ingeniør-,
produksjons- og byggefag, Ingeniørfag (ISC 52), Produksjon og bearbeiding (ISC 54), Arkitektur- og byggfag (ISC 58), Landbruk, Landbruk, skogbruk og fiske (ISC
62), Veterinærvitenskap (ISC 64), Helse og sosialomsorg, Helse (ISC 72), Sosialtjenester (ISC 76), Tjenester, Personlig tjenesteyting (ISC 81), Transporttjenester (ISC
84), Miljøvern (ISC 85), Vakttjenester (ISC 86), ukjent eller ikke oppgitt

— Fagområde for utdanning

Tabellnavn og inndelinger

Menn, kvinner

Kjønn

Obligatorisk

ISCED-nivå 3 yrkesfaglige/forberedende yrkesfaglige kvalifikasjoner, ISCED-nivå 4 yrkesfaglige/forberedende yrkesfaglige kvalifikasjoner, ISCED-nivå 5 første grad
3 til < 5 år, ISCED-nivå 5A første grad 5 til 6 år, ISCED-nivå 5A første grad lengre enn 6 år, ISCED-nivå 5A andre og høyere grader, ISCED-nivå 5B første kvalifikasjon,
ISCED-nivå 5B andre og høyere kvalifikasjoner, ISCED-nivå 6 doktorgrad, ISCED-nivå 6 postdoktorgrad

— Utdanningens retning

Spesifikasjoner

ISCED-nivå 3, 4, 5A, 5B, 6

Inndelinger

Antall avlagte eksamener etter utdanningsnivå, utdanningens retning, kjønn og fagområde

Utdanningsnivå

GRAD5

Tittel og spesifikasjoner

Yngre enn 15 år, 15-29 år (enkeltår), 30-34 år, 35-39 år, 40 år eller eldre, alder ukjent

— Alder

Tabellnavn og inndelinger

Menn, kvinner

Kjønn

Obligatorisk

ISCED-nivå 5A første grad 3 til < 5 år, 5A første grad 5 til 6 år, 5A første grad lengre enn seks år, 5A andre og høyere grader kortere enn 5 år, 5A andre og høyere grader
kortere enn 5 til 6 år, 5A andre og høyere grader lengre enn 6 år, 5A første grad 3 til < 5 år, 5A første grad 5 til 6 år, 5A første grad lengre enn 6 år, 5B første kvalifikasjon
2 til < 3 år, 5B første kvalifikasjon 3 til < 5 år, 5B første kvalifikasjon lengre enn 5 år, 5B andre og høyere kvalifikasjoner 3 til < 5 år, 5B andre og høyere kvalifikasjoner
5 år eller lengre, studenter uteksaminert første gang (ikke dobbelttelling) ISCED-nivå 5A 3 til < 5 år, studenter uteksaminert første gang (ikke dobbelttelling) ISCEDnivå 5A 5 til 6 år, studenter uteksaminert første gang (ikke dobbelttelling) ISCED-nivå 5A lengre enn 6 år

Spesifikasjoner

— Samlet varighet

Inndelinger

25.2.2016
Nr. 12/779

Inndelinger

Bevegelse fra 5A til 5B, bevegelser fra 5B til 5A

Antall nye studenter i et 5A-program som ikke fullførte en første 5A- grad, men som skiftet til et 5B-program og fullførte en første 5B-grad, antall uteksaminerte
studenter i høyere utdanning type A som etter eksamen startet på et 5B-program og fullførte en første 5B-grad, antall nye studenter på et 5B-program som ikke fullførte
en første 5B-grad, men som skiftet til et 5A-program og fullførte en første 5A-grad, antall uteksaminerte studenter i høyere utdanning type B som etter eksamen startet
på et 5A-program og fullførte en første 5A-grad

Heltid og deltid i alt, heltid, deltid

(forhåndsdefinert)

Bevegelser mellom høyere utdanning type A og
høyere utdanning type B

Antall uteksaminerte studenter

Deltakingsintensitet

Fullføringsgrader
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Frivillig. Samles inn hvert tredje år.

ISCED-nivå 5A første grad 3 til < 5 år, 5A første grad 5 til 6 år, 5A første grad lengre enn 6 år, 5A andre og høyere kvalifikasjoner (ikke dobbelttelling), 5B første
kvalifikasjon 2 til < 3 år, 5B første kvalifikasjon 3 til < 5 år, 5B første kvalifikasjon lengre enn 5 år, 5B første og andre kvalifikasjoner (ikke dobbelttelling)

Spesifikasjoner

2009-undersøkelse for å beregne fullføringsgrader for innenlandske og utenlandske studenter innen høyere utdanning

— Samlet varighet

Uteksaminert første gang

Fullføringsgrader

Tabellnavn og inndelinger

Tittel og spesifikasjoner

Betinget sannsynlighet for null frafall i løpet av 1. studieår, betinget sannsynlighet for overgang fra 1. til 2. studieår, betinget sannsynlighet for overgang fra 2. til 3.
studieår, betinget sannsynlighet for overgang fra 3. til 4. studieår, betinget sannsynlighet for overgang fra 4. til 5. studieår, betinget sannsynlighet for overgang fra 5. til
6. studieår, betinget sannsynlighet for overgang fra 6. til 7. studieår, betinget sannsynlighet for overgang fra 7. til 8. studieår, betinget sannsynlighet for overgang fra 8.
til 9. studieår, betinget sannsynlighet for overgang fra 9. til 10. studieår, betinget sannsynlighet for overgang fra 10. til 11. studieår

etter kjedemetoden

Frivillig. Samles inn hvert tredje år.

(forhåndsdefinert)

Spesifikasjoner

etter tilnærmingsformelen

Varighet

Inndelinger

Nr. 12/780
25.2.2016

ISCED-nivå 3, skolebasert forberedende yrkesutdanning/yrkesutdanning, ISCED-nivå 3 skole- og arbeidsbasert forberedende yrkesutdanning/yrkesutdanning, ISCEDnivå 4 skolebasert forberedende yrkesutdanning/yrkesutdanning, ISCED-nivå 4 skole- og arbeidsbasert forberedende yrkesutdanning/yrkesutdanning

Offentlige institusjoner, alle private institusjoner

Heltid, deltid, heltidsekvivalenter

— utdanningens retning/sted

Institusjonstype

— Studieform

Inndelinger

ISCED-nivå 0, 1, 2, 3, 4, 5 og 6, ikke inndelt etter nivå

Spesifikasjoner

Lærere (ISCED-nivå 0-4) og akademisk personale (ISCED-nivå 5-6) etter utdanningsnivå, utdanningens retning, kjønn, alder, institusjonstype og
yrkesstatus

Tittel og spesifikasjoner

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Utdanningsnivå

PERS1

Tabellnavn og inndelinger

Obligatorisk. Rad C4-C9 med hensyn til private institusjoner som mottar statsstøtte og uavhengige private institusjoner er frivillige. Kolonne 9-10 (med hensyn til ISCED-nivå 3 skolebasert og skole- og
arbeidsbasert yrkesutdanning og forberedende yrkesutdanning) og 14-15 er frivillige (med hensyn til ISCED-nivå skolebasert og skole- og arbeidsbasert 4 yrkesutdanning og forberedende yrkesutdanning).

