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2016/EØS/64/01

EØS-KOMITEEN
EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 764/2008
av 9. juli 2008
om fastsettelse av framgangsmåter for anvendelsen av visse nasjonale tekniske forskrifter
på produkter som er lovlig markedsført i en annen medlemsstat, og om oppheving av vedtak
nr. 3052/95/EF(*)
EUROPAPARLAMENTET OG
EUROPEISKE UNION HAR —

RÅDET

FOR

DEN

3)

Prinsippet om gjensidig anerkjennelse, som er utledet av
rettspraksis ved De europeiske fellesskaps domstol, er et
av midlene til å sikre fritt varebytte på det indre marked.
Gjensidig anerkjennelse får anvendelse på produkter
som ikke er underlagt Fellesskapets harmoniseringsregelverk, eller på sider ved produkter som faller utenfor
virkeområdet for et slikt regelverk. I samsvar med
nevnte prinsipp kan en medlemsstat ikke forby salg på
sitt territorium av produkter som er lovlig markedsført
i en annen medlemsstat, selv om de er produsert i
samsvar med andre tekniske forskrifter enn dem som
innenlandske produkter er underlagt. De eneste unntakene
fra dette prinsippet er restriksjoner som er begrunnet med
henvisning til traktatens artikkel 30, eller med andre
tvingende allmenne hensyn, og som står i forhold til det
mål som skal nås.

4)

Mange problemer gjenstår fortsatt med hensyn til
medlemsstatenes riktige anvendelse av prinsippet om
gjensidig anerkjennelse. Det er derfor nødvendig å fastsette
framgangsmåter for å redusere muligheten for at tekniske
forskrifter skaper ulovlige hindringer for fritt varebytte
mellom medlemsstatene. Fraværet av slike framgangsmåter i medlemsstatene skaper ytterligere hindringer for
det frie varebyttet, ettersom det ikke oppmuntrer foretak
til å selge sine produkter, som er lovlig markedsført i en
annen medlemsstat, på territoriet til den medlemsstaten
som anvender slike tekniske forskrifter. Undersøkelser
har vist at mange foretak, særlig små og mellomstore
bedrifter (SMB), enten tilpasser sine produkter for å
overholde medlemsstatenes tekniske forskrifter, eller lar
være å markedsføre dem i disse medlemsstatene.

5)

Vedkommende myndigheter mangler også egnede
framgangsmåter for anvendelse av sine tekniske forskrifter
på bestemte produkter som er lovlig markedsført i en
annen medlemsstat. Mangelen på slike framgangsmåter
gjør det vanskelig for dem å vurdere produktenes samsvar
i henhold til traktaten.

6)

I rådsresolusjon av 28. oktober 1999 om gjensidig
anerkjennelse(3) ble det påpekt at markedsdeltakere
og borgere ikke alltid fullt ut og på riktig måte
benyttet seg av prinsippet om gjensidig anerkjennelse

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 37 og 95,
under henvisning til forslag fra Kommisjonen,
under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske
og sosiale komité(1),
etter samråd med Regionkomiteen,
etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og
ut fra følgende betraktninger:
1)

Det indre marked utgjør et område uten indre grenser, der
fritt varebytte er sikret i henhold til traktaten, som forbyr
tiltak som har tilsvarende virkning som kvantitative
restriksjoner på import. Forbudet omfatter alle nasjonale
tiltak som, direkte eller indirekte, faktisk eller potensielt,
kan hindre varehandel innenfor Fellesskapet.

2)

Hindringer for det frie varebyttet mellom medlemsstatene
kan være skapt ulovlig ved at medlemsstatenes
vedkommende myndigheter, i mangel av harmonisert
regelverk, anvender tekniske forskrifter med krav som
disse produktene må oppfylle, som for eksempel regler
for betegnelse, form, størrelse, vekt, sammensetning,
presentasjon, merking og emballering, på produkter som
er lovlig markedsført i andre medlemsstater. Anvendelsen
av slike regler på produkter som er lovlig markedsført i
en annen medlemsstat, kan være i strid med traktatens
artikkel 28 og 30, selv om de får anvendelse på alle
produkter uten at det skilles mellom dem.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 218 av 13.8.2008, s. 21, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 126/2012 av 13. juli 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 63 av 8.11.2012, s. 5.
(1) EUT C 120 av 16.5.2008, s. 1.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 21. februar 2008 (ennå ikke offentliggjort i
Den europeiske unions tidende) og rådsbeslutning av 23. juni 2008.

(3)

EFT C 141 av 19.5.2000, s. 5.

Nr. 64/2

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

fordi de ikke var tilstrekkelig oppmerksomme på
prinsippet og dets praktiske følger. I resolusjonen ble
medlemsstatene oppfordret til å utvikle egnede tiltak
for å gi markedsdeltakere og borgere en effektiv ramme
for gjensidig anerkjennelse, blant annet ved effektivt å
behandle anmodninger fra markedsdeltakere og borgere
og svare raskt på slike anmodninger.
7)

8)

9)

Det europeiske råd understreket på sitt møte 8. og 9. mars
2007 betydningen av å sørge for en ny giv i det indre
marked for varer ved å styrke gjensidig anerkjennelse og
samtidig sikre et høyt nivå for sikkerhet og forbrukervern.
Det europeiske råd understreket på sitt møte 21. og 22.
juni 2007 at ytterligere styrking av de fire frihetene i
det indre marked (fritt varebytte og fri bevegelighet for
personer, tjenester og kapital) og en forbedring av det
indre markeds virkemåte fortsatt er av største betydning
for vekst, konkurranseevne og sysselsetting.
For at det indre marked for varer skal virke på en
tilfredsstillende måte, kreves tilstrekkelige og åpne
framgangsmåter for å løse de problemene som følger av
anvendelsen av en medlemsstats tekniske forskrifter på
bestemte produkter som er lovlig markedsført i en annen
medlemsstat.
Denne forordning bør ikke være til hinder for ytterligere
harmonisering av tekniske forskrifter, når det er
hensiktsmessig, med sikte på å bedre det indre markeds
virkemåte.

10) Handelshindringer kan også være en følge av andre
typer tiltak som faller inn under virkeområdet for
traktatens artikkel 28 og 30. Slike tiltak kan for eksempel
omfatte tekniske spesifikasjoner som er utarbeidet for
framgangsmåter for offentlige innkjøp eller krav om å
benytte offisielle språk i medlemsstatene. Slike tiltak bør
imidlertid ikke utgjøre tekniske forskrifter i henhold til
denne forordning og bør derfor ikke omfattes av dens
virkeområde.
11) Tekniske forskrifter i henhold til denne forordning blir
noen ganger anvendt innenfor rammen av framgangsmåter
for obligatorisk forhåndsgodkjenning, fastsatt i en
medlemsstats lovgivning, der vedkommende myndighet i
nevnte medlemsstat, før et produkt eller en produkttype kan
bringes i omsetning i denne medlemsstaten eller i en del av
den, etter søknad bør gi sin formelle godkjenning. At det
finnes slike framgangsmåter vil i seg selv begrense det frie
varebyttet. For å være berettiget etter det grunnleggende
prinsippet om fritt varebytte i det indre marked bør en
framgangsmåte for obligatorisk forhåndsgodkjenning
derfor forfølge et mål som er i offentlighetens interesse
og anerkjent i fellesskapsretten, som ikke innebærer
forskjellsbehandling og står i forhold til målet; det vil si at
den bør være egnet til å sikre at det mål som forfølges, blir
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nådd, men ikke gå ut over det som er nødvendig for å nå
dette målet. Hvorvidt en slik framgangsmåte er i samsvar
med forholdsmessighetsprinsippet, bør vurderes i lys av
de betraktninger som er gjort i Domstolens rettspraksis.
12) Et krav om forhåndsgodkjenning for å bringe et produkt
i omsetning bør i seg selv ikke utgjøre en teknisk
forskrift i henhold til denne forordning, slik at et vedtak
om å utelukke eller fjerne et produkt fra markedet
utelukkende av den grunn at det ikke har noen gyldig
forhåndsgodkjenning, ikke bør utgjøre et vedtak som
denne forordning får anvendelse på. Når en søknad om
slik obligatorisk forhåndsgodkjenning av et produkt blir
lagt fram, bør imidlertid et planlagt vedtak om å avslå
søknaden på grunnlag av en teknisk forskrift gjøres
i samsvar med denne forordning, slik at søkeren kan
nyte godt av det prosedyremessige vernet som denne
forordning gir.
13) Avgjørelser ved nasjonale domstoler om lovligheten i
tilfeller der produkter som, på grunnlag av anvendelsen
av en teknisk forskrift, blir lovlig markedsført i én
medlemsstat, ikke gis adgang til markedet i en annen
medlemsstat, eller der det anvendes sanksjoner, bør ikke
omfattes av denne forordnings virkeområde.
14) Våpen er produkter som kan utgjøre en alvorlig risiko
for menneskers helse og sikkerhet og for den offentlige
sikkerheten i medlemsstatene. Flere bestemte typer
våpen som blir lovlig markedsført i én medlemsstat, kan
av hensyn til vern av menneskers helse og sikkerhet og
forebygging av kriminalitet, være underlagt restriktive
tiltak i en annen medlemsstat. Slike tiltak kan bestå av
særlige kontroller og godkjenninger før våpen som
blir lovlig markedsført i én medlemsstat, blir brakt i
omsetning i en annen medlemsstat. Medlemsstatene bør
derfor tillates å hindre at våpen blir brakt i omsetning
på deres marked inntil de nasjonale prosedyremessige
kravene er helt oppfylt.
15) I europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/EF av 3.
desember 2001 om alminnelig produktsikkerhet(1) slås
det fast at bare sikre produkter kan bringes i omsetning, og
det fastsettes forpliktelser for produsenter og distributører
med hensyn til produktsikkerheten. I henhold til direktivet
kan myndighetene forby alle farlige produkter med
umiddelbar virkning eller midlertidig forby et produkt
som kan være farlig for det tidsrom som er nødvendig
for å gjennomføre de ulike sikkerhetsvurderingene,
undersøkelsene og kontrollene. I henhold til direktivet har
myndighetene også rett til å treffe egnede tiltak som dem
som er omhandlet i artikkel 8 nr. 1 bokstav b)‑f) i nevnte
direktiv, i tilfeller der produkter utgjør en alvorlig risiko.
Tiltak som er truffet av vedkommende myndigheter i
medlemsstatene i henhold til nasjonal lovgivning vedtatt
ved gjennomføring av artikkel 8 nr. 1 bokstav d)‑f) og
artikkel 8 nr. 3 i nevnte direktiv, bør ikke omfattes av
denne forordnings virkeområde.
(1)

EFT L 11 av 15.1.2002, s. 4.
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16) Ved 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) ble det blant
annet opprettet et hurtigvarslingssystem for melding
om direkte eller indirekte helserisikoer for mennesker
på grunn av næringsmidler eller fôr. Medlemsstatene
pålegges umiddelbart å underrette Kommisjonen via
hurtigvarslingssystemet om ethvert tiltak de vedtar for
å begrense omsetningen av, trekke tilbake fra markedet
eller tilbakekalle næringsmidler eller fôr for å verne
menneskers helse, i de tilfellene der det er nødvendig
å handle raskt. Tiltak som er truffet av vedkommende
myndigheter i medlemsstatene i henhold til artikkel 50 nr.
3 bokstav a) og artikkel 54 i nevnte forordning, bør derfor
ikke omfattes av denne forordnings virkeområde.
17) I europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004
av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvareog næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene
om dyrs helse og velferd overholdes(2) er det fastsatt
alminnelige regler for offentlig kontroll for å sikre
overholdelse av regler som særlig tar sikte på å forebygge
eller fjerne risikoen for mennesker og dyr enten direkte
eller gjennom miljøet, eller redusere den til et akseptabelt
nivå, og garantere god forretningsskikk ved handel
med fôrvarer og næringsmidler og verne forbrukernes
interesser, herunder merking av fôrvarer og næringsmidler
og andre former for forbrukeropplysning. I forordningen
er det fastsatt en særlig framgangsmåte for å sikre at
markedsdeltakere avhjelper en situasjon der fôrvare- og
næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs
helse og velferd ikke overholdes. Tiltak som er truffet av
vedkommende myndigheter i medlemsstatene i henhold
til artikkel 54 i nevnte forordning, bør derfor ikke omfattes
av denne forordnings virkeområde. Tiltak som er truffet
eller planlagt av vedkommende myndigheter på grunnlag
av nasjonale tekniske forskrifter, bør imidlertid være
underlagt denne forordning, i den utstrekning de ikke
berører målene fastsatt i forordning (EF) nr. 882/2004.
18) I europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/EF av
29. april 2004 om sikkerhet på Fellesskapets jernbaner
(jernbanesikkerhetsdirektivet)(3) er det fastsatt en
framgangsmåte for å gi tillatelse til ibruktaking av
eksisterende rullende materiell, der det gis mulighet for
anvendelse av visse nasjonale regler. Tiltak som er truffet
av vedkommende myndigheter i henhold til artikkel 14 i
nevnte direktiv, bør ikke omfattes av denne forordnings
virkeområde.
( 1)
(2)
(3)

EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1. Forordningen sist endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 202/2008 (EUT L 60 av 5.3.2008, s. 17).
EUT L 165 av 30.4.2004. Rettet i EUT L 191 av 28.5.2004, s. 1. Forordningen
endret ved rådsforordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 av 20.12.2006,
s. 1).
EUT L 164 av 30.4.2004, s. 44. Rettet i EUT L 220 av 21.6.2004, s. 16.
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19) I rådsdirektiv 96/48/EF av 23. juli 1996 om samtrafikkevnen til det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog(4) og europaparlaments- og rådsdirektiv
2001/16/EF av 19. mars 2001 om samtrafikkevnen til
det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle
tog(5) er det fastsatt en gradvis harmonisering av systemer
og drift gjennom en gradvis vedtakelse av tekniske
spesifikasjoner for samtrafikkevne (TSI). Systemer og
samtrafikkomponenter som faller inn under virkeområdet
for de nevnte direktivene, bør derfor ikke omfattes av
denne forordnings virkeområde.

20) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.
765/2008 av 9. juli 2008 om fastsettelse av kravene
til akkreditering og markedstilsyn for markedsføring
av produkter(6) innføres det en akkrediteringsordning
som sikrer gjensidig godkjenning av kompetansenivået
for
samsvarsvurderingsorganer.
Vedkommende
myndigheter i medlemsstatene bør derfor ikke lenger
avvise prøvingsrapporter og sertifikater utstedt av
et akkreditert samsvarsvurderingsorgan av grunner
knyttet til vedkommende organs kompetanse. Videre
kan medlemsstatene også godta prøvingsrapporter og
sertifikater utstedt av andre samsvarsvurderingsorganer i
samsvar med fellesskapsretten.

21) I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/
EF av 22. juni 1998 om en informasjonsprosedyre for
standarder og tekniske forskrifter(7) er medlemsstatene
forpliktet til å oversende Kommisjonen og de andre
medlemsstatene alle forslag til tekniske forskrifter om
ethvert produkt, herunder landbruks‑ og fiskerivarer, samt
en melding om grunnene til at det er nødvendig å innføre
en slik forskrift. Det er imidlertid nødvendig å sikre, etter
vedtakelsen av en slik teknisk forskrift, at prinsippet om
gjensidig anerkjennelse er anvendt riktig i enkelttilfeller
på bestemte produkter. Ved denne forordning fastsettes
det en framgangsmåte for anvendelsen av prinsippet
om gjensidig anerkjennelse i enkelttilfeller ved at
vedkommende myndighet pålegges en plikt til å angi de
tekniske eller vitenskapelige grunnene til at det bestemte
(4)
(5)
(6)
(7)

EFT L 235 av 17.9.1996, s. 6. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv
2007/32/EF (EUT L 141 av 2.6.2007, s. 63).
EFT L 110 av 20.4.2001, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv
2007/32/EF.
EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30.
EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37. Direktivet sist endret ved rådsdirektiv
2006/96/EF (EUT L 363 av 20.12.2006, s. 81).
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produktet i sin nåværende form ikke kan markedsføres i
medlemsstaten, i samsvar med traktatens artikkel 28 og
30. I denne forordning bør dokumentasjon ikke forstås
som rettslig bevis. Medlemsstatenes myndigheter er
innenfor rammen av denne forordning ikke forpliktet til å
begrunne selve den tekniske forskriften. De bør imidlertid
begrunne, som fastsatt i denne forordning, en mulig
anvendelse av den tekniske forskriften på et produkt som
blir lovlig markedsført i en annen medlemsstat.
22) I samsvar med prinsippet om gjensidig anerkjennelse bør
framgangsmåten opprettet ved denne forordning fastsette
at vedkommende myndigheter i hvert enkelt tilfelle på
grunnlag av de relevante tekniske eller vitenskapelige
elementene som er tilgjengelige, skal meddele
markedsdeltakeren at tvingende allmenne hensyn tilsier
at nasjonale tekniske forskrifter pålegges vedkommende
produkt eller produkttype, og at mindre restriktive
tiltak ikke kan benyttes. Den skriftlige meldingen bør
gi markedsdeltakeren mulighet til å kommentere alle
relevante sider av det planlagte vedtaket om å begrense
adgangen til markedet. Det er ingenting til hinder for at
vedkommende myndighet treffer tiltak etter fristen for
mottak av slike merknader, dersom markedsdeltakeren
ikke har svart.
23) Begrepet tvingende allmenne hensyn er utviklet
gradvis av Domstolen i dens rettspraksis i tilknytning
til traktatens artikkel 28 og 30. Begrepet omfatter blant
annet effektiv skattekontroll, god forretningsskikk,
forbrukervern, miljøvern, opprettholdelse av en
mangfoldig presse og risikoen for alvorlig å undergrave
den økonomiske stabiliteten i trygdeordningen.
Slike tvingende allmenne hensyn kan begrunne
at vedkommende myndigheter anvender tekniske
forskrifter. En slik anvendelse bør imidlertid ikke være
et middel til vilkårlig forskjellsbehandling eller en skjult
handelshindring mellom medlemsstatene. Videre bør
forholdsmessighetsprinsippet alltid overholdes, idet det
tas hensyn til om vedkommende myndighet faktisk har
valgt det minst restriktive tiltaket.
24) Ved anvendelsen av framgangsmåten fastsatt i denne
forordning bør vedkommende myndighet i en medlemsstat
ikke trekke tilbake eller begrense omsetning av et produkt
eller en produkttype som er lovlig markedsført i en
annen medlemsstat. Det er imidlertid hensiktsmessig at
vedkommende myndighet kan vedta midlertidige tiltak
der det kreves rask innsats for å hindre at brukernes
sikkerhet og helse settes i fare. Slike midlertidige tiltak
kan også vedtas av vedkommende myndighet for å hindre
omsetning av et produkt som er omfattet av et generelt
forbud mot omsetning av hensyn til offentlig moral eller
offentlig sikkerhet, herunder forebygging av kriminalitet.
Medlemsstatene bør derfor på et hvilket som helst trinn i
framgangsmåten fastsatt i denne forordning under slike
omstendigheter kunne midlertidig forby markedsføring
på sitt territorium av produkter eller produkttyper.
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25) I ethvert vedtak som denne forordning får anvendelse på,
bør det angis hvilken klageadgang som er tilgjengelig,
slik at en markedsdeltaker kan bringe inn saken for
vedkommende nasjonale domstol.

26) Det er hensiktsmessig at markedsdeltakeren også bli
underrettet om at det foreligger utenrettslige ordninger for
problemløsning, som for eksempel SOLVIT-systemet, for
å hindre rettslig usikkerhet og kostnader ved rettssaker.

27) Når vedkommende myndighet har gjort et vedtak om å
utelukke et produkt på grunnlag av en teknisk forskrift
i samsvar med de prosedyremessige kravene i denne
forordning, bør ytterligere tiltak som treffes i tilknytning
til dette produktet på grunnlag av dette vedtaket og
samme tekniske forskrift, ikke være underlagt kravene i
denne forordning.

28) Det er viktig for det indre marked for varer at det sikres
tilgjengelighet til nasjonale tekniske forskrifter, slik at
foretak, og særlig små og mellomstore bedrifter, kan
samle inn pålitelige og nøyaktige opplysninger om
gjeldende lovgivning.

29) Det er derfor nødvendig å gjennomføre prinsipper for
administrativ forenkling, blant annet ved å opprette et
system av produktkontaktpunkter. Systemet bør være
utformet slik at det sikrer at foretak kan få tilgang
til opplysninger på en åpen og korrekt måte, slik at
forsinkelser, kostnader og avskrekkende virkninger som
følger av nasjonale tekniske forskrifter, kan unngås.

30) For å lette fritt varebytte bør produktkontaktpunktene
kostnadsfritt gi opplysninger om sine nasjonale
tekniske forskrifter og anvendelsen av prinsippet om
gjensidig anerkjennelse når det gjelder produkter.
Produktkontaktpunktene bør ha tilstrekkelig utstyr og
tilstrekkelige ressurser og dessuten oppmuntres til å gjøre
opplysninger tilgjengelige på et nettsted og på andre
fellesskapsspråk. Produktkontaktpunktene kan også gi
markedsdeltakerne tilleggsopplysninger eller synspunkter
under framgangsmåten fastsatt i denne forordning. For
slike tilleggsopplysninger kan produktkontaktpunktene
kreve gebyrer som står i forhold til kostnadene ved disse
opplysningene.

31) Ettersom opprettelsen av produktkontaktpunkter
ikke bør påvirke fordelingen av oppgaver mellom
vedkommende myndigheter innenfor medlemsstatenes
lovgivningssystemer, bør det være mulig for medlemsstatene å opprette produktkontaktpunkter i samsvar
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med regional eller lokal myndighet. Medlemsstatene
bør kunne overlate rollen som produktkontaktpunkt
til eksisterende kontaktpunkter opprettet i samsvar
med andre fellesskapsordninger for å unngå altfor
mange kontaktpunkter og for å forenkle administrative
framgangsmåter. Medlemsstatene bør også kunne
overlate rollen som produktkontaktpunkt ikke bare til
eksisterende tjenester innenfor offentlig forvaltning,
men også til nasjonale SOLVIT‑sentre, handelskamre,
yrkesorganisasjoner og private organer, for ikke å øke
administrative kostnader for foretak og vedkommende
myndigheter.
32) Medlemsstatene og Kommisjonen bør oppmuntres til å
samarbeide tett for å lette opplæring av personalet ved
produktkontaktpunkter.
33) I lys av utviklingen og opprettelsen av en felleseuropeisk
elektronisk offentlig tjeneste og underliggende
samvirkende telematikknett, bør muligheten til å opprette
et elektronisk system for informasjonsutveksling mellom
produktkontaktpunktene undersøkes, i samsvar med
europaparlaments- og rådsbeslutning 2004/387/EF av
21. april 2004 om samverkande yting av felleseuropeiske
elektroniske offentlege tenester til offentlege forvaltingar,
føretak og borgarar (IDABC)(1).
34) Pålitelige
og
effektive
overvåkings‑
og
vurderingsordninger bør opprettes for å skaffe
opplysninger om anvendelsen av denne forordning, for å
bedre kunnskapene om virkemåten til det indre marked
for varer i sektorer som ikke er underlagt harmonisering,
og for å sikre at prinsippet om gjensidig anerkjennelse
blir behørig anvendt av vedkommende myndigheter i
medlemsstatene. Slike ordninger bør ikke gå lenger enn
det som er nødvendig for å oppnå disse målene.
35) Denne forordning får anvendelse bare på produkter eller
særlige kjennetegn ved produkter som ikke er underlagt
Fellesskapets harmoniseringstiltak, som er ment å
fjerne handelshindringer mellom medlemsstatene som
skyldes forskjeller mellom nasjonale tekniske forskrifter.
Bestemmelsene i slike harmoniseringstiltak er ofte
uttømmende, slik at medlemsstatene ikke kan forby,
begrense eller hindre at produkter som er i samsvar med
disse tiltakene, bringes i omsetning på deres territorium.
Noen av Fellesskapets harmoniseringstiltak gir imidlertid
medlemsstatene mulighet til å fastsette ytterligere
tekniske vilkår for omsetning av et produkt på deres
marked. Slike tilleggsvilkår bør være underlagt traktatens
artikkel 28 og 30 og bestemmelsene i denne forordning.
Med sikte på en effektiv anvendelse av denne forordning
er det derfor hensiktsmessig at Kommisjonen oppretter en
veiledende og ikke‑uttømmende liste over produkter som
ikke er underlagt harmonisering på fellesskapsplan.
36) Den overvåkingsordningen som ble opprettet ved
europaparlaments- og rådsvedtak nr. 3052/95/EF av
13. desember 1995 om innføring av en framgangsmåte
for utveksling av informasjon om nasjonale tiltak som
( 1)

EUT L 144 av 30.4.2004. Rettet i EUT L 181 av 18.5.2004, s. 25.
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fraviker prinsippet om fritt varebytte innen Fellesskapet(2),
har stort sett vist seg ikke å være vellykket ettersom
gjennomføringen av vedtaket ikke har gitt Kommisjonen
tilstrekkelig informasjon til å kunne utpeke sektorer der
harmonisering ville vært hensiktsmessig. Den har heller
ikke ført til rask løsning av visse problemer for det frie
varebyttet. Vedtak nr. 3052/95/EF bør derfor oppheves.
37) Det vil være hensiktsmessig å innføre en overgangsperiode
for anvendelsen av denne forordning slik at vedkommende
myndigheter kan tilpasse seg de krav som er fastsatt i
forordningen.
38) Ettersom målet for denne forordning, som er å
fjerne tekniske hindringer for fritt varebytte mellom
medlemsstatene, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av
medlemsstatene og derfor på grunn av tiltakets omfang
og virkninger bedre kan nås på fellesskapsplan, kan
Fellesskapet treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet
som fastsatt i traktatens artikkel 5. I samsvar med
forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går
denne forordning ikke lenger enn det som er nødvendig
for å nå dette målet.
39) 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) —
VEDTATT DENNE FORORDNING:
KAPITTEL 1
FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE
Artikkel 1
Formål
1. Målet med denne forordning er å styrke det indre markeds
virkemåte ved å bedre det frie varebyttet.
2. I denne forordning er det fastsatt regler og framgangsmåter
som vedkommende myndigheter i en medlemsstat skal følge
når de gjør eller har til hensikt å gjøre et vedtak som omhandlet
i artikkel 2 nr. 1, som vil kunne hindre fritt bytte av et produkt
som blir lovlig markedsført i en annen medlemsstat og er
underlagt traktatens artikkel 28.
3. I denne forordning er det også fastsatt at det skal opprettes
produktkontaktpunkter i medlemsstatene for å bidra til å nå
denne forordnings mål, som fastsatt i nr. 1.
(2)
(3)

EFT L 321 av 30.12.1995, s. 1.
EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. Endret ved beslutning 2006/512/EF (EUT L
200 av 22.7.2006, s. 11).
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Artikkel 2

etter at det er brakt i omsetning, som f.eks. vilkår for
bruk, gjenvinning, ombruk eller disponering, der slike
vilkår i betydelig grad kan påvirke produktets eller
produkttypens sammensetning, art eller markedsføring.

Virkeområde

1. Denne forordning får anvendelse på forvaltningsvedtak
rettet til markedsdeltakere, enten vedtak som er gjort eller
skal gjøres, på grunnlag av en teknisk forskrift som definert
i nr. 2, med hensyn til alle produkter, herunder landbruks‑ og
fiskerivarer, som blir lovlig markedsført i en annen medlemsstat,
der den direkte eller indirekte virkningen av nevnte vedtak er

a) et forbud mot at vedkommende produkt eller produkttype
bringes i omsetning,
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3.

Denne forordning får ikke anvendelse på

a) rettsavgjørelser truffet av nasjonale domstoler,
b) rettsavgjørelser truffet av myndigheter med ansvar for
håndheving av loven i forbindelse med etterforskning
eller rettsforfølgning av et straffbart forhold som gjelder
terminologi, symboler eller annen vesentlig henvisning
til forfatningsstridige eller kriminelle organisasjoner eller
straffbare forhold av rasistisk eller fremmedfiendtlig art.
Artikkel 3

b) en endring eller ytterligere prøving av vedkommende
produkt eller produkttype før det kan bringes i omsetning
første gang eller forbli på markedet,

c) en tilbaketrekking av vedkommende produkt eller
produkttype fra markedet.

I første ledd bokstav b) menes med endring av produktet eller
produkttypen enhver endring av en eller flere av egenskapene
ved et produkt eller en produkttype, som oppført i nr. 2 bokstav
b) i).

2. I denne forordning menes med teknisk forskrift enhver
bestemmelse i en medlemsstats lover og forskrifter

a) som ikke er underlagt harmonisering på fellesskapsplan, og

b) som forbyr markedsføring av et produkt eller en
produkttype på denne medlemsstatens territorium, eller
som det er obligatorisk å overholde når et produkt eller
en produkttype blir markedsført på denne medlemsstatens
territorium, og som fastsetter enten

i) de egenskapene som kreves av produktet eller
produkttypen, som f.eks. kvalitetsnivå, ytelse, sikkerhet
eller dimensjoner, herunder krav til produktet eller
produkttypen med hensyn til navnet det selges under,
terminologi, symboler, prøving og prøvingsmetoder,
emballering eller merking, eller

ii) alle andre krav som pålegges produktet eller
produkttypen med det formål å verne forbrukerne
eller miljøet, og som påvirker produktets livssyklus

Forholdet til andre bestemmelser i fellesskapsretten
1. Denne forordning får ikke anvendelse på systemer eller
samtrafikkomponenter som faller inn under virkeområdet for
direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF.
2. Denne forordning får ikke anvendelse på tiltak truffet av
myndighetene i medlemsstatene i henhold til
a) artikkel 8 nr. 1 bokstav d)‑f) og artikkel 8 nr. 3 i direktiv
2001/95/EF,
b) artikkel 50 nr. 3 bokstav a) og artikkel 54 i forordning (EF)
nr. 178/2002,
c) artikkel 54 i forordning (EF) nr. 882/2004,
d) artikkel 14 i direktiv 2004/49/EF.
KAPITTEL 2
FRAMGANGSMÅTE FOR ANVENDELSE AV EN
TEKNISK FORSKRIFT
Artikkel 4
Opplysninger om produktet
Når en vedkommende myndighet ønsker å vurdere et
produkt eller en produkttype for å avgjøre om den skal gjøre
et vedtak som omhandlet i artikkel 2 nr. 1, kan den, idet det
tas behørig hensyn til forholdsmessighetsprinsippet, anmode
markedsdeltakeren identifisert i samsvar med artikkel 8 særlig
om følgende:
a) relevant informasjon om vedkommende produkts eller
produkttypes egenskaper,
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b) relevant og lett tilgjengelig informasjon om lovlig
markedsføring av produktet i en annen medlemsstat.
Artikkel 5
Gjensidig anerkjennelse av kompetansenivået til
akkrediterte samsvarsvurderingsorganer
Medlemsstatene skal ikke avvise sertifikater eller
prøvingsrapporter utstedt av et samsvarsvurderingsorgan
som er akkreditert for samsvarsvurderingsvirksomhet på det
aktuelle området i samsvar med forordning (EF) nr. 765/2008
av grunner knyttet til vedkommende organs kompetanse.
Artikkel 6
Vurdering av behovet for å anvende en teknisk forskrift
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I et vedtak som omhandlet i artikkel 2 nr. 1 skal det også
angis hvilken klageadgang som er tilgjengelig etter gjeldende
lovgivning i vedkommende medlemsstat samt fristene for slik
klageadgang. Et slikt vedtak kan bringes inn for nasjonale
domstoler eller andre klageinstanser.
3. Dersom vedkommende myndighet, etter å ha gitt skriftlig
melding i samsvar med nr. 1, bestemmer seg for ikke å gjøre
vedtak som omhandlet i artikkel 2 nr. 1, skal den umiddelbart
underrette den berørte markedsdeltaker om dette.
4. Dersom vedkommende myndighet unnlater å underrette
markedsdeltakeren om et vedtak som omhandlet i artikkel 2
nr. 1 innenfor det tidsrom som er angitt i nr. 2 i denne artikkel,
skal produktet anses som lovlig markedsført i vedkommende
medlemsstat når det gjelder anvendelsen av den tekniske
forskrift omhandlet i nr. 1 i denne artikkel.
Artikkel 7

1. Når en vedkommende myndighet har til hensikt å gjøre
et vedtak som omhandlet i artikkel 2 nr. 1, skal den sende
markedsdeltakeren identifisert i samsvar med artikkel 8 en
skriftlig melding om sin hensikt, der det angis hvilken teknisk
forskrift vedtaket skal bygge på, samt teknisk eller vitenskapelig
dokumentasjon som viser at

1. Vedkommende myndighet skal ikke midlertidig forby
markedsføringen av vedkommende produkt eller produkttype
under framgangsmåten fastsatt i dette kapittel, unntatt der

a) det planlagte vedtaket er berettiget ut fra de allmenne
hensyn som er fastsatt i traktatens artikkel 30, eller andre
allmenne hensyn, og

a) vedkommende produkt eller produkttype under vanlige
eller rimelig forutsigbare bruksvilkår utgjør en alvorlig
risiko for brukerne sikkerhet og helse, eller

b) det planlagte vedtaket er hensiktsmessig for å nå det
ønskede mål og ikke går lenger enn det som er nødvendig
for å nå dette målet.

b) markedsføringen av vedkommende produkt eller
produkttype er omfattet av et generelt forbud i en
medlemsstat av hensyn til offentlig moral eller offentlig
sikkerhet.