ISCED-nivå 1, 2, 3 allmennutdanning, 3 forberedende yrkesutdanning/yrkesutdanning, 4 allmennutdanning, 4 forberedende yrkesutdanning/yrkesutdanning, 5B, 5A/6

— utdanningens retning

Spesifikasjoner

ISCED-nivå 0, 1, 2, 3, 4, 5/6, ikke inndelt etter nivå

Inndelinger

Antall studenter som er omfattet justert etter statistikk over utdanningspersonale etter utdanningsnivå, utdanningens retning, mål med utdanningen,
institusjonstype og studieform

Tittel og spesifikasjoner

Utdanningsnivå

PERS_ENRL2

Tabellnavn og inndelinger

Antall studenter, antall klasser

Gjennomsnittlig klassestørrelse

Frivillig

Offentlige institusjoner, private institusjoner som mottar statsstøtte, uavhengige private institusjoner

Institusjonstype

Spesifikasjoner

Grunnutdanning (ISC 1), ungdomsskole (ISC 2)

Inndelinger

Gjennomsnittlig klassestørrelse etter utdanningsnivå og institusjonstype

Tittel og spesifikasjoner

Utdanningsnivå

Class 1

Tabellnavn og inndelinger

25.2.2016
Nr. 12/781

Menn, kvinner

Yngre enn 25 år, 25-29 år, 30-34 år, 35-39 år, 40-44 år, 45-49 år, 50-54 år, 55-59 år, 60-64 år, 65 år eller eldre, alder ukjent

Heltid, deltid, heltidsekvivalenter

Menn, kvinner

Offentlige institusjoner, alle private institusjoner

Heltid, deltid, heltidsekvivalenter

Kjønn

— Alder

Yrkesstatus

— Kjønn

Institusjonstype

— Yrkesstatus

Inndelinger

Heltid, deltid, heltidsekvivalenter

— Yrkesstatus

ISCED-nivå 0, 1, 2, 3, kombinasjon av 1 og 2, kombinasjon av 2 og 3

Menn, kvinner

Heltid, deltid, heltidsekvivalenter

— Yrkesstatus

Spesifikasjoner

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Frivillig

Menn, kvinner

— Kjønn

Lærerassistenter

Tittel og spesifikasjoner

Administrativt skolepersonale og lærerassistenter på ISCED-nivå 0, 1, 2 og 3

— Kjønn

Administrativt skolepersonale

Utdanningsnivå

PERS2

Tabellnavn og inndelinger

Obligatorisk. Rad A54-A61 med hensyn til private institusjoner som mottar statsstøtte og uavhengige private institusjoner er frivillige. Kolonne 9-10 (med hensyn til ISCED-nivå 3 skolebasert og skole- og
arbeidsbasert yrkesutdanning og forberedende yrkesutdanning) og 14-15 er frivillige (med hensyn til ISCED-nivå 4 skolebasert og skole- og arbeidsbasert yrkesutdanning og forberedende yrkesutdanning)
(begge for rad A1-A36).

ISCED-nivå 3 allmennutdanning, ISCED-nivå 3 skolebasert forberedende yrkesutdanning/yrkesutdanning, ISCED-nivå 3 skole- og arbeidsbasert forberedende
yrkesutdanning/yrkesutdanning, ISCED-nivå 4 allmennutdanning, ISCED-nivå 4 skolebasert forberedende yrkesutdanning/yrkesutdanning, ISCED-nivå 4 skole- og
arbeidsbasert forberedende yrkesutdanning/yrkesutdanning, ISCED-nivå 5B, 5A og 6

Tittel og spesifikasjoner

— Utdanningens retning

Tabellnavn og inndelinger

Nr. 12/782
25.2.2016

Offentlige institusjoner, alle private institusjoner

Heltid, deltid, heltidsekvivalenter

Institusjonstype

— Studieform

Statlige offentlige utgifter, regionale offentlige utgifter, lokale offentlige utgifter

Direkte utgifter for offentlige institusjoner, direkte utgifter for private institusjoner, overføringer til regionale myndigheter (netto), overføringer til lokale myndigheter
(netto), stipend og andre tilskudd til studenter/husholdninger, studielån, overføringer og betalinger til andre private enheter

Midler fra internasjonale byråer og andre utenlandske kilder

Internasjonale betalinger direkte til offentlige institusjoner, internasjonale betalinger direkte til private institusjoner, overføringer fra internasjonale kilder til statlige
myndigheter, overføringer fra internasjonale kilder til regionale myndigheter, overføringer fra internasjonale kilder til lokale myndigheter

Husholdningenes utgifter

Betalinger til offentlige institusjoner (netto), betalinger til private institusjoner (netto), betalinger for varer som utdanningsinstitusjoner har bestilt direkte eller indirekte,
betalinger for varer som ikke er direkte nødvendige for deltaking, betalinger for privatundervisning

Private enheters utgifter

Stipender og andre tilskudd til studenter/husholdninger, studielån

Kilde (1)

— type transaksjon (1)

Kilde (2)

— type transaksjon (2)

Kilde (3)

— type transaksjon (3)

Kilde (4)

— type transaksjon (4)
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Obligatorisk. Detaljert inndeling i rad F1, F4, F6, F7, F8, H2, H3, H5B, H15, H16, H17, E2, E3, E5A, E5B er frivillig. Kolonne 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14 er frivillige. Kolonne 10 kan rapporteres sammen med
kolonne 9.

ISCED-nivå 2 allmennutdanning, ISCED-nivå 2 forberedende yrkesutdanning/yrkesutdanning, ISCED-nivå 3 allmennutdanning, ISCED-nivå 3 forberedende
yrkesutdanning/yrkesutdanning, ISCED-nivå 4 allmennutdanning, ISCED-nivå 4 forberedende yrkesutdanning/yrkesutdanning, ISCED-nivå 5B, ISCED-nivå 5A/6

— utdanningens retning

Spesifikasjoner

ISCED-nivå 0, 1, 2, 3, 4, 5/6

Inndelinger

Utdanningsutgifter etter utdanningsnivå, kilde og type transaksjon

Tittel og spesifikasjoner

Utdanningsnivå

FINANCE1

Tabellnavn og inndelinger

Obligatorisk. Rad C4-C9 (med hensyn til private institusjoner som mottar statsstøtte og uavhengige private institusjoner) er frivillige. Kolonne 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14 er frivillige. Kolonne 10 kan rapporteres
sammen med kolonne 9.

ISCED-nivå 2, allmennutdanning, ISCED-nivå 2 forberedende yrkesutdanning/yrkesutdanning, ISCED-nivå 3 allmennutdanning, ISCED-nivå 3 forberedende
yrkesutdanning/yrkesutdanning, ISCED-nivå 4 allmennutdanning, ISCED-nivå 4 forberedende yrkesutdanning/yrkesutdanning, ISCED-nivå 5B, ISCED-nivå 5A/6

— utdanningens retning

Spesifikasjoner

ISCED-nivå 0, 1, 2, 3, 4, 5/6, ikke inndelt etter nivå

Inndelinger

Antall studenter som er omfattet justert etter statistikk over utdanningsfinansiering etter utdanningsnivå, utdanningens retning, mål med utdanningen,
institusjonstype og studieform

Tittel og spesifikasjoner

Utdanningsnivå

FIN_ENRL2

Tabellnavn og inndelinger

25.2.2016
Nr.
Nr.12/783
12/17

— lønninger, pensjonskostnader, andre vederlag enn lønn

— løpende personalkostnader (2)

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Obligatorisk. Rad X1, X5, X7, X8, X9 samt Y1-Y40 og Z1-Z40 er frivillige (med hensyn til private institusjoner som mottar statsstøtte og uavhengige private institusjoner). Kolonne 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14
er frivillige. Kolonne 10 kan rapporteres sammen med kolonne 9.

— samlede kostnader til FoU-virksomhet i
private institusjoner

— samlede kostnader til tilleggstjenester i
private institusjoner

— justeringer for endringer i fondsbalansen

— samlede investeringskostnader

— samlede løpende kostnader unntatt
personalkostnader

— samlede løpende personalkostnader

Kostnader i alle private institusjoner

— kostnader til FoU-virksomhet i offentlige
institusjoner

— kostnader til tilleggstjenester i offentlige
institusjoner

— justeringer for endringer i finansbalansen

— investeringskostnader

— andre løpende kostnader

— lærere, - annet fagpersonale, pedagogisk og administrativt personale + støttepersonale

— løpende personalkostnader (1)

Kostnader i offentlige institusjoner

ISCED-nivå 2, allmennutdanning, ISCED-nivå 2 forberedende yrkesutdanning/yrkesutdanning, ISCED-nivå 3 allmennutdanning, ISCED-nivå 3 forberedende
yrkesutdanning/yrkesutdanning, ISCED-nivå 4 allmennutdanning, ISCED-nivå 4 forberedende yrkesutdanning/yrkesutdanning, ISCED-nivå 5B, ISCED-nivå 5A/6

— utdanningens retning

Spesifikasjoner

ISCED-nivå 0, 1, 2, 3, 4, 5/6

Inndelinger

Utdanningskostnader etter utdanningsnivå, type- og ressurskategori

Tittel og spesifikasjoner

Utdanningsnivå

FINANCE2

Tabellnavn og inndelinger

Nr. 12/784
25.2.2016

Bulgarsk, tsjekkisk, dansk, engelsk, nederlandsk, estisk, finsk, fransk, tysk, gresk, ungarsk, irsk, italiensk, latvisk, litauisk, maltesisk, polsk, portugisisk, rumensk,
slovakisk, slovensk, spansk, svensk, arabisk, kinesisk, japansk, russisk, andre moderne fremmedspråk

Moderne fremmedspråk

Obligatorisk. Kolonne 4 og 5 (med hensyn til allmennutdanning og forberedende yrkesutdanning/yrkesutdanning på ISCED 3) er frivillig.
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Tilsvarende antall registrerte studenter

ISCED-nivå 3 allmennutdanning, ISCED-nivå 3 forberedende yrkesutdanning/yrkesutdanning

— Utdanningens retning

Spesifikasjoner

ISCED-nivå 1, 2, 3

Inndelinger

Antall studenter etter utdanningsnivå, utdanningens retning og moderne fremmedspråk som studeres

Tittel og spesifikasjoner

Utdanningsnivå

ENRLLNG1

Tabellnavn og inndelinger

NUTS 2 for alle stater unntatt Tyskland og Storbritannia (NUTS 1). Fra Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Island og Liechtenstein kreves ikke
regionale opplysninger (ikke NUTS 2 i disse statene)

— Region

Obligatorisk

Menn, kvinner

Kjønn

Spesifikasjoner

Yngre enn 3 år, 3-29 år (enkeltår), 30-34 år, 35-39 år, 40 år eller eldre, alder ukjent

Inndelinger

Antall studenter etter alder, kjønn og region

Alder

REGIO2

Tittel og spesifikasjoner

NUTS 2 for alle stater unntatt Tyskland og Storbritannia (NUTS 1). Fra Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Island og Liechtenstein kreves ikke
regionale opplysninger (ikke NUTS 2 i disse statene)

— Region

Tabellnavn og inndelinger

Menn, kvinner

Kjønn

Obligatorisk

ISCED-nivå 3 allmennutdanning, ISCED-nivå 3 forberedende yrkesutdanning/yrkesutdanning, ISCED-nivå 4 allmennutdanning, ISCED-nivå 4 forberedende
yrkesutdanning/yrkesutdanning, ISCED-nivå 5A, ISCED-nivå 5B

— Utdanningens retning

Spesifikasjoner

ISCED-nivå 0, 1, 2, 3, 4, 5 og 6

Inndelinger

Antall studenter etter utdanningsnivå, utdanningens retning, kjønn og region

Tittel og spesifikasjoner

Utdanningsnivå

REGIO1

Tabellnavn og inndelinger

25.2.2016
Nr. 12/785

Ingen fremmedspråk, ett fremmedspråk, to eller flere fremmedspråk

Yngre enn 6 år, 6-19 år (enkeltår), 20 år eller eldre, alder ukjent

Antall fremmedspråk

Alder

Inndelinger

Kolonneoverskrifter

ISCMAP_PROGR

Tabellnavn og inndelinger

Spesifikasjoner

Kol. 11 Beskrivende navn på programmet på engelsk
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Kol. 10 Programmets nasjonale navn

Kol. 9 Kommentarer om programmer som omfatter flere ISCED-nivåer eller underkategorier

Kol. 8 Plassering i strukturen for høyere utdanning (bachelor/master/doktorgrad)

Kol. 7 Plassering i den nasjonale grad-/kvalifikasjonsstrukturen

Kol. 6. Teoretisk samlet varighet på ISCED-nivå 5

Kol. 5 Utdanningens retning

Kol. 4 Utdanningens mål

Kol. 3 ISCED-nivå

Kol. 2 Året programmet ble opprettet

Kol. 1 Programnummer (prog.<ISCED-nivå>.<nummer innenfor nivået>)

Kartlegging av nasjonale utdanningsprogram

Tittel og spesifikasjoner

Obligatorisk. Rad A2 til A18 er frivillige, kolonne 13 til 16 (med hensyn til ISCED-nivå 3 forberedende yrkesutdanning og yrkesfaglig retning) er valgfrie.