Et planlagt vedtak skal gjøres på grunnlag av egenskapene til
vedkommende produkt eller produkttype.
Den berørte markedsdeltaker skal etter å ha mottatt en slik
melding gis en frist på minst 20 virkedager til å komme
med merknader. I meldingen skal fristen for framlegging av
merknader angis.
2. Et vedtak som omhandlet i artikkel 2 nr. 1 skal gjøres og
meddeles vedkommende markedsdeltaker og Kommisjonen
innen et tidsrom på 20 virkedager regnet fra utløpet av fristen
for mottak av merknader fra markedsdeltakeren som omhandlet
i nr. 1 i denne artikkel. Vedtaket skal ta behørig hensyn til
disse merknadene og det skal gis en begrunnelse, herunder
grunnene for å avvise eventuelle argumenter som framsettes
av markedsdeltakeren, samt den tekniske eller vitenskapelige
dokumentasjonen som er omhandlet i nr. 1 i denne artikkel.
Vedkommende myndighet kan, når det er behørig begrunnet i
sakens sammensatte natur, forlenge tidsrommet angitt i første
ledd én gang med høyst 20 virkedager. Forlengelsen skal være
behørig begrunnet og skal meddeles markedsdeltakeren før
utløpet av den opprinnelige fristen.

Midlertidig forbud mot markedsføring av et produkt

2. Vedkommende myndighet skal umiddelbart underrette
markedsdeltakeren identifisert i samsvar med artikkel 8
og Kommisjonen om et eventuelt midlertidig forbud som
omhandlet i nr. 1 i denne artikkel. I de tilfeller som er omhandlet
i nr. 1 bokstav a) i denne artikkel, skal meldingen følges av en
teknisk eller vitenskapelig begrunnelse.
3. Et midlertidig forbud mot markedsføring av et produkt i
henhold til denne artikkel kan bringes inn for nasjonale eller
andre klageinstanser.
Artikkel 8
Informasjon til markedsdeltakeren
Henvisninger til markedsdeltakere i artikkel 4, 6 og 7 skal
forstås som henvisninger
a) til produsenten av produktet, dersom denne er etablert i
Fellesskapet, eller den person som har brakt produktet i
omsetning eller anmoder vedkommende myndighet om at
produktet bringes i omsetning,
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b) dersom vedkommende myndighet ikke kan fastslå
identiteten og kontaktopplysningene til noen av de
markedsdeltakerne som er omhandlet i bokstav a), til
produsentens representant, når produsenten ikke er etablert
i Fellesskapet eller, dersom det ikke finnes en representant
som er etablert i Fellesskapet, til importøren av produktet,
c) dersom vedkommende myndighet ikke kan fastslå
identiteten og kontaktopplysningene til noen av de
markedsdeltakerne som er omhandlet i bokstav a) og b),
til enhver yrkesutøver i omsetningskjeden hvis virksomhet
kan påvirke egenskaper ved produktet som er omfattet av
den tekniske forskrift som anvendes på produktet,
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c) den klageadgang som generelt er tilgjengelig på denne
medlemsstatens territorium i tilfelle av en tvist mellom
vedkommende myndigheter og en markedsdeltaker.
2. Produktkontaktpunktene skal svare på henvendelser innen
15 virkedager etter å ha mottatt en forespørsel som omhandlet i
nr. 1.
3. Produktkontaktpunkter i den medlemsstat der
vedkommende markedsdeltaker lovlig har markedsført
det aktuelle produktet , kan gi markedsdeltakeren eller
vedkommende myndighet som omhandlet i artikkel 6, alle
relevante opplysninger eller synspunkter.

d) dersom vedkommende myndighet ikke kan fastslå
identiteten og kontaktopplysningene til noen av de
markedsdeltakerne som er omhandlet i bokstav a), b) og c),
til enhver yrkesutøver i omsetningskjeden hvis virksomhet
ikke påvirker egenskaper ved produktet som er omfattet av
den tekniske forskrift som anvendes på produktet.

4. Produktkontaktpunktene skal ikke kreve gebyrer for å gi
opplysninger som omhandlet i nr. 1.

KAPITTEL 3

Kommisjonen kan etter framgangsmåten med rådgivende
komité omhandlet i artikkel 13 nr. 2 opprette et telematikknett
for gjennomføring av bestemmelsene i denne forordning om
informasjonsutveksling mellom produktkontaktpunkter og/
eller vedkommende myndigheter i medlemsstatene.

PRODUKTKONTAKTPUNKTER
Artikkel 9
Opprettelse av produktkontaktpunkter
1. Medlemsstatene skal utpeke produktkontaktpunkter på
sitt territorium og oversende kontaktopplysninger for disse til
de andre medlemsstatene og til Kommisjonen.
2. Kommisjonen skal utarbeide og jevnlig ajourføre en
liste over produktkontaktpunkter og offentliggjøre den i Den
europeiske unions tidende. Kommisjonen skal også gjøre
informasjonen tilgjengelig på et nettsted.
Artikkel 10
Oppgaver
1. Produktkontaktpunkter skal på anmodning fra blant annet
en markedsdeltaker eller vedkommende myndighet i en annen
medlemsstat, gi følgende opplysninger:
a) de tekniske forskrifter som får anvendelse på en
bestemt produkttype på det territorium der disse
produktkontaktpunktene er opprettet, og opplysninger om
hvorvidt denne produkttypen er omfattet av et krav om
forhåndsgodkjenning i henhold til lovgivningen i denne
medlemsstaten, sammen med opplysninger om prinsippet
om gjensidig anerkjennelse og anvendelsen av denne
forordning på denne medlemsstatens territorium,
b) kontaktopplysninger for vedkommende myndigheter i
denne medlemsstaten slik at de kan kontaktes direkte,
herunder nærmere opplysninger om hvilke myndigheter
som har ansvar for tilsyn med gjennomføringen av de
aktuelle tekniske forskriftene på denne medlemsstatens
territorium,

Artikkel 11
Telematikknett

KAPITTEL 4
SLUTTBESTEMMELSER
Artikkel 12
Rapporteringsplikt
1. Hver medlemsstat skal hvert år sende Kommisjonen en
rapport om anvendelsen av denne forordning. Rapporten skal
minst inneholde følgende opplysninger:
a) antall skriftlige meldinger som er sendt i henhold til artikkel
6 nr. 1, samt den berørte produkttypen,
b) tilstrekkelige opplysninger om alle vedtak gjort i henhold
til artikkel 6 nr. 2, herunder en begrunnelse for vedtaket
samt den berørte produkttypen,
c) antall vedtak som er gjort i henhold til artikkel 6 nr. 3, samt
den berørte produkttypen.
2. I lys av de opplysningene som framlegges av medlemsstatene i henhold til nr. 1, skal Kommisjonen analysere
vedtakene som er gjort i henhold til artikkel 6 nr. 2, og vurdere
begrunnelsen for dem.
3. Kommisjonen skal senest 13. mai 2012 og deretter hvert
femte år gjennomgå anvendelsen av denne forordning og
framlegge en rapport om dette for Europaparlamentet og Rådet.
Kommisjonen kan eventuelt vedlegge rapporten passende
forslag til forbedring av det frie varebyttet.
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4. Kommisjonen skal utarbeide, offentliggjøre og jevnlig
ajourføre en ikke‑uttømmende liste over produkter som
ikke er underlagt Fellesskapets harmoniseringsregelverk.
Kommisjonen skal gjøre listen tilgjengelig på et nettsted.
Artikkel 13

Artikkel 14
Oppheving
Vedtak nr. 3052/95/EF oppheves med virkning fra 13. mai
2009.

Komitéframgangsmåte

Artikkel 15

1. Kommisjonen skal bistås av en komité sammensatt av
representanter for medlemsstatene og ledet av en representant
fra Kommisjonen.
2. Når det vises til dette nummer, får framgangsmåten med
rådgivende komité fastsatt i artikkel 3 i beslutning 1999/468/
EF anvendelse, i samsvar med beslutningens artikkel 7 nr. 3 og
artikkel 8.
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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 13. mai 2009.

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

Utferdiget i Strasbourg, 9. juli 2008.

For Europaparlamentet

For Rådet

H.-G. PÖTTERING

J.-P. JOUYET

President

Formann

_______________
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2016/EØS/64/02

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(*)

EUROPAPARLAMENTET OG
EUROPEISKE UNION HAR —

RÅDET

FOR

DEN

3)

Denne forordning bør ses som en utfylling av
europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 768/2008/EF
av 9. juli 2008 om en felles ramme for markedsføring av
produkter(3).

4)

Det er svært vanskelig å vedta fellesskapsregelverk for
alle produkter som finnes, eller som kan bli utviklet. Det er
behov for et omfattende regelverk av horisontal karakter
for at slike produkter skal omfattes, og for å tette igjen
hullene, særlig i påvente av revisjonen av det eksisterende
særlige regelverk, og for å utfylle bestemmelsene i
nåværende eller framtidig særlig regelverk, særlig for
å sikre et høyt nivå for vern av helse og sikkerhet samt
miljøvern og forbrukervern i samsvar med traktatens
artikkel 95.

5)

Rammen for markedstilsyn opprettet ved denne forordning
bør utfylle og styrke gjeldende bestemmelser om
markedstilsyn i Fellesskapets harmoniseringsregelverk
eller håndhevingen av slike bestemmelser. I samsvar med
lex specialis-prinsippet bør imidlertid denne forordning
få anvendelse bare i den utstrekning det ikke finnes noen
særbestemmelser med samme formål, av samme art eller
med samme virkning i andre gjeldende eller framtidige
bestemmelser i Fellesskapets harmoniseringsregelverk.
Eksempler kan finnes på følgende områder:
utgangsstoffer for narkotika, medisinsk utstyr, legemidler
og veterinærpreparater, motorvogner og luftfart. De
tilsvarende bestemmelsene i denne forordning bør derfor
ikke få anvendelse på de områdene som omfattes av slike
særbestemmelser.

6)

I europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/EF av 3.
desember 2001 om alminnelig produktsikkerhet(4) er
det fastsatt regler for å bedre forbruksvarers sikkerhet.
Markedstilsynsmyndighetene bør ha mulighet til å treffe
de særskilte tiltakene de har til rådighet i henhold til
nevnte direktiv.

7)

For å oppnå et høyere sikkerhetsnivå for forbruksvarer
bør imidlertid markedstilsynsordningene fastsatt i direktiv
2001/95/EF styrkes med hensyn til produkter som utgjør
en alvorlig risiko, i samsvar med prinsippene fastsatt ved
denne forordning. Direktiv 2001/95/EF bør derfor endres.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 95 og 133,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

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

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1)

2)

Det er nødvendig å sikre at produkter som er omfattet
av det frie varebyttet i Fellesskapet, oppfyller krav som
gir et høyt nivå for vern av offentlige interesser som
helse og sikkerhet i alminnelighet, helse og sikkerhet på
arbeidsplassen, forbrukervern, miljøvern og sikkerhet,
og samtidig sikre at det frie varebyttet ikke begrenses
mer enn det som er tillatt i henhold til Fellesskapets
harmoniseringsregelverk
eller
andre
relevante
fellesskapsregler. Det bør derfor fastsettes regler for
akkreditering, markedstilsyn, kontroll av produkter fra
tredjestater og CE‑merking.

Det er nødvendig å opprette en helhetlig ramme for regler
og prinsipper for akkreditering og markedstilsyn. Denne
rammen bør ikke påvirke de materielle reglene i gjeldende
regelverk for bestemmelser som skal følges for å verne
offentlige interesser som helse, sikkerhet, forbrukervern
og miljøvern, men bør ha som mål å bedre anvendelsen
av dem.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 126/2012 av 13. juli 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 63 av 8.11.2012, s. 5.
(1) EUT C 120 av 16.5.2008, s. 1.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 21. februar 2008 (ennå ikke offentliggjort i
Den europeiske unions tidende) og rådsbeslutning av 23. juni 2008.

(3)
(4)

EUT L 218 av 13.8.2008, s. 82.
EFT L 11 av 15.1.2002, s. 4.
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8)

Akkreditering er en del av et overordnet system som
omfatter samsvarsvurdering og markedstilsyn, og som
har som formål å vurdere og sikre at gjeldende krav
oppfylles.

9)

Akkrediteringens særlige verdi ligger i det faktum at den
er en autoritativ erklæring om den tekniske kompetansen
til organer som har som oppgave å sikre at gjeldende krav
oppfylles.

10) Akkreditering anvendes i alle medlemsstater, men har
hittil ikke vært omfattet av regler på fellesskapsplan.
Mangelen på felles regler for slik virksomhet har ført til
ulike tilnærmingsmåter og ordninger i Fellesskapet, med
det resultat at medlemsstatene ikke har vært like strenge
ved akkreditering. Det er derfor nødvendig å utvikle en
omfattende ramme for akkreditering og på fellesskapsplan
fastsette prinsipper for hvordan akkrediteringen skal
gjennomføres og organiseres.
11) Opprettelsen av et ensartet nasjonalt akkrediteringsorgan
bør ikke berøre fordelingen av oppgaver innenfor
medlemsstatene.
12) Dersom det for gjennomføringen av Fellesskapets
harmoniseringsregelverk er fastsatt at det skal utpekes
samsvarsvurderingsorganer, bør de nasjonale offentlige
myndigheter i Fellesskapet anse åpen akkreditering, som
fastsatt i denne forordning, som sikrer den nødvendige
tillit til samsvarssertifikater, som den foretrukne måten å
vise disse organenes tekniske kompetanse på. Nasjonale
myndigheter kan imidlertid mene at de selv har egnede
måter å utføre denne vurderingen på. I slike tilfeller bør
de nasjonale myndigheter, for å sikre at vurderinger utført
av andre nasjonale myndigheter har den nødvendige
troverdighet, framlegge for Kommisjonen og de andre
medlemsstatene nødvendig dokumentasjon som viser
at de vurderte samsvarsvurderingsorganene overholder
relevante krav.
13) En akkrediteringsordning som bygger på bindende
regler, bidrar til å styrke den gjensidige tilliten mellom
medlemsstatene når det gjelder kompetansen til
samsvarsvurderingsorganer og følgelig også når det
gjelder de sertifikater og prøvingsrapporter som de
utsteder. Det styrker dermed prinsippet om gjensidig
anerkjennelse, og derfor bør bestemmelsene om
akkreditering i denne forordning få anvendelse på organer
som utfører samsvarsvurderinger på områder der det er
fastsatt regler, og på områder der det ikke er fastsatt
regler. Det avgjørende er kvaliteten på sertifikatene og
prøvingsrapportene, uansett om de faller inn under et
område der det er fastsatt regler, eller et område der det
ikke er fastsatt regler, og det bør derfor ikke gjøres noe
skille mellom disse områdene.
14) I denne forordning bør det med nasjonale akkrediteringsorganers ideelle virksomhet menes en virksomhet som
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ikke har som formål å gi økonomisk fortjeneste som
øker ressursene til organets eiere eller medlemmer. Selv
om nasjonale akkrediteringsorganer ikke har som mål å
øke fortjenesten mest mulig eller fordele fortjeneste, kan
de yte tjenester mot betaling eller motta inntekter. All
overskytende inntekt fra slike tjenester kan benyttes til
investering for å utvikle organenes virksomhet ytterligere,
så lenge dette er forenlig med deres hovedvirksomhet.
Det bør derfor understrekes at det viktigste målet for
nasjonale akkrediteringsorganer bør være å støtte eller
aktivt utøve virksomhet som ikke er ment å gi fortjeneste.
15) Ettersom formålet med akkreditering er å gi en
autoritativ erklæring om et organs kompetanse til å utøve
samsvarsvurderingsvirksomhet, bør medlemsstatene
ikke ha flere enn ett nasjonalt akkrediteringsorgan, og
de bør påse at dette organet er organisert på en slik måte
at virksomheten er objektiv og upartisk. Slike nasjonale
akkrediteringsorganer bør utøve sin virksomhet uavhengig
av kommersiell samsvarsvurderingsvirksomhet. Det er
derfor hensiktsmessig å fastsette at medlemsstatene sørger
for at nasjonale akkrediteringsorganer, når de utfører sine
oppgaver, anses for å utøve offentlig myndighet, uansett
organenes rettslige status.
16) For å kunne vurdere og føre løpende tilsyn med et
samsvarsvurderingsorgans kompetanse er det svært viktig
å fastslå organets teknologiske kunnskaper og erfaring og
dets evne til å utføre vurderinger. Det er derfor nødvendig
at det nasjonale akkrediteringsorgan har den relevante
kunnskap og kompetanse og de nødvendige midler til å
kunne utføre sine oppgaver på en tilfredsstillende måte.
17) Akkreditering bør i prinsippet være en selvfinansierende
virksomhet. Medlemsstatene bør sørge for at det gis
økonomisk støtte til særlige oppgaver.
18) I de tilfellene der det ikke er økonomisk meningsfylt
eller holdbart for en medlemsstat å opprette et nasjonalt
akkrediteringsorgan, bør vedkommende medlemsstat ha
mulighet til å benytte det nasjonale akkrediteringsorgan i
en annen medlemsstat og oppfordres til i størst mulig grad
å bruke denne muligheten.
19) Konkurranse mellom nasjonale akkrediteringsorganer vil
kunne føre til en kommersialisering av deres virksomhet,
noe som ikke vil være forenlig med deres rolle som
det siste kontrollnivå i samsvarsvurderingskjeden.
Formålet med denne forordning er å sikre at det
innenfor Den europeiske union er tilstrekkelig med ett
akkrediteringsbevis for hele Unionens territorium, og å
unngå dobbeltakkrediteringer, som gir tilleggskostnader
uten tilleggsverdi. Nasjonale akkrediteringsorganer kan
konkurrere på tredjestaters markeder, men dette må ikke
påvirke deres virksomhet innenfor Fellesskapet eller
samarbeidet og fagfellevurderingen som organiseres av
det organ som er anerkjent i henhold til denne forordning.
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20) For å unngå dobbeltakkreditering, øke godtaking og
godkjenning av akkrediteringsbeviser og føre effektivt
tilsyn med akkrediterte samsvarsvurderingsorganer
bør organene søke om akkreditering hos det nasjonale
akkrediteringsorgan i den medlemsstat der de er
etablert. Det er likevel nødvendig å sikre at et
samsvarsvurderingsorgan har mulighet til å søke
om akkreditering i en annen medlemsstat i tilfeller
der det i organets egen medlemsstat ikke finnes noe
nasjonalt akkrediteringsorgan, eller der et slikt organ
ikke er kompetent til å yte de akkrediteringstjenestene
det anmodes om. I slike tilfeller bør de nasjonale
samsvarsvurderingsorganene samarbeide og utveksle
informasjon.
21) For å sikre at nasjonale akkrediteringsorganer
oppfyller kravene og forpliktelsene fastsatt i denne
forordning, er det viktig at medlemsstatene bidrar til at
akkrediteringsordningen virker på en tilfredsstillende
måte, fører regelmessig tilsyn med sine nasjonale
akkrediteringsorganer og innen rimelig tid treffer
hensiktsmessige korrigerende tiltak når det er nødvendig.
22) For å sikre at samsvarsvurderingsorganer har
et likeverdig kompetansenivå, lette gjensidig
anerkjennelse og fremme generell godtaking av
akkrediteringsbeviser og samsvarsvurderingsresultater
utstedt av akkrediterte organer er det nødvendig at
nasjonale akkrediteringsorganer har en streng og åpen
fagfellevurderingsordning og regelmessig underkaster
seg slik vurdering.
23) Denne forordning bør inneholde bestemmelser om
anerkjennelse av en enkelt organisasjon på EU-plan med
hensyn til visse oppgaver på akkrediteringsområdet.
Det europeiske samarbeidet for akkreditering (EA),
som har som hovedoppgave å fremme en åpen og
kvalitetsstyrt ordning for vurdering av kompetansen
til samsvarsvurderingsorganer i hele Europa, forvalter
en fagfellevurderingsordning som omfatter nasjonale
akkrediteringsorganer fra medlemsstatene og andre
europeiske stater. Ordningen har vist seg å være effektiv
og bidrar til gjensidig tillit. EA bør derfor være det første
organ som anerkjennes i henhold til denne forordning,
og medlemsstatene bør sikre at deres nasjonale
akkrediteringsorganer søker om og beholder medlemskap
i EA så lenge EA er anerkjent. Samtidig bør det fastsettes
en mulighet for å endre det berørte organ som er anerkjent
i henhold til denne forordning, i tilfeller der det er behov
for dette i framtiden.
24) Effektivt samarbeid mellom nasjonale akkrediteringsorganer er nødvendig for at fagfellevurdering og
akkreditering over landegrensene skal kunne gjennomføres på en hensiktsmessig måte. Av hensyn til åpenhet
er det derfor nødvendig med en forpliktelse for nasjonale
akkrediteringsorganer til å utveksle informasjon og til
å gi nasjonale myndigheter og Kommisjonen relevant
informasjon. Ajourført og nøyaktig informasjon om
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tilgjengeligheten av akkrediteringstjenester som
tilbys av nasjonale akkrediteringsorganer, bør også
offentliggjøres og dermed gjøres tilgjengelig, særlig for
samsvarsvurderingsorganer.
25) De sektorvise akkrediteringsordningene bør omfatte
de virksomhetsområder der alminnelige krav til
samsvarsvurderingsorganers kompetanse ikke er
tilstrekkelig til å sikre det nødvendige vernenivå når
det stilles særlig detaljerte krav til teknologi eller helse
og sikkerhet. Ettersom EA har omfattende teknisk
sakkunnskap til rådighet, bør organet anmodes om å
utvikle slike ordninger, særlig på områder som omfattes
av Fellesskapets regelverk.
26) For å sikre en likeverdig og ensartet håndheving av
Fellesskapets harmoniseringsregelverk innføres det ved
denne forordning en fellesskapsramme for markedstilsyn,
der det fastsettes minstekrav på bakgrunn av de målene
som skal nås av medlemsstatene, og en ramme for
administrativt samarbeid, herunder utveksling av
informasjon mellom medlemsstatene.
27) I tilfeller der markedsdeltakere har prøvingsrapporter
eller sertifikater som bekrefter samsvar og er utstedt
av et akkreditert samsvarsvurderingsorgan, og der
Fellesskapets
gjeldende
harmoniseringsregelverk
ikke krever slike rapporter eller sertifikater, bør
markedstilsynsmyndighetene ta behørig hensyn til dem
når de kontrollerer produktegenskaper.
28) Samarbeid mellom vedkommende myndigheter på
nasjonalt plan og over landegrensene om utveksling av
informasjon, undersøkelse av overtredelser og tiltak for å
bringe dem til opphør, selv før farlige produkter bringes i
omsetning, ved å styrke tiltak for å identifisere dem, særlig
i havner, er avgjørende for vernet av helse og sikkerhet og
for at det indre marked skal virke på en tilfredsstillende
måte.
Nasjonale
forbrukervernmyndigheter
bør
på nasjonalt plan samarbeide med nasjonale
markedstilsynsmyndigheter og utveksle informasjon med
dem om produkter som de mener kan utgjøre en risiko.
29) Risikovurderingen bør ta hensyn til alle relevante
opplysninger, herunder opplysninger om risiko som har
oppstått med hensyn til vedkommende produkt, dersom
slike opplysninger foreligger. Det bør også tas hensyn
til alle tiltak som de berørte markedsdeltakerne måtte ha
truffet for å redusere denne risikoen.
30) Situasjoner der et produkt utgjør en alvorlig risiko, krever
at det gripes inn raskt, noe som kan føre til at produktet
trekkes tilbake fra markedet, at det tilbakekalles eller at det
forbys å gjøre produktet tilgjengelig på markedet. I slike
situasjoner er det nødvendig å ha tilgang til et system for
rask utveksling av informasjon mellom medlemsstatene
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og Kommisjonen. Systemet omhandlet i artikkel 12 i
direktiv 2001/95/EF har vist seg å være effektivt og
virkningsfullt for forbruksvarer. For å unngå unødvendig
overlapping bør det nevnte systemet benyttes for denne
forordnings formål. Et ensartet markedstilsyn i hele
Fellesskapet krever omfattende utveksling av informasjon
om nasjonal virksomhet i denne sammenheng, som går
lenger enn dette systemet.

31) Informasjon som utveksles mellom vedkommende
myndigheter, bør være underlagt de strengeste garantier
for fortrolighet og taushetsplikt og behandles i samsvar
med fortrolighetsregler i gjeldende nasjonal lovgivning
eller, når det gjelder Kommisjonen, europaparlamentsog rådsforordning (EF) nr. 1049/2001 av 30. mai
2001 om offentlig tilgang til Europaparlamentets,
Rådets og Kommisjonens dokumenter(1), for å
sikre at undersøkelsene ikke vanskeliggjøres, og
at markedsdeltakernes omdømme ikke skades.
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) 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(3) får
anvendelse innenfor rammen av denne forordning.

32) I Fellesskapets harmoniseringsregelverk er det fastsatt
særlige framgangsmåter for å fastslå om et nasjonalt
tiltak som begrenser fritt varebytte, er berettiget eller
ikke (framgangsmåter for beskyttelsesklausuler). Disse
framgangsmåtene får anvendelse etter en rask utveksling
av informasjon om produkter som utgjør en alvorlig
risiko.

33) Innførselssteder ved de ytre grensene er godt egnet til å
oppdage farlige produkter som ikke oppfyller kravene,
eller produkter med uriktig eller villedende CE‑merking,
før de bringes i omsetning. En forpliktelse for myndigheter
med ansvar for å utføre kontroll av produkter som
innføres på fellesskapsmarkedet, til å utføre kontroller i
tilstrekkelig stort omfang kan derfor bidra til et sikrere
marked. For å gjøre kontrollene mer effektive bør disse
myndighetene i god tid få alle nødvendige opplysninger
fra markedsmyndighetene om farlige produkter som ikke
oppfyller kravene.

34) I rådsforordning (EØF) nr. 339/93 av 8. februar 1993 om
kontroll av samsvar med reglene om produktsikkerhet
( 1)
( 2)
(3)

EFT L 145 av 31.5.2001, s. 43.
EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. Direktivet endret ved forordning (EF) nr.
1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).
EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1.
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ved innførsel av produkter fra tredjestater(4) er det fastsatt
regler for tollmyndigheters utsettelse av frigivelse av
produkter, og det er fastsatt ytterligere tiltak, herunder
å trekke inn markedstilsynsmyndighetene. Det er derfor
hensiktsmessig at disse bestemmelsene, herunder det å
trekke inn markedstilsynsmyndighetene, blir innarbeidet
i denne forordning.

35) Erfaring har vist at produkter som ikke frigis, ofte blir
gjenutført og deretter kommer inn på fellesskapsmarkedet
på andre innførselssteder, og dermed undergraver
tollmyndighetenes arbeid. Markedstilsynsmyndighetene
bør derfor gis midler til å destruere produkter dersom de
anser det som hensiktsmessig.

36) Innen ett år etter kunngjøring av denne forordning
i Den europeiske unions tidende bør Kommisjonen
framlegge en dyptgående analyse på området
forbrukersikkerhetsmerking, fulgt av forslag til regelverk
der dette er nødvendig.

37) CE‑merking, som viser at et produkt er i samsvar med
kravene, er det synlige resultat av en hel prosess som
omfatter samsvarsvurdering i vid betydning. Allmenne
prinsipper for CE‑merkingen bør fastsettes i denne
forordning, slik at de kan anvendes umiddelbart og
dermed forenkle framtidig regelverk.

38) CE‑merkingen bør være den eneste formen for
samsvarsmerking som viser at et produkt er i samsvar med
Fellesskapets harmoniseringsregelverk. Andre former for
merking kan imidlertid benyttes så lenge de bidrar til å
bedre forbrukervernet og ikke omfattes av Fellesskapets
harmoniseringsregelverk.

39) Medlemsstatene må sørge for egnede muligheter til å
klage til vedkommende domstoler på tiltak truffet av
vedkommende myndigheter som begrenser omsetningen
av et produkt, eller krever at produktet trekkes tilbake
eller tilbakekalles.

40) Medlemsstatene kan finne det nyttig å opprette et
samarbeid med berørte parter, herunder sektorvise
yrkesorganisasjoner og forbrukerorganisasjoner, for å dra
fordel av tilgjengelig markedskunnskap når de oppretter,
gjennomfører og ajourfører markedstilsynsprogrammer.

41) Medlemsstatene bør fastsette regler for sanksjoner som
skal anvendes ved overtredelse av bestemmelsene i
denne forordning og sikre at de blir gjennomført. Disse
(4)

EFT L 40 av 17.2.1993, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF)
nr. 1791/2006 (EUT L 363 av 20.12.2006, s. 1).
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sanksjonene bør være virkningsfulle, stå i forhold til
overtredelsen og virke avskrekkende og kan skjerpes
dersom den berørte markedsdeltaker tidligere har begått
en lignende overtredelse av bestemmelsene i denne
forordning.
42) For å nå denne forordnings mål er det nødvendig at
Fellesskapet bidrar til finansiering av den virksomhet
som kreves for å gjennomføre Fellesskapets politikk på
området akkreditering og markedstilsyn. Finansiering bør
skje enten i form av tilskudd til det organ som er anerkjent
i henhold til denne forordning uten forslagsinnbydelse,
i form av tilskudd etter forslagsinnbydelse eller ved å
tildele kontrakter til dette eller andre organer, avhengig av
arten av den virksomhet som skal finansieres og i samsvar
med rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 av 25.
juni 2002 om finansreglementet som får anvendelse
på De europeiske fellesskaps alminnelige budsjett(1)
(«finansreglementet»).
43) For visse spesialiserte oppgaver, f.eks. utarbeiding og
revisjon av sektorvise akkrediteringsordninger, og for
andre oppgaver knyttet til kontroll av laboratoriers
samt sertifiserings- eller inspeksjonsorganers tekniske
kompetanse og utstyr bør EA i utgangspunktet være
berettiget til fellesskapsfinansiering, ettersom det er godt
egnet til å sørge for den tekniske sakkunnskap som er
nødvendig for dette.
44) I betraktning av rollen til det organ som er anerkjent
i henhold til denne forordning i forbindelse med
fagfellevurdering av akkrediteringsorganer, og dets
evne til å bistå medlemsstatene med forvaltning av
slik vurdering bør Kommisjonen kunne gi tilskudd til
driften av sekretariatet til det organ som er anerkjent i
henhold til denne forordning, som bør gi løpende støtte til
akkrediteringsvirksomhet på fellesskapsplan.
45) Det bør i samsvar med bestemmelsene i finansreglementet
inngås en partnerskapsavtale mellom Kommisjonen og det
organ som er anerkjent i henhold til denne forordning, for
å fastsette de administrative og finansielle bestemmelsene
om finansiering av akkrediteringsvirksomhet.
46) I tillegg bør finansiering også være tilgjengelig for
andre organer enn det organ som er anerkjent i henhold
til denne forordning, til annen virksomhet på området
samsvarsvurdering,
metrologi,
akkreditering
og
markedstilsyn, f.eks. utarbeiding og ajourføring av
retningslinjer, sammenlignende virksomhet knyttet til
gjennomføringen av sikkerhetsklausuler, forberedende
virksomhet eller tilleggsvirksomhet i forbindelse med
gjennomføringen av Fellesskapets regelverk på de
nevnte områdene samt programmer for teknisk bistand
og samarbeid med tredjestater og en forbedring av
politikken på de nevnte områdene på fellesskapsplan og
på internasjonalt plan.
(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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47) Denne forordning er forenlig med de grunnleggende
rettigheter og de prinsipper som er anerkjent særlig i Den
europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter.
48) Ettersom målet for denne forordning, som er å sikre at
produkter på det marked som omfattes av Fellesskapets
regelverk, oppfyller krav om et høyt nivå for vern
av helse og sikkerhet og andre offentlige interesser,
og samtidig sikre at det indre marked virker på en
tilfredsstillende måte ved å fastsette en ramme for
akkrediteringsvirksomhet og markedstilsyn, ikke kan
nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på
grunn av tiltakets omfang og virkninger bedre kan nås på
fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar
med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel
5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i
nevnte artikkel, går denne forordning ikke lenger enn det
som er nødvendig for å nå dette mål —
VEDTATT DENNE FORORDNING:
KAPITTEL I
ALMINNELIGE BESTEMMELSER
Artikkel 1
Formål og virkeområde
1. I denne forordning fastsettes regler for organisering og
gjennomføring av akkreditering av samsvarsvurderingsorganer
som utøver samsvarsvurderingsvirksomhet.
2. I denne forordning fastsettes en ramme for markedstilsyn
med produkter for å sikre at disse produktene oppfyller krav
som gir et høyt nivå for vern av offentlige interesser som
helse og sikkerhet i alminnelighet, helse og sikkerhet på
arbeidsplassen, forbrukervern, miljøvern og sikkerhet.
3. I denne forordning fastsettes en ramme for kontroll med
produkter fra tredjestater.
4. I denne forordning fastsettes de allmenne prinsippene for
CE‑merking.
Artikkel 2
Definisjoner
I denne forordning menes med:
1. «gjøre tilgjengelig på markedet» enhver levering av et
produkt for distribusjon, forbruk eller bruk på fellesskapsmarkedet i forbindelse med kommersiell virksomhet, mot
betaling eller vederlagsfritt,
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2. «bringe i omsetning» gjøre et produkt tilgjengelig på
fellesskapsmarkedet for første gang,
3. «produsent» enhver fysisk eller juridisk person som
produserer et produkt, eller som får et produkt konstruert
eller produsert, og som markedsfører produktet under sitt
navn eller varemerke,
4. «representant» enhver fysisk eller juridisk person etablert i
Fellesskapet som har fått skriftlig fullmakt fra en produsent
til å opptre på dennes vegne i forbindelse med nærmere
angitte oppgaver med hensyn til sistnevntes forpliktelser i
henhold til gjeldende fellesskapsregelverk,
5. «importør» enhver fysisk eller juridisk person etablert
i Fellesskapet som bringer et produkt fra en tredjestat i
omsetning i Fellesskapet,
6. «distributør» enhver fysisk eller juridisk person i
omsetningskjeden, utenom produsenten eller importøren,
som gjør et produkt tilgjengelig på markedet,
7. «markedsdeltakere»
produsenten,
importøren og distributøren,

representanten,

8. «teknisk spesifikasjon» et dokument der det er fastsatt
hvilke tekniske krav som skal oppfylles av et produkt, en
prosess eller en tjeneste,
9. «harmonisert standard» en standard vedtatt av et av de
europeiske standardiseringsorganene oppført i vedlegg
I til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF av 22.
juni 1998 om en informasjonsprosedyre for standarder og
tekniske forskrifter(1) på grunnlag av en anmodning fra
Kommisjonen i samsvar med artikkel 6 i nevnte direktiv,

13. «samsvarsvurderingsorgan» et organ som utøver
samsvarsvurderingsvirksomhet, herunder kalibrering,
prøving, sertifisering og inspeksjon,
14. «tilbakekalling» ethvert tiltak med sikte på tilbakelevering
av et produkt som allerede er gjort tilgjengelig for
sluttbrukeren,
15. «tilbaketrekking» ethvert tiltak med sikte på å hindre at
et produkt i omsetningskjeden blir gjort tilgjengelig på
markedet,
16. «fagfellevurdering» en prosess der et nasjonalt
akkrediteringsorgan vurderes av andre nasjonale
akkrediteringsorganer i samsvar med kravene i denne
forordning og, der det er relevant, ytterligere sektorvise
tekniske spesifikasjoner,
17. «markedstilsyn» virksomhet som utøves og tiltak som treffes
av offentlige myndigheter for å sikre at produkter oppfyller
kravene i Fellesskapets gjeldende harmoniseringsregelverk
og ikke setter helse, sikkerhet eller andre sider ved vernet
av offentlige interesser i fare,
18. «markedstilsynsmyndighet» en myndighet i en medlemsstat
med ansvar for å utføre markedstilsyn på medlemsstatens
territorium,
19. «frigivelse for fri omsetning» framgangsmåten fastsatt
i artikkel 79 i rådsforordning (EØF) nr. 2913/92 av 12.
oktober 1992 om innføring av Fellesskapets tollkodeks(2),
20. «CE‑merking» merking der produsenten angir at
produktet oppfyller gjeldende krav fastsatt i Fellesskapets
harmoniseringsregelverk for slik merking,
21. «Fellesskapets
harmoniseringsregelverk»
alt
fellesskapsregelverk som harmoniserer vilkårene for
markedsføring av produkter.