Tilsvarende antall registrerte studenter

ISCED 3 allmennutdanning, ISCED 3 forberedende yrkesutdanning/yrkesutdanning

— Utdanningens retning

Spesifikasjoner

ISCED 1, 2, 3

Inndelinger

Antall studenter etter utdanningsnivå, utdanningens retning, alder og moderne fremmedspråk som studeres

Tittel og spesifikasjoner

Utdanningsnivå

ENRLLNG2

Tabellnavn og inndelinger

Nr. 12/786
25.2.2016

Kolonneoverskrifter

Inndelinger

Tabellnavn og inndelinger

ISCMAP_QUAL

Frivillig

Inndelinger

Kol. 3 Kvalifikasjonens ISCED-nivå

Spesifikasjoner

Tittel og spesifikasjoner
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Kol. 2 Året kvalifikasjonen ble innført

Kol. 1 Kvalifikasjonsnummer (kval.<nummer innenfor nivå>)

Kartlegging av nasjonale utdanningskvalifikasjoner

Kol. 24 Kommentarer

Kol. 23 Registrerte studenter

Kol. 22 Registreres i UOE FINANCE-tabellene (ja/nei/delvis)

Kol. 21 Registreres i UOE-datasamlingen (ja/nei/delvis)

Kol. 20 Er programmet særskilt utformet for deltidsstudier (ja/nei)

Kol. 19 Er programmet særskilt utformet for voksne (ja/nei)

Kol. 18 Har programmet et arbeidsbasert element i seg? (ja/nei)

Kol. 17 Utdanningens samlede teoretiske varighet (år) ved programslutt

Kol. 16 Programmets teoretiske varighet

Kol. 15 Teoretisk startalder

Kol. 14 Karakterkode i ISCMAP-QUAL

Kol. 13 Viktigste tildelte diplomer, karakterer og eksamensbeviser

Kol. 12 Minstekrav til opptak (ISCED-nivå eller annet)

Spesifikasjoner

25.2.2016
Nr. 12/787

Kol. 22 Kommentarer

Kol. 21 Antall uteksaminerte studenter

Kol. 20 Programnummer

Kol. 19 Antall uteksaminerte studenter

Kol. 18 Programnummer

Kol. 17 Tildelende organisasjon(er)

Kol. 16 Under hvilke forutsetninger?

Kol. 15 Kan kvalifikasjonen oppnås uten registrering på et særskilt program? (ja/nei)

Kol. 14 Særskilte krav

Kol. 13 Kurstimer

Kol. 12 Bare antall spesifiserte kurstimer (ja/nei)

Kol. 11 Anslag over hvor stor prosentdel av kurset det avholdes eksamen i

Kol. 10 Spesifisert antall kurstimer OG eksamen (ja/nei)

Kol. 9 Flere eksamener i løpet av programmet (ja/nei)

Kol. 8 Endelig eksamen (ja/nei)

Kol. 7 Forberedende program

Kol. 6 Navn på engelsk

Kol. 5 Nasjonalt navn

Spesifikasjoner

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Frivillig

Inndelinger

Kol. 4 Mål (A/B/C)

Nr. 12/788
25.2.2016

25.2.2016
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VEDLEGG II

Krav til datakvalitet og ramme for kvalitetsrapportering
Krav til datakvalitet
Kravene til datakvalitet for data om utdannings- og opplæringssystemer viser til kvalitetskriteriene relevans, nøyaktighet,
aktualitet og punktlighet, tilgjengelighet og klarhet, sammenlignbarhet og sammenheng.
Dataene skal særlig være i samsvar med definisjonene og begrepene som angitt i de detaljerte retningslinjene for
UNESCO/OECD/Eurostats datainnsamling om utdanningssystemer.
Datakvalitetsrapport
Kommisjonen (Eurostat) skal hvert år, tre måneder før overføringsfristen nevnt i artikkel 4 nr. 2, framlegge for
medlemsstatene et utkast til den årlige kvalitetsrapporten, delvis forhåndsutfylt med kvantitative indikatorer og
andre opplysninger som allerede er tilgjengelige for Kommisjonen (Eurostat). Medlemsstatene skal framlegge for
Kommisjonen (Eurostat) den fullstendige kvalitetsrapporten nevnt i artikkel 4 nr. 2.
Kvalitetsrapporten skal deles inn i følgende sju kapitler: registrerte studenter, nye studenter, personale, uteksaminerte
studenter/avlagte eksamener, kostnader, studerte fremmedspråk og regionale registreringsopplysninger.
Datakvalitetsrapporten skal dokumentere overholdelse av kriteriene relevans, nøyaktighet, aktualitet og punktlighet,
tilgjengelighet og klarhet, sammenlignbarhet og sammenheng.
Datakvalitetsrapporten skal særlig dokumentere overholdelse av definisjonene og begrepene som angitt i de detaljerte
retningslinjene for UNESCO/OECD/Eurostats datainnsamling om utdanningssystemer.
Avvik fra definisjonene og begrepene som angitt i de detaljerte retningslinjene for UNESCO/OECD/Eurostats
datainnsamling om utdanningssystemer skal dokumenteres og forklares samt hvis mulig kvantifiseres.
Medlemsstatene skal særlig framlegge en beskrivelse av benyttede kilder på tabellnivå som beskrevet i Vedlegg I, og
bruken av estimater og revisjoner skal tydelig angis i tabeller og inndelinger.

____________

Nr. 12/789

Nr. 12/790
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 193/2011

2016/EØS/12/60

av 28. februar 2011
om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1445/2007 med hensyn til
systemet for kvalitetskontroll som skal benyttes for kjøpekraftspariteter(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —
under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til 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(1),
særlig artikkel 7 nr. 4, og

resultater av prisundersøkelser og kravene til rapportering
og vurdering er angitt i avsnitt 5 i vedlegg I til forordning
(EF) nr. 1445/2007.
3)

Det er nødvendig å definere de felles kvalitetskriteriene
og kvalitetsrapportenes struktur ytterligere.

4)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar
med uttalelse fra Komiteen for det europeiske
statistikksystem —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

ut fra følgende betraktninger:
1)

Forordning (EF) nr. 1445/2007 fastsetter felles regler
for framlegging av grunnleggende opplysninger om
kjøpekraftspariteter og for beregning og spredning av
dem.

2)

Minstestandarder for kvaliteten på grunnleggende
opplysninger som skal framlegges av medlemsstatene,
minstestandarder for kvaliteten på valideringen av

Artikkel 1
De felles kvalitetskriteriene og kvalitetsrapportenes struktur for
kjøpekraftspariteter som fastsatt i forordning (EF) nr. 1445/2007
skal være 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, 28. februar 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

__________

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 56 av 1.3.2011, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 160/2011 av 2. desember 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til
Den europeiske unions tidende nr. 15 av 15.3.2012, s. 53.
1
( ) EUT L 336 av 20.12.2007, s. 1.

25.2.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG

Felles kvalitetskriterier og kvalitetsrapportenes struktur

1.

Fortegnelse over kilder og metoder som benyttes i Eurostats utarbeidelse av kjøpekraftspariteter («KKPfortegnelse»)

For å oppfylle kravene i nr. 5.3.1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1445/2007 skal hver medlemsstat framlegge en
fortegnelse over kilder og metoder som benyttes i Eurostats utarbeidelse av kjøpekraftspariteter (heretter kalt «KKPfortegnelse»).
KKP-fortegnelsens struktur skal bygge på de ulike grunnleggende opplysningene som framlegges i samsvar med
forordning (EF) nr. 1445/2007, som følger:
1.

Organiseringen av den nasjonale utarbeidelsen av kjøpekraftspariteter og bakgrunnsopplysninger

2.

Forbruksvarer og forbrukertjenester

2.1. Prisundersøkelser for forbruksvarer
–

Omfatter opplysninger om undersøkelsens organisering, utvalgsteknikk, representativitet, validering,
tidsjusteringsfaktorer og geografiske justeringsfaktorer.

2.2. Boligtjenester
–
3.

Offentlige tjenester (bare lønnsundersøkelse)
–

4.

Omfatter opplysninger om datakilder og deres kvalitet, overholdelse av definisjoner, eventuelle justeringer.

Omfatter opplysninger om datakilder og deres kvalitet, overholdelse av definisjoner, eventuelle justeringer.

Investeringsvarer og kapitaltjenester

4.1. Maskiner og utstyr
–

Omfatter opplysninger om undersøkelsens organisering, utvalgsteknikk, representativitet, validering.

4.2. Bygge- og anleggsvirksomhet
–
5.

Omfatter opplysninger om undersøkelsens organisering, datakilder og deres kvalitet, representativitet,
validering.

Samlede utgifter som andel av BNP
–

Omfatter opplysninger om datakilder og deres kvalitet, overholdelse av definisjoner, eventuelle justeringer.

Hver medlemsstat skal framlegge en ajourført KKP-fortegnelse i januar hvert år når det i løpet av foregående år har
skjedd endringer i de kilder og metoder som benyttes.
2.

Rapporter om prisundersøkelser for forbruksvarer

For å oppfylle kravene i nr. 5.3.3 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1445/2007 skal hver medlemsstat framlegge en
rapport for hver prisundersøkelse for forbruksvarer. Rapportens inndeling skal være som følger:
1.

Forundersøkelse

2.

Prisinnsamling

3.

Validering på nasjonalt plan

4.

Validering på tvers av stater

Rapportene skal inneholde opplysninger som supplerer KKP-fortegnelsen.
3.

Kvalitetskriterier

Kriteriene som benyttes i vurderingen av kvaliteten på de grunnleggende opplysningene som framlegges, skal være
kriteriene fastsatt i artikkel 12 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009 av 11. mars 2009 om europeisk
statistikk(1) i kombinasjon med minstestandardene fastsatt i avsnitt 5 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1445/2007.

______________

(1)

EUT L 87 av 31.3.2009, s. 164.

Nr. 12/791

Nr. 12/792
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KOMMISJONSBESLUTNING

25.2.2016

2016/EØS/12/61

av 1. september 2010
om Australias og De forente staters vedkommende myndigheters oppfyllelse av tilstrekkelige krav
i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF
[meddelt under nummer K(2010) 5676]
(2010/485/EU)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

vedkommende
myndigheter
og
vedkommende
myndigheter i Australia og De forente stater, inneholder
tilstrekkelige garantier for vern av personopplysninger
samt vern av forretningshemmeligheter og følsomme
forretningsopplysninger som gjelder selskapene hvis
regnskaper revideres, og slike selskapers revisorer. De
personer som er eller har vært ansatt hos vedkommende
myndigheter i tredjestaten som mottar opplysningene, er
omfattet av taushetsplikt.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/
EF av 17. mai 2006 om lovfestet revisjon av årsregnskap og
konsernregnskap, om endring av rådsdirektiv 78/660/EØF og
83/349/EØF og om oppheving av rådsdirektiv 84/253/EØF(1),
særlig artikkel 47 nr. 3 første ledd,
etter samråd med EUs datatilsynsmann og

3)

Uten at det berører artikkel 47 nr. 4 i direktiv 2006/43/
EF bør medlemsstatene med sikte på offentlig tilsyn,
kvalitetssikring og undersøkelser av revisorer og
revisjonsselskaper sørge for at kontakt mellom
revisorer eller revisjonsselskaper i medlemsstatene og
vedkommende myndigheter i Australia og De forente
stater skjer gjennom vedkommende myndigheter i de
berørte medlemsstatene.

4)

Medlemsstatene kan under særlige omstendigheter beslutte
å godta felles inspeksjoner dersom det er nødvendig for
å sikre effektivt tilsyn. Medlemsstatene kan tillate at
samarbeid med vedkommende myndigheter i Australia
og De forente stater skjer i form av felles inspeksjoner
eller gjennom observatører som ikke har myndighet til å
utføre inspeksjoner eller undersøkelser, og som ikke har
tilgang til de fortrolige revisjonsdokumentene eller til
andre dokumenter hos revisorer eller revisjonsselskaper.
Slikt samarbeid bør alltid skje på de vilkår som er fastsatt
i artikkel 47 nr. 2 i direktiv 2006/43/EF og i denne
beslutning, særlig når det gjelder behovet for å respektere
suverenitet, fortrolighet og gjensidighet. Medlemsstatene
bør sikre at enhver felles inspeksjon som gjennomføres
av deres vedkommende myndigheter og vedkommende
myndigheter i Australia og De forente stater på en
medlemsstats territorium i henhold til artikkel 47 i
direktiv 2006/43/EF, skjer under ledelse av vedkommende
myndighet i den berørte medlemsstat.