10. «akkreditering» en attestering fra et nasjonalt
akkrediteringsorgan om at et samsvarsvurderingsorgan
oppfyller kravene fastsatt i harmoniserte standarder og, der
det er relevant, eventuelle tilleggskrav, herunder dem som
er fastsatt i relevante sektorordninger, til å utøve en bestemt
samsvarsvurderingsvirksomhet,
11. «nasjonalt akkrediteringsorgan» det eneste organ i en
medlemsstat som utfører akkreditering på oppdrag fra
staten,
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KAPITTEL II
AKKREDITERING
Artikkel 3
Virkeområde

12. «samsvarsvurdering» en prosess for å fastslå om nærmere
angitte krav til et produkt, en prosess, en tjeneste, et system,
en person eller et organ er oppfylt,

Dette kapittel får anvendelse på akkreditering, på obligatorisk
eller frivillig grunnlag, i forbindelse med samsvarsvurdering,
enten denne vurderingen er obligatorisk eller ikke, og uansett
hvilken rettslig status det organ som utfører akkrediteringen,
har.

(1)

(2)

EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37. Direktivet sist endret ved rådsdirektiv
2006/96/EF (EUT L 363 av 20.12.2006, s. 81).

EFT L 302 av 19.10.1992, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF)
nr. 1791/2006 (EUT L 363 av 20.12.2006, s. 1).
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Artikkel 4

Artikkel 5
Akkreditering

Allmenne prinsipper
1. Hver medlemsstat
akkrediteringsorgan.

skal
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utpeke

ett

nasjonalt

2. Dersom en medlemsstat anser at det ikke er økonomisk
meningsfylt eller holdbart å ha et nasjonalt akkrediteringsorgan
eller å yte visse akkrediteringstjenester, skal medlemsstaten så
langt det er mulig benytte det nasjonale akkrediteringsorgan i
en annen medlemsstat.
3. En medlemsstat skal underrette Kommisjonen og de
andre medlemsstatene dersom den i samsvar med nr. 2 benytter
det nasjonale akkrediteringsorgan i en annen medlemsstat.
4. På grunnlag av opplysningene nevnt i nr. 3 og i artikkel
12 skal Kommisjonen utarbeide, ajourføre og offentliggjøre en
liste over nasjonale akkrediteringsorganer.
5. Når akkrediteringen ikke utføres direkte av de
offentlige myndighetene selv, skal en medlemsstat overlate
gjennomføringen av akkrediteringen til sitt nasjonale
akkrediteringsorgan som en offentlig myndighetsutøvelse og gi
det formell anerkjennelse.

1. Et nasjonalt akkrediteringsorgan skal på anmodning
fra et samsvarsvurderingsorgan vurdere om dette
samsvarsvurderingsorganet er kompetent til å utøve en bestemt
samsvarsvurderingsvirksomhet. Dersom det er tilfellet, skal det
nasjonale akkrediteringsorgan utstede et akkrediteringsbevis.
2. Når en medlemsstat beslutter ikke å benytte akkreditering,
skal den gi Kommisjonen og de andre medlemsstatene all
den dokumentasjonen som er nødvendig for å kontrollere
kompetansen til de samsvarsvurderingsorganer den
velger ut for gjennomføring av Fellesskapets gjeldende
harmoniseringsregelverk.
3. Nasjonale akkrediteringsorganer skal føre tilsyn
med de samsvarsvurderingsorganene som de har utstedt
akkrediteringsbevis til.
4. Dersom et nasjonalt akkrediteringsorgan fastslår
at et samsvarsvurderingsorgan som har mottatt et
akkrediteringsbevis, ikke lenger er kompetent til å utøve
en bestemt samsvarsvurderingsvirksomhet eller på en
alvorlig måte har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser, skal
akkrediteringsorganet innen en rimelig frist treffe alle egnede
tiltak for å begrense, midlertidig oppheve eller trekke tilbake
akkrediteringsbeviset.

6. Det nasjonale akkrediteringsorgans ansvar og oppgaver
skal være klart atskilt fra ansvaret og oppgavene til andre
nasjonale myndigheter.

5. Medlemsstatene skal fastsette framgangsmåter for å
behandle klager, herunder klageadgang i forbindelse med
akkrediteringsavgjørelser eller manglende akkrediteringsavgjørelser, der det er hensiktsmessig.

7. Det nasjonale akkrediteringsorgan skal utøve sin
virksomhet på ideelt grunnlag.

Artikkel 6

8. Det nasjonale akkrediteringsorgan skal ikke drive
virksomhet eller yte tjenester som samsvarsvurderingsorganer
tilbyr, og skal ikke yte rådgivningstjenester, eie andeler i eller
på annen måte ha økonomisk interesse eller ledelsesansvar i et
samsvarsvurderingsorgan.
9. Hver medlemsstat skal sikre at dens nasjonale
akkrediteringsorgan har egnede økonomiske og menneskelige
ressurser til å utføre sine oppgaver på en tilfredsstillende
måte, herunder til å utføre særlige oppgaver som for
eksempel virksomhet for europeisk og internasjonalt
akkrediteringssamarbeid og virksomhet som er nødvendig for
å støtte offentlig politikk og som ikke er selvfinansierende.
10. Det nasjonale akkrediteringsorgan skal være medlem av
det organ som er anerkjent i henhold til artikkel 14.
11. Nasjonale akkrediteringsorganer skal opprette og
opprettholde egnede strukturer for å sikre en effektiv og
balansert deltaking fra alle berørte parter både innenfor sine
organisasjoner og innenfor det organ som er anerkjent i henhold
til artikkel 14.

Prinsippet om forbud mot konkurrerende virksomhet
1. Nasjonale akkrediteringsorganer skal ikke konkurrere
med samsvarsvurderingsorganer.
2. Nasjonale akkrediteringsorganer skal ikke konkurrere
med andre nasjonale akkrediteringsorganer.
3. Nasjonale akkrediteringsorganer kan drive sin virksomhet
over landegrensene, innenfor territoriet til en annen medlemsstat,
enten på anmodning fra et samsvarsvurderingsorgan under de
omstendigheter som er angitt i artikkel 7 nr. 1, eller, dersom
de anmodes om dette av et nasjonalt akkrediteringsorgan i
samsvar med artikkel 7 nr. 3, i samarbeid med det nasjonale
akkrediteringsorgan i nevnte medlemsstat.
Artikkel 7
Akkreditering over landegrensene
1. Når et samsvarsvurderingsorgan anmoder om
akkreditering, skal det gjøre dette hos det nasjonale
akkrediteringsorgan i den medlemsstat der det er etablert, eller
hos det nasjonale akkrediteringsorgan som vedkommende
medlemsstat har benyttet i samsvar med artikkel 4 nr. 2.
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Et samsvarsvurderingsorgan kan imidlertid søke om
akkreditering hos et annet nasjonalt akkrediteringsorgan enn
dem som er omhandlet i første ledd, i følgende situasjoner:
a) når medlemsstaten der organet er etablert, har besluttet
ikke å opprette et nasjonalt akkrediteringsorgan og ikke
har benyttet et nasjonalt akkrediteringsorgan i en annen
medlemsstat i samsvar med artikkel 4 nr. 2,
b) når de nasjonale akkrediteringsorganene omhandlet
i første ledd ikke utfører akkreditering for den type
samsvarsvurderingsvirksomhet som det anmodes om
akkreditering for,
c) når de nasjonale akkrediteringsorganene omhandlet
i første ledd ikke har oppfylt de krav som stilles ved
fagfellevurderingen i henhold til artikkel 10 for den type
samsvarsvurderingsvirksomhet som det anmodes om
akkreditering for.
2. Når et nasjonalt akkrediteringsorgan mottar en
anmodning i henhold til nr. 1 bokstav b) eller c), skal det
underrette det nasjonale akkrediteringsorgan i den medlemsstat
der det anmodende samsvarsvurderingsorganet er etablert.
I slike tilfeller kan det nasjonale akkrediteringsorgan i den
medlemsstat der det anmodende samsvarsvurderingsorganet er
etablert, delta som observatør.
3. Et nasjonalt akkrediteringsorgan kan anmode et
annet nasjonalt akkrediteringsorgan om å utføre en
del av vurderingsvirksomheten. I et slikt tilfelle skal
akkrediteringsbeviset utstedes av det anmodende organet.
Artikkel 8
Krav til nasjonale akkrediteringsorganer
Et nasjonalt akkrediteringsorgan skal oppfylle følgende krav:
1. Det skal være organisert på en slik måte at det er
uavhengig av de samsvarsvurderingsorganer det
vurderer og av kommersielt påtrykk, og slik at det
sikres at det ikke forekommer interessekonflikter med
samsvarsvurderingsorganer.
2. Det skal være organisert og drives slik at virksomheten er
objektiv og upartisk.
3. Det skal påse at enhver beslutning om attestering av
kompetanse blir tatt av andre kompetente personer enn dem
som utførte vurderingen.
4. Det skal ha egnede ordninger for å sikre fortrolig behandling
av den informasjonen det mottar.
5. Det skal kartlegge hvilken samsvarsvurderingsvirksomhet
det er kompetent til å utføre akkreditering for, og, der det er
hensiktsmessig, vise til relevant fellesskapsregelverk eller
nasjonal lovgivning og nasjonale standarder.
6. Det skal innføre framgangsmåter som er nødvendige for å
sikre effektiv forvaltning og egnet internkontroll.

Nr. 64/17

7. Det skal ha et tilstrekkelig stort kvalifisert personale til å
kunne utføre sine oppgaver på en tilfredsstillende måte.
8. Det skal dokumentere forpliktelsene, ansvaret og
myndigheten til det personalet som vil kunne påvirke
kvaliteten på vurderingen og attesteringen av kompetanse.
9. Det skal innføre, gjennomføre og opprettholde
framgangsmåter for å føre tilsyn med det berørte personalets
arbeidsinnsats og kompetanse.
10. Det skal kontrollere at samsvarsvurderinger blir gjennomført
på en egnet måte, slik at foretak ikke pålegges unødvendige
byrder og at det tas behørig hensyn til foretakenes størrelse,
i hvilken sektor de driver sin virksomhet, deres struktur,
hvor kompleks det aktuelle produktets teknologi er,
samt produksjonsprosessens karakter av masse‑ eller
serieproduksjon.
11. Det skal offentliggjøre reviderte årsregnskaper utarbeidet i
samsvar med alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper.
Artikkel 9
Overholdelse av krav
1. Dersom et nasjonalt akkrediteringsorgan ikke oppfyller
kravene i denne forordning, eller unnlater å oppfylle sine
forpliktelser i henhold til denne forordning, skal den berørte
medlemsstat treffe egnede korrigerende tiltak eller sikre at
slike korrigerende tiltak treffes, og underrette Kommisjonen
om dette.
2. Medlemsstatene skal føre regelmessig tilsyn med sine
nasjonale akkrediteringsorganer for å sikre at de løpende
oppfyller kravene i artikkel 8.
3. Medlemsstatene skal i størst mulig grad ta hensyn til
resultatene av fagfellevurderingen i henhold til artikkel 10 når
de utfører tilsynet omhandlet i nr. 2 i denne artikkel.
4. Nasjonale akkrediteringsorganer skal ha innført de
nødvendige framgangsmåtene for å behandle klager mot de
samsvarsvurderingsorganene de har akkreditert.
Artikkel 10
Fagfellevurdering
1. Nasjonale akkrediteringsorganer skal underkaste seg en
fagfellevurdering organisert av det organ som er anerkjent i
henhold til artikkel 14.
2. Berørte parter skal ha rett til å delta i den ordningen
som er innført for tilsyn med fagfellevurdering, men ikke i
individuelle framgangsmåter for fagfellevurdering.
3. Medlemsstatene skal sikre at deres nasjonale
akkrediteringsorganer regelmessig gjennomgår en fagfellevurdering i henhold til kravet i nr. 1.
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4. Fagfellevurderingen skal foretas på grunnlag av
forsvarlige og åpne vurderingskriterier og ‑framgangsmåter,
særlig når det gjelder strukturelle krav, krav til menneskelige
ressurser og prosesser samt fortrolighet og klager. Det skal
fastsettes egnede framgangsmåter ved klage mot beslutninger
som er tatt som resultat av vurderingen.

vurdering, om den samsvarsvurderingsvirksomhet som det
tilbyr akkreditering for samt om eventuelle endringer.

5. Fagfellevurderingen skal fastslå om de nasjonale
akkrediteringsorganene oppfyller kravene i artikkel 8, idet det
tas hensyn til den relevante harmoniserte standard omhandlet i
artikkel 11.

1. Kommisjonen kan, etter samråd med komiteen nedsatt i
henhold til artikkel 5 i direktiv 98/34/EF, anmode det organ
som er anerkjent i henhold til artikkel 14, om å bidra til
utvikling, opprettholdelse og gjennomføring av akkreditering
i Fellesskapet.

6. Organet som er anerkjent i henhold til artikkel 14, skal
offentliggjøre resultatet av fagfellevurderingen og oversende
det til alle medlemsstatene og til Kommisjonen.
7. Kommisjonen skal i samarbeid med medlemsstatene
føre tilsyn med reglene og med at fagfellevurderingsordningen
virker på en tilfredsstillende måte.
Artikkel 11

Artikkel 13
Anmodninger til det organ som er anerkjent i henhold til
artikkel 14

2. Kommisjonen kan også etter framgangsmåten fastsatt i
nr. 1
a) anmode det organ som er anerkjent i henhold til artikkel 14
om å fastsette vurderingskriterier og ‑framgangsmåter for
fagfellevurdering og å utvikle sektorvise akkrediteringsordninger,

Samsvarsformodning for nasjonale akkrediteringsorganer

b) godta alle eksisterende ordninger som allerede
omfatter vurderingskriterier og ‑framgangsmåter for
fagfellevurdering.

1. Nasjonale akkrediteringsorganer som viser at de
oppfyller kriteriene fastsatt i den relevante harmoniserte
standarden som det er offentliggjort en henvisning til i Den
europeiske unions tidende, ved å oppfylle de krav som stilles
ved fagfellevurderingen i henhold til artikkel 10, skal formodes
å oppfylle kravene i artikkel 8.

3. Kommisjonen skal påse at sektorvise ordninger
kartlegger de tekniske spesifikasjonene som er nødvendige
for å oppnå det kompetansenivå som kreves i Fellesskapets
harmoniseringsregelverk på områder med særlige krav til
teknologi, helse og sikkerhet eller miljøkrav eller andre sider
ved vernet av offentlige interesser.

2. Nasjonale myndigheter skal anerkjenne likeverdigheten
til de tjenester som ytes av de akkrediteringsorganene som har
oppfylt de krav som stilles ved fagfellevurderingen i henhold
til artikkel 10, og dermed på grunnlag av formodningen
omhandlet i nr. 1 i denne artikkel godta akkrediteringsbevisene
fra disse organene og attesteringene utstedt av de
samsvarsvurderingsorganene som er akkreditert av dem.
Artikkel 12
Opplysningsplikt
1. Hvert nasjonalt akkrediteringsorgan skal underrette
de andre nasjonale akkrediteringsorganene om den
samsvarsvurderingsvirksomhet som det tilbyr akkreditering
for, og om eventuelle endringer av virksomheten.
2. Hver medlemsstat skal underrette Kommisjonen
og det organ som er anerkjent i henhold til artikkel 14,
om identiteten til sitt nasjonale akkrediteringsorgan
og om all samsvarsvurderingsvirksomhet som dette
organet tilbyr akkreditering for til støtte for Fellesskapets
harmoniseringsregelverk samt om eventuelle endringer.
3. Hvert nasjonalt akkrediteringsorgan skal regelmessig
offentliggjøre informasjon om resultatene av sin fagfelle-

Artikkel 14
Europeisk infrastruktur for akkreditering
1. Kommisjonen skal etter samråd med medlemsstatene
anerkjenne et organ som oppfyller kravene i vedlegg I til denne
forordning.
2. Et organ som skal anerkjennes i henhold til nr. 1, skal
inngå en avtale med Kommisjonen. Avtalen skal blant annet
inneholde en detaljert beskrivelse av organets oppgaver,
finansieringsbestemmelser og bestemmelser om tilsyn med
organet. Både Kommisjonen og organet skal kunne si opp
avtalen uten å angi noen grunn ved utløpet av en rimelig frist
som skal fastsettes i avtalen.
3.

Kommisjonen og organet skal offentliggjøre avtalen.

4. Kommisjonen skal underrette medlemsstatene og
nasjonale akkrediteringsorganer om anerkjennelsen av et organ
i henhold til nr. 1.
5. Kommisjonen kan ikke anerkjenne flere enn ett organ om
gangen.
6. Det første organ som anerkjennes i henhold til denne
forordning, skal være Det europeiske samarbeidet for
akkreditering, forutsatt at det har inngått en avtale i henhold til
nr. 2.
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KAPITTEL III
FELLESSKAPSRAMME FOR MARKEDSTILSYN OG
KONTROLL MED PRODUKTER SOM INNFØRES PÅ
FELLESSKAPSMARKEDET
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harmoniseringsregelverk er fastsatt at dets bestemmelser får
anvendelse på slike produkter.
AVSNITT 2
Fellesskapsramme for markedstilsyn

AVSNITT 1
Alminnelige bestemmelser

Artikkel 17

Artikkel 15

Opplysningsplikt

Virkeområde

1. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om
sine markedstilsynsmyndigheter og deres ansvarsområder.
Kommisjonen skal oversende disse opplysningene til de andre
medlemsstatene.

1. Artikkel 16‑26 får anvendelse på produkter som omfattes
av Fellesskapets harmoniseringsregelverk.
2. Alle bestemmelser i artikkel 16‑26 får anvendelse i den
utstrekning det ikke finnes særlige bestemmelser med samme
formål i Fellesskapets harmoniseringsregelverk.
3. Anvendelsen av denne forordning skal ikke hindre
markedstilsynsmyndighetene i å treffe særskilte tiltak som
fastsatt i direktiv 2001/95/EF.
4. I artikkel 16–26 menes med «produkt» et stoff, en
stoffblanding eller en vare framstilt ved en produksjonsprosess,
bortsett fra næringsmidler, fôr, levende planter og dyr, produkter
som skriver seg fra mennesker og produkter av planter og dyr
som er direkte knyttet til deres framtidige reproduksjon.
5. Artikkel 27, 28 og 29 får anvendelse på alle produkter som
omfattes av Fellesskapets regelverk, i den utstrekning annet
fellesskapsregelverk ikke inneholder særlige bestemmelser om
organiseringen av grensekontroll.
Artikkel 16

Artikkel 18
Medlemsstatenes forpliktelser med hensyn til organisering
1. Medlemsstatene skal innføre egnede ordninger for
kommunikasjon og samordning mellom sine markedstilsynsmyndigheter.
2.
å

Medlemsstatene skal fastsette egnede framgangsmåter for

a) følge opp klager eller rapporter om risikoer forbundet
med produkter som er underlagt Fellesskapets
harmoniseringsregelverk,
b) overvåke ulykker og helseskader som det er mistanke om at
disse produktene kan ha forårsaket,

Alminnelige krav
1. Medlemsstatene skal organisere
markedstilsyn som fastsatt i dette kapittel.

2. Medlemsstatene skal påse at offentligheten er klar over de
nasjonale markedsmyndighetenes eksistens, ansvarsområder
og identitet samt hvordan de kan kontaktes.

og

gjennomføre

2. Markedstilsyn skal sikre at produkter som omfattes av
Fellesskapets harmoniseringsregelverk, som, når de brukes
i samsvar med sitt tilsiktede formål eller under forhold som
med rimelighet kan forutses, og når de er riktig installert og
vedlikeholdt, vil kunne skade helsen eller sikkerheten til
brukere, eller som ellers ikke er i samsvar med gjeldende
krav fastsatt i Fellesskapets harmoniseringsregelverk, trekkes
tilbake, forbys eller gjøres tilgjengelige på markedet bare i
begrenset omfang, og at offentligheten, Kommisjonen og de
andre medlemsstatene blir informert om dette.
3. De nasjonale infrastrukturer og programmer for
markedstilsyn skal sikre at det kan treffes effektive tiltak
for enhver produktkategori som er omfattet av Fellesskapets
harmoniseringsregelverk.
4. Markedstilsyn skal omfatte produkter som er montert
eller produsert til produsentens eget bruk når det i Fellesskapets

c) kontrollere at korrigerende tiltak er truffet og
d) følge opp vitenskapelig og teknisk kunnskap om
sikkerhetsspørsmål.
3. Medlemsstatene skal gi markedstilsynsmyndighetene den
myndighet, de ressurser og de kunnskaper som kreves for at de
skal kunne utføre sine oppgaver på en tilfredsstillende måte.
4. Medlemsstatene skal påse at markedstilsynsmyndighetene
utøver sin myndighet i samsvar med forholdsmessighetsprinsippet.
5. Medlemsstatene skal opprette, gjennomføre og regelmessig
ajourføre sine markedstilsynsprogrammer. Medlemsstatene
skal utarbeide enten et generelt markedstilsynsprogram eller
sektorvise programmer for sektorer der de utfører markedstilsyn,
underrette de andre medlemsstatene og Kommisjonen om disse
programmene og gjøre dem offentlig tilgjengelige elektronisk
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samt, der det er hensiktsmessig, på andre måter. Den første
underretningen av denne typen skal skje innen 1. januar 2010.
Senere ajourføringer av programmene skal offentliggjøres på
samme måte. Medlemsstatene kan samarbeide med alle berørte
parter for dette formål.
6. Medlemsstatene skal regelmessig revidere og vurdere
sin tilsynsvirksomhet. Slike revisjoner og vurderinger skal
utføres minst hvert fjerde år, og resultatene skal meddeles de
andre medlemsstatene og Kommisjonen og gjøres offentlig
tilgjengelige elektronisk samt, der det er hensiktsmessig, på
andre måter.
Artikkel 19
Markedstilsynstiltak
1. Markedstilsynsmyndighetene skal i tilstrekkelig
omfang utføre egnede kontroller av produkters egenskaper
ved dokumentkontroll og, der det er hensiktsmessig, fysisk
kontroll og laboratorieundersøkelser på grunnlag av passende
stikkprøver. I den forbindelse skal de ta hensyn til gjeldende
prinsipper for risikovurdering, klager og annen informasjon.
Markedstilsynsmyndighetene kan kreve at markedsdeltakerne
gjør den dokumentasjon og informasjon tilgjengelig som
myndighetene anser som nødvendig for at de skal kunne utføre
sin virksomhet, samt, når det er nødvendig og berettiget, å få
adgang til markedsdeltakernes lokaler og rett til å ta nødvendige
stikkprøver av produktene. De kan destruere eller på annen
måte gjøre ubrukelige produkter som utgjør en alvorlig risiko,
dersom de anser det som nødvendig.
Dersom markedsdeltakerne legger fram prøvingsrapporter
eller sertifikater som bekrefter samsvar, og som er utstedt
av et akkreditert samsvarsvurderingsorgan, skal markedstilsynsmyndighetene ta behørig hensyn til slike rapporter eller
sertifikater.
2. Markedstilsynsmyndighetene skal innen en rimelig frist
treffe egnede tiltak for å varsle brukere på sitt territorium om
farer de har oppdaget i tilknytning til et produkt, slik at risikoen
for personskader eller annen skade reduseres.
De skal samarbeide med markedsdeltakerne om tiltak som kan
hindre eller redusere risiko som skyldes produkter som disse
markedsdeltakerne har gjort tilgjengelige.
3. Dersom markedstilsynsmyndighetene i én medlemsstat
beslutter å trekke tilbake et produkt produsert i en annen
medlemsstat, skal de underrette den berørte markedsdeltaker
på den adressen som er angitt på det berørte produktet eller i
dokumentasjonen som følger produktet.
4. Markedstilsynsmyndighetene
skal
oppfylle
sine
forpliktelser på en uavhengig, upartisk og objektiv måte.
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5. Markedstilsynsmyndighetene skal ivareta fortrolighet der
dette er nødvendig for å verne forretningshemmeligheter eller
personopplysninger i henhold til nasjonal lovgivning, men med
forbehold for kravet om at informasjonen skal offentliggjøres i
henhold til denne forordning i den utstrekning det er nødvendig
for å verne brukernes interesser i Fellesskapet.
Artikkel 20
Produkter som utgjør en alvorlig risiko
1. Medlemsstatene skal sikre at produkter som utgjør en
alvorlig risiko som krever at det gripes inn raskt, herunder
en alvorlig risiko som ikke har umiddelbare virkninger,
blir tilbakekalt eller trukket tilbake fra markedet, eller at
det blir forbudt å gjøre dem tilgjengelige på markedet, og at
Kommisjonen omgående underrettes om dette i samsvar med
artikkel 22.
2. Beslutningen om hvorvidt et produkt utgjør en alvorlig
risiko, skal bygge på en egnet risikovurdering som tar
hensyn til farens art og sannsynligheten for at den inntreffer.
Muligheten for å oppnå et høyere sikkerhetsnivå eller skaffe
andre produkter som medfører mindre risiko, skal ikke være
tilstrekkelig grunn til at et produkt skal anses for å utgjøre en
alvorlig risiko.
Artikkel 21
Restriktive tiltak
1. Medlemsstatene skal sikre at alle tiltak som treffes i
henhold til Fellesskapets gjeldende harmoniseringsregelverk,
med sikte på å forby eller begrense tilgjengeligheten av et
produkt på markedet, trekke det tilbake fra markedet eller
tilbakekalle det, står i forhold til formålet, og at grunnene for
tiltaket angis nøyaktig.
2. Slike tiltak skal umiddelbart meddeles den relevante
markedsdeltakeren, som samtidig skal underrettes om hvilken
klageadgang som er tilgjengelig i henhold til vedkommende
medlemsstats lovgivning, og hvilke frister som gjelder for slik
klageadgang.
3. Før et tiltak som omhandlet i nr. 1 treffes, skal den berørte
markedsdeltaker innen et egnet tidsrom på minst ti dager gis
mulighet til å uttale seg, med mindre slikt samråd ikke er mulig
fordi tiltaket haster på bakgrunn av helse‑ eller sikkerhetskrav
eller av andre årsaker knyttet til offentlige interesser som er
omfattet av Fellesskapets gjeldende harmoniseringsregelverk.
Dersom et tiltak er truffet uten at markedsdeltakeren har fått
uttale seg, skal markedsdeltakeren gis mulighet til å uttale seg
så snart som mulig, og det tiltak som er truffet, skal deretter
raskt tas opp til vurdering.
4. Alle tiltak omhandlet i nr. 1 skal raskt trekkes tilbake eller
endres dersom markedsdeltakeren har godtgjort at det er truffet
effektive tiltak.
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Artikkel 22
Utveksling av opplysninger – Fellesskapets system for rask
utveksling av opplysninger
1. Dersom en medlemsstat treffer eller har til hensikt å
treffe tiltak i samsvar med artikkel 20 og anser at grunnene
til tiltaket eller tiltakets virkninger går ut over vedkommende
medlemsstats territorium, skal den umiddelbart underrette
Kommisjonen om slike tiltak i samsvar med nr. 4 i denne
artikkel. Medlemsstaten skal også omgående underrette
Kommisjonen om endring eller oppheving av slike tiltak.
2. Dersom et produkt som utgjør en alvorlig risiko,
er gjort tilgjengelig på markedet, skal medlemsstatene
underrette Kommisjonen om eventuelle frivillige tiltak som en
markedsdeltaker har truffet og underrettet om.
3. De opplysningene som gis i henhold til nr. 1 og 2, skal
inneholde alle tilgjengelige detaljopplysninger, særlig de som er
nødvendige for å identifisere produktet, produktets opprinnelse
og omsetningskjede, tilknyttet risiko, arten og varigheten av
nasjonale tiltak som er truffet, samt eventuelle frivillige tiltak
som er truffet av markedsdeltakerne.
4. Med hensyn til nr. 1, 2 og 3 skal det system for
markedstilsyn og informasjonsutveksling som er fastsatt
i artikkel 12 i direktiv 2001/95/EF, benyttes. Nr. 2, 3 og 4 i
artikkel 12 i nevnte direktiv får tilsvarende anvendelse.
Artikkel 23
Generelt informasjonssystem
1. Kommisjonen skal utvikle og vedlikeholde et generelt
elektronisk system for arkivering og utveksling av informasjon
om spørsmål knyttet til markedstilsynsvirksomhet, programmer
og tilknyttet informasjon om manglende overholdelse av
Fellesskapets harmoniseringsregelverk. Systemet skal på egnet
måte gjenspeile de meldinger og opplysninger som er gitt i
henhold til artikkel 22.
2. Med hensyn til nr. 1 skal medlemsstatene framlegge for
Kommisjonen informasjon som de har til rådighet og som de
ikke allerede har gitt i henhold til artikkel 22, om produkter som
utgjør en risiko, særlig om identifisering av risiko, resultater av
utførte prøvinger, midlertidige restriktive tiltak, kontakter med
berørte markedsdeltakere og begrunnelsen for at tiltak er truffet
eller ikke er truffet.
3. Uten at det berører artikkel 19 nr. 5 eller nasjonal
lovgivning om fortrolighet, skal fortrolig behandling av
informasjonsinnholdet sikres. Hensynet til fortrolighet skal
ikke hindre formidling til markedstilsynsmyndighetene av
informasjon som er viktig for å sikre et effektivt markedstilsyn.
Artikkel 24
Prinsipper for samarbeid mellom medlemsstatene og
Kommisjonen
1. Medlemsstatene skal sikre effektivt samarbeid og
utveksling av informasjon mellom sine egne markeds-
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tilsynsmyndigheter og markedstilsynsmyndigheter i de
andre medlemsstatene, og mellom sine egne myndigheter
og Kommisjonen og relevante fellesskapsorganer, om sine
markedstilsynsprogrammer og om alle spørsmål som gjelder
produkter som utgjør en risiko.
2. Med hensyn til nr. 1 skal markedstilsynsmyndighetene
i én medlemsstat i passende omfang bistå markedstilsynsmyndigheter i andre medlemsstater ved å skaffe
dem informasjon eller dokumentasjon, ved å utføre egnede
undersøkelser eller treffe andre egnede tiltak og ved å delta i
undersøkelser innledet i andre medlemsstater.
3. Kommisjonen skal samle inn og organisere de
opplysningene om nasjonale markedstilsynstiltak som gjør det
mulig for den å oppfylle sine forpliktelser.
4. Alle opplysninger som gis av en markedsdeltaker
i henhold til artikkel 21 nr. 3 eller på annen måte, skal
tas med når innberettende medlemsstat underretter andre
medlemsstater og Kommisjonen om sine resultater og tiltak.
Alle nyere opplysninger skal klart identifiseres som tilknyttet
de opplysningene som allerede er gitt.
Artikkel 25
Deling av ressurser
1. Kommisjonen eller de berørte medlemsstatene kan ta
markedstilsynsinitiativ som har som formål å dele ressurser og
sakkunnskap mellom vedkommende myndigheter i medlemsstatene. Slike initiativer skal samordnes av Kommisjonen.
2. Med hensyn til nr. 1 skal Kommisjonen, i samarbeid med
medlemsstatene,
a) utvikle og organisere opplæringsprogrammer og utveksling
av nasjonale tjenestemenn,
b) utvikle, organisere og opprette programmer for utveksling
av erfaring, informasjon og beste praksis, programmer og
tiltak for felles prosjekter, informasjonskampanjer, felles
besøksprogrammer og deling av ressurser.
3. Medlemsstatene skal sikre at deres vedkommende
myndigheter deltar fullt ut i den virksomhet som er omhandlet
i nr. 2, når det er hensiktsmessig.
Artikkel 26
Samarbeid med vedkommende myndigheter i tredjestater
1. Markedstilsynsmyndighetene kan samarbeide med
vedkommende myndigheter i tredjestater med sikte på å
utveksle informasjon og teknisk bistand, fremme og lette tilgang
til europeiske ordninger og fremme virksomhet i forbindelse
med samsvarsvurdering, markedstilsyn og akkreditering.
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Kommisjonen skal i samarbeid med medlemsstatene utvikle
egnede programmer for dette formål.
2. Samarbeid med vedkommende myndigheter i tredjestater
kan blant annet skje i form av virksomhet som omhandlet
i artikkel 25 nr. 2. Medlemsstatene skal påse at deres
vedkommende myndigheter deltar fullt ut i denne virksomheten.
AVSNITT 3
Kontroll med produkter som innføres på fellesskapsmarkedet
Artikkel 27
Kontroll med produkter som innføres på
fellesskapsmarkedet
1. Medlemsstatenes myndigheter med ansvar for kontroll
med produkter som innføres på fellesskapsmarkedet, skal ha
den myndighet og de ressurser som er nødvendige for at de skal
kunne utføre sine oppgaver på en tilfredsstillende måte. De skal
i tilstrekkelig omfang utføre egnede kontroller av produkters
egenskaper i samsvar med prinsippene i artikkel 19 nr. 1, før
disse produktene frigis for fri omsetning.
2. Når det i en medlemsstat er flere myndigheter som har
ansvar for markedstilsyn eller kontroll med ytre grenser, skal
disse myndighetene samarbeide med hverandre ved å utveksle
opplysninger som er nødvendige for at de skal kunne utføre
sine oppgaver, og på andre måter ved behov.
3. Myndighetene med ansvar for kontroll med ytre grenser
skal utsette frigivelse av et produkt for fri omsetning på
fellesskapsmarkedet dersom de ved kontrollene omhandlet i nr.
1 fastslår følgende:
a) Produktet viser egenskaper som gir grunn til å tro at
produktet, når det er riktig installert, vedlikeholdt og brukt,
utgjør en alvorlig risiko for helse, sikkerhet, miljøet eller
andre offentlige interesser som omhandlet i artikkel 1.
b) Produktet følges ikke av den skriftlige eller elektroniske
dokumentasjonen som kreves i henhold til Fellesskapets
gjeldende harmoniseringsregelverk, eller er ikke merket i
samsvar med slikt regelverk.
c) CE-merkingen er påført produktet på en uriktig eller
villedende måte.
Myndighetene med ansvar for kontroll med ytre grenser skal
umiddelbart underrette markedstilsynsmyndighetene om slik
utsettelse av frigivelsen.
4. Dersom det dreier seg om lett bedervelige produkter,
skal myndighetene med ansvar for kontroll med ytre grenser
så langt det er mulig sørge for at alle krav som de eventuelt
pålegger med hensyn til lagring av produkter eller parkering av
transportkjøretøyer, er forenlige med produktenes holdbarhet.
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5. Med hensyn til dette avsnitt får artikkel 24 anvendelse
på myndigheter med ansvar for kontroll med ytre grenser, uten
at det berører anvendelsen av bestemmelser i fellesskapsretten
om mer spesifikke ordninger for samarbeid mellom disse
myndighetene.
Artikkel 28
Frigivelse av produkter
1. Et produkt hvis frigivelse er midlertidig utsatt av
myndighetene med ansvar for kontroll med ytre grenser i
henhold til artikkel 27, skal frigis dersom disse myndighetene
innen tre virkedager etter utsettelsen av frigivelsen
ikke er blitt underrettet om eventuelle tiltak truffet av
markedstilsynsmyndighetene, og forutsatt at alle andre krav og
formaliteter med hensyn til slik frigivelse er oppfylt.
2. Dersom markedstilsynsmyndighetene fastslår at
vedkommende produkt ikke utgjør noen alvorlig risiko for
helse og sikkerhet eller ikke kan anses for å være i strid med
Fellesskapets harmoniseringsregelverk, skal produktet frigis,
forutsatt at alle andre krav og formaliteter med hensyn til slik
frigivelse er oppfylt.
Artikkel 29
Nasjonale tiltak
1. Dersom ansvarlige markedstilsynsmyndigheter fastslår at
et produkt utgjør en alvorlig risiko, skal de treffe tiltak for å
forby omsetning av produktet og kreve at myndighetene med
ansvar for kontroll med ytre grenser merker fakturaen som
følger produktet, og alle andre relevante følgedokumenter
eller, dersom databehandlingen skjer elektronisk, selve
databehandlingssystemet, på følgende måte:
«Farlig produkt – frigivelse for fri omsetning ikke tillatt –
forordning (EF) nr. 765/2008».
2. Dersom markedstilsynsmyndighetene fastslår at et produkt
ikke er i samsvar med Fellesskapets harmoniseringsregelverk,
skal de treffe egnede tiltak som om nødvendig kan omfatte
forbud mot at produktet blir brakt i omsetning.
Dersom det blir forbudt å bringe et produkt i omsetning i
henhold til første ledd, skal markedstilsynsmyndighetene
kreve at myndighetene med ansvar for kontroll med ytre
grenser ikke frigir produktet for fri omsetning og at de merker
fakturaen som følger produktet, og alle andre relevante
følgedokumenter eller, der databehandlingen skjer elektronisk,
selve databehandlingssystemet, på følgende måte:
«Produktet oppfyller ikke gjeldende krav – frigivelse for fri
omsetning ikke tillatt – forordning (EF) nr. 765/2008».
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3. Dersom vedkommende produkt senere klareres for
en annen tollprosedyre enn frigivelse for fri omsetning, og
forutsatt at markedstilsynsmyndighetene ikke gjør innsigelser,
skal påtegningene nevnt i nr. 1 og 2 på samme vilkår påføres
de dokumenter som benyttes i forbindelse med vedkommende
framgangsmåte.
4. Medlemsstatenes myndigheter kan destruere eller på
annen måte gjøre ubrukelige produkter som utgjør en alvorlig
risiko, dersom de anser det som nødvendig og rimelig.
5. Markedstilsynsmyndighetene skal gi myndigheter
med ansvar for kontroll med ytre grenser opplysninger om
produktkategorier som det er fastslått utgjør en alvorlig risiko
eller ikke oppfyller gjeldende krav i henhold til nr. 1 og 2.