5)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av
24. oktober 1995 om vern av fysiske personer i
forbindelse med behandling av personopplysninger og
om fri utveksling av slike opplysninger(2) får anvendelse
på behandling av personopplysninger i henhold til dette

ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

I samsvar med artikkel 47 nr. 1 og artikkel 53 i
direktiv 2006/43/EF kan vedkommende myndigheter
i medlemsstatene fra 29. juni 2008 ved inspeksjoner
eller undersøkelser av revisorer eller revisjonsselskaper
tillate at revisjonsdokumenter eller andre dokumenter
hos revisorer eller revisjonsselskaper overføres til
vedkommende myndigheter i en tredjestat, forutsatt
at disse myndighetene oppfyller krav som er erklært
tilstrekkelige av Kommisjonen, og det foreligger
arbeidsavtaler på grunnlag av gjensidighet mellom dem og
vedkommende myndigheter i de berørte medlemsstater.
Det må derfor fastsettes hvilke vedkommende
myndigheter i tredjestater som oppfyller tilstrekkelige
krav, slik at revisjonsdokumenter eller andre dokumenter
hos revisorer eller revisjonsselskaper kan overføres til
dem.
Det er i offentlighetens interesse, i forbindelse med
uavhengig offentlig tilsyn, at revisjonsdokumenter eller
andre dokumenter hos revisorer eller revisjonsselskaper
kan overføres til vedkommende myndigheter i tredjestater.
Medlemsstatenes vedkommende myndigheter bør
derfor foreta slike overføringer utelukkende for å gi
den berørte tredjestats vedkommende myndigheter
mulighet til å utøve sin myndighet til å utføre offentlig
tilsyn, ekstern kvalitetssikring og undersøkelser av
revisorer og revisjonsselskaper. Medlemsstatene bør
sikre at de bilaterale arbeidsavtalene som gjør det mulig
å overføre revisjonsdokumenter eller andre dokumenter
hos revisorer eller revisjonsselskaper mellom deres

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 240 av 11.9.2010, s. 6, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 161/2011 av 2. desember 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget
til Den europeiske unions tidende nr. 15 av 15.3.2012, s. 54.
(1) EUT L 157 av 9.6.2006, s. 87.

(2)

EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31.

25.2.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 12/793

direktiv. Dersom overføring av revisjonsdokumenter eller
andre dokumenter hos revisorer eller revisjonsselskaper
til vedkommende myndigheter i Australia eller De forente
stater innebærer offentliggjøring av personopplysninger,
bør overføringen derfor alltid gjennomføres i samsvar
med bestemmelsene i direktiv 95/46/EF. Medlemsstatene
bør sørge for tilstrekkelige garantier for vern av overførte
personopplysninger, særlig gjennom bindende avtaler
i samsvar med kapittel IV i direktiv 95/46/EF mellom
medlemsstatenes vedkommende myndigheter og
vedkommende myndigheter i Australia og De forente
stater, og sikre at sistnevnte ikke videreformidler
personopplysninger
som
inngår
i
overførte
revisjonsdokumenter eller andre dokumenter hos revisorer
eller revisjonsselskaper, uten forhåndstillatelse fra
vedkommende myndigheter i de berørte medlemsstater.

kvalitetssikring og undersøkelser av revisorer og
revisjonsselskaper. Myndigheten har tatt tilstrekkelige
forholdsregler, med mulighet for forbud eller sanksjoner
mot ansatte og tidligere ansatte som videreformidler
fortrolige opplysninger til tredjemann eller andre
myndigheter. Myndigheten vil bruke overførte
revisjonsdokumenter eller andre dokumenter hos revisorer
eller revisjonsselskaper utelukkende med sikte på
offentlig tilsyn, ekstern kvalitetssikring og undersøkelser
av revisorer og revisjonsselskaper. I henhold til australsk
lovgivning kan den overføre revisjonsdokumenter
eller andre dokumenter hos australske revisorer eller
revisjonsselskaper til vedkommende myndigheter i
enhver medlemsstat. Derfor bør «Australian Securities
and Investments Commission» erklæres å oppfylle
tilstrekkelige krav i henhold til artikkel 47 nr. 1 i direktiv
2006/43/EF.

6)

Vurderingen av om en tredjestats vedkommende
myndigheter oppfyller tilstrekkelige krav, bør foretas
i lys av kravene til samarbeid omhandlet i artikkel 36 i
direktiv 2006/43/EF eller reelt tilsvarende resultater.
Oppfyllelse av kravene bør særlig vurderes i lys av den
myndighet som utøves av vedkommende myndigheter
i Australia og De forente stater, de forholdsregler de
har tatt for å hindre brudd på regler for taushetsplikt og
fortrolighet, og deres mulighet i henhold til sine nasjonale
lover og forskrifter til å samarbeide med vedkommende
myndigheter i medlemsstatene.

7)

Ettersom revisorer og revisjonsselskaper for selskaper i
Unionen som har utstedt verdipapirer i Australia og De
forente stater, eller som utgjør en del av et konsern som
utarbeider lovfestet konsernregnskap i disse statene,
er omfattet av den nasjonale lovgivning i disse statene,
bør det avgjøres om vedkommende myndigheter i
medlemsstatene kan overføre revisjonsdokumenter eller
andre dokumenter hos revisorer eller revisjonsselskaper
til vedkommende myndigheter i disse statene utelukkende
for å gi dem mulighet til å utøve sin myndighet til å utføre
offentlig tilsyn, ekstern kvalitetssikring og undersøkelser
av revisorer og revisjonsselskaper.

10) De forente staters «Securities and Exchange
Commission» (SEC) har myndighet til å undersøke
revisorer og revisjonsselskaper. Denne beslutning bør
omfatte bare den myndighet som De forente staters
«Securities and Exchange Commission» har til å
undersøke revisorer og revisjonsselskaper. De forente
staters «Securities and Exchange Commission» har tatt
tilstrekkelige forholdsregler, med mulighet for forbud
eller sanksjoner mot ansatte og tidligere ansatte som
videreformidler fortrolige opplysninger til tredjemann
eller andre myndigheter. Myndigheten vil bruke overførte
revisjonsdokumenter eller andre dokumenter hos revisorer
eller revisjonsselskaper utelukkende til formål knyttet
til undersøkelser av revisorer og revisjonsselskaper.
I henhold til amerikansk lovgivning kan De forente
staters «Securities and Exchange Commission» overføre
revisjonsdokumenter eller andre dokumenter hos
amerikanske revisorer eller revisjonsselskaper som
gjelder myndighetens undersøkelser av slike revisorer
og revisjonsselskaper, til vedkommende myndigheter
i enhver medlemsstat. Derfor bør De forente staters
«Securities and Exchange Commission» erklæres å
oppfylle tilstrekkelige krav i henhold til artikkel 47 nr. 1 i
direktiv 2006/43/EF.

8)

Det er foretatt vurderinger i henhold til artikkel 47 i
direktiv 2006/43/EF av om tilstrekkelige krav er oppfylt
med hensyn til vedkommende myndigheter i Australia og
De forente stater. På grunnlag av disse vurderingene bør
det besluttes om disse myndighetene oppfyller kravene.

9)

«Australian Securities and Investment Commission»
har myndighet til å utføre offentlig tilsyn, ekstern

11) De forente staters «Public Company Accounting
Oversight Board» har myndighet til å utføre offentlig
tilsyn, ekstern kvalitetssikring og undersøkelser av
revisorer og revisjonsselskaper. Myndigheten har tatt
tilstrekkelige forholdsregler, med mulighet for forbud
eller sanksjoner mot ansatte og tidligere ansatte som
videreformidler fortrolige opplysninger til tredjemann
eller andre myndigheter. Myndigheten vil bruke
overførte revisjonsdokumenter eller andre dokumenter
hos revisorer eller revisjonsselskaper utelukkende
med sikte på offentlig tilsyn, ekstern kvalitetssikring
og undersøkelser av revisorer og revisjonsselskaper. I
henhold til amerikansk lovgivning kan myndigheten gi
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vedkommende myndigheter i enhver medlemsstat direkte
tilgang til revisjonsdokumenter eller andre dokumenter
hos amerikanske revisorer eller revisjonsselskaper,
men den kan i henhold til amerikansk lovgivning ikke
overføre slike dokumenter til vedkommende myndigheter
i medlemsstatene.
12) De forente staters «Securities and Exchange Commission»
kan imidlertid gi vedkommende myndigheter i enhver
medlemsstat inspeksjonsrapporter utarbeidet av De
forente staters «Public Company Accounting Oversight
Board» om amerikanske revisorer og revisjonsselskaper,
og på begrunnet anmodning de revisjonsdokumenter
og andre dokumenter hos amerikanske revisorer eller
revisjonsselskaper som er relevante for slike inspeksjoner.
Samarbeid mellom vedkommende myndigheter i
medlemsstatene og De forente staters «Public Company
Accounting Oversight Board» om inspeksjoner av
revisorer og revisjonsselskaper fører derfor til resultater
som i det alt vesentlige er likeverdige med dem som oppnås
gjennom direkte utveksling av revisjonsdokumenter eller
andre dokumenter hos revisorer og revisjonsselskaper
i henhold til artikkel 36 i direktiv 2006/43/EF. Derfor
bør De forente staters «Public Company Accounting
Oversight Board» erklæres å oppfylle tilstrekkelige krav i
henhold til artikkel 47 nr. 1 i direktiv 2006/43/EF.
13) Overføring av revisjonsdokumenter eller andre
dokumenter hos revisorer eller revisjonsselskaper bør
omfatte tilgang til eller oversendelse til myndigheter
som er erklært å oppfylle tilstrekkelige krav i henhold
til denne beslutning, av revisjonsdokumenter eller
andre dokumenter hos revisorer eller revisjonsselskaper,
etter forhåndstillatelse fra vedkommende myndigheter
i medlemsstatene, samt tilgang til eller oversendelse
av slike dokumenter fra vedkommende myndigheter
i medlemsstatene til disse myndigheter. Derfor bør
revisorer og revisjonsselskaper ved inspeksjoner eller
undersøkelser ikke tillates å gi tilgang til eller oversende
revisjonsdokumenter eller andre dokumenter hos
revisorer eller revisjonsselskaper til disse myndigheter på
andre vilkår enn dem som er fastsatt i denne beslutning
og i artikkel 47 i direktiv 2006/43/EF, for eksempel med
revisorens, revisjonsselskapets eller kundeselskapets
samtykke.
14) Denne beslutning bør ikke berøre samarbeidsavtalene
nevnt i artikkel 25 nr. 4 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(3).
15) Ettersom denne beslutning er truffet innenfor
overgangsperioden
for
visse
tredjestatsrevisorer
og
tredjestatsrevisjonsselskaper
i
henhold
til
kommisjonsvedtak 2008/627/EF av 29. juli 2008 om
en overgangsperiode for visse tredjestatsrevisorers og
(3)
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tredjestatsrevisjonsselskapers revisjonsvirksomhet(4), bør
den ikke foregripe endelige beslutninger om likeverdighet
som Kommisjonen måtte treffe i henhold til artikkel 46 i
direktiv 2006/43/EF.
16) Målet med denne beslutning er å fremme effektivt
samarbeid mellom vedkommende myndigheter i
medlemsstatene og vedkommende myndigheter i
Australia og De forente stater for å gi dem mulighet til
å utføre sine oppgaver i forbindelse med offentlig tilsyn,
ekstern kvalitetssikring og undersøkelser og samtidig
verne de berørte parters rettigheter. Medlemsstatene bør
underrette Kommisjonen om de arbeidsavtaler som er
inngått med nevnte myndigheter, slik at Kommisjonen
kan vurdere om samarbeidet er i samsvar med artikkel 47
i direktiv 2006/43/EF.
17) Det overordnede målet med samarbeidet om
revisjonstilsyn med Australia og De forente stater er å
skape gjensidig tillit til hverandres revisjonssystemer,
slik at revisjonsdokumenter eller andre dokumenter
hos revisorer eller revisjonsselskaper overføres bare
i unntakstilfeller. Den gjensidige tilliten må bygge på
likeverdigheten mellom Unionens og de berørte staters
systemer for revisjonstilsyn.
18) De forente staters «Public Company Accounting
Oversight Board» vil gjerne vurdere medlemsstatenes
systemer for revisjonstilsyn ytterligere før de bestemmer
seg for å sette sin lit til det tilsyn som utføres av
medlemsstatenes vedkommende myndigheter. Derfor
bør samarbeidsordningen mellom vedkommende
myndigheter i medlemsstatene og De forente staters
«Public Company Accounting Oversight Board» og
«Securities and Exchange Commission» evalueres for å
bedømme hvilke framskritt som er gjort med hensyn til
å skape gjensidig tillit. Av denne grunn bør beslutning
opphøre å gjelde 31. juli 2013 for De forente staters
«Public Company Accounting Oversight Board» og
«Securities and Exchange Commission».
19) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 48 nr. 1 i
direktiv 2006/43/EF —
TRUFFET DENNE BESLUTNING:
Artikkel 1
Følgende vedkommende myndigheter i tredjestater skal anses
å oppfylle tilstrekkelige krav i henhold til artikkel 47 nr. 1 i
direktiv 2006/43/EF:
1. «Australian Securities and Investments Commission»,
2. De forente staters «Public Company Accounting Oversight
Board»,
3. De forente staters «Securities and Exchange Commission».
(4)
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Artikkel 2
1. I samsvar med artikkel 53 i direktiv 2006/43/EF kan
revisjonsdokumenter eller andre dokumenter hos revisorer
eller revisjonsselskaper ved inspeksjoner eller undersøkelser
fra 29. juni 2008 overføres bare med forhåndstillatelse
fra vedkommende myndighet i den berørte medlemsstat
eller overføres av vedkommende myndighet i den berørte
medlemsstat.
2. Revisjonsdokumenter eller andre dokumenter hos
revisorer eller revisjonsselskaper skal overføres utelukkende
med sikte på offentlig tilsyn, ekstern kvalitetssikring og
undersøkelser av revisorer og revisjonsselskaper.
3. Dersom revisjonsdokumenter eller andre dokumenter
hos revisorer eller revisjonsselskaper finnes utelukkende hos
en revisor eller et revisjonsselskap som er registrert i en annen
medlemsstat enn den medlemsstat der konsernrevisoren er
registrert, og vedkommende myndighet i denne revisorens
medlemsstat har mottatt en anmodning fra en av myndighetene
nevnt i artikkel 1, skal slike dokumenter overføres til
vedkommende myndighet i den berørte tredjestat bare dersom
vedkommende myndighet i den første medlemsstaten har gitt
sitt uttrykkelige samtykke til overføringen.
4. Medlemsstatene skal sikre at de bilaterale arbeidsavtalene
som gjør det mulig å overføre revisjonsdokumenter eller
andre dokumenter hos revisorer eller revisjonsselskaper
mellom deres vedkommende myndigheter og vedkommende
myndigheter i Australia og De forente stater, inneholder
tilstrekkelige garantier for vern av personopplysninger
samt vern av forretningshemmeligheter og følsomme
forretningsopplysninger som gjelder selskapene hvis
regnskaper revideres, og slike selskapers revisorer.
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som gjør det mulig å overføre revisjonsdokumenter eller andre
dokumenter hos revisorer eller revisjonsselskaper mellom deres
vedkommende myndigheter og vedkommende myndigheter
i Australia og De forente stater, fastsettes at kontakt mellom
revisorer eller revisjonsselskaper i medlemsstatene og
vedkommende myndigheter i Australia og De forente stater
skal skje gjennom vedkommende myndigheter i de berørte
medlemsstatene.
6. Medlemsstatene kan tillate felles inspeksjoner når det
er nødvendig. Medlemsstatene skal sikre at enhver felles
inspeksjon som gjennomføres av deres vedkommende
myndigheter og vedkommende myndigheter i Australia og
De forente stater på en medlemsstats territorium i henhold til
artikkel 47 i direktiv 2006/43/EF, som hovedregel skjer under
ledelse av vedkommende myndighet i den berørte medlemsstat.
7. Medlemsstatene skal sikre at enhver bilateral
arbeidsavtale mellom deres vedkommende myndigheter og
vedkommende myndigheter i Australia og De forente stater
oppfyller vilkårene for samarbeid fastsatt i denne beslutning.
Artikkel 3
Når det gjelder de vedkommende myndigheter som er
omhandlet i artikkel 1 nr. 2 og 3, opphører denne beslutning å
gjelde 31. juli 2013.
Artikkel 4
Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 1. september 2010.