KAPITTEL V
FELLESSKAPSFINANSIERING
Artikkel 31
Organer som arbeider for et mål av allmenn europeisk
interesse
Det organ som er anerkjent i henhold til artikkel 14, skal anses
som et organ som arbeider for et mål av allmenn europeisk
interesse i henhold til artikkel 162 i kommisjonsforordning (EF,
Euratom) nr. 2342/2002 av 23. desember 2002 om fastsettelse
av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF,
Euratom) nr. 1605/2002(1).
Artikkel 32
Virksomhet som er berettiget til fellesskapsfinansiering

KAPITTEL IV
CE‑MERKING
Artikkel 30
Allmenne prinsipper for CE‑merkingen
1. CE‑merkingen skal påføres bare av produsenten eller
dennes representant.
2. CE‑merkingen som vist i vedlegg II skal påføres produkter
bare dersom det i Fellesskapets harmoniseringsregelverk er
fastsatt særlige bestemmelser om at produktet skal påføres CEmerking, og skal ikke påføres noe annet produkt.
3. Ved å påføre eller få påført CE‑merkingen viser
produsenten at vedkommende påtar seg ansvaret for at produktet
er i samsvar med alle gjeldende krav fastsatt i Fellesskapets
gjeldende harmoniseringsregelverk for slik påføring.
4. CE‑merkingen skal være den eneste merkingen som
bekrefter at produktet er i samsvar med gjeldende krav fastsatt
i Fellesskapets gjeldende harmoniseringsregelverk for slik
påføring.
5. Det er forbudt å påføre et produkt merking, tegn eller
inskripsjoner som kan villede tredjemann med hensyn til CEmerkingens betydning eller grafiske utforming. Annen merking
kan påføres produktet, forutsatt at den ikke gjør CE‑merkingen
mindre synlig eller lesbar eller endrer dens betydning.
6. Uten at det berører artikkel 41, skal medlemsstatene
sikre riktig gjennomføring av bestemmelsene om CE‑merking
og treffe egnede tiltak i tilfelle av urettmessig bruk av
merkingen. Medlemsstatene skal også fastsette sanksjoner for
overtredelser, som kan omfatte strafferettslige sanksjoner for
alvorlige overtredelser. Disse sanksjonene skal stå i forhold til
overtredelsens alvor og effektivt forebygge urettmessig bruk.
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1. Fellesskapet kan finansiere følgende virksomhet i
forbindelse med anvendelsen av denne forordning:
a) utarbeiding
og
revisjon
av
sektorvise
akkrediteringsordninger omhandlet i artikkel 13 nr. 3,
b) virksomheten til sekretariatet til det organ som er anerkjent
i henhold til artikkel 14, som for eksempel samordning
av akkrediteringsvirksomhet, tekniske arbeidsoppgaver
knyttet til driften av ordningen for fagfellevurdering,
informasjonsformidling til berørte parter og organets
deltaking i internasjonale organisasjoner på området
akkreditering,
c) utarbeiding og ajourføring av bidrag til retningslinjer
på områdene akkreditering, melding til Kommisjonen
av samsvarsvurderingsorganer, samsvarsvurdering og
markedstilsyn,
d) sammenlignende virksomhet knyttet til gjennomføringen
av sikkerhetsklausuler,
e) tilgjengeliggjøring av teknisk sakkunnskap for
Kommisjonen for å bistå den i dens gjennomføring av
det administrative samarbeid om markedstilsyn, herunder
finansiering av administrative samarbeidsgrupper,
beslutninger om markedstilsyn og saker som gjelder
sikkerhetsklausuler,
f) utførelse av forberedende arbeid eller tilleggsarbeid i
forbindelse med gjennomføringen av samsvarsvurderingen,
metrologi, akkreditering og markedstilsyn knyttet til
gjennomføringen av Fellesskapets regelverk, som for
eksempel undersøkelser, programmer, vurderinger,
retningslinjer, sammenlignende analyser, gjensidige
felles besøk, forskningsarbeid, utvikling og vedlikehold
av databaser, opplæringsvirksomhet, laboratoriearbeid,
egnethetsprøving, sammenlignende laboratorieprøvinger
og samsvarsvurderingsarbeid samt europeiske markedstilsynskampanjer og lignende virksomhet,
(1)

EFT L 357 av 31.12.2002, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF,
Euratom) nr. 478/2007 (EUT L 111 av 28.4.2007, s. 13).
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g) virksomhet innenfor rammen av programmer for teknisk
bistand, samarbeid med tredjestater og fremming og
forbedring av europeiske prinsipper og ordninger for
samsvarsvurdering, markedstilsyn og akkreditering blant
berørte parter i Fellesskapet og på internasjonalt plan.
2. Den virksomhet som er omhandlet i nr. 1 bokstav a),
skal være berettiget til fellesskapsfinansiering bare dersom
komiteen nedsatt ved artikkel 5 i direktiv 98/34/EF er rådspurt
om anmodningene som skal legges fram for det organ som er
anerkjent i henhold til artikkel 14 i denne forordning.
Artikkel 33
Organer som er berettiget til fellesskapsfinansiering
Fellesskapsfinansiering kan gis til det organ som er anerkjent i
henhold til artikkel 14, for gjennomføring av virksomhet som
oppført i artikkel 32.
Fellesskapsfinansiering kan imidlertid også gis til andre
organer for virksomhet som fastsatt i artikkel 32, med unntak
av den virksomhet som er nevnt i nr. 1 bokstav a) og b) i nevnte
artikkel.
Artikkel 34
Finansiering
Bevilgningene til den virksomhet som omhandles i denne
forordning, skal fastsettes hvert år av budsjettmyndigheten
innenfor den gjeldende finansielle rammen.

1.
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4. De felles mål for samarbeidet og de administrative og
finansielle vilkårene for tilskuddene som gis til det organ
som er anerkjent i henhold til artikkel 14, kan defineres i en
rammeavtale om partnerskap undertegnet av Kommisjonen og
nevnte organ, i samsvar med finansreglementet og forordning
(EF, Euratom) nr. 2342/2002. Europaparlamentet og Rådet skal
underrettes om inngåelse av slike avtaler.
Artikkel 36
Forvaltning og oppfølging
1. De bevilgningene som fastsettes av budsjettmyndigheten
til finansiering av samsvarsvurdering, akkreditering og
markedstilsyn, kan også dekke administrative utgifter
knyttet til forberedelse, oppfølging, inspeksjon, revisjon og
vurdering som er direkte nødvendig for å nå målene i denne
forordning, og særlig undersøkelser, møter, informasjon
og offentliggjøring, utgifter knyttet til informasjonsnett for
utveksling av informasjon samt andre utgifter til administrativ
og teknisk bistand som Kommisjonen kan benytte i forbindelse
med samsvarsvurderings‑ og akkrediteringsvirksomhet.
2. Kommisjonen skal vurdere om den samsvarsvurderings‑,
akkrediterings‑ og markedstilsynsvirksomhet som mottar
fellesskapsfinansiering, er relevant i lys av kravene i
Fellesskapets prinsipper og regelverk, og underrette
Europaparlamentet og Rådet om resultatet av denne vurderingen
innen 1. januar 2013 og deretter hvert femte år.
Artikkel 37

Artikkel 35

Vern av Fellesskapets økonomiske interesser

Finansieringsordninger

1. Kommisjonen skal ved gjennomføring av virksomhet
finansiert i henhold til denne forordning sikre vern av
Fellesskapets økonomiske interesser gjennom forebyggende
tiltak mot bedrageri, korrupsjon og annen ulovlig
virksomhet, gjennom effektiv kontroll og inndrivelse av
beløp som er urettmessig utbetalt, og dersom det oppdages
uregelmessigheter, gjennom sanksjoner som er virkningsfulle,
står i forhold til overtredelsen og er avskrekkende, i samsvar
med rådsforordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 av 18. desember
1995 om beskyttelse av De europeiske fellesskaps økonomiske
interesser(1), rådsforordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 av
11. november 1996 om kontroll og inspeksjon på stedet
som foretas av Kommisjonen for å verne De europeiske
fellesskaps økonomiske interesser mot bedrageri og andre
uregelmessigheter(2) og europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 1073/1999 av 25. mai 1999 om undersøkelser som
foretas av Det europeiske kontor for bedrageribekjempelse
(OLAF)(3).

Fellesskapsfinansiering skal gis

a) uten forslagsinnbydelse, til det organ som er anerkjent i
henhold til artikkel 14, for å utøve den virksomhet som er
omhandlet i artikkel 32 nr. 1 bokstav a)‑g), som det kan gis
tilskudd til i samsvar med finansreglementet,
b) i form av tilskudd etter forslagsinnbydelse, eller ved
offentlige innkjøp, til andre organer for å utøve den
virksomhet som er omhandlet i artikkel 32 nr. 1 bokstav
c)‑g).
2. Virksomheten til sekretariatet til det organ som er
anerkjent i henhold til artikkel 14 og omhandlet i artikkel 32 nr.
1 bokstav b), kan finansieres på grunnlag av driftstilskudd. Ved
fornyelse skal driftstilskuddet ikke nedsettes automatisk.
3. I tilskuddsavtaler kan det tillates faste bidrag til dekning
av mottakerens alminnelige faste kostnader opptil høyst 10 %
av samlede direkte støtteberettigede kostnader for tiltak, bortsett
fra i tilfeller der mottakerens indirekte kostnader dekkes ved et
driftstilskudd finansiert over fellesskapsbudsjettet.

2. For den fellesskapsvirksomhet som finansieres i henhold
til denne forordning, menes med begrepet uregelmessighet
(1)
(2)
(3)

EFT L 312 av 23.12.1995, s. 1.
EFT L 292 av 15.11.1996, s. 2.
EFT L 136 av 31.5.1999, s. 1.
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omhandlet i artikkel 1 nr. 2 i forordning (EF, Euratom)
nr. 2988/95 enhver overtredelse av en bestemmelse i fellesskapsretten eller ethvert brudd på en avtaleforpliktelse som
følge av en markedsdeltakers handling eller unnlatelse, som
skader eller vil kunne skade Den europeiske unions alminnelige
budsjett eller budsjetter som den forvalter, som følge av en
urettmessig utgiftspost.
3. Avtaler og kontrakter som følger av denne forordning,
skal inneholde bestemmelser om oppfølging og finansiell
kontroll som skal ivaretas av Kommisjonen eller en bemyndiget
representant for Kommisjonen, og om revisjon som foretas av
Revisjonsretten, om nødvendig på stedet.
KAPITTEL VI
SLUTTBESTEMMELSER
Artikkel 38
Tekniske retningslinjer
For å lette gjennomføringen av denne forordning skal
Kommisjonen utarbeide ikke‑bindende retningslinjer i samråd
med de berørte parter.
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og oversende til Europaparlamentet og Rådet en rapport om
gjennomføringen av denne forordning.
Artikkel 41
Sanksjoner
Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner mot
markedsdeltakere, herunder strafferettslige sanksjoner for
alvorlige overtredelser, som får anvendelse på overtredelser
av bestemmelsene i denne forordning, og skal treffe
alle nødvendige tiltak for å sikre at de blir gjennomført.
Sanksjonene som fastsettes, skal være virkningsfulle, stå i
forhold til overtredelsen og virke avskrekkende og kan skjerpes
dersom vedkommende markedsdeltaker tidligere har begått en
tilsvarende overtredelse av bestemmelsene i denne forordning.
Medlemsstatene skal innen 1. januar 2010 underrette
Kommisjonen om disse bestemmelsene og umiddelbart
underrette den om eventuelle senere endringer.
Artikkel 42
Endring av direktiv 2001/95/EF
Ny artikkel 8 nr. 3 i direktiv 2001/95/EF skal lyde:

Artikkel 39
Overgangsbestemmelser
Akkrediteringsbeviser utstedt før 1. januar 2010 kan fortsatt
være gyldige fram til de utløper, men senest fram til 31.
desember 2014. Denne forordning får imidlertid anvendelse i
tilfelle forlengelse eller fornyelse av slike akkrediteringsbeviser.
Artikkel 40

«3. I tilfelle av produkter som utgjør en alvorlig risiko,
skal vedkommende myndigheter raskt treffe egnede tiltak
som omhandlet i nr. 1 bokstav b)‑f). Hvorvidt det foreligger
en alvorlig risiko, skal avgjøres av medlemsstatene, som
skal vurdere hvert enkelt tilfelle, idet det tas hensyn til
retningslinjene omhandlet i vedlegg II nr. 8.»
Artikkel 43

Revisjonsklausul og rapportering
Kommisjonen skal senest 2. september 2013 framlegge for
Europaparlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen
av denne forordning, av direktiv 2001/95/EF og av andre
gjeldende fellesskapsrettsakter om markedstilsyn. Denne
rapporten skal særlig inneholde en analyse av sammenhengen
i fellesskapsreglene på området markedstilsyn. Rapporten skal
eventuelt følges av forslag om å endre og/eller konsolidere de
berørte rettsaktene med sikte på å oppnå et bedre regelverk
og forenkling. Rapporten skal inneholde en vurdering av
utvidelsen av virkeområdet for kapittel III i denne forordning
til å omfatte alle produkter.
Senest 1. januar 2013 og deretter hvert femte år skal
Kommisjonen, i samarbeid med medlemsstatene, utarbeide

Oppheving
Forordning (EØF) nr. 339/93 oppheves med virkning fra 1.
januar 2010.
Henvisninger til den opphevede forordningen skal forstås som
henvisninger til denne forordning.
Artikkel 44
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 2010.

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

Utferdiget i Strasbourg, 9. juli 2008.

For Europaparlamentet

For Rådet

H.-G. PÖTTERING

J.-P. JOUYET

President

Formann
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VEDLEGG I
Krav til det organ som anerkjennes i henhold til artikkel 14

1.

Det organ som anerkjennes i henhold til artikkel 14 i denne forordning (organet), skal opprettes i Fellesskapet.

2.

I henhold til organets vedtekter skal nasjonale akkrediteringsorganer fra Fellesskapet ha rett til å bli medlem av
organet, forutsatt at de opptrer i samsvar med organets regler og mål og med de andre vilkårene som er fastsatt i
denne forordning, og som avtalt med Kommisjonen i rammeavtalen.

3.

Organet skal rådføre seg med alle relevante berørte parter.

4.

Organet skal tilby sine medlemmer fagfellevurderingstjenester som oppfyller kravene i artikkel 10 og 11.

5.

Organet skal samarbeide med Kommisjonen i samsvar med denne forordning.

________
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VEDLEGG II
CE‑merking
1.

CE‑merkingen skal bestå av bokstavene «CE» i følgende grafiske utforming:

2.

Dersom CE-merkingen blir forminsket eller forstørret, skal størrelsesforholdet slik det framgår av figuren i nr. 1,
overholdes.

3.

Dersom det ikke i noen rettsakt er fastsatt særskilte mål, skal CE-merkingen være minst 5 mm høy.

________________
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSBESLUTNING nr. 768/2008/EF
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2016/EØS/64/03

av 9. juli 2008
om en felles ramme for markedsføring av produkter og om oppheving av rådsbeslutning
93/465/EØF(*)

EUROPAPARLAMENTET OG
EUROPEISKE UNION HAR —

RÅDET

FOR

DEN

2)

I denne beslutning fastsettes felles prinsipper og
referansebestemmelser som skal få anvendelse på
tvers av sektorregelverk og gi et ensartet grunnlag for
revisjon eller omarbeiding av slikt regelverk. Denne
beslutning utgjør derfor en alminnelig horisontal ramme
for framtidig regelverk for harmonisering av vilkårene
for markedsføring av produkter og en referansetekst for
gjeldende regelverk.

3)

I denne beslutning fastsettes det, i form av referansebestemmelser, definisjoner og alminnelige forpliktelser
for markedsdeltakere samt en rekke framgangsmåter for
samsvarsvurdering som regelgiver kan velge mellom
etter behov. I beslutningen fastsettes det også regler for
CE‑merking. Videre fastsettes det referansebestemmelser
om kravene til de samsvarsvurderingsorganer som skal
meldes til Kommisjonen som ansvarlige for å gjennomføre
de relevante framgangsmåtene for samsvarsvurdering, og
om framgangsmåtene for melding. I tillegg omfatter denne
beslutning referansebestemmelser om framgangsmåter
for håndtering av produkter som utgjør en risiko, for å
ivareta sikkerheten på markedet.

4)

Når det blir utarbeidet regelverk for et produkt som
allerede er omfattet av andre fellesskapsrettsakter, må
disse rettsaktene tas hensyn til for å sikre sammenheng i
alt regelverk som gjelder samme produkt.

5)

De forskjellige sektorenes særlige behov kan
imidlertid gi grunn til å bruke andre løsninger når
regelverket skal fastsettes. Dette er særlig tilfellet der
det allerede finnes særlige, omfattende rettsregler i
en sektor, som for eksempel på området fôrvarer og
næringsmidler, kosmetikk og tobakksvarer, felles
markedsføringsorganisasjoner
for
landbruksvarer,
plantehelse og plantevern, blod og vev fra mennesker,
legemidler og veterinærpreparater og kjemikalier, eller
der en sektors behov krever særlig tilpasning av de
felles prinsippene og referansebestemmelsene, som for
eksempel på områdene medisinsk utstyr, byggevarer og
skipsutstyr. Slike tilpasninger kan også være knyttet til
modulene i vedlegg II.

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

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

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1)

Kommisjonen framla 7. mai 2003 for Rådet og
Europaparlamentet en kommisjonsmelding med tittelen
«En bedre gjennomføring av «ny metode»-direktivene».
Rådet erkjente i sin resolusjon av 10. november 2003(3)
betydningen av den nye metoden som en hensiktsmessig
og effektiv modell for fastsettelse av regelverk som
gir mulighet for teknologisk nyvinning og bedrer
konkurranseevnen for europeisk industri, og bekreftet
nødvendigheten av å utvide anvendelsen av disse
prinsippene til nye områder, samtidig som det erkjente
behovet for en klarere ramme for samsvarsvurdering,
akkreditering og markedstilsyn.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 218 av 13.8.2008, s. 82, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 126/2012 av 13. juli 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 63 av 8.11.2012, s. 5.
(1) EUT C 120 av 16.5.2008, s. 1.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 21. februar 2008 (ennå ikke offentliggjort i
Den europeiske unions tidende) og rådsbeslutning av 23. juni 2008.
(3) EUT C 282 av 25.11.2003, s. 3.
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6)

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Når regelverket blir utarbeidet, kan regelgiver
helt eller delvis fravike de felles prinsippene og
referansebestemmelsene fastsatt i denne beslutning på
grunn av særlige behov i vedkommende sektor. Alle slike
avvik bør begrunnes.

7)

Selv om det ikke kan fastsettes at bestemmelsene i denne
beslutning skal innarbeides i framtidige rettsakter, har de
regelgiverne som sammen har truffet denne beslutning,
inngått en klar politisk forpliktelse som de bør overholde
i alle rettsakter som faller inn under virkeområdet for
denne beslutning.

8)

Regelverk for særskilte produkter bør om mulig ikke
være for teknisk detaljert, og bør begrenses til å fastsette
grunnleggende krav. I slikt regelverk bør det, når det er
hensiktsmessig, vises til harmoniserte standarder vedtatt
i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/
EF av 22. juni 1998 om en informasjonsprosedyre for
standarder og tekniske forskrifter samt regler for informas
jonssamfunnstjenester(1) for å uttrykke detaljerte tekniske
spesifikasjoner. Denne beslutning bygger på og utfyller
det standardiseringssystemet som fastsettes ved nevnte
direktiv. Dersom helse og sikkerhet, forbrukervern eller
miljøvern, eller andre hensyn til offentlige interesser eller
til klarhet og praktisk gjennomførbarhet krever det, kan
det imidlertid fastsettes detaljerte tekniske spesifikasjoner
i det berørte regelverk.

9)

Formodningen om at et produkt er i samsvar med en
regelverksbestemmelse dersom det er i samsvar med en
harmonisert standard, bør oppmuntre til overholdelse av
slike harmoniserte standarder.

10) Det bør være mulig for medlemsstatene eller
Kommisjonen å gjøre innsigelser i saker der en
harmonisert standard ikke fullt ut oppfyller kravene i
Fellesskapets harmoniseringsregelverk. Kommisjonen
bør kunne beslutte ikke å offentliggjøre en slik standard.
Kommisjonen bør derfor på en egnet måte rådføre
seg med representanter for de enkelte sektorene samt
medlemsstatene før komiteen nedsatt ved artikkel 5 i
direktiv 98/34/EF avgir sin uttalelse.
11) De grunnleggende kravene bør ha en ordlyd som
er tilstrekkelig presis til å skape rettslig bindende
forpliktelser. De bør formuleres slik at det er mulig
å vurdere samsvar med disse kravene selv om det
ikke foreligger harmoniserte standarder, eller dersom
produsenten velger ikke å anvende en harmonisert
standard. Hvor detaljert ordlyden skal være, avhenger av
de ulike forholdene i hver sektor.
12) Når den nødvendige framgangsmåten for samsvarsvurdering er gjennomført på en vellykket måte, kan
(1)

EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37. Direktivet sist endret ved rådsdirektiv
2006/96/EF (EUT L 363 av 20.12.2006, s. 81).
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markedsdeltakerne vise og vedkommende myndigheter
sikre at produkter som er gjort tilgjengelige på markedet,
overholder de relevante kravene.
13) Modulene for framgangsmåtene for samsvarsvurdering
som skal benyttes i Fellesskapets harmoniseringsregelverk,
ble i utgangspunktet fastsatt i rådsbeslutning 93/465/EØF
av 22. juli 1993 om modulene for de forskjellige fasene
i rutinene for samsvarsvurdering og reglene for påføring
og bruk av CE-samsvarsmerking til bruk i direktivene
om teknisk harmonisering(2). Denne beslutning erstatter
nevnte beslutning.
14) Det er nødvendig å tilby et utvalg av klare, åpne og
ensartede framgangsmåter for samsvarsvurdering
og begrense antallet mulige varianter. I denne
beslutning fastsettes en rekke moduler som gjør det
mulig for regelgiver å velge mellom mer eller mindre
strenge framgangsmåter, alt etter risikonivået og det
sikkerhetsnivå som kreves.
15) For å sikre ensartethet på tvers av sektorer og unngå adhoc‑varianter, er det ønskelig at de framgangsmåtene som
skal benyttes i sektorregelverk, velges blant de oppførte
modulene i samsvar med de alminnelige kriteriene.
16) Tidligere har det i regelverk for fritt varebytte blitt benyttet
en rekke begreper som delvis ikke har blitt definert, og
derfor har det vært nødvendig med retningslinjer for
forklaring og tolkning. Der legaldefinisjoner er innført,
er de til en viss grad forskjellige med hensyn til ordlyd og
iblant betydning, noe som gjør dem vanskeligere å tolke
og gjennomføre på en riktig måte. Ved denne beslutning
innføres derfor klare definisjoner av visse grunnleggende
begreper.
17) Produkter som bringes i omsetning i Fellesskapet, bør være
i samsvar med relevant gjeldende fellesskapsregelverk,
og markedsdeltakerne bør ut fra sin respektive rolle i
omsetningskjeden ha ansvar for at produktene oppfyller
kravene, slik at det sikres et høyt vernenivå for offentlige
interesser som helse og sikkerhet, forbrukervern og
miljøvern, og slik at det garanteres rettferdig konkurranse
på fellesskapsmarkedet.
18) Alle markedsdeltakere forventes å opptre ansvarlig
og i fullt samsvar med gjeldende lovfestede krav når
de bringer produkter i omsetning eller gjør produkter
tilgjengelige på markedet.
19) Alle markedsdeltakere som inngår i omsetnings- og
distribusjonskjeden, bør treffe egnede tiltak for å sikre
at de gjør tilgjengelige på markedet bare produkter
som er i samsvar med gjeldende regelverk. I denne
beslutning fastsettes en klar fordeling av forpliktelsene
som svarer til hver enkelt aktørs rolle i omsetnings- og
distribusjonsprosessen.
(2)

EFT L 220 av 30.8.1993, s. 23.
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20) Ettersom visse oppgaver kan utføres bare av produsenten,
må det skilles klart mellom produsenten og senere ledd
distribusjonskjeden. Det må også skilles klart mellom
importøren og distributøren, ettersom importøren
innfører produkter fra tredjestater til fellesskapsmarkedet.
Importøren må derfor sikre at disse produktene oppfyller
gjeldende fellesskapskrav.

21) Produsenten er med sin detaljkunnskap om konstruksjons‑
og produksjonsprosessen den som best kan gjennomføre
den fullstendige framgangsmåten for samsvarsvurdering.
Samsvarsvurderingen bør derfor fortsatt utføres av
produsenten alene.

22) Det må sikres at produkter fra tredjestater som innføres
på fellesskapsmarkedet, oppfyller alle gjeldende
fellesskapskrav, særlig at produsentene har gjennomført
egnede framgangsmåter for vurdering av slike produkter.
Det bør derfor fastsettes at importørene skal sikre at de
produktene de bringer i omsetning oppfyller gjeldende
krav, og at de ikke skal bringe i omsetning produkter som
ikke oppfyller disse kravene, eller som utgjør en risiko.
Av samme grunn bør det også fastsettes at importørene
skal sikre at framgangsmåter for samsvarsvurdering
er blitt gjennomført, og at produktmerking og
dokumentasjon utarbeidet av produsentene er tilgjengelig
for tilsynsmyndighetene for kontroll.