5. Uten at det berører artikkel 47 nr. 4 i direktiv
2006/43/EF skal medlemsstatene med sikte på offentlig
tilsyn, kvalitetssikring og undersøkelser av revisorer og
revisjonsselskaper sikre at det i de bilaterale arbeidsavtalene

_________________________

For Kommisjonen
Michel BARNIER
Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 690/2009

2016/EØS/12/62

av 30. juli 2009
om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 om felles regler
for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå, og om oppheving av
rådsdirektiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF(*)
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 80 nr. 2,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 216/2008 av 20. februar 2008 om felles regler for sivil
luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå, og
om oppheving av rådsdirektiv 91/670/EØF, forordning (EF)
nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF(1), særlig artikkel 6 nr. 2,
og

4)

Forordning (EF) nr. 216/2008 bør derfor endres.

5)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelsen fra komiteen nedsatt ved artikkel 65 i forordning
(EF) nr. 216/2008 —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

ut fra følgende betraktninger:
1)

artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) nr. 216/2008. Byrået
har tilrådd at forordning (EF) nr. 216/2008 endres for å
gjenspeile endringene i Chicago-konvensjonen.

I henhold til artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) nr. 216/2008
skal produkter, deler og utstyr oppfylle miljøkravene i
vedlegg 16 til Chicago-konvensjonen om internasjonal
sivil luftfart (heretter Chicago-konvensjonen), utgaven
av 24. november 2005, for bind I og II, med unntak av
tilleggene.

2)

Vedlegg 16 til Chicago-konvensjonen er blitt endret siden
vedtakelsen av forordning (EF) nr. 216/2008 med endring
9 til bind I og endring 6 til bind II av 7. mars 2008, som
begge gjelder fra 20. november 2008.

3)

Tiltakene fastsatt i denne forordning bygger på uttalelsen
Det europeiske flysikkerhetsbyrå (heretter kalt «Byrået»)
har avgitt i samsvar med artikkel 17 nr. 2 bokstav b) og

Artikkel 1
Artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) nr. 216/2008 skal lyde:
«1. Produkter, deler og utstyr skal oppfylle miljøkravene
i endring 9 til bind I og i endring 6 til bind II i vedlegg 16
til Chicago-konvensjonen, utgaven av 20. november 2008,
med unntak av tilleggene til vedlegg 16.»
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, 30. juli 2009.
For Kommisjonen
Antonio TAJANI
Visepresident

____________

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 199 av 31.7.2009, s. 6, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 164/2011 av 19. desember 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til
Den europeiske unions tidende nr. 15 av 15.3.2012, s. 63.
1
( ) EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1.