23) Distributøren gjør et produkt tilgjengelig på markedet
etter at det er brakt i omsetning av produsenten eller
importøren, og må utvise behørig aktsomhet for å sikre
at dennes håndtering av produktet ikke har negativ
innvirkning på produktets samsvar med kravene. Både
importører og distributører forventes å utvise behørig
aktsomhet med hensyn til gjeldende krav når de bringer
produkter i omsetning eller gjør produkter tilgjengelige
på markedet.

24) Rådsdirektiv 85/374/EØF av 25. juli 1985 om
tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om
produktansvar(1) kommer blant annet til anvendelse
på produkter som ikke er i samsvar med Fellesskapets
harmoniseringsregelverk. Produsenter og importører
som har brakt produkter som ikke oppfyller kravene,
i omsetning i Fellesskapet, er ansvarlige for skader i
henhold til nevnte direktiv.

25) Når en importør bringer et produkt i omsetning, bør
vedkommende angi sitt navn og sin kontaktadresse
på produktet. Det bør kunne gis unntak for tilfeller
(1)

EFT L 210 av 7.8.1985, s. 29. Direktivet endret ved europaparlaments- og
rådsdirektiv 1999/34/EF (EFT L 141 av 4.6.1999, s. 20).
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der produktets størrelse eller art ikke tillater dette.
Dette omfatter tilfeller der importøren vil måtte åpne
emballasjen for å påføre produktet navn og adresse.

26) Alle markedsdeltakere som bringer et produkt i omsetning
under eget navn eller varemerke, eller endrer et produkt
på en slik måte at oppfyllelsen av gjeldende krav kan bli
påvirket, bør anses for å være produsenten og bør overta
produsentens forpliktelser.

27) Distributørene og importørene er nær markedet og bør
derfor trekkes inn i de markedstilsynsoppgaver som
nasjonale myndigheter utfører, og de bør være rede til
å delta aktivt ved å gi vedkommende myndigheter alle
nødvendige opplysninger om vedkommende produkt.

28) Sikring av et produkts sporbarhet gjennom hele
omsetningskjeden bidrar til å gjøre markedstilsynet
enklere og mer effektivt. Et effektivt system for sporbarhet
gjør det lettere for markedstilsynsmyndighetene å spore
markedsdeltakere som har gjort produkter som ikke
oppfyller kravene, tilgjengelige på markedet.

29) CE‑merkingen som viser at et produkt oppfyller kravene,
er det synlige resultatet av en hel prosess som omfatter
samsvarsvurdering i vid forstand. Allmenne prinsipper
for CE‑merking er fastsatt i europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 765/2008 av 9. juli 2008 om
fastsettelse av kravene til akkreditering og markedstilsyn
for markedsføring av produkter(2). Regler for påføring
av CE‑merking, som skal anvendes i Fellesskapets
harmoniseringsregelverk for bruk av slik merking, bør
fastsettes i denne beslutning.

30) CE‑merkingen bør være den eneste samsvarsmerkingen
som angir at et produkt er i samsvar med Fellesskapets
harmoniseringsregelverk. Det kan imidlertid brukes andre
former for merking, forutsatt at den bidrar til å forbedre
forbrukervernet og ikke er omfattet av Fellesskapets
harmoniseringsregelverk.

31) Det er avgjørende å gjøre det klart både for produsenter og
brukere at ved å påføre et produkt CE‑merking, erklærer
produsenten at produktet oppfyller alle gjeldende krav og
påtar seg det fulle ansvaret for dette.

32) For bedre å kunne vurdere hvor effektiv CE‑merkingen er
og for å fastlegge strategier for å hindre misbruk av slik
merking, bør Kommisjonen overvåke gjennomføringen
av CE-merkingen og rapportere om dette til
Europaparlamentet.
(2)

Se EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30.
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33) CE‑merkingen kan ha verdi bare dersom den påføres i
samsvar med de vilkår som er fastsatt i fellesskapsretten.
Medlemsstatene bør derfor sikre riktig håndheving av
disse vilkårene og forfølge overtredelser og misbruk av
CE‑merkingen med rettslige eller andre egnede midler.
34) Medlemsstatene har ansvar for å sikre et sterkt og
effektivt markedstilsyn på sitt territorium og bør gi sine
markedstilsynsmyndigheter nødvendig myndighet og
tilstrekkelige ressurser.
35) Som et holdningsskapende tiltak i forbindelse
med CE‑merking bør Kommisjonen iverksette
en opplysningskampanje i hovedsak rettet mot
markedsdeltakere, forbrukere og sektororganisasjoner
samt salgspersonale, som er de mest egnede kanalene for
å formidle informasjon til forbrukerne.
36) Under visse omstendigheter krever de framgangsmåtene
for samsvarsvurdering som er fastsatt i gjeldende
regelverk,
at
samsvarsvurderingsorganer,
som
medlemsstatene har meldt til Kommisjonen, blir trukket
inn.
37) Erfaring har vist at de kriteriene i sektorregelverket
som samsvarsvurderingsorganer må oppfylle for å
kunne meldes til Kommisjonen, ikke er tilstrekkelige
til å sikre et ensartet høyt ytelsesnivå for meldte
organer i hele Fellesskapet. Det er imidlertid svært
viktig at alle meldte organer utfører sine oppgaver på
samme nivå og under rettferdige konkurransevilkår.
Dette krever at det fastsettes obligatoriske krav til
samsvarsvurderingsorganer som ønsker å bli meldt for å
kunne yte samsvarsvurderingstjenester.
38) For å sikre et ensartet kvalitetsnivå ved samsvarsvurdering
er det nødvendig ikke bare å konsolidere kravene som
må oppfylles av samsvarsvurderingsorganer som ønsker
å bli meldt, men samtidig også å fastsette krav som må
oppfylles av meldermyndigheter og andre organer som
deltar i vurderingen, meldingen og tilsynet med meldte
organer.
39) Ordningen fastsatt i denne beslutning utfylles av
akkrediteringsordningen fastsatt i forordning (EF) nr.
765/2008. Ettersom akkreditering er et svært viktig
middel til å kontrollere samsvarsvurderingsorganers
kompetanse, bør det også oppmuntres til at den anvendes
for meldingsformål.
40) Dersom et samsvarsvurderingsorgan godtgjør samsvar
med kriteriene fastsatt i harmoniserte standarder, bør det
formodes at det oppfyller tilsvarende krav i gjeldende
sektorregelverk.
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41) Dersom det for gjennomføringen av Fellesskapets
harmoniseringsregelverk er fastsatt at det skal utpekes
samsvarsvurderingsorganer, bør de nasjonale offentlige
myndigheter i Fellesskapet anse åpen akkreditering,
som fastsatt i forordning (EF) nr. 765/2008, som
sikrer den nødvendige tillit til samsvarssertifikater,
som den foretrukne måten å vise disse organenes
tekniske kompetanse på. Nasjonale myndigheter kan
imidlertid mene at de selv har egnede måter å utføre
denne vurderingen på. I slike tilfeller bør de nasjonale
myndigheter, for å sikre at vurderinger foretatt av andre
nasjonale myndigheter har den nødvendige troverdighet,
legge fram for Kommisjonen og de andre medlemsstatene
nødvendig dokumentasjon som viser at de vurderte
samsvarsvurderingsorganene overholder relevante krav.

42) Samsvarsvurderingsorganer setter ofte ut deler av sin
virksomhet knyttet til samsvarsvurdering eller benytter et
datterforetak. For å sikre det nødvendige vernenivå for
de produkter som skal bringes i omsetning i Fellesskapet,
er det svært viktig at underleverandører og datterforetak
som utfører samsvarsvurderinger, oppfyller de samme
kravene som meldte organer ved vurdering av samsvar.
Det er derfor viktig at vurderingen av kompetansen og
ytelsen til de organer som skal meldes, og tilsynet med de
organer som allerede er meldt, også omfatter virksomhet
som utøves av underleverandører og datterforetak.

43) Framgangsmåten for melding må bli mer effektiv og
åpnere, og den må særlig tilpasses ny teknologi slik at
melding kan skje elektronisk.

44) Ettersom meldte organer kan tilby sine tjenester i
hele Fellesskapet, er det hensiktsmessig å gi de andre
medlemsstatene og Kommisjonen mulighet til å gjøre
innsigelser mot et meldt organ. Det er derfor viktig å
fastsette en periode der eventuell tvil eller usikkerhet om
samsvarsvurderingsorganers kompetanse kan avklares
før de begynner sin virksomhet som meldte organer.

45) Av konkurransehensyn er det avgjørende at meldte
organer anvender modulene uten å skape unødvendige
byrder for markedsdeltakerne. Av samme grunn og for å
sikre likebehandling av markedsdeltakere, må en ensartet
teknisk anvendelse av modulene sikres. Dette kan best
oppnås ved egnet samordning og samarbeid mellom
meldte organer.

46) For å sikre at sertifiseringsprosessen virker på en
tilfredsstillende måte bør visse framgangsmåter som
f.eks. utveksling av erfaring og informasjon mellom
meldte organer og meldermyndigheter, samt meldte
organer imellom, konsolideres.
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47) Fellesskapets
harmoniseringsregelverk
inneholder
allerede bestemmelser om en framgangsmåte ved
beslutninger om beskyttelsestiltak, som får anvendelse
bare i tilfelle av uenighet mellom medlemsstatene om
et tiltak truffet av en medlemsstat. For å øke åpenheten
og redusere saksbehandlingstiden må den eksisterende
framgangsmåten ved beslutninger om beskyttelsestiltak
forbedres for å gjøre den mer effektiv og for å utnytte
sakkunnskapen som finnes i medlemsstatene.
48) Den eksisterende ordningen bør utfylles med en
framgangsmåte som gjør det mulig for berørte parter
å bli underrettet om planlagte tiltak med hensyn til
produkter som utgjør en risiko for menneskers helse
og sikkerhet eller andre sider ved vernet av offentlige
interesser. Ordningen bør også gjøre det mulig for
markedstilsynsmyndighetene, i samarbeid med de berørte
markedsdeltakere, å gripe inn på et tidligere stadium med
hensyn til slike produkter.
49) Dersom medlemsstatene og Kommisjonen er enige om at
et tiltak truffet av en medlemsstat er berettiget, bør det
ikke kreves ytterligere innblanding fra Kommisjonen,
unntatt dersom manglende samsvar skyldes mangler ved
en harmonisert standard.
50) Fellesskapets regelverk bør ta hensyn til små og
mellomstore bedrifters særlige situasjon når det gjelder
administrative byrder. I Fellesskapets regelverk bør det
imidlertid ikke fastsettes alminnelige unntak og fritak
for slike foretak, noe som kan gi inntrykk av at de eller
deres produkter er annenklasses eller av lavere kvalitet,
og føre til en komplisert rettslig situasjon som blir
vanskelig for de nasjonale markedstilsynsmyndighetene
å føre tilsyn med, men det bør i stedet tas hensyn til slike
foretaks situasjon når det fastsettes regler for utvelging
og gjennomføring av de mest egnede framgangsmåtene
for samsvarsvurdering, og når det gjelder de forpliktelser
som pålegges samsvarsvurderingsorganer til å drive sin
virksomhet på en måte som står i forhold til foretakenes
størrelse og om det dreier seg om produksjon i små serier
eller om produksjon som ikke er serieproduksjon. Denne
beslutning gir regelgiveren den nødvendige fleksibilitet til
å ta hensyn til en slik situasjon, uten å skape unødvendige
særlige og uegnede løsninger for små og mellomstore
bedrifter, og uten å sette vernet av offentlige interesser i
fare.
51) I denne beslutning fastsettes bestemmelser om hvordan
samsvarsvurderingsorganer skal utføre sine oppgaver,
samtidig som det tas hensyn til små og mellomstore
bedrifters særlige situasjon og den grad av strenghet og
det vernenivå som kreves for at produktene skal være i
samsvar med de rettsaktene som får anvendelse på dem.
52) Innen ett år etter kunngjøring av denne beslutning
i Den europeiske unions tidende bør Kommisjonen
framlegge en dyptgående analyse på området
forbrukersikkerhetsmerking, fulgt av forslag til regelverk
der dette er nødvendig —
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TRUFFET DENNE BESLUTNING:
Artikkel 1
Allmenne prinsipper
1. Produkter som bringes i omsetning i Fellesskapet, skal
være i samsvar med alt gjeldende regelverk.
2. Når markedsdeltakere bringer produkter i omsetning
i Fellesskapet, skal de ut fra sin respektive rolle i
omsetningskjeden ha ansvar for at deres produkter er i samsvar
med alt gjeldende regelverk.
3. Markedsdeltakerne skal ha ansvar for å sørge for at
all informasjon som de gir om sine produkter, er nøyaktig,
fullstendig og i samsvar med gjeldende fellesskapsregler.
Artikkel 2
Formål og virkeområde
I denne beslutning fastsettes en felles ramme for allmenne
prinsipper og referansebestemmelser for utarbeiding
av Fellesskapets regelverk for harmonisering av
vilkårene for markedsføring av produkter (Fellesskapets
harmoniseringsregelverk).
Fellesskapets harmoniseringsregelverk skal følge de allmenne
prinsippene som er fastsatt i denne beslutning og de relevante
referansebestemmelsene i vedlegg I, II og III. Fellesskapets
regelverk kan imidlertid fravike disse allmenne prinsippene
og referansebestemmelsene dersom det er hensiktsmessig på
grunn av særtrekk ved vedkommende sektor, særlig dersom det
allerede finnes omfattende rettsregler.
Artikkel 3
Nivå for vern av offentlige interesser
1. Når det gjelder vern av offentlige interesser, skal
Fellesskapets harmoniseringsregelverk begrense seg til å
fastsette de grunnleggende kravene som bestemmer nivået for
slikt vern og uttrykke disse kravene i form av resultater som
skal oppnås.
Dersom det av hensyn til målet om å sikre tilstrekkelig
vern av forbrukere, folkehelsen og miljøet eller andre sider
ved vernet av offentlige interesser, ikke er mulig eller
hensiktsmessig å anvende grunnleggende krav, kan detaljerte
spesifikasjoner fastsettes i berørte deler av Fellesskapets
harmoniseringsregelverk.
2. Dersom det i Fellesskapets harmoniseringsregelverk
fastsettes grunnleggende krav, skal det fastsettes at det skal
anvendes harmoniserte standarder som er vedtatt i samsvar med
direktiv 98/34/EF, der disse kravene skal uttrykkes teknisk,
og som alene eller i sammenheng med andre harmoniserte
standarder skal gi en formodning om samsvar med disse
kravene, idet vernenivået kan fastsettes på annen måte.
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Artikkel 4

krav, skal utføres ved å undersøke og prøve hvert enkelt
produkt eller ved å undersøke og prøve produktene på
statistisk grunnlag,

Framgangsmåter for samsvarsvurdering
1. Dersom det i Fellesskapets harmoniseringsregelverk
kreves at en samsvarsvurdering skal foretas for et bestemt
produkt, skal de framgangsmåtene som skal anvendes, velges
ut blant de modulene som er oppført og spesifisert i vedlegg II,
i samsvar med følgende kriterier:
a)

b)

c)

d)

om vedkommende modul er hensiktsmessig for typen
produkt,
arten av risiko forbundet med produktet og i hvilket
omfang samsvarsvurderingen svarer til typen og graden
av risiko,
når det er obligatorisk å involvere tredjemann,
produsentens behov for å kunne velge mellom moduler
for kvalitetssikring og produktsertifisering i henhold til
vedlegg II,

e)

fastsette en gyldighetsperiode for EF-typeprøvingssertifikatet,

f)

med hensyn til EF-typeprøvingssertifikatet, fastslå at
relevant informasjon om samsvarsvurdering og kontroll
under bruk skal inngå i sertifikatet eller dets vedlegg,

g)

fastsette andre ordninger med hensyn til det meldte organs
plikt til å underrette sine meldermyndigheter,

h)

dersom det meldte organ skal utføre regelmessige tilsyn,
angi hyppigheten av disse.

6. Ved anvendelse av modulene omhandlet i nr. 1 og, der det
er hensiktsmessig og relevant, skal rettsakten
a)

når det utføres produktkontroll og/eller ‑verifisering,
fastsette hvilke produkter det gjelder, egnede prøvinger
og passende prøvetakingsplaner, beskrive den praktiske
gjennomføringen av den statistiske metoden som skal
anvendes, og hvilke tilsvarende tiltak det meldte organ
og/eller produsenten skal treffe,

b)

når det utføres EF-typeprøving, fastsette hvordan den
bør gjennomføres (konstruksjonstype, produksjonstype,
konstruksjons‑ og produksjonstype), og hvilke prøveeksemplarer som er nødvendige.

behovet for å unngå å pålegge moduler som ville være
for belastende i forhold til den risiko som omfattes av
gjeldende regelverk.

2. Dersom et produkt er omfattet av flere fellesskapsrettsakter
innenfor virkeområdet for denne beslutning, skal regelgiveren
sikre at framgangsmåtene for samsvarsvurdering er forenlige
med hverandre.
3. Modulene omhandlet i nr. 1 skal anvendes slik det er
hensiktsmessig på vedkommende produkt og i samsvar med
instruksjonene i modulene.
4. For produkter produsert etter mål og i små serier skal det
lempes på de tekniske og administrative vilkårene knyttet til
framgangsmåter for samsvarsvurdering.
5. Ved anvendelse av modulene omhandlet i nr. 1 og, der det
er hensiktsmessig og relevant, kan rettsakten
a)

med hensyn til teknisk dokumentasjon kreve informasjon
i tillegg til det som allerede er fastsatt i modulene,

b)

med hensyn til det tidsrom da produsenten og/eller
det meldte organ har plikt til å oppbevare alle typer
dokumentasjon, endre det tidsrom som er fastsatt i
modulene,

c)

fastslå at produsenten kan velge om prøvingene skal
utføres av et akkreditert internt organ eller under ansvar
av et meldt organ som produsenten har valgt,

d)

der det utføres produktverifisering, fastslå at produsenten
kan velge om undersøkelsene og prøvingene for å
kontrollere at produktene er i samsvar med gjeldende
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7. Det skal finnes en framgangsmåte ved klage mot det
meldte organs beslutninger.
Artikkel 5
EF‑samsvarserklæring
Dersom det i Fellesskapets harmoniseringsregelverk kreves
en erklæring fra produsenten om at krav som gjelder et
produkt, er oppfylt (EF‑samsvarserklæring), skal det i
regelverket fastsettes at en enkelt erklæring skal utarbeides
for alle fellesskapsrettsakter som får anvendelse på
produktet, der det skal framgå hvilken del av Fellesskapets
harmoniseringsregelverk erklæringen gjelder for, og der det
skal angis hvor de berørte fellesskapsrettsaktene er publisert.
Artikkel 6
Samsvarsvurdering
1. Dersom det i Fellesskapets harmoniseringsregelverk
kreves en samsvarsvurdering, kan det i regelverket fastsettes
at en slik vurdering skal utføres av offentlige myndigheter, av
produsenter eller av meldte organer.
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2. Dersom det i Fellesskapets harmoniseringsregelverk
er fastsatt at en samsvarsvurdering skal utføres av offentlige
myndigheter, skal det i regelverket fastsettes at de samsvarsvurderingsorganer som disse myndighetene overlater den
faglige vurderingen til, skal oppfylle samme kriterier som dem
som er fastsatt i denne beslutning for meldte organer.
Artikkel 7
Referansebestemmelser
Referansebestemmelsene for Fellesskapets harmoniseringsregelverk for produkter skal fastsettes i vedlegg I.
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Artikkel 8
Oppheving
Beslutning 93/465/EØF oppheves.
Henvisninger til den opphevede beslutningen skal forstås som
henvisninger til denne beslutning.

Utferdiget i Strasbourg, 9. juli 2008.

For Europaparlamentet

For Rådet

H.-G. PÖTTERING

J.P. JOUYET

President

Formann
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VEDLEGG I
REFERANSEBESTEMMELSER FOR FELLESSKAPETS HARMONISERINGSREGELVERK FOR PRODUKTER
Kapittel R1

13.

«samsvarsvurderingsorgan»
et
organ
som
utøver
samsvarsvurderingsvirksomhet, herunder kalibrering, prøving,
sertifisering og inspeksjon,

14.

«tilbakekalling» ethvert tiltak med sikte på tilbakelevering av et
produkt som allerede er gjort tilgjengelig for sluttbrukeren,

15.

«tilbaketrekking» ethvert tiltak med sikte på å hindre at et
produkt i omsetningskjeden blir gjort tilgjengelig på markedet,

16.

«CE‑merking»
merking
der
produsenten
angir
at
produktet oppfyller gjeldende krav fastsatt i Fellesskapets
harmoniseringsregelverk for slik merking,

17.

«Fellesskapets harmoniseringsregelverk» alt fellesskapsregelverk
som harmoniserer vilkårene for markedsføring av produkter.

Definisjoner
Artikkel R1
Definisjoner
I denne [rettsakt] menes med:
1.

«gjøre tilgjengelig på markedet» enhver levering av et produkt
for distribusjon, forbruk eller bruk på fellesskapsmarkedet i
forbindelse med kommersiell virksomhet, mot betaling eller
vederlagsfritt,

2.

«bringe i omsetning» gjøre et produkt tilgjengelig på
fellesskapsmarkedet for første gang,

3.

«produsent» enhver fysisk eller juridisk person som produserer
et produkt, eller som får et produkt konstruert eller produsert, og
som markedsfører produktet under sitt navn eller varemerke,

Kapittel R2

4.

Markedsdeltakernes forpliktelser
Artikkel R2

«representant» enhver fysisk eller juridisk person etablert i
Fellesskapet som har fått skriftlig fullmakt fra en produsent til
å opptre på dennes vegne i forbindelse med nærmere angitte
oppgaver,

Produsentenes forpliktelser

5.

«importør» enhver fysisk eller juridisk person etablert i
Fellesskapet som bringer et produkt fra en tredjestat i omsetning
i Fellesskapet,

1.
Når produsentene bringer sine produkter i omsetning, skal
de sikre at de er konstruert og produsert i samsvar med kravene i …
[henvisning til relevant bestemmelse].

6.

«distributør» enhver fysisk eller juridisk person i
omsetningskjeden, utenom produsenten eller importøren, som
gjør et produkt tilgjengelig på markedet,

2.
Produsentene skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen
som kreves, og gjennomføre eller få gjennomført den gjeldende
framgangsmåten for samsvarsvurdering.

7.

«markedsdeltakere» produsenten, representanten, importøren og
distributøren,

Når det ved denne framgangsmåten er påvist at produktet er i
samsvar med gjeldende krav, skal produsentene utarbeide en EFsamsvarserklæring og påføre samsvarsmerkingen.

8.

«teknisk spesifikasjon» et dokument der det er fastsatt hvilke
tekniske krav som skal oppfylles av et produkt, en prosess eller
en tjeneste,

9.

«harmonisert standard» en standard vedtatt av et av de europeiske
standardiseringsorganene oppført i vedlegg I til direktiv 98/34/
EF på grunnlag av en anmodning fra Kommisjonen i samsvar
med artikkel 6 i nevnte direktiv,

10.

«akkreditering» det samme som i forordning (EF) nr. 765/2008,

11.

«nasjonalt akkrediteringsorgan» det samme som i forordning
(EF) nr. 765/2008,

12.

«samsvarsvurdering» en prosess for å fastslå om nærmere angitte
krav til et produkt, en prosess, en tjeneste, et system, en person
eller et organ er oppfylt,

3.
Produsentene skal oppbevare den tekniske dokumentasjonen og
EF-samsvarserklæringen i ….[tidsrom som angis i forhold til produktets
livssyklus og risikonivå] etter at produktet er brakt i omsetning.
4.
Produsentene skal påse at det finnes framgangsmåter for å sikre
fortsatt samsvar ved serieproduksjon. Det skal tas behørig hensyn til
endringer i produktets konstruksjon eller egenskaper samt endringer i
de harmoniserte standardene eller tekniske spesifikasjonene som det er
vist til i samsvarserklæringen for produktet.
Når det anses hensiktsmessig med hensyn til den risiko som er forbundet
med et produkt, skal produsentene, for å verne forbrukernes helse og
sikkerhet, ta stikkprøver av markedsførte produkter, undersøke og om
nødvendig føre et register over klager, produkter som ikke oppfyller
kravene, og tilbakekallinger av produkter, samt holde distributører
underrettet om all slik overvåking.
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5.
Produsentene skal påse at deres produkter har et type‑, parti‑ eller
serienummer eller et annet element som gjør det mulig å identifisere
det, eller, dersom produktets størrelse eller art ikke tillater dette, at
nødvendige opplysninger gis på emballasjen eller i et dokument som
følger med produktet.
6.
Produsentene skal angi navn, firma eller registrert varemerke
og kontaktadresse på produktet eller, dersom dette ikke er mulig, på
emballasjen eller i et dokument som følger med produktet. Adressen
skal angi ett enkelt sted der produsenten kan kontaktes.
7.
Produsentene skal påse at produktet følges av instruksjoner
og sikkerhetsinformasjon på et språk som forbrukerne og andre
sluttbrukere lett kan forstå, slik det er fastsatt av vedkommende
medlemsstat.
8.
Produsenter som anser eller har grunn til å tro at et produkt som
de har brakt i omsetning, ikke er i samsvar med Fellesskapets gjeldende
harmoniseringsregelverk, skal umiddelbart treffe de nødvendige
korrigerende tiltak for å bringe produktet i samsvar med regelverket
eller om nødvendig trekke det tilbake eller tilbakekalle det. Dersom
produktet utgjør en risiko, skal produsentene dessuten umiddelbart
underrette vedkommende nasjonale myndigheter i de medlemsstatene
der de har gjort produktet tilgjengelig på markedet, om dette, og gi
nærmere opplysninger særlig om produktets manglende samsvar og
eventuelle korrigerende tiltak som er truffet.
9.
Produsentene skal på begrunnet anmodning fra vedkommende
nasjonale myndighet gi denne all informasjon og dokumentasjon
som er nødvendig for å påvise produktets samsvar, på et språk som
myndigheten lett kan forstå. De skal på anmodning fra myndigheten
samarbeide med denne om eventuelle tiltak som treffes for å fjerne
risikoene forbundet med produkter de har brakt i omsetning.
Artikkel R3
Representanter
1.
En produsent kan oppnevne en representant med skriftlig
fullmakt.
Forpliktelsene fastsatt i artikkel [R2 nr. 1] og utarbeidingen av teknisk
dokumentasjon skal ikke utgjøre en del av representantens fullmakt.
2.
En representant skal utføre de oppgaver som er angitt i fullmakten
fra produsenten. Fullmakten skal minst gi representanten mulighet til å
a)

oppbevare EF-samsvarserklæringen og den tekniske
dokumentasjonen og stille den til rådighet for de nasjonale
tilsynsmyndigheter i … … [tidsrom som angis i forhold til
produktets livssyklus og risikonivå],

b)

på begrunnet anmodning fra vedkommende nasjonale myndighet
gi denne all informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for
å påvise et produkts samsvar med regelverket,

c)

på anmodning fra vedkommende nasjonale myndigheter
samarbeide med disse om alle tiltak som treffes for å fjerne
risikoene forbundet med produkter som omfattes av fullmakten.
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Artikkel R4

Importørenes forpliktelser

1.
Importørene skal bringe bare produkter som er i samsvar med
regelverket, i omsetning i Fellesskapet.

2.
Før importørene bringer et produkt i omsetning, skal de påse
at produsenten har gjennomført den egnede framgangsmåten for
samsvarsvurdering. De skal påse at produsenten har utarbeidet den
tekniske dokumentasjonen, at produktet er påført den nødvendige
samsvarsmerkingen og følges av de nødvendige dokumentene, og at
produsenten har oppfylt kravene i artikkel [R2 nr. 5 og 6].

Dersom en importør anser eller har grunn til å tro at et produkt ikke er i
samsvar med … [henvisning til relevant bestemmelse], skal denne ikke
bringe produktet i omsetning før det er brakt i samsvar med gjeldende
krav. Dersom produktet utgjør en risiko, skal importøren dessuten
underrette produsenten og markedstilsynsmyndighetene om dette.

3.
Importørene skal angi navn, firma eller registrert varemerke
og kontaktadresse på produktet eller, dersom dette ikke er mulig, på
emballasjen eller i et dokument som følger med produktet.

4.
Importørene skal påse at produktet følges av instruksjoner
og sikkerhetsinformasjon på et språk som forbrukerne og andre
sluttbrukere lett kan forstå, slik det er fastsatt av vedkommende
medlemsstat.

5.
Importørene skal så lenge de har ansvar for et produkt, sikre at
lagrings‑ eller transportvilkårene ikke setter produktets samsvar med
kravene i … [henvisning til relevant bestemmelse] i fare.

6.
Når det anses som hensiktsmessig med hensyn til den risiko som
er forbundet med et produkt, skal importørene, for å verne forbrukernes
helse og sikkerhet, ta stikkprøver av markedsførte produkter,
undersøke og om nødvendig føre et register over klager, produkter som
ikke oppfyller kravene, og tilbakekallinger av produkter, samt holde
distributørene underrettet om slik overvåking.

7.
Importører som anser eller har grunn til å tro at et produkt som
de har brakt i omsetning, ikke er i samsvar med Fellesskapets gjeldende
harmoniseringsregelverk, skal umiddelbart treffe de nødvendige
korrigerende tiltak for å bringe produktet i samsvar med regelverket
eller om nødvendig trekke det tilbake eller tilbakekalle det. Dersom
produktet utgjør en risiko, skal importørene dessuten umiddelbart
underrette vedkommende nasjonale myndigheter i de medlemsstatene
der de har gjort produktet tilgjengelig på markedet, om dette, og gi
nærmere opplysninger særlig om produktets manglende samsvar og
eventuelle korrigerende tiltak som er truffet.

8.
Importørene skal i … [tidsrom som angis i forhold til produktets
livssyklus og risikonivå] oppbevare en kopi av EF-samsvarserklæringen
og stille den til rådighet for markedstilsynsmyndighetene, samt påse at
den tekniske dokumentasjonen på anmodning kan gjøres tilgjengelig
for disse myndighetene.
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9.
Importørene skal på begrunnet anmodning fra vedkommende
nasjonale myndighet gi denne all informasjon og dokumentasjon som
er nødvendig for å påvise produktets samsvar med regelverket, på
et språk som myndigheten lett kan forstå. De skal på anmodning fra
nevnte myndighet samarbeide med denne om eventuelle tiltak som er
truffet for å fjerne risikoene forbundet med produkter de har brakt i
omsetning.
Artikkel R5
Distributørens forpliktelser
1.
Når distributørene gjør et produkt tilgjengelig på markedet, skal
de utvise behørig aktsomhet med hensyn til gjeldende krav.
2.
Før distributørene gjør et produkt tilgjengelig på markedet, skal de
kontrollere at produktet er påført den nødvendige samsvarsmerkingen,
at det følges av de nødvendige dokumentene og av instruksjoner og
sikkerhetsinformasjon på et språk som lett kan forstås av forbrukerne
og andre sluttbrukere i den medlemsstaten der produktet skal gjøres
tilgjengelig på markedet, samt at produsenten og importøren har
oppfylt kravene i artikkel [R2 nr. 5 og 6] og i artikkel [R4 nr. 3].
Dersom en distributør anser eller har grunn til å tro at et produkt
ikke er i samsvar med … [henvisning til relevant bestemmelse], skal
denne ikke gjøre produktet tilgjengelig på markedet før det er brakt i
samsvar med gjeldende krav. Dersom produktet utgjør en risiko, skal
distributøren dessuten underrette produsenten eller importøren samt
markedstilsynsmyndighetene om dette.
3.
Distributørene skal så lenge de har ansvar for et produkt, sikre at
lagrings‑ eller transportvilkårene ikke setter produktets samsvar med
kravene i … [henvisning til relevant bestemmelse] i fare.
4.
Distributører som anser eller har grunn til å tro at et produkt
som de har gjort tilgjengelig på markedet, ikke er i samsvar med
Fellesskapets gjeldende harmoniseringsregelverk, skal påse at de
nødvendige korrigerende tiltak blir truffet for å bringe produktet
i samsvar med regelverket eller om nødvendig for å trekke det
tilbake eller tilbakekalle det. Dersom produktet utgjør en risiko,
skal distributørene dessuten umiddelbart underrette vedkommende
nasjonale myndigheter i de medlemsstatene der de har gjort produktet
tilgjengelig på markedet, om dette, og gi nærmere opplysninger særlig
om produktets manglende samsvar og eventuelle korrigerende tiltak
som er truffet.
5.
Distributørene skal på begrunnet anmodning fra vedkommende
nasjonale myndighet gi denne all informasjon og dokumentasjon som
er nødvendig for å påvise produktets samsvar med regelverket. De skal
på anmodning fra myndigheten samarbeide med denne om eventuelle
tiltak som treffes for å fjerne risikoene forbundet med produkter de har
gjort tilgjengelige på markedet.
Artikkel R6
Tilfeller der produsentenes forpliktelser gjelder for importører og
distributører
En importør eller distributør skal anses som produsent i denne...
[rettsakt] og skal være underlagt produsentens forpliktelser i henhold
til artikkel [R2] når vedkommende importør eller distributør bringer
et produkt i omsetning under eget navn eller varemerke eller endrer et
produkt som allerede er brakt i omsetning, på en slik måte at det kan
påvirke produktets samsvar med gjeldende krav.

Nr. 64/37

Artikkel R7
Identifikasjon av markedsdeltakere
Markedsdeltakere skal på anmodning identifisere følgende for
markedstilsynsmyndighetene i … [tidsrom som angis i forhold til
produktets livssyklus og risikonivå]:
a)

alle markedsdeltakere som har levert et produkt til dem,

b)

alle markedsdeltakere som de har levert et produkt til.
Kapittel R3
Produktets samsvar
Artikkel R8
Samsvarsformodning

Produkter som er i samsvar med harmoniserte standarder eller deler av
slike som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions
tidende, skal formodes å være i samsvar med kravene som omfattes av
disse standardene eller deler av dem, som fastsatt i … [henvisning til
relevant bestemmelse].
Artikkel R9
Formell innsigelse mot en harmonisert standard
1.
Når en medlemsstat eller Kommisjonen anser at en harmonisert
standard ikke fullt ut oppfyller de kravene den omfatter og som er
fastsatt i … [henvisning til relevant bestemmelse], skal Kommisjonen
eller vedkommende medlemsstat bringe saken inn for komiteen
nedsatt i henhold til artikkel 5 i direktiv 98/34/EF og der framføre sine
argumenter. Komiteen skal, etter samråd med relevante europeiske
standardiseringsorganer, umiddelbart avgi sin uttalelse.
2.
På bakgrunn av komiteens uttalelse skal Kommisjonen
bestemme seg for å offentliggjøre, ikke offentliggjøre, offentliggjøre
med begrensning, opprettholde, opprettholde med begrensning eller
trekke tilbake henvisningene til den aktuelle harmoniserte standarden i
Den europeiske unions tidende.
3.
Kommisjonen skal underrette det berørte europeiske
standardiseringsorgan og om nødvendig anmode om en revisjon av de
aktuelle harmoniserte standardene.
Artikkel R10
EF‑samsvarserklæring
1.
EF‑samsvarserklæringen skal fastslå at det er påvist at kravene i
… [henvisning til relevant bestemmelse] er oppfylt.
2.
EF‑samsvarserklæringen skal utarbeides i henhold til modellen
i vedlegg III til europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 768/2008/EF
av 9. juli 2008 om en felles ramme for markedsføring av produkter,
inneholde elementene angitt i de relevante modulene i vedlegg II
til nevnte beslutning og ajourføres løpende. Den skal oversettes til
det språket eller de språkene som kreves av den medlemsstaten der
produktet bringes i omsetning eller gjøres tilgjengelig på markedet.
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3.
Ved å utarbeide EF‑samsvarserklæringen skal produsenten påta
seg ansvaret for at produktet er i samsvar med regelverket.
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Allmenne prinsipper for CE‑merkingen

3.
Dersom meldermyndigheten delegerer eller på annen måte
overlater vurdering, melding eller tilsyn som omhandlet i nr. 1 til et
organ som ikke er et statlig foretak, skal vedkommende organ være et
rettssubjekt og skal på tilsvarende måte oppfylle kravene i artikkel [R15
nr. 1‑6]. I tillegg skal organet ha ordninger for å dekke forpliktelser som
oppstår som følge av organets virksomhet.

CE‑merkingen er underlagt de allmenne prinsippene i artikkel 30 i
forordning (EF) nr. 765/2008.

4.
Meldermyndigheten skal påta seg det fulle ansvaret for de
oppgaver som utføres av organet nevnt i nr. 3.

Artikkel R12

Artikkel R15

Regler og vilkår for påføring av CE‑merking

Krav til meldermyndigheter

1.
CE-merkingen skal påføres på produktet eller dets merkeplate
slik at den er synlig, lett leselig og ikke kan fjernes. Dersom produktet
er av en slik art at dette ikke er mulig eller berettiget, skal merkingen
påføres på emballasjen og følgedokumentene, dersom det i gjeldende
regelverk er fastsatt at det skal være slike dokumenter.

1.
En meldermyndighet skal opprettes på en slik måte at det ikke
oppstår interessekonflikter med samsvarsvurderingsorganer.

2.
CE‑merkingen skal påføres før produktet bringes i omsetning.
Den kan etterfølges av et piktogram eller et annet merke som angir en
særlig risiko eller bruk.

3.
En meldermyndighet skal være organisert på en slik måte at alle
beslutninger om melding av et samsvarsvurderingsorgan treffes av
kvalifiserte personer som ikke er de samme som dem som har utført
vurderingen.

Artikkel R11

3.
CE‑merkingen skal etterfølges av det meldte organs
identifikasjonsnummer i tilfeller der et slikt organ er involvert i
produksjonskontrollfasen.
Det meldte organs identifikasjonsnummer skal påføres av organet
selv eller, etter organets instruksjoner, av produsenten eller dennes
representant.
4.
Medlemsstatene skal bygge på gjeldende ordninger for å sikre
riktig anvendelse av bestemmelsene om CE‑merking og treffe egnede
tiltak i tilfelle av urettmessig bruk av merkingen. Medlemsstatene
skal også fastsette sanksjoner for overtredelser, som kan omfatte
strafferettslige sanksjoner for alvorlige overtredelser. Disse
sanksjonene skal stå i forhold til hvor alvorlig overtredelsen er og
effektivt forebygge urettmessig bruk.
Kapittel R4
M e l d i n g a v s a m s v a r s v u r d e r i n g s o rg a n e r
Artikkel R13
Melding
Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de andre
medlemsstatene om hvilke organer som har tillatelse til å utføre
samsvarsvurdering som uavhengig tredjemann i henhold til denne …
[rettsakt].
Artikkel R14
Meldermyndigheter
1.
Medlemsstatene skal utpeke en meldermyndighet som skal ha
ansvar for å opprette og utføre de nødvendige framgangsmåter for
vurdering og melding av samsvarsvurderingsorganer og for tilsyn med
meldte organer, herunder overholdelse av bestemmelsene i artikkel
[R20].
2.
Medlemsstatene kan beslutte at vurdering og tilsyn som
omhandlet i nr. 1 skal utføres av et nasjonalt akkrediteringsorgan som
definert i forordning (EF) nr. 765/2008, i samsvar med bestemmelsene
i samme forordning.

2.
En meldermyndighet skal være organisert og drives på en slik
måte at virksomheten er objektiv og upartisk.

4.
En meldermyndighet skal ikke tilby eller utføre noen av
de oppgaver som samsvarsvurderingsorganer utfører, eller yte
rådgivningstjenester på forretningsmessig eller konkurransemessig
grunnlag.
5.
En meldermyndighet skal sikre at opplysningene den innhenter,
behandles fortrolig.
6.
En meldermyndighet skal ha et tilstrekkelig stort kvalifisert
personale til å kunne utføre sine oppgaver på en tilfredsstillende måte.
Artikkel R16
Meldermyndigheters opplysningsplikt
Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om sine framgangsmåter
for vurdering og melding av samsvarsvurderingsorganer og
tilsyn med meldte organer, samt om eventuelle endringer av disse
framgangsmåtene.
Kommisjonen skal offentliggjøre disse opplysningene.
Artikkel R17
Krav til meldte organer
1.
Når det gjelder melding, skal et samsvarsvurderingsorgan
oppfylle kravene i nr. 2‑11.
2.
Et samsvarsvurderingsorgan skal opprettes i henhold til nasjonal
lovgivning og være et rettssubjekt.
3.
Et samsvarsvurderingsorgan skal være et tredjepartsorgan som er
uavhengig av organisasjonen eller produktet det vurderer.
Et organ som tilhører en næringslivs‑ eller yrkesorganisasjon som
representerer foretak som deltar i konstruksjon, produksjon, levering,
montering, bruk eller vedlikehold av produkter som organet vurderer,
kan anses for å være et slikt organ, forutsatt at det er påvist at organet
er uavhengig og at det ikke foreligger interessekonflikter.
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4.
Et samsvarsvurderingsorgan, dets øverste ledelse og personalet
som har ansvar for å utføre samsvarsvurderingene, skal ikke være de
som konstruerer, produserer, leverer, installerer, kjøper, eier, bruker
eller vedlikeholder produktene de vurderer, og heller ikke være
representant for noen av disse partene. Dette skal ikke hindre bruk av
vurderte produkter som er nødvendige for samsvarsvurderingsorganets
virksomhet, eller bruk av slike produkter for personlige formål.

Et samsvarsvurderingsorgan, dets øverste ledelse og personalet som
har ansvar for å utføre samsvarsvurderingene, skal ikke delta direkte
i konstruksjon, produksjon, markedsføring, installering, bruk eller
vedlikehold av disse produktene, eller representere parter som deltar
i slik virksomhet. De skal ikke delta i virksomhet som kan være i
strid med deres uavhengighet eller integritet i forbindelse med den
samsvarsvurderingsvirksomheten de er meldt for. Dette skal særlig
gjelde rådgivningstjenester.

Samsvarsvurderingsorganer skal sikre at deres datterforetaks eller
underleverandørers virksomhet ikke påvirker fortrolighet, objektivitet
og upartiskhet med hensyn til organenes samsvarsvurderingsvirksomhet.

5.
Samsvarsvurderingsorganer og deres personale skal utøve
sin samsvarsvurderingsvirksomhet med den høyeste grad av faglig
integritet og ha de nødvendige tekniske kvalifikasjoner på det aktuelle
området, og de skal ikke være utsatt for noen form for press eller
påvirkning, særlig av økonomisk art, som vil kunne påvirke deres
avgjørelser eller resultatene av deres samsvarsvurderingsvirksomhet,
særlig når det gjelder personer eller grupper av personer som er berørt
av resultatene av denne virksomheten.

6.
Et samsvarsvurderingsorgan skal kunne utføre alle de
samsvarsvurderingsoppgavene som er tillagt det i henhold til …
[henvisning til relevant bestemmelse], og som det er meldt for, uansett
om disse oppgavene blir utført av samsvarsvurderingsorganet selv eller
på dets vegne og under dets ansvar.

Et samsvarsvurderingsorgan skal til enhver tid og for hver
framgangsmåte for samsvarsvurdering og hver type eller kategori av
produkter som det er meldt for, ha til rådighet

a)

b)

c)

nødvendig personale med teknisk kunnskap og tilstrekkelig og
relevant erfaring til å utføre samsvarsvurderingsoppgavene,

beskrivelser av framgangsmåter for samsvarsvurderingen som
sikrer åpenhet og mulighet til å gjenta disse framgangsmåtene.
Organet skal ha egnede prinsipper og framgangsmåter for å
skille mellom oppgaver det utfører som et meldt organ, og annen
virksomhet,

framgangsmåter for utøvelsen av virksomheten som tar behørig
hensyn til foretakets størrelse, i hvilken sektor det driver sin
virksomhet, dets struktur, hvor kompleks det aktuelle produktets
teknologi er, samt produksjonsprosessens masse‑ eller seriepreg.
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7.

Personalet med ansvar for å utføre samsvarsvurderinger skal ha

a)

solid teknisk og yrkesrettet opplæring som omfatter all
samsvarsvurderingsvirksomhet som samsvarsvurderingsorganet
er meldt for,

b)

tilfredsstillende kunnskap om de krav som gjelder for
vurderingene de utfører, og den nødvendige myndighet til å
utføre disse vurderingene,

c)

tilfredsstillende kunnskap om og forståelse av de grunnleggende
kravene, de relevante harmoniserte standardene og
Fellesskapets gjeldende harmoniseringsregelverk og dets
gjennomføringsbestemmelser,

d)

de nødvendige kvalifikasjoner til å utarbeide sertifikater,
protokoller og rapporter som viser at vurderingene er utført.

8.
Det skal sikres at samsvarsvurderingsorganene, deres øverste
ledelse og vurderingspersonalet er upartisk.
Godtgjøringen til et samsvarsvurderingsorgans øverste ledelse og
til vurderingspersonalet skal ikke være avhengig av antallet utførte
vurderinger eller av resultatene av slike vurderinger.
9.
Samsvarsvurderingsorganer skal tegne ansvarsforsikring med
mindre medlemsstaten påtar seg erstatningsansvaret i henhold til
nasjonal lovgivning eller medlemsstaten selv er direkte ansvarlig for
samsvarsvurderingen.
10. Et samsvarsvurderingsorgans personale skal ha taushetsplikt
med hensyn til alle opplysninger de får kjennskap til når de utfører
sine oppgaver i henhold til … [henvisning til relevant bestemmelse],
eller enhver bestemmelse i nasjonal lovgivning som gjennomfører
den bestemmelsen, unntatt overfor vedkommende myndigheter i den
medlemsstaten der organet utøver sin virksomhet. Eiendomsretten skal
vernes.
11. Samsvarsvurderingsorganer skal delta i eller påse at
deres
vurderingspersonale
blir
underrettet
om
relevant
standardiseringsvirksomhet og virksomheten til samordningsgruppen
for meldte organer som er opprettet i henhold til Fellesskapets
gjeldende harmoniseringsregelverk, og anvende de forvaltningsvedtak
og dokumenter som er resultat av denne gruppens arbeid, som generelle
retningslinjer.
Artikkel R18
Samsvarsformodning
Dersom et samsvarsvurderingsorgan dokumenterer at det oppfyller
kriteriene fastsatt i de relevante harmoniserte standarder eller deler
av disse, som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske
unions tidende, skal det formodes å oppfylle kravene i artikkel [R17]
i den utstrekning de relevante harmoniserte standarder omfatter disse
kravene.
Artikkel R19
Formell innsigelse mot en harmonisert standard

Det skal ha de nødvendige midler til på en egnet måte å kunne utføre
de tekniske og administrative oppgavene som er forbundet med
samsvarsvurderingen, og skal ha tilgang til alt nødvendig utstyr eller
alle nødvendige anlegg.

Dersom en medlemsstat eller Kommisjonen har en formell innsigelse
mot de harmoniserte standarder omhandlet i artikkel [R18], får
bestemmelsene i artikkel [R9] anvendelse.
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Artikkel R20
Meldte organers datterforetak og underleverandører
1.
Dersom et meldt organ overdrar bestemte oppgaver i forbindelse
med samsvarsvurderingen til en underleverandør eller et datterforetak,
skal det sikre at underleverandøren eller datterforetaket oppfyller
kravene i artikkel [R17], og underrette meldermyndigheten om dette.
2.
De meldte organene skal påta seg det fulle ansvaret for de
oppgaver som blir utført av underleverandører eller datterforetak,
uansett hvor disse er etablert.
3.
Oppgaver kan overdras til en underleverandør eller utføres av et
datterforetak bare dersom kunden har gitt sitt samtykke.
4.
De meldte organene skal kunne stille til rådighet for
meldermyndigheten de relevante dokumenter om vurderingen av
underleverandørens eller datterforetakets kvalifikasjoner og det
arbeidet som de har utført i henhold til … [henvisning til relevant
bestemmelse].
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og det eller de produktene som organet hevder å være kompetent
for, samt eventuelt et akkrediteringsbevis utstedt av et nasjonalt
akkrediteringsorgan der det bekreftes at samsvarsvurderingsorganet
oppfyller kravene i artikkel [R17] i denne ... [rettsakt].
3.
Dersom samsvarsvurderingsorganet ikke kan framlegge et
akkrediteringsbevis, skal det gi meldermyndigheten den dokumentasjon
som er nødvendig for å verifisere, anerkjenne og føre regelmessig
tilsyn med at organet oppfyller kravene i artikkel [R17].
Artikkel R23
Framgangsmåte for melding
1.
Meldermyndigheten kan melde bare samsvarsvurderingsorganer
som har oppfylt kravene i artikkel [R17].
2.
De skal melde samsvarsvurderingsorganer til Kommisjonen og de
andre medlemsstatene ved hjelp av det elektroniske meldingsverktøyet
som Kommisjonen har utviklet og forvalter.

Artikkel R21
Akkrediterte interne organer
1.
Et akkreditert internt organ kan benyttes til å utføre
samsvarsvurderinger for foretaket som det utgjør en del av, med sikte
på å gjennomføre framgangsmåtene i [vedlegg II — modul A1, A2, C1
eller C2]. Et slikt organ skal utgjøre en atskilt og egen del av foretaket
og skal ikke delta i konstruksjon, produksjon, levering, installasjon,
bruk eller vedlikehold av de produktene det vurderer.
2.

Et akkreditert internt organ skal oppfylle følgende krav:

a)

Det skal være akkreditert i samsvar med forordning (EF) nr.
765/2008.

b)

Organet og dets personale skal være organisatorisk atskilt fra
foretaket som de utgjør en del av, og ha rapporteringsmetoder
som sikrer at de er upartiske og dokumentere dette overfor det
relevante nasjonale akkrediteringsorgan.

c)

Verken organet eller dets personale skal ha ansvar for
konstruksjon, produksjon, levering, installering, drift eller
vedlikehold av de produktene som de vurderer, og skal heller ikke
delta i virksomhet som kan være i strid med deres uavhengighet
eller integritet i forbindelse med vurderingsvirksomheten.

d)

3.
Meldingen skal inneholde fullstendige opplysninger om
samsvarsvurderingsvirksomheten, samsvarsvurderingsmodulen eller
‑modulene og det aktuelle produktet eller produktene, samt relevant
attestasjon på kompetanse.
4.
Dersom en melding ikke bygger på et akkrediteringsbevis
som omhandlet i artikkel [R22 nr. 2], skal meldermyndigheten gi
Kommisjonen og de andre medlemsstatene dokumentasjon som
bekrefter samsvarsvurderingsorganets kompetanse og de ordninger
som er innført for å sikre at det vil bli ført regelmessig tilsyn med
organet, og at organet fortsatt vil oppfylle kravene i artikkel [R17].
5.
Vedkommende organ kan utøve virksomhet som meldt organ
bare dersom Kommisjonen eller de andre medlemsstatene ikke har
gjort innsigelser mot dette innen to uker for en melding der det er
benyttet et akkrediteringsbevis, eller innen to måneder for en melding
der det ikke er benyttet et slikt bevis.
Bare et slikt organ skal anses som et meldt organ i henhold til denne
… [rettsakt].
6.
Kommisjonen og de andre medlemsstatene skal underrettes om
eventuelle senere relevante endringer av meldingen.
Artikkel R24

Organet skal yte sine tjenester bare overfor det foretaket som det
utgjør en del av.

3.
Et akkreditert internt organ skal ikke meldes til medlemsstatene
eller Kommisjonen, men informasjon om dets akkreditering skal på
anmodning fra vedkommende myndighet gis av det foretaket som
det utgjør en del av eller av det nasjonale akkrediteringsorgan, til
meldermyndigheten.
Artikkel R22
Søknad om melding

Identifikasjonsnumre og lister over meldte organer
1.
Kommisjonen skal
identifikasjonsnummer.

tildele

hvert

meldt

organ

et

Den skal tildele organet bare ett identifikasjonsnummer selv om det er
meldt i henhold til flere fellesskapsrettsakter.

1.
Et samsvarsvurderingsorgan skal inngi en søknad om melding til
meldermyndigheten i den medlemsstat der det er etablert.

2.
Kommisjonen skal offentliggjøre listen over de organer
som er meldt i henhold til denne … [rettsakt], herunder de
identifikasjonsnumrene de er tildelt og den virksomheten de er meldt
for.

2.
Søknaden skal følges av en beskrivelse av den samsvarsvurderingsvirksomheten, den eller de samsvarsvurderingsmodulene

Kommisjonen skal påse at listen blir ajourført.
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Artikkel R25
Endringer av meldinger
1.
Dersom meldermyndigheten har fastslått eller er blitt underrettet
om at et meldt organ ikke lenger oppfyller kravene i artikkel [R17],
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 andre medlemsstatene om dette.
2.
Ved begrensning, midlertidig oppheving eller tilbaketrekking
av en melding eller dersom det meldte organ har opphørt med sin
virksomhet, skal meldermedlemsstaten treffe egnede tiltak for å
sikre at organets arkiver enten blir behandlet av et annet meldt organ
eller blir holdt tilgjengelig for de ansvarlige meldermyndigheter og
markedstilsynsmyndigheter på deres anmodning.

samsvar med regelverket, skal det kreve at produsenten treffer egnede
korrigerende tiltak, og om nødvendig oppheve sertifikatet midlertidig
eller trekke det tilbake.
5.
Dersom det ikke treffes korrigerende tiltak, eller dersom de ikke
har den ønskede virkningen, skal det meldte organ begrense sertifikatet,
oppheve det midlertidig eller trekke det tilbake, alt etter hva som er
hensiktsmessig.
Artikkel R28
Meldte organers opplysningsplikt
1.

De meldte organene skal underrette meldermyndigheten om

a)

alle tilfeller der et sertifikat er nektet utstedt eller er begrenset,
opphevet midlertidig eller trukket tilbake,

b)

alle omstendigheter som påvirker omfanget av og vilkårene for
melding,

c)

alle anmodninger de har mottatt fra markedstilsynsmyndighetene
om opplysninger om samsvarsvurderingsvirksomhet,

d)

på anmodning, samsvarsvurderingsvirksomhet som er utøvd
innenfor rammen av meldingen, og all annen virksomhet,
herunder virksomhet og underleveranser over landegrensene.

Artikkel R26
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.
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2.
Meldermedlemsstaten skal på anmodning gi Kommisjonen alle
opplysninger om grunnlaget for meldingen eller for opprettholdelsen
av vedkommende organs kompetanse.

2.
De meldte organene skal gi de andre organene som er
meldt i henhold til denne … [rettsakt] og utøver tilsvarende
samsvarsvurderingsvirksomhet som omfatter de samme produktene,
relevante opplysninger om spørsmål som gjelder negative og, på
anmodning, positive resultater av samsvarsvurderingen.

3.
Kommisjonen skal sikre at alle følsomme opplysninger som den
innhenter under sine undersøkelser, blir behandlet fortrolig.

Artikkel R29

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 de nødvendig korrigerende tiltak, herunder om nødvendig
tilbaketrekking av meldingen.
Artikkel R27
Meldte organers driftsmessige forpliktelser
1.
De meldte organene skal utføre samsvarsvurderinger etter
framgangsmåtene for samsvarsvurdering fastsatt i …[henvisning til
relevant bestemmelse].
2.
Samsvarsvurderingene skal utføres på en måte som står i forhold
til målet, slik at markedsdeltakerne ikke pålegges unødige byrder.
Samsvarsvurderingsorganene skal utøve sin virksomhet slik at det
tas behørig hensyn til foretakets størrelse, i hvilken sektor det driver
sin virksomhet, dets struktur, hvor kompleks det aktuelle produktets
teknologi er, samt produksjonsprosessens masse‑ eller seriepreg.

Erfaringsutveksling
Kommisjonen skal sørge for at det organiseres erfaringsutveksling
mellom medlemsstatenes nasjonale myndigheter med ansvar for
meldingspolitikken.
Artikkel R30
Samordning av meldte organer
Kommisjonen skal sørge for at egnet samordning av og samarbeid
mellom organer som er meldt i henhold til … [henvisning til relevant
rettsakt eller bestemmelse i Fellesskapets regelverk], blir iverksatt og
forvaltet på hensiktsmessig måte i form av … [sektorgrupper eller
grupper på tvers av sektorer] av meldte organer.
Medlemsstatene skal sørge for at de organene de har meldt, deltar i
denne eller disse gruppenes arbeid, enten direkte eller gjennom utpekte
representanter.
Kapittel R5

I den forbindelse skal de likevel overholde den grad av strenghet og
det vernenivå som kreves for at produktet skal være i samsvar med
bestemmelsene i denne ... [rettsakt].

Framgangsmåter ved beslutninger om beskyttelsestiltak

3.
Dersom et meldt organ finner at en produsent ikke har oppfylt
kravene i … [henvisning til relevant bestemmelse] eller tilsvarende
harmoniserte standarder eller tekniske spesifikasjoner, skal det kreve
at produsenten treffer egnede korrigerende tiltak, og ikke utstede
samsvarssertifikat.

Framgangsmåte for behandling av produkter som utgjør en risiko
på nasjonalt plan

4.
Dersom et meldt organ i forbindelse med samsvarskontroll
etter utstedelsen av et sertifikat finner at et produkt ikke lenger er i

Artikkel R31

1.
Dersom markedstilsynsmyndighetene i en 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 et produkt som
omfattes av denne ... [rettsakt], utgjør en risiko for menneskers helse
eller sikkerhet eller for andre sider ved vernet av offentlige interesser
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som omfattes av denne … [rettsakt], skal de vurdere om produktet
er i samsvar med alle kravene i denne .. [rettsakt]. De berørte
markedsdeltakerne skal samarbeide med markedstilsynsmyndighetene
om dette når det er nødvendig.

Dersom markedstilsynsmyndighetene ved denne vurderingen finner
at produktet ikke oppfyller kravene i denne … [rettsakt], skal de
omgående kreve at vedkommende markedsdeltaker treffer egnede
korrigerende tiltak for å bringe produktet i samsvar med kravene,
trekke det tilbake fra markedet eller tilbakekalle det innen en rimelig
frist som de fastsetter ut fra risikoens art.

Markedstilsynsmyndighetene skal underrette vedkommende meldte
organ om dette.
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manglende samsvar, samt eventuelle innsigelser de måtte ha mot det
meldte nasjonale tiltaket.
7.
Dersom verken en medlemsstat eller Kommisjonen har gjort
innsigelser mot et midlertidig tiltak truffet av en medlemsstat innen ...
[tidsrom som angis nærmere] etter mottakelsen av opplysningene nevnt
i nr. 4, skal tiltaket anses for å være berettiget.
8.
Medlemsstatene skal sikre at det omgående treffes egnede
begrensende tiltak med hensyn til vedkommende produkt, for eksempel
at produktet trekkes tilbake fra deres marked.
Artikkel R32
Fellesskapsframgangsmåte ved beslutninger om beskyttelsestiltak

Artikkel 21 i forordning (EF) nr. 765/2008 får anvendelse på tiltakene
omhandlet i annet ledd.

2.
Dersom markedstilsynsmyndighetene anser at det manglende
samsvaret ikke er begrenset til deres nasjonale territorium, skal de
underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om resultatene
av vurderingen og om de tiltak de har pålagt markedsdeltakeren å
treffe.

3.
Markedsdeltakeren skal sikre at det treffes egnede korrigerende
tiltak med hensyn til alle berørte produkter som markedsdeltakeren har
gjort tilgjengelige på fellesskapsmarkedet.

4.
Dersom vedkommende markedsdeltaker ikke treffer egnede
korrigerende tiltak innen fristen nevnt i nr. 1 annet ledd, skal
markedstilsynsmyndighetene treffe egnede midlertidige tiltak for å
forby eller begrense tilgjengeliggjøring av produktet på deres nasjonale
marked, trekke det tilbake fra dette markedet eller tilbakekalle det.

De skal omgående underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene
om disse tiltakene.

5.
Underretningen nevnt i nr. 4 skal omfatte alle tilgjengelige
opplysninger, særlig data som er nødvendige for å identifisere
produktet som ikke oppfyller kravene, produktets opprinnelse, arten
av det påståtte manglende samsvaret og risikoen i den forbindelse,
arten og varigheten av de nasjonale tiltak som er truffet, og de
argumentene som vedkommende markedsdeltaker har framsatt.
Markedstilsynsmyndighetene skal særlig angi om det manglende
samsvaret skyldes

a)

b)

at produktet ikke oppfyller kravene med hensyn til menneskers
helse eller sikkerhet eller andre sider ved vernet av offentlige
interesser fastsatt i denne … [rettsakt], eller

mangler ved de harmoniserte standardene som er nevnt i …
[henvisning til relevant bestemmelse], og som danner grunnlag
for en samsvarsformodning.

6.
Medlemsstater utenom den medlemsstaten som innledet
framgangsmåten, skal omgående underrette Kommisjonen og de andre
medlemsstatene om eventuelle tiltak som er truffet, og eventuelle
tilleggsopplysninger de måtte ha om vedkommende produkts

1.
Dersom det etter at framgangsmåten i artikkel [31 nr. 3 og 4]
er fullført, gjøres innsigelser mot et tiltak truffet av en medlemsstat,
eller dersom Kommisjonen anser at et nasjonalt tiltak strider mot
Fellesskapets regelverk, skal Kommisjonen omgående 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 nødvendige tiltak for å sikre at det produktet
som ikke oppfyller kravene, trekkes tilbake fra deres marked, og
underrette Kommisjonen om dette. Dersom det nasjonale tiltaket anses
for å være uberettiget, skal vedkommende medlemsstat trekke det
tilbake.
3.
Dersom det nasjonale tiltaket anses for å være berettiget, og
produktets manglende samsvar tilskrives mangler ved de harmoniserte
standardene nevnt i artikkel [R31 nr. 5 bokstav b)], skal Kommisjonen
underrette det eller de relevante europeiske standardiseringsorganer om
dette, og bringe saken inn for komiteen som er nedsatt i henhold til
artikkel 5 i direktiv 98/34/EF. Komiteen skal rådføre seg med det eller
de relevante europeiske standardiseringsorganer og umiddelbart avgi
sin uttalelse.
Artikkel R33
Produkter som oppfyller kravene, men som utgjør en risiko for
helse og sikkerhet
1.
Dersom en medlemsstat, etter en vurdering i henhold til artikkel
[R31 nr. 1], finner at et produkt er i samsvar med denne … [rettsakt],
selv om det utgjør en risiko for menneskers helse eller sikkerhet
eller andre sider ved vernet av offentlige interesser, skal den kreve at
vedkommende markedsdeltaker treffer alle egnede tiltak for å sikre at
vedkommende produkt, når det bringes i omsetning, ikke lenger utgjør
en risiko, eller for å trekke det tilbake fra markedet eller tilbakekalle det
innen en rimelig frist som medlemsstaten fastsetter ut fra risikoens art.
2.
Markedsdeltakeren skal sørge for at det treffes korrigerende
tiltak med hensyn til alle berørte produkter som vedkommende har
gjort tilgjengelige på fellesskapsmarkedet.
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3.
Medlemsstaten skal umiddelbart underrette Kommisjonen og de
andre medlemsstatene. Underretningen skal omfatte alle tilgjengelige
opplysninger, særlig data som er nødvendige for å identifisere produktet,
produktets opprinnelse og omsetningskjede, den risiko produktet utgjør
samt arten og varigheten av de nasjonale tiltak som er truffet.
4.
Kommisjonen skal omgående 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 R34
Formelt manglende samsvar
1.
Med forbehold for artikkel [R31] skal en medlemsstat pålegge
den berørte markedsdeltaker å bringe det manglende samsvaret til
opphør dersom medlemsstaten fastslår at
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a)

samsvarsmerkingen er påført i strid med artikkel [R11] eller
artikkel [R12],

b)

samsvarsmerkingen er ikke påført,

c)

det er ikke utarbeidet noen EF‑samsvarserklæring,

d)

EF‑samsvarserklæringen er ikke utarbeidet på riktig måte,

e)

den tekniske dokumentasjonen enten ikke er tilgjengelig eller
ikke er fullstendig.

2.
Dersom det manglende samsvaret omhandlet i nr. 1 vedvarer,
skal vedkommende medlemsstat treffe egnede tiltak for å begrense
eller forby tilgjengeliggjøring av produktet på markedet, eller sikre at
det tilbakekalles eller trekkes tilbake.
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VEDLEGG II
FRAMGANGSMÅTER FOR SAMSVARSVURDERING

Modul A
Intern produksjonskontroll
1.

Intern produksjonskontroll er den framgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene
fastsatt i nr. 2, 3 og 4 og sikrer og erklærer som eneansvarlig at de berørte produktene oppfyller de kravene i
rettsakten som gjelder for dem.

2.

Teknisk dokumentasjon
Produsenten skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen. Dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om
produktet er i samsvar med de relevante kravene, og skal omfatte en tilfredsstillende analyse og vurdering av
risikoen. Den tekniske dokumentasjonen skal inneholde en beskrivelse av de gjeldende kravene og skal, i den
grad det er relevant for vurderingen, omfatte produktets konstruksjon, produksjon og virkemåte. Den tekniske
dokumentasjonen skal, der det er relevant, minst inneholde
— en generell beskrivelse av produktet,
— konstruksjons- og produksjonstegninger, komponentlister, lister over delmontasjer, strømkretsskjemaer osv.,
— beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå nevnte tegninger og lister og hvordan produktet
virker,
— en liste over de harmoniserte standardene og/eller andre relevante tekniske spesifikasjoner som det er
offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, anvendt delvis eller i sin helhet, og beskrivelser
av de løsninger som er valgt for å oppfylle de grunnleggende kravene i rettsakten når disse harmoniserte
standardene ikke er anvendt. I tilfeller der harmoniserte standarder er anvendt delvis, skal det i den tekniske
dokumentasjonen angis hvilke deler som er anvendt,
— resultatene av konstruksjonsberegninger, undersøkelser osv.,
— prøvingsrapporter.

3.

Produksjon
Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak, slik at produksjonsprosessen og overvåkingen av den sikrer at de
produserte produktene er i samsvar med den tekniske dokumentasjonen omhandlet i nr. 2, og oppfyller de kravene
i rettsaktene som gjelder for dem.

4.

Samsvarsmerking og samsvarserklæring

4.1. Produsenten skal påføre den nødvendige samsvarsmerkingen som angitt i rettsakten på hvert enkelt produkt som
oppfyller gjeldende krav i rettsakten.
4.2. Produsenten skal utarbeide en skriftlig samsvarserklæring for en produktmodell og kunne stille den og den
tekniske dokumentasjonen til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at produktet er brakt i omsetning.
I samsvarserklæringen skal det angis hvilket produkt den er utarbeidet for.
En kopi av samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter.
5.

Representant
Produsentens forpliktelser i henhold til nr. 4 kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av produsentens representant,
forutsatt at dette er angitt i fullmakten.
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Modul A1
Intern produksjonskontroll og overvåket produktprøving
1.

Intern produksjonskontroll og overvåket produktprøving er den framgangsmåten for samsvarsvurdering der
produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2, 3, 4 og 5 og sikrer og erklærer som eneansvarlig at de berørte
produktene oppfyller de kravene i rettsakten som gjelder for dem.

2.

Teknisk dokumentasjon
Produsenten skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen. Dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om
produktet er i samsvar med de relevante kravene, og skal omfatte en tilfredsstillende analyse og vurdering av
risikoen.
Den tekniske dokumentasjonen skal inneholde en beskrivelse av de gjeldende kravene og skal, i den grad
det er relevant for vurderingen, omfatte produktets konstruksjon, produksjon og virkemåte. Den tekniske
dokumentasjonen skal, der det er relevant, minst inneholde
— en generell beskrivelse av produktet,
— konstruksjons- og produksjonstegninger, komponentlister, lister over delmontasjer, strømkretsskjemaer osv.,
— beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå nevnte tegninger og lister og hvordan produktet
virker,
— en liste over de harmoniserte standardene og/eller andre relevante tekniske spesifikasjoner som det er
offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, anvendt delvis eller i sin helhet, og beskrivelser
av de løsninger som er valgt for å oppfylle de grunnleggende kravene i rettsakten når disse harmoniserte
standardene ikke er anvendt. I tilfeller der harmoniserte standarder er anvendt delvis, skal det i den tekniske
dokumentasjonen angis hvilke deler som er anvendt,
— resultatene av konstruksjonsberegninger, undersøkelser osv.,
— prøvingsrapporter.

3.

Produksjon
Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak, slik at produksjonsprosessen og overvåkingen av den sikrer at de
produserte produktene er i samsvar med den tekniske dokumentasjonen omhandlet i nr. 2, og oppfyller de kravene
i rettsaktene som gjelder for dem.

4.

Produktkontroller
For hvert enkelt produsert produkt skal produsenten eller noen på produsentens vegne utføre én eller flere
prøvinger av én eller flere bestemte sider ved produktet, for å kontrollere at produktet er i samsvar med de
tilsvarende kravene i rettsakten. Etter produsentens valg kan prøvingene utføres enten av et akkreditert internt
organ eller under ansvar av et meldt organ valgt av produsenten.
Dersom prøvingene utføres av et meldt organ, skal produsenten, på det meldte organs ansvar, påføre det meldte
organs identifikasjonsnummer under produksjonsprosessen.

5.

Samsvarsmerking og samsvarserklæring

5.1. Produsenten skal påføre den nødvendige samsvarsmerkingen som angitt i rettsakten på hvert enkelt produkt som
oppfyller gjeldende krav i rettsakten.
5.2. Produsenten skal utarbeide en skriftlig samsvarserklæring for en produktmodell og kunne stille den og den
tekniske dokumentasjonen til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at produktet er brakt i omsetning.
I samsvarserklæringen skal det angis hvilket produkt den er utarbeidet for.
En kopi av samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter.
6.

Representant
Produsentens forpliktelser i henhold til nr. 5 kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av produsentens representant,
forutsatt at dette er angitt i fullmakten.
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Modul A2

Intern produksjonskontroll og overvåket produktkontroll med ujevne mellomrom
1.

Intern produksjonskontroll og overvåket produktkontroll med ujevne mellomrom er den framgangsmåten for
samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2, 3, 4 og 5 og sikrer og erklærer som
eneansvarlig at de berørte produktene oppfyller de kravene i rettsakten som gjelder for dem.

2.

Teknisk dokumentasjon
Produsenten skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen. Dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om
produktet er i samsvar med de relevante kravene, og skal omfatte en tilfredsstillende analyse og vurdering av
risikoen. Den tekniske dokumentasjonen skal inneholde en beskrivelse av de gjeldende kravene og skal, i den
grad det er relevant for vurderingen, omfatte produktets konstruksjon, produksjon og virkemåte. Den tekniske
dokumentasjonen skal, der det er relevant, minst inneholde
— en generell beskrivelse av produktet,
— konstruksjons- og produksjonstegninger, komponentlister, lister over delmontasjer, strømkretsskjemaer osv.,
— beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå nevnte tegninger og lister og hvordan produktet
virker,
— en liste over de harmoniserte standardene og/eller andre relevante tekniske spesifikasjoner som det er
offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, anvendt delvis eller i sin helhet, og beskrivelser
av de løsninger som er valgt for å oppfylle de grunnleggende kravene i rettsakten når disse harmoniserte
standardene ikke er anvendt. I tilfeller der harmoniserte standarder er anvendt delvis, skal det i den tekniske
dokumentasjonen angis hvilke deler som er anvendt,
— resultatene av konstruksjonsberegninger, undersøkelser osv.,
— prøvingsrapporter.

3.

Produksjon
Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak, slik at produksjonsprosessen og overvåkingen av den sikrer at de
produserte produktene er i samsvar med den tekniske dokumentasjonen omhandlet i nr. 2, og oppfyller de kravene
i rettsaktene som gjelder for dem.

4.

Produktkontroller
Etter produsentens valg skal et akkreditert internt organ eller et meldt organ valgt av produsenten utføre eller
få utført produktkontroller med ujevne mellomrom som fastsettes av organet, for å kontrollere kvaliteten på
den interne produktkontrollen, idet det blant annet tas hensyn til produktenes teknologiske kompleksitet og
produksjonsmengden. En passende stikkprøve av de ferdige produktene, tatt på stedet av organet før produktet
bringes i omsetning, skal undersøkes, og egnede prøvinger som fastsatt i relevante deler av den harmoniserte
standarden, og/eller i tekniske spesifikasjoner, eller tilsvarende prøvinger, skal utføres for å kontrollere at
produktet er i samsvar med gjeldende krav i rettsakten.
Formålet med den framgangsmåten for stikkprøvetaking som skal anvendes, er å avgjøre om produksjonen av
produktet skjer innenfor akseptable grenser med sikte på å sikre produktets samsvar.
Dersom prøvingene utføres av et meldt organ, skal produsenten, på det meldte organs ansvar, påføre det meldte
organs identifikasjonsnummer under produksjonsprosessen.

5.

Samsvarsmerking og samsvarserklæring

5.1. Produsenten skal påføre den nødvendige samsvarsmerkingen som angitt i rettsakten på hvert enkelt produkt som
oppfyller gjeldende krav i rettsakten.
5.2. Produsenten skal utarbeide en skriftlig samsvarserklæring for en produktmodell og kunne stille den og den
tekniske dokumentasjonen til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at produktet er brakt i omsetning.
I samsvarserklæringen skal det angis hvilket produkt den er utarbeidet for.
En kopi av samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter.
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6.

Representant
Produsentens forpliktelser i henhold til nr. 5 kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av produsentens representant,
forutsatt at dette er angitt i fullmakten.

Modul B
EF-typeprøving
1.

EF‑typeprøving er den delen av framgangsmåten for samsvarsvurdering der et meldt organ undersøker den
tekniske konstruksjonen av et produkt og kontrollerer og bekrefter at den tekniske konstruksjonen oppfyller de
kravene i rettsakten som gjelder for det.

2.

EF‑typeprøving kan utføres på en av følgende måter:
— undersøkelse av et eksemplar som er representativt for den planlagte produksjonen, av hele produktet
(produksjonstype),
— vurdering av egnetheten til den tekniske konstruksjonen av produktet ved undersøkelse av den tekniske
dokumentasjonen og underlagsdokumentasjonen omhandlet i nr. 3 samt undersøkelse av eksemplarer som
er representative for den planlagte produksjonen, av én eller flere viktige deler av produktet (kombinasjon av
produksjonstype og konstruksjonstype),
— vurdering av egnetheten til produktets tekniske konstruksjon ved undersøkelse av den tekniske
dokumentasjonen og underlagsdokumentasjonen omhandlet i nr. 3, uten undersøkelse av et eksemplar
(konstruksjonstype).

3.

Produsenten skal inngi en søknad om EF‑typeprøving til ett meldt organ etter eget valg.
Søknaden skal inneholde:
— produsentens navn og adresse samt representantens navn og adresse dersom denne har inngitt søknaden,
— en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ,
— den tekniske dokumentasjonen. Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om produktet
er i samsvar med gjeldende krav i rettsakten, og skal omfatte en tilfredsstillende analyse og vurdering av
risikoen. Den tekniske dokumentasjonen skal inneholde en beskrivelse av de gjeldende kravene og skal, i den
grad det er relevant for vurderingen, omfatte produktets konstruksjon, produksjon og virkemåte. Den tekniske
dokumentasjonen skal, der det er relevant, minst inneholde
— en generell beskrivelse av produktet,
— konstruksjons- og produksjonstegninger, komponentlister, lister over delmontasjer, strømkretsskjemaer
osv.,
— beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå nevnte tegninger og lister og hvordan
produktet virker,
— en liste over de harmoniserte standardene og/eller andre relevante tekniske spesifikasjoner som det er
offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, anvendt delvis eller i sin helhet, og
beskrivelser av de løsninger som er valgt for å oppfylle de grunnleggende kravene i rettsakten når disse
harmoniserte standardene ikke er anvendt. I tilfeller der harmoniserte standarder er anvendt delvis, skal
det i den tekniske dokumentasjonen angis hvilke deler som er anvendt,
— resultatene av konstruksjonsberegninger, undersøkelser osv.,
— prøvingsrapporter,
— eksemplarer som er representative for den planlagte produksjonen. Det meldte organ kan anmode om
ytterligere eksemplarer dersom det er nødvendig for å kunne gjennomføre prøvingsprogrammet,
— underlagsdokumentasjon som viser at den tekniske konstruksjonen er tilfredsstillende. I
underlagsdokumentasjonen skal alle dokumenter som er anvendt, angis, særlig dersom de relevante harmoniserte
standardene og/eller tekniske spesifikasjonene ikke er anvendt i sin helhet. Underlagsdokumentasjonen skal
om nødvendig omfatte resultater av prøvinger som er utført av produsentens egnede laboratorium, eller et
annet prøvingslaboratorium på vegne av produsenten og på produsentens ansvar.
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4.

Det meldte organ skal
for produktet:

4.1. undersøke den tekniske dokumentasjonen og underlagsdokumentasjonen for å vurdere om produktets tekniske
konstruksjon er tilfredsstillende,
for prøveeksemplarene:
4.2. kontrollere at prøveeksemplarene er produsert i samsvar med den tekniske dokumentasjonen, og fastslå hvilke
deler som er konstruert i samsvar med gjeldende bestemmelser i de relevante harmoniserte standardene og/
eller tekniske spesifikasjonene, samt hvilke deler som er konstruert uten at gjeldende bestemmelser i de nevnte
standardene er blitt anvendt,
4.3. utføre eller få utført egnede undersøkelser og prøvinger for, i de tilfeller der produsenten har valgt å anvende
løsningene i de relevante harmoniserte standardene og/eller tekniske spesifikasjonene, å kontrollere om disse
løsningene er anvendt korrekt,
4.4. utføre eller få utført egnede undersøkelser og prøvinger for i de tilfeller der løsningene i de relevante harmoniserte
standardene og/eller tekniske spesifikasjonene ikke er anvendt, å kontrollere om de løsningene som produsenten
har valgt, oppfyller de tilsvarende grunnleggende kravene i rettsakten,
4.5. avtale med produsenten hvor undersøkelsene og prøvingene skal utføres.
5.

Det meldte organ skal utarbeide en vurderingsrapport om hvilke tiltak som er truffet i henhold til nr. 4, samt
resultatene av dem. Uten at det berører det meldte organs plikter overfor meldermyndighetene, skal det meldte
organ helt eller delvis offentliggjøre innholdet i denne rapporten bare med produsentens samtykke.

6.

Dersom typen oppfyller kravene i den rettsakten som får anvendelse på det berørte produktet, skal det meldte
organ utstede et EF-typeprøvingssertifikat til produsenten. Sertifikatet skal inneholde produsentens navn og
adresse, konklusjonene fra undersøkelsen, eventuelle vilkår for sertifikatets gyldighet og de nødvendige data for
identifikasjon av den godkjente typen. Sertifikatet kan ha ett eller flere vedlegg.
Sertifikatet og dets vedlegg skal inneholde alle opplysninger som er nødvendige for å vurdere om de produserte
produktene er i samsvar med den undersøkte typen, og for å kontrollere produkter under bruk.
Dersom typen ikke oppfyller gjeldende krav i rettsakten, skal det meldte organ nekte å utstede et EFtypeprøvingssertifikat, underrette søkeren om dette og gi en detaljert begrunnelse for avslaget.

7.

Det meldte organ skal holde seg underrettet om alle endringer i det allment anerkjente nåværende utviklingstrinn
i teknikken som tyder på at den godkjente typen ikke lenger oppfyller gjeldende krav i rettsakten, og bestemme
om slike endringer krever ytterligere undersøkelser. Dersom det er tilfellet, skal det meldte organ underrette
produsenten om dette.
Produsenten skal underrette det meldte organ som oppbevarer den tekniske dokumentasjonen med hensyn til EFtypeprøvingssertifikatet, om alle endringer av den godkjente typen som kan påvirke produktets samsvar med de
grunnleggende kravene i rettsakten eller vilkårene for sertifikatets gyldighet. Slike endringer krever ytterligere
godkjenning i form av et tillegg til det opprinnelige EF-typeprøvingssertifikatet.

8.

Hvert meldt organ skal underrette sine meldermyndigheter om de EF-typeprøvingssertifikatene og/eller eventuelle
tillegg til disse som det har utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning stille til rådighet
for sine meldermyndigheter listen over sertifikater og/eller eventuelle tillegg til disse som er avslått, midlertidig
opphevet eller på annen måte begrenset.
Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organene om EF‑typeprøvingssertifikatene og/eller eventuelle
tillegg til disse som de har avslått, trukket tilbake, midlertidig opphevet eller på annen måte begrenset, og på
anmodning om de sertifikater og/eller tillegg til disse som det har utstedt.
Kommisjonen, medlemsstatene og de andre meldte organene kan på anmodning få en kopi av EFtypeprøvingssertifikatene og/eller tilleggene til disse. På anmodning kan Kommisjonen og medlemsstatene få en
kopi av den tekniske dokumentasjonen og resultatene av undersøkelsene utført av det meldte organ. Det meldte
organ skal oppbevare en kopi av EF-typeprøvingssertifikatet med vedlegg og tillegg samt de tekniske data,
herunder den dokumentasjonen som er lagt fram av produsenten, fram til utløpet av sertifikatets gyldighetsperiode.
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9.

Produsenten skal kunne stille en kopi av EF-typeprøvingssertifikatet med vedlegg og tillegg samt den tekniske
dokumentasjonen til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at produktet er brakt i omsetning.

10.

Produsentens representant kan inngi søknaden omhandlet i nr. 3 og oppfylle forpliktelsene nevnt i nr. 7 og 9,
forutsatt at dette er angitt i fullmakten.

Modul C
Typesamsvar på grunnlag av intern produksjonskontroll
1.

Typesamsvar på grunnlag av intern produksjonskontroll er den delen av framgangsmåten for samsvarsvurdering
der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2 og 3 og sikrer og erklærer at de berørte produktene er i
samsvar med typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet og oppfyller de kravene i rettsakten som gjelder for
dem.

2.

Produksjon
Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak, slik at produksjonsprosessen og overvåkingen av den sikrer at de
produserte produktene er i samsvar med den godkjente typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet, og oppfyller
de kravene i rettsakten som gjelder for dem.

3.

Samsvarsmerking og samsvarserklæring

3.1. Produsenten skal påføre den nødvendige samsvarsmerkingen som angitt i rettsakten på hvert enkelt produkt som
er i samsvar med typen beskrevet i EF‑typeprøvingssertifikatet og som oppfyller gjeldende krav i rettsakten.
3.2. Produsenten skal utarbeide en skriftlig samsvarserklæring for en produktmodell og kunne stille den til rådighet
for de nasjonale myndigheter i ti år etter at produktet er brakt i omsetning. I samsvarserklæringen skal det angis
hvilken produktmodell den er utarbeidet for.
En kopi av samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter.
4.

Representant
Produsentens forpliktelser i henhold til nr. 3 kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av produsentens representant,
forutsatt at dette er angitt i fullmakten.

Modul C1
Typesamsvar på grunnlag av intern produksjonskontroll og overvåket produktprøving
1.

Typesamsvar på grunnlag av intern produksjonskontroll og overvåket produktprøving er den delen av
framgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2, 3 og 4 og sikrer og
erklærer som eneansvarlig at de berørte produktene er i samsvar med typen beskrevet i EF‑typeprøvingssertifikatet
og oppfyller de kravene i rettsakten som gjelder for dem.

2.

Produksjon
Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak, slik at produksjonsprosessen og overvåkingen av den sikrer at de
produserte produktene er i samsvar med typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet og oppfyller de kravene i
rettsakten som gjelder for dem.

3.

Produktkontroller
For hvert produsert produkt skal produsenten eller noen på produsentens vegne utføre én eller flere prøvinger av
én eller flere bestemte sider ved produktet, for å kontrollere at produktet er i samsvar med de tilsvarende kravene i
rettsakten. Etter produsentens valg kan prøvingene utføres enten av et akkreditert internt organ eller under ansvar
av et meldt organ valgt av produsenten.
Dersom prøvingene utføres av et meldt organ, skal produsenten, på det meldte organs ansvar, påføre det meldte
organs identifikasjonsnummer under produksjonsprosessen.
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4.

Samsvarsmerking og samsvarserklæring

4.1. Produsenten skal påføre den nødvendige samsvarsmerkingen som angitt i rettsakten på hvert enkelt produkt som
er i samsvar med typen beskrevet i EF‑typeprøvingssertifikatet og som oppfyller gjeldende krav i rettsakten.
4.2. Produsenten skal utarbeide en skriftlig samsvarserklæring for en produktmodell og kunne stille den til rådighet
for de nasjonale myndigheter i ti år etter at produktet er brakt i omsetning. I samsvarserklæringen skal det angis
hvilken produktmodell den er utarbeidet for.
En kopi av samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter.
5.

Representant
Produsentens forpliktelser i henhold til nr. 4 kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av produsentens representant,
forutsatt at dette er angitt i fullmakten.

Modul C2
Typesamsvar på grunnlag av intern produksjonskontroll og overvåket produktkontroll med ujevne mellomrom
1.

Typesamsvar på grunnlag av intern produksjonskontroll og overvåket produktkontroll med ujevne mellomrom
er den delen av framgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr.
2, 3 og 4 og sikrer og erklærer som eneansvarlig at de berørte produktene er i samsvar med typen beskrevet i
EF‑typeprøvingssertifikatet og oppfyller de kravene i rettsakten som gjelder for dem.

2.

Produksjon
Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak, slik at produksjonsprosessen og overvåkingen av den sikrer at de
produserte produktene er i samsvar med typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet og oppfyller de kravene i
rettsakten som gjelder for dem.

3.

Produktkontroller
Etter produsentens valg skal et akkreditert internt organ eller et meldt organ valgt av produsenten utføre eller
få utført produktkontroller med ujevne mellomrom som fastsettes av organet, for å kontrollere kvaliteten på
den interne produktkontrollen, idet det blant annet tas hensyn til produktenes teknologiske kompleksitet og
produksjonsmengden. En passende stikkprøve av de ferdige produktene, tatt på stedet av det meldte organ
før produktet bringes i omsetning, skal undersøkes, og egnede prøvinger som fastsatt i relevante deler av de
harmoniserte standardene og/eller tekniske spesifikasjonene, eller tilsvarende prøvinger, skal utføres for å
kontrollere at produktet er i samsvar med de gjeldende kravene i rettsakten. Dersom en stikkprøve ikke er i
samsvar med det akseptable kvalitetsnivået, skal organet treffe egnede tiltak.
Formålet med den framgangsmåten for stikkprøvetaking som skal anvendes, er å avgjøre om produksjonen av
produktet skjer innenfor akseptable grenser med sikte på å sikre produktet samsvar.
Dersom prøvingene utføres av et meldt organ, skal produsenten, på det meldte organs ansvar, påføre det meldte
organs identifikasjonsnummer under produksjonsprosessen.

4.

Samsvarsmerking og samsvarserklæring

4.1. Produsenten skal påføre den nødvendige samsvarsmerkingen som angitt i rettsakten på hvert enkelt produkt som
er i samsvar med typen beskrevet i EF‑typeprøvingssertifikatet og som oppfyller gjeldende krav i rettsakten.
4.2. Produsenten skal utarbeide en skriftlig samsvarserklæring for en produktmodell og kunne stille den til rådighet
for de nasjonale myndigheter i ti år etter at produktet er brakt i omsetning. I samsvarserklæringen skal det angis
hvilken produktmodell den er utarbeidet for.
En kopi av samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter.
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5.

Representant
Produsentens forpliktelser i henhold til nr. 4 kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av produsentens representant,
forutsatt at dette er angitt i fullmakten.

Modul D
Typesamsvar på grunnlag av kvalitetssikring av produksjonsprosessen
1.

Typesamsvar på grunnlag av kvalitetssikring av produksjonsprosessen er den delen av framgangsmåten for
samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2 og 5 og sikrer og erklærer som
eneansvarlig at de berørte produktene er i samsvar med typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet og oppfyller
de kravene i rettsakten som gjelder for dem.

2.

Produksjon
Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem som angitt i nr. 3 for produksjon samt inspeksjon og prøving
av ferdige produkter, og skal være underlagt tilsynet omhandlet i nr. 4.

3.

Kvalitetssystem

3.1. Produsenten skal inngi en søknad om vurdering av kvalitetssystemet for de berørte produktene til et meldt organ
etter eget valg.
Søknaden skal inneholde
— produsentens navn og adresse samt representantens navn og adresse dersom denne har inngitt søknaden,
— en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ,
— alle opplysninger av betydning for den planlagte produktkategorien,
— dokumentasjon for kvalitetssystemet, og
— den tekniske dokumentasjonen for den godkjente typen og en kopi av EF-typeprøvingssertifikatet.
3.2. Kvalitetssystemet skal sikre at produktene er i samsvar med typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet og
oppfyller de kravene i rettsakten som gjelder for dem.
Alle elementer, krav og bestemmelser som produsenten har tatt hensyn til, skal være dokumentert på en systematisk
og oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og instruksjoner. Dokumentasjonen for
kvalitetssystemet skal gjøre det mulig å tolke kvalitetssystemets programmer, planer, håndbøker og registre på
en ensartet måte.
Den skal særlig inneholde en tilstrekkelig beskrivelse av
— kvalitetsmål og organisasjonsstruktur samt ledelsens ansvar og myndighet med hensyn til produktkvalitet,
— teknikker for produksjon, kvalitetskontroll og kvalitetssikring samt prosesser og systematiske tiltak som
benyttes,
— undersøkelser og prøvinger som skal utføres før, under og etter produksjonen, samt hvor ofte de vil bli utført,
— kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter, prøvings- og kalibreringsdata, rapporter om personalets
kvalifikasjoner osv.,
— midler til å føre tilsyn med at den produktkvalitet som kreves, oppnås, og at kvalitetssystemet virker effektivt.
3.3. Det meldte organ skal vurdere kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i nr. 3.2.
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Det skal forutsette at de delene av kvalitetssystemet som er i samsvar med tilsvarende spesifikasjoner i den nasjonale
standarden som gjennomfører den relevante harmoniserte standarden, og/eller de tekniske spesifikasjonene,
oppfyller disse kravene.
I tillegg til erfaring med kvalitetsstyringssystemer skal revisjonsgruppen ha minst ett medlem med erfaring
innenfor vurdering av det aktuelle produktområde og den berørte produktteknologi samt kunnskap om gjeldende
krav i rettsakten. Revisjonen skal omfatte et vurderingsbesøk på produsentens anlegg. Revisjonsgruppen skal
gjennomgå den tekniske dokumentasjonen omhandlet i nr. 3.1 femte strekpunkt for å kontrollere produsentens
evne til å sette seg inn i gjeldende krav i rettsakten og til å gjennomføre nødvendige undersøkelser for å sikre at
produktet er i samsvar med disse kravene.
Produsenten skal underrettes om vedtaket. Underretningen skal inneholde konklusjonene fra undersøkelsen og et
begrunnet vurderingsvedtak.
3.4. Produsenten skal påta seg å oppfylle forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik det er godkjent, og å
vedlikeholde det slik at det fortsatt virker hensiktsmessig og effektivt.
3.5. Produsenten skal holde det meldte organ som godkjente kvalitetssystemet, underrettet om enhver planlagt endring
av kvalitetssystemet.
Det meldte organ skal vurdere de foreslåtte endringene og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt vil
oppfylle kravene nevnt i nr. 3.2, eller om en ny vurdering er nødvendig.
Produsenten skal underrettes om vedtaket. Underretningen skal inneholde konklusjonene fra undersøkelsen og et
begrunnet vurderingsvedtak.
4.

Tilsyn på det meldte organs ansvar

4.1. Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten oppfyller forpliktelsene som følger av det godkjente
kvalitetssystemet.
4.2. Produsenten skal gi det meldte organ adgang til å inspisere steder der produksjon, inspeksjon, prøving og lagring
finner sted, og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig
— dokumentasjon for kvalitetssystemet,
— kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter, prøvings- og kalibreringsdata, rapporter om personalets
kvalifikasjoner osv.
4.3. Det meldte organ skal utføre regelmessig revisjon for å sikre at produsenten vedlikeholder og anvender
kvalitetssystemet, og det skal framlegge en revisjonsrapport for produsenten.
4.4. Det meldte organ kan dessuten avlegge uanmeldte besøk hos produsenten. Ved slike besøk kan det meldte organ
om nødvendig utføre eller få utført produktprøvinger for å kontrollere at kvalitetssystemet virker korrekt. Det
meldte organ skal gi produsenten en rapport om besøket samt en prøvingsrapport dersom det er utført prøvinger.
5.

Samsvarsmerking og samsvarserklæring

5.1. Produsenten skal påføre den nødvendige samsvarsmerkingen som angitt i rettsakten og, under ansvar av det
meldte organ nevnt i nr. 3.1, sistnevntes identifikasjonsnummer på hvert enkelt produkt som er i samsvar med
typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet og som oppfyller gjeldende krav i rettsakten.
5.2. Produsenten skal utarbeide en skriftlig samsvarserklæring for hver produktmodell og kunne stille den til rådighet
for de nasjonale myndigheter i ti år etter at produktet er brakt i omsetning. I samsvarserklæringen skal det angis
hvilken produktmodell den er utarbeidet for.
En kopi av samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter.
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6.

Produsenten skal i minst ti år etter at produktet er brakt i omsetning, kunne stille følgende til rådighet for de
nasjonale myndigheter:
— dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1,
— endringen nevnt i nr. 3.5, som godkjent,
— vedtakene og rapportene fra det meldte organ nevnt i nr. 3.5, 4.3 og 4.4.

7.

Hvert meldt organ skal underrette sine meldermyndigheter om de godkjenninger av kvalitetssystemer som er
utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning stille til rådighet for sine meldermyndigheter
listen over godkjenninger av kvalitetssystemer som er avslått, midlertidig opphevet eller på annen måte begrenset.
Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organene om godkjenninger av kvalitetssystemer som er avslått,
midlertidig opphevet, trukket tilbake eller på annen måte begrenset, og på anmodning om de godkjenningene av
kvalitetssystemer som det har utstedt.

8.

Representant
Produsentens forpliktelser i henhold til nr. 3.1, 3.5, 5 og 6 kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av produsentens
representant, forutsatt at dette er angitt i fullmakten.

Modul D1
Kvalitetssikring av produksjonsprosessen
1.

Kvalitetssikring av produksjonsprosessen er den framgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten
oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2, 4 og 7 og sikrer og erklærer som eneansvarlig at de berørte produktene
oppfyller kravene i den rettsakten som gjelder for dem.

2.

Teknisk dokumentasjon
Produsenten skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen. Dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om
produktet er i samsvar med de relevante kravene, og skal omfatte en tilfredsstillende analyse og vurdering av
risikoen. Den tekniske dokumentasjonen skal inneholde en beskrivelse av de gjeldende kravene og skal, i den
grad det er relevant for vurderingen, omfatte produktets konstruksjon, produksjon og virkemåte. Den tekniske
dokumentasjonen skal, der det er relevant, minst inneholde
— en generell beskrivelse av produktet,
— konstruksjons- og produksjonstegninger, komponentlister, lister over delmontasjer, strømkretsskjemaer osv.,
— beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå nevnte tegninger og lister og hvordan produktet
virker,
— en liste over de harmoniserte standardene og/eller andre relevante tekniske spesifikasjoner som det er
offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, anvendt delvis eller i sin helhet, og beskrivelser
av de løsninger som er valgt for å oppfylle de grunnleggende kravene i rettsakten når disse harmoniserte
standardene ikke er anvendt. I tilfeller der harmoniserte standarder er anvendt delvis, skal det i den tekniske
dokumentasjonen angis hvilke deler som er anvendt,
— resultatene av konstruksjonsberegninger, undersøkelser osv.,
— prøvingsrapporter.

3.

Produsenten skal kunne stille den tekniske dokumentasjonen til rådighet for vedkommende nasjonale myndigheter
i ti år etter at produktet er brakt i omsetning.

4.

Produksjon
Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem som angitt i nr. 5 for produksjon samt inspeksjon og prøving
av ferdige produkter, og skal være underlagt tilsynet omhandlet i nr. 6.

Nr. 64/53

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 64/54

5.

Kvalitetssystem

5.1. Produsenten skal inngi en søknad om vurdering av kvalitetssystemet for de berørte produktene til et meldt organ
etter eget valg.
Søknaden skal inneholde
— produsentens navn og adresse samt representantens navn og adresse dersom denne har inngitt søknaden,
— en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ,
— alle opplysninger av betydning for den planlagte produktkategorien,
— dokumentasjon for kvalitetssystemet,
— den tekniske dokumentasjonen omhandlet i nr. 2.
5.2. Kvalitetssystemet skal sikre at produktene er i samsvar med de kravene i rettsakten som gjelder for dem.
Alle elementer, krav og bestemmelser som produsenten har tatt hensyn til, skal være dokumentert på en systematisk
og oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og instruksjoner. Dokumentasjonen for
kvalitetssystemet skal gjøre det mulig å tolke kvalitetssystemets programmer, planer, håndbøker og registre på
en ensartet måte.
Den skal særlig inneholde en tilstrekkelig beskrivelse av
— kvalitetsmål og organisasjonsstruktur samt ledelsens ansvar og myndighet med hensyn til produktkvalitet,
— teknikker for produksjon, kvalitetskontroll og kvalitetssikring samt prosesser og systematiske tiltak som
benyttes,
— undersøkelser og prøvinger som skal utføres før, under og etter produksjonen, samt hvor ofte de vil bli utført,
— kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter, prøvings- og kalibreringsdata, rapporter om personalets
kvalifikasjoner osv.,
— midler til å føre tilsyn med at den produktkvaliteten som kreves, oppnås, og at kvalitetssystemet virker
effektivt.
5.3. Det meldte organ skal vurdere kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i nr. 5.2.
Det skal forutsette at de delene av kvalitetssystemet som er i samsvar med tilsvarende spesifikasjoner i den
nasjonale standarden som gjennomfører den relevante harmoniserte standarden, og/eller den tekniske
spesifikasjonen, oppfyller disse kravene.
I tillegg til erfaring med kvalitetsstyringssystemer skal revisjonsgruppen ha minst ett medlem med erfaring
innenfor vurdering av det aktuelle produktområde og den berørte produktteknologi samt kunnskap om gjeldende
krav i rettsakten. Revisjonen skal omfatte et vurderingsbesøk på produsentens anlegg. Revisjonsgruppen skal
gjennomgå den tekniske dokumentasjonen omhandlet i nr. 2 for å kontrollere produsentens evne til å sette seg inn
i gjeldende krav i rettsakten og til å gjennomføre nødvendige undersøkelser for å sikre at produktet er i samsvar
med disse kravene.
Produsenten skal underrettes om vedtaket. Underretningen skal inneholde konklusjonene fra undersøkelsen og et
begrunnet vurderingsvedtak.
5.4. Produsenten skal påta seg å oppfylle forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik det er godkjent, og å
vedlikeholde det slik at det fortsatt virker hensiktsmessig og effektivt.
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5.5. Produsenten skal holde det meldte organ som godkjente kvalitetssystemet, underrettet om enhver planlagt endring
av kvalitetssystemet.
Det meldte organ skal vurdere de foreslåtte endringene og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt vil
oppfylle kravene nevnt i nr. 5.2, eller om en ny vurdering er nødvendig.
Produsenten skal underrettes om vedtaket. Underretningen skal inneholde konklusjonene fra undersøkelsen og et
begrunnet vurderingsvedtak.
6.

Tilsyn på det meldte organs ansvar

6.1. Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten oppfyller forpliktelsene som følger av det godkjente
kvalitetssystemet.
6.2. Produsenten skal gi det meldte organ adgang til å inspisere steder der produksjon, inspeksjon, prøving og lagring
finner sted, og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig
— dokumentasjon for kvalitetssystemet,
— den tekniske dokumentasjonen omhandlet i nr. 2,
— kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter, prøvings- og kalibreringsdata, rapporter om personalets
kvalifikasjoner osv.
6.3. Det meldte organ skal utføre regelmessig revisjon for å sikre at produsenten vedlikeholder og anvender
kvalitetssystemet, og det skal framlegge en revisjonsrapport for produsenten.
6.4. Det meldte organ kan dessuten avlegge uanmeldte besøk hos produsenten. Ved slike besøk kan det meldte organ
om nødvendig utføre eller få utført produktprøvinger for å kontrollere at kvalitetssystemet virker korrekt. Det
meldte organ skal gi produsenten en rapport om besøket samt en prøvingsrapport dersom det er utført prøvinger.
7.

Samsvarsmerking og samsvarserklæring

7.1. Produsenten skal påføre den nødvendige samsvarsmerkingen som angitt i rettsakten og, under ansvar av det
meldte organ nevnt i nr. 5.1, sistnevntes identifikasjonsnummer på hvert enkelt produkt som oppfyller gjeldende
krav i rettsakten.
7.2. Produsenten skal utarbeide en skriftlig samsvarserklæring for hver produktmodell og kunne stille den til rådighet
for de nasjonale myndigheter i ti år etter at produktet er brakt i omsetning. I samsvarserklæringen skal det angis
hvilken produktmodell den er utarbeidet for.
En kopi av samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter.
8.

Produsenten skal i minst ti år etter at produktet er brakt i omsetning, kunne stille følgende til rådighet for de
nasjonale myndigheter:
— dokumentasjonen nevnt i nr. 5.1,
— endringen nevnt i nr. 5.5, som godkjent,
— vedtakene og rapportene fra det meldte organ nevnt i nr. 5.5, 6.3 og 6.4.

9.

Hvert meldt organ skal underrette sine meldermyndigheter om de godkjenninger av kvalitetssystemer som er
utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning stille til rådighet for sine meldermyndigheter
listen over godkjenninger av kvalitetssystemer som er avslått, midlertidig opphevet eller på annen måte begrenset.
Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organene om godkjenninger av kvalitetssystemer som er avslått,
midlertidig opphevet, trukket tilbake eller på annen måte begrenset, og på anmodning om de godkjenningene av
kvalitetssystemer som det har utstedt.
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10.

Representant
Produsentens forpliktelser i henhold til nr. 3, 5.1, 5.5, 7 og 8 kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av
produsentens representant, forutsatt at dette er angitt i fullmakten.

Modul E
Typesamsvar på grunnlag av kvalitetssikring av produkter
1.

Typesamsvar på grunnlag av kvalitetssikring av produkter er den delen av framgangsmåten for samsvarsvurdering
der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2 og 5 og sikrer og erklærer som eneansvarlig at de berørte
produktene er i samsvar med typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet og oppfyller de kravene i rettsakten
som gjelder for dem.

2.

Produksjon
Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem som angitt i nr. 3 for inspeksjon og prøving av ferdige
produkter og skal være underlagt tilsynet omhandlet i nr. 4.

3.

Kvalitetssystem

3.1. Produsenten skal inngi en søknad om vurdering av kvalitetssystemet for de berørte produktene til et meldt organ
etter eget valg.
Søknaden skal inneholde
— produsentens navn og adresse samt representantens navn og adresse dersom denne har inngitt søknaden,
— en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ,
— alle opplysninger av betydning for den planlagte produktkategorien,
— dokumentasjon for kvalitetssystemet, og
— den tekniske dokumentasjonen for den godkjente typen og en kopi av EF-typeprøvingssertifikatet.
3.2. Kvalitetssystemet skal sikre at produktene er i samsvar med typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet og
oppfyller gjeldende krav i rettsakten.
Alle elementer, krav og bestemmelser som produsenten har tatt hensyn til, skal være dokumentert på en systematisk
og oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og instruksjoner. Dokumentasjonen for
kvalitetssystemet skal gjøre det mulig å tolke kvalitetssystemets programmer, planer, håndbøker og registre på
en ensartet måte.
Den skal særlig inneholde en tilstrekkelig beskrivelse av
— kvalitetsmål og organisasjonsstruktur samt ledelsens ansvar og myndighet med hensyn til produktkvalitet,
— undersøkelser og prøvinger som skal utføres etter selve produksjonen,
— kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter, prøvings- og kalibreringsdata, rapporter om personalets
kvalifikasjoner osv.,
— midler til å føre tilsyn med at kvalitetssystemet virker effektivt.
3.3. Det meldte organ skal vurdere kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i nr. 3.2.
Det skal forutsette at de delene av kvalitetssystemet som er i samsvar med tilsvarende spesifikasjoner i den
nasjonale standarden som gjennomfører den relevante harmoniserte standarden, og/eller den tekniske
spesifikasjonen, oppfyller disse kravene.
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I tillegg til erfaring med kvalitetsstyringssystemer skal revisjonsgruppen ha minst ett medlem med erfaring
innenfor vurdering av det aktuelle produktområde og den berørte produktteknologi samt kunnskap om gjeldende
krav i rettsakten. Revisjonen skal omfatte et vurderingsbesøk på produsentens anlegg. Revisjonsgruppen skal
gjennomgå den tekniske dokumentasjonen omhandlet i nr. 3.1 femte strekpunkt for å kontrollere produsentens
evne til å sette seg inn i gjeldende krav i rettsakten og til å gjennomføre nødvendige undersøkelser for å sikre at
produktet er i samsvar med disse kravene.
Produsenten skal underrettes om vedtaket. Underretningen skal inneholde konklusjonene fra undersøkelsen og et
begrunnet vurderingsvedtak.
3.4. Produsenten skal påta seg å oppfylle forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik det er godkjent, og å
vedlikeholde det slik at det fortsatt virker hensiktsmessig og effektivt.
3.5. Produsenten skal holde det meldte organ som godkjente kvalitetssystemet, underrettet om enhver planlagt endring
av kvalitetssystemet.
Det meldte organ skal vurdere de foreslåtte endringene og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt vil
oppfylle kravene nevnt i nr. 3.2, eller om en ny vurdering er nødvendig.
Produsenten skal underrettes om vedtaket. Underretningen skal inneholde konklusjonene fra undersøkelsen og et
begrunnet vurderingsvedtak.
4.

Tilsyn på det meldte organs ansvar

4.1. Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten oppfyller forpliktelsene som følger av det godkjente
kvalitetssystemet.
4.2. Produsenten skal gi det meldte organ adgang til å inspisere steder der produksjon, inspeksjon, prøving og lagring
finner sted, og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig
— dokumentasjon for kvalitetssystemet,
— kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter, prøvings- og kalibreringsdata, rapporter om personalets
kvalifikasjoner osv.
4.3. Det meldte organ skal utføre regelmessig revisjon for å sikre at produsenten vedlikeholder og anvender
kvalitetssystemet, og det skal framlegge en revisjonsrapport for produsenten.
4.4. Det meldte organ kan dessuten avlegge uanmeldte besøk hos produsenten. Ved slike besøk kan det meldte organ
om nødvendig utføre eller få utført produktprøvinger for å kontrollere at kvalitetssystemet virker korrekt. Det
meldte organ skal gi produsenten en rapport om besøket samt en prøvingsrapport dersom det er utført prøvinger.
5.

Samsvarsmerking og samsvarserklæring

5.1. Produsenten skal påføre den nødvendige samsvarsmerkingen som angitt i rettsakten og, under ansvar av det
meldte organ nevnt i nr. 3.1, sistnevntes identifikasjonsnummer på hvert enkelt produkt som er i samsvar med
typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet og som oppfyller gjeldende krav i rettsakten.
5.2. Produsenten skal utarbeide en skriftlig samsvarserklæring for hver produktmodell og kunne stille den til rådighet
for de nasjonale myndigheter i ti år etter at produktet er brakt i omsetning. I samsvarserklæringen skal det angis
hvilken produktmodell den er utarbeidet for.
En kopi av samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter.
6.

Produsenten skal i minst ti år etter at produktet er brakt i omsetning, kunne stille følgende til rådighet for de
nasjonale myndigheter:
— dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1,
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— endringen nevnt i nr. 3.5, som godkjent,
— vedtakene og rapportene fra det meldte organ nevnt i nr. 3.5, 4.3 og 4.4.
7.

Hvert meldt organ skal underrette sine meldermyndigheter om de godkjenninger av kvalitetssystemer som er
utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning stille til rådighet for sine meldermyndigheter
listen over godkjenninger av kvalitetssystemer som er avslått, midlertidig opphevet eller på annen måte begrenset.
Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organene om godkjenninger av kvalitetssystemer som er
avslått, midlertidig opphevet eller trukket tilbake, og på anmodning om de godkjenningene av kvalitetssystemer
som det har utstedt.

8.

Representant
Produsentens forpliktelser i henhold til nr. 3.1, 3.5, 5 og 6 kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av produsentens
representant, forutsatt at dette er angitt i fullmakten.

Modul E1
Kvalitetssikring av inspeksjon og prøving av ferdige produkter
1.

Kvalitetssikring av inspeksjon og prøving av ferdige produkter er den framgangsmåten for samsvarsvurdering der
produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2, 4 og 7 og sikrer og erklærer som eneansvarlig at de berørte
produktene oppfyller de kravene i rettsakten som gjelder for dem.

2.

Teknisk dokumentasjon
Produsenten skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen. Dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om
produktet er i samsvar med de relevante kravene, og skal omfatte en tilfredsstillende analyse og vurdering av
risikoen. Den tekniske dokumentasjonen skal inneholde en beskrivelse av de gjeldende kravene og skal, i den
grad det er relevant for vurderingen, omfatte produktets konstruksjon, produksjon og virkemåte. Den tekniske
dokumentasjonen skal, der det er relevant, minst inneholde
— en generell beskrivelse av produktet,
— konstruksjons- og produksjonstegninger, komponentlister, lister over delmontasjer, strømkretsskjemaer osv,
— beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå nevnte tegninger og lister og hvordan produktet
virker,
— en liste over de harmoniserte standardene og/eller andre relevante tekniske spesifikasjoner som det er
offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, anvendt delvis eller i sin helhet, og beskrivelser
av de løsninger som er valgt for å oppfylle de grunnleggende kravene i rettsakten når disse harmoniserte
standardene ikke er anvendt. I tilfeller der harmoniserte standarder er anvendt delvis, skal det i den tekniske
dokumentasjonen angis hvilke deler som er anvendt,
— resultatene av konstruksjonsberegninger, undersøkelser osv.,
— prøvingsrapporter.

3.

Produsenten skal kunne stille den tekniske dokumentasjonen til rådighet for vedkommende nasjonale myndigheter
i ti år etter at produktet er brakt i omsetning.

4.

Produksjon
Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem som angitt i nr. 5 for inspeksjon og prøving av ferdige
produkter, og skal være underlagt tilsynet omhandlet i nr. 6.
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5.

Kvalitetssystem

5.1. Produsenten skal inngi en søknad om vurdering av kvalitetssystemet for de berørte produktene til et meldt organ
etter eget valg.
Søknaden skal inneholde
— produsentens navn og adresse samt representantens navn og adresse dersom denne har inngitt søknaden,
— en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ,
— alle opplysninger av betydning for den planlagte produktkategorien,
— dokumentasjon for kvalitetssystemet, og
— den tekniske dokumentasjonen omhandlet i nr. 2.
5.2. Kvalitetssystemet skal sikre at produktene er i samsvar med de kravene i rettsakten som gjelder for dem.
Alle elementer, krav og bestemmelser som produsenten har tatt hensyn til, skal være dokumentert på en systematisk
og oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og instruksjoner. Dokumentasjonen for
kvalitetssystemet skal gjøre det mulig å tolke kvalitetssystemets programmer, planer, håndbøker og registre på
en ensartet måte.
Den skal særlig inneholde en tilstrekkelig beskrivelse av
— kvalitetsmål og organisasjonsstruktur samt ledelsens ansvar og myndighet med hensyn til produktkvalitet,
— undersøkelser og prøvinger som skal utføres etter produksjonen,
— kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter, prøvings- og kalibreringsdata, rapporter om personalets
kvalifikasjoner osv.,
— midler til å føre tilsyn med at kvalitetssystemet virker effektivt.
5.3. Det meldte organ skal vurdere kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i nr. 5.2.
Det skal forutsette at de delene av kvalitetssystemet som er i samsvar med tilsvarende spesifikasjoner i den
nasjonale standarden som gjennomfører den relevante harmoniserte standarden, og/eller den tekniske
spesifikasjonen, oppfyller disse kravene.
I tillegg til erfaring med kvalitetsstyringssystemer skal revisjonsgruppen ha minst ett medlem med erfaring
innenfor vurdering av det aktuelle produktområde og den berørte produktteknologi samt kunnskap om gjeldende
krav i rettsakten. Revisjonen skal omfatte et vurderingsbesøk på produsentens anlegg. Revisjonsgruppen skal
gjennomgå den tekniske dokumentasjonen omhandlet i nr. 2 for å kontrollere produsentens evne til å sette seg inn
i gjeldende krav i rettsakten og til å gjennomføre nødvendige undersøkelser for å sikre at produktet er i samsvar
med disse kravene.
Produsenten skal underrettes om vedtaket. Underretningen skal inneholde konklusjonene fra undersøkelsen og et
begrunnet vurderingsvedtak.
5.4. Produsenten skal påta seg å oppfylle forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik det er godkjent, og å
vedlikeholde det slik at det fortsatt virker hensiktsmessig og effektivt.
5.5. Produsenten skal holde det meldte organ som godkjente kvalitetssystemet, underrettet om enhver planlagt endring
av kvalitetssystemet.
Det meldte organ skal vurdere de foreslåtte endringene og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt vil
oppfylle kravene nevnt i nr. 5.2, eller om en ny vurdering er nødvendig.
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Produsenten skal underrettes om vedtaket. Underretningen skal inneholde konklusjonene fra undersøkelsen og et
begrunnet vurderingsvedtak.
6.

Tilsyn på det meldte organs ansvar

6.1. Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten oppfyller forpliktelsene som følger av det godkjente
kvalitetssystemet.
6.2. Produsenten skal gi det meldte organ adgang til å inspisere steder der produksjon, inspeksjon, prøving og lagring
finner sted, og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig
—

dokumentasjon for kvalitetssystemet,

— den tekniske dokumentasjonen omhandlet i nr. 2,
— kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter, prøvings- og kalibreringsdata, rapporter om personalets
kvalifikasjoner osv.
6.3. Det meldte organ skal utføre regelmessig revisjon for å sikre at produsenten vedlikeholder og anvender
kvalitetssystemet, og det skal framlegge en revisjonsrapport for produsenten.
6.4. Det meldte organ kan dessuten avlegge uanmeldte besøk hos produsenten. Ved slike besøk kan det meldte organ
om nødvendig utføre eller få utført produktprøvinger for å kontrollere at kvalitetssystemet virker korrekt. Det
meldte organ skal gi produsenten en rapport om besøket samt en prøvingsrapport dersom det er utført prøvinger.
7.

Samsvarsmerking og samsvarserklæring

7.1. Produsenten skal påføre den nødvendige samsvarsmerkingen som angitt i rettsakten og, under ansvar av det
meldte organ nevnt i nr. 5.1, sistnevntes identifikasjonsnummer på hvert enkelt produkt som oppfyller gjeldende
krav i rettsakten.
7.2. Produsenten skal utarbeide en skriftlig samsvarserklæring for hver produktmodell og kunne stille den til rådighet
for de nasjonale myndigheter i ti år etter at produktet er brakt i omsetning. I samsvarserklæringen skal det angis
hvilken produktmodell den er utarbeidet for.
En kopi av samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter.
8.

Produsenten skal i minst ti år etter at produktet er brakt i omsetning, kunne stille følgende til rådighet for de
nasjonale myndigheter:
— dokumentasjonen nevnt i nr. 5.1,
— endringen nevnt i nr. 5.5, som godkjent,
— vedtakene og rapportene fra det meldte organ nevnt i nr. 5.5, 6.3 og 6.4.

9.

Hvert meldt organ skal underrette sine meldermyndigheter om de godkjenninger av kvalitetssystemer som er
utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning stille til rådighet for sine meldermyndigheter
listen over godkjenninger av kvalitetssystemer som er avslått, midlertidig opphevet eller på annen måte begrenset.
Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organene om godkjenninger av kvalitetssystemer som er
avslått, midlertidig opphevet eller trukket tilbake, og på anmodning om de godkjenningene av kvalitetssystemer
som det har utstedt.

10.

Representant
Produsentens forpliktelser i henhold til nr. 3, 5.1, 5.5, 7 og 8 kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av
produsentens representant, forutsatt at dette er angitt i fullmakten.
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Modul F
Typesamsvar på grunnlag av produktverifisering
1.

Typesamsvar på grunnlag av produktverifisering er den delen av framgangsmåten for samsvarsvurdering
der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2, 5.1 og 6 og sikrer og erklærer som eneansvarlig
at de berørte produktene, som er omfattet av bestemmelsene i nr. 3, er i samsvar med typen beskrevet i EFtypeprøvingssertifikatet og oppfyller de kravene i rettsakten som gjelder for dem.

2.

Produksjon
Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak, slik at produksjonsprosessen og overvåkingen av den sikrer at de
produserte produktene er i samsvar med den godkjente typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet og oppfyller
de kravene i rettsakten som gjelder for dem.

3.

Verifisering
Et meldt organ valgt av produsenten skal utføre egnede undersøkelser og prøvinger for å kontrollere at produktene
er i samsvar med den godkjente typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet og oppfyller gjeldende krav i
rettsakten.
Undersøkelsene og prøvingene for å kontrollere at produktene er i samsvar med gjeldende krav, skal etter
produsentens valg utføres ved å undersøke og prøve hvert enkelt produkt som omhandlet i nr. 4, eller ved å
undersøke og prøve produktene på statistisk grunnlag, som omhandlet i nr. 5.

4.

Verifisering av samsvar ved undersøkelse og prøving av hvert enkelt produkt

4.1. Alle produkter skal undersøkes enkeltvis, og det skal utføres egnede prøvinger som fastsatt i den eller de relevante
harmoniserte standardene og/eller tekniske spesifikasjonene, eller tilsvarende prøvinger, for å fastslå om de er i
samsvar med den godkjente typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet og oppfyller gjeldende krav i rettsakten.
I mangel av en slik harmonisert standard skal vedkommende meldte organ bestemme hvilke egnede prøvinger
som skal utføres.
4.2. Det meldte organ skal utstede et samsvarssertifikat på grunnlag av de utførte undersøkelsene og prøvingene, og
skal påføre sitt identifikasjonsnummer på hvert godkjent produkt eller få det påført på sitt ansvar.
Produsenten skal for inspeksjonsformål kunne stille samsvarssertifikatene til rådighet for de nasjonale myndigheter
i ti år etter at produktet er brakt i omsetning.
5.

Statistisk verifisering av samsvar

5.1. Produsenten skal treffe alle nødvendig tiltak for at produksjonsprosessen og overvåkingen av den skal sikre at
hvert produsert parti er ensartet, og skal legge fram sine produkter for verifisering i form av ensartede partier.
5.2. Det skal tas en stikkprøve fra hvert parti i samsvar med kravene i rettsakten. Alle produkter i prøven skal
undersøkes enkeltvis, og det skal utføres egnede prøvinger som fastsatt i den eller de relevante harmoniserte
standardene og/eller tekniske spesifikasjonene, eller tilsvarende prøvinger, for å fastslå om de oppfyller gjeldende
krav i rettsakten og for å avgjøre om partiet skal godkjennes eller avvises. I mangel av en slik harmonisert standard
skal vedkommende meldte organ bestemme hvilke egnede prøvinger som skal utføres.
5.3. Dersom et parti godkjennes, skal alle produktene i partiet anses som godkjent, bortsett fra de produktene i prøven
som ikke oppfylte prøvingskravene.
Det meldte organ skal utstede et samsvarssertifikat på grunnlag av de utførte undersøkelsene og prøvingene, og
skal påføre sitt identifikasjonsnummer på hvert godkjent produkt eller få det påført på sitt ansvar.
Produsenten skal kunne stille samsvarssertifikatene til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at
produktet er brakt i omsetning.
5.4. Dersom et parti blir avvist, skal det meldte organ eller vedkommende myndighet treffe egnede tiltak for å hindre
at partiet blir brakt i omsetning. Dersom avvisning av partier forekommer ofte, kan det meldte organ innstille den
statistiske verifiseringen og treffe egnede tiltak.
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6.

Samsvarsmerking og samsvarserklæring

6.1. Produsenten skal påføre den nødvendige samsvarsmerkingen som angitt i rettsakten og, under ansvar av det
meldte organ nevnt i nr. 3, sistnevntes identifikasjonsnummer på hvert enkelt produkt som er i samsvar med typen
beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet og som oppfyller gjeldende krav i rettsakten.
6.2. Produsenten skal utarbeide en skriftlig samsvarserklæring for hver produktmodell og kunne stille den til rådighet
for de nasjonale myndigheter i ti år etter at produktet er brakt i omsetning. I samsvarserklæringen skal det angis
hvilken produktmodell den er utarbeidet for.
En kopi av samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter.
Dersom det meldte organ nevnt i nr. 3 samtykker, kan produsenten også påføre det meldte organs
identifikasjonsnummer på produktene på det meldte organs ansvar.
7.

Produsenten kan, dersom det meldte organ gir sitt samtykke og på dettes ansvar, påføre det meldte organs
identifikasjonsnummer på produktene under produksjonsprosessen.

8.

Representant
Produsentens forpliktelser kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av produsentens representant, forutsatt at
dette er angitt i fullmakten. En representant kan ikke oppfylle produsentens forpliktelser i henhold til nr. 2 og 5.1.

Modul F1
Samsvar på grunnlag av produktverifisering
1.

Samsvar på grunnlag av produktverifisering er den framgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten
oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2, 3, 6.1 og 7 og sikrer og erklærer som eneansvarlig at de berørte produktene,
som er omfattet av bestemmelsene i nr. 4, er i samsvar med de kravene i rettsakten som gjelder for dem.

2.

Teknisk dokumentasjon
Produsenten skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen. Dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om
produktet er i samsvar med de relevante kravene, og skal omfatte en tilfredsstillende analyse og vurdering av
risikoen. Den tekniske dokumentasjonen skal inneholde en beskrivelse av de gjeldende kravene og skal, i den
grad det er relevant for vurderingen, omfatte produktets konstruksjon, produksjon og virkemåte. Den tekniske
dokumentasjonen skal, der det er relevant, minst inneholde
— en generell beskrivelse av produktet,
— konstruksjons- og produksjonstegninger, komponentlister, lister over delmontasjer, strømkretsskjemaer osv.,
— beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå nevnte tegninger og lister og hvordan produktet
virker,
— en liste over de harmoniserte standardene og/eller andre relevante tekniske spesifikasjoner som det er
offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, anvendt delvis eller i sin helhet, og beskrivelser
av de løsninger som er valgt for å oppfylle de grunnleggende kravene i rettsakten når disse harmoniserte
standardene ikke er anvendt. I tilfeller der harmoniserte standarder er anvendt delvis, skal det i den tekniske
dokumentasjonen angis hvilke deler som er anvendt,
— resultatene av konstruksjonsberegninger, undersøkelser osv.,
— prøvingsrapporter.
Produsenten skal kunne stille den tekniske dokumentasjonen til rådighet for vedkommende nasjonale myndigheter
i ti år etter at produktet er brakt i omsetning.
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3.

Produksjon
Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak, slik at produksjonsprosessen og overvåkingen av den sikrer at de
produserte produktene oppfyller gjeldende krav i rettsakten.

4.

Verifisering
Et meldt organ valgt av produsenten skal utføre egnede undersøkelser og prøvinger for å kontrollere at produktene
er i samsvar med gjeldende krav i rettsakten.
Undersøkelsene og prøvingene for å kontrollere at produktet er i samsvar med gjeldende krav, skal etter
produsentens valg utføres ved å undersøke og prøve hvert enkelt produkt som omhandlet i nr. 5, eller ved å
undersøke og prøve produktene på statistisk grunnlag, som omhandlet i nr. 6.

5.

Verifisering av samsvar ved undersøkelse og prøving av hvert enkelt produkt

5.1. Alle produkter skal undersøkes enkeltvis, og det skal utføres egnede prøvinger som fastsatt i de relevante
harmoniserte standardene og/eller tekniske spesifikasjonene, eller tilsvarende prøvinger, for å fastslå om de
er i samsvar med de kravene som gjelder for dem. I mangel av en slik harmonisert standard og/eller teknisk
spesifikasjon skal vedkommende meldte organ bestemme hvilke egnede prøvinger som skal utføres.
5.2. Det meldte organ skal utstede et samsvarssertifikat på grunnlag av de utførte undersøkelsene og prøvingene, og
skal påføre sitt identifikasjonsnummer på hvert godkjent produkt eller få det påført på sitt ansvar.
Produsenten skal kunne stille samsvarssertifikatene til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at
produktet er brakt i omsetning.
6.

Statistisk verifisering av samsvar

6.1. Produsenten skal treffe alle nødvendig tiltak for at produksjonsprosessen skal sikre at hvert produsert parti er
ensartet, og skal legge fram sine produkter for verifisering i form av ensartede partier.
6.2. Det skal tas en stikkprøve fra hvert parti i samsvar med kravene i rettsakten. Alle produkter i prøven skal
undersøkes enkeltvis, og det skal utføres egnede prøvinger som fastsatt i de relevante harmoniserte standardene
og/eller tekniske spesifikasjonene, eller tilsvarende prøvinger, for å fastslå om de oppfyller de kravene som gjelder
for dem, og for å avgjøre om partiet skal godkjennes eller avvises. I mangel av en slik harmonisert standard og/
eller teknisk spesifikasjon skal vedkommende meldte organ bestemme hvilke egnede prøvinger som skal utføres.
6.3. Dersom et parti godkjennes, skal alle produktene i partiet anses som godkjent, bortsett fra de produktene i prøven
som ikke oppfylte prøvingskravene.
Det meldte organ skal utstede et samsvarssertifikat på grunnlag av de utførte undersøkelsene og prøvingene, og
skal påføre sitt identifikasjonsnummer på hvert godkjent produkt eller få det påført på det meldte organs ansvar.
Produsenten skal kunne stille samsvarssertifikatene til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at
produktet er brakt i omsetning.
Dersom et parti blir avvist, skal det meldte organ treffe egnede tiltak for å hindre at partiet blir brakt i omsetning.
Dersom avvisning av partier forekommer ofte, kan det meldte organ innstille den statistiske verifiseringen og
treffe egnede tiltak.
7.

Samsvarsmerking og samsvarserklæring

7.1. Produsenten skal påføre den nødvendige samsvarsmerkingen som angitt i rettsakten og, under ansvar av det
meldte organ nevnt i nr. 4, sistnevntes identifikasjonsnummer på hvert enkelt produkt som oppfyller gjeldende
krav i rettsakten.
7.2. Produsenten skal utarbeide en skriftlig samsvarserklæring for hver produktmodell og kunne stille den til rådighet
for de nasjonale myndigheter i ti år etter at produktet er brakt i omsetning. I samsvarserklæringen skal det angis
hvilken produktmodell den er utarbeidet for.
En kopi av samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter.
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Dersom det meldte organ nevnt i nr. 5 samtykker, kan produsenten også påføre det meldte organs
identifikasjonsnummer på produktene på det meldte organs ansvar.
Produsenten kan, dersom det meldte organ gir sitt samtykke, påføre det meldte organs identifikasjonsnummer på
produktene under produksjonsprosessen.
8

Representant
Produsentens forpliktelser kan på dennes ansvar oppfylles av produsentens representant, forutsatt at dette er angitt
i fullmakten. En representant kan ikke oppfylle produsentens forpliktelser i henhold til nr. 3 og 6.1.

Modul G
Samsvar på grunnlag av verifisering av enkelteksemplarer
1.

Samsvar på grunnlag av verifisering av enkelteksemplarer er den framgangsmåten for samsvarsvurdering der
produsenten oppfyller forpliktelsene i nr. 2, 3 og 5 og sikrer og erklærer som eneansvarlig at det berørte produkt,
som er omfattet av bestemmelsene i nr. 4, er i samsvar med de kravene i rettsakten som gjelder for det.

2.

Teknisk dokumentasjon
Produsenten skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen og stille den til rådighet for det meldte organ nevnt i
nr. 4. Dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om produktet er i samsvar med de relevante kravene, og
skal omfatte en tilfredsstillende analyse og vurdering av risikoen. Den tekniske dokumentasjonen skal inneholde
en beskrivelse av de gjeldende kravene og skal, i den grad det er relevant for vurderingen, omfatte produktets
konstruksjon, produksjon og virkemåte. Den tekniske dokumentasjonen skal, der det er relevant, minst inneholde
— en generell beskrivelse av produktet,
— konstruksjons- og produksjonstegninger, komponentlister, lister over delmontasjer, strømkretsskjemaer osv.,
— beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå nevnte tegninger og lister og hvordan produktet
virker,
— en liste over de harmoniserte standardene og/eller andre relevante tekniske spesifikasjoner som det er
offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, anvendt delvis eller i sin helhet, og beskrivelser
av de løsninger som er valgt for å oppfylle de grunnleggende kravene i rettsakten når disse harmoniserte
standardene ikke er anvendt. I tilfeller der harmoniserte standarder er anvendt delvis, skal det i den tekniske
dokumentasjonen angis hvilke deler som er anvendt,
— resultatene av konstruksjonsberegninger, undersøkelser osv.,
— prøvingsrapporter.
Produsenten skal kunne stille den tekniske dokumentasjonen til rådighet for vedkommende nasjonale myndigheter
i ti år etter at produktet er brakt i omsetning.

3.

Produksjon
Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak, slik at produksjonsprosessen og overvåkingen av den sikrer at de
produserte produktene oppfyller gjeldende krav i rettsakten.

4.

Verifisering
Et meldt organ valgt av produsenten skal utføre eller få utført egnede undersøkelser og prøvinger, som fastsatt
i de relevante harmoniserte standardene og/eller tekniske spesifikasjonene, eller tilsvarende prøvinger, for å
kontrollere at produktet er i samsvar med gjeldende krav i rettsakten. I mangel av en slik harmonisert standard og/
eller teknisk spesifikasjon skal vedkommende meldte organ bestemme hvilke egnede prøvinger som skal utføres.
Det meldte organ skal utstede et samsvarssertifikat på grunnlag av de utførte undersøkelsene og prøvingene, og
skal påføre sitt identifikasjonsnummer på det godkjente produktet eller få det påført på det meldte organs ansvar.
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Produsenten skal kunne stille samsvarssertifikatene til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at
produktet er brakt i omsetning.
5.

Samsvarsmerking og samsvarserklæring

5.1. Produsenten skal påføre den nødvendige samsvarsmerkingen som angitt i rettsakten og, under ansvar av det
meldte organ nevnt i nr. 4, sistnevntes identifikasjonsnummer på hvert produkt som oppfyller gjeldende krav i
rettsakten.
5.2. Produsenten skal utarbeide en skriftlig samsvarserklæring og kunne stille den til rådighet for de nasjonale
myndigheter i ti år etter at produktet er brakt i omsetning. I samsvarserklæringen skal det angis hvilket produkt
den er utarbeidet for.
En kopi av samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter.
6.

Representant
Produsentens forpliktelser i henhold til nr. 2 og 5 kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av produsentens
representant, forutsatt at dette er angitt i fullmakten.

Modul H
Samsvar på grunnlag av full kvalitetssikring
1.

Samsvar på grunnlag av full kvalitetssikring er den framgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten
oppfyller forpliktelsene i nr. 2 og 5 og sikrer og erklærer som eneansvarlig at de berørte produktene oppfyller de
kravene i rettsakten som gjelder for dem.

2.

Produksjon
Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem som angitt i nr. 3 for konstruksjon, produksjon samt
inspeksjon og prøving av ferdige produkter, og skal være underlagt tilsynet omhandlet i nr. 4.

3.

Kvalitetssystem

3.1. Produsenten skal inngi en søknad om vurdering av kvalitetssystemet for de berørte produktene til et meldt organ
etter eget valg.
Søknaden skal inneholde
— produsentens navn og adresse samt representantens navn og adresse dersom denne har inngitt søknaden,
— den tekniske dokumentasjonen for én modell av hver kategori av produkter som skal produseres. Den tekniske
dokumentasjonen skal, der det er relevant, minst inneholde
— en generell beskrivelse av produktet,
— konstruksjons- og produksjonstegninger, komponentlister, lister over delmontasjer, strømkretsskjemaer
osv.,
— beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå nevnte tegninger og lister og hvordan
produktet virker,
— en liste over de harmoniserte standardene og/eller andre relevante tekniske spesifikasjoner som det er
offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, anvendt delvis eller i sin helhet, og
beskrivelser av de løsninger som er valgt for å oppfylle de grunnleggende kravene i rettsakten når disse
harmoniserte standardene ikke er anvendt. I tilfeller der harmoniserte standarder er anvendt delvis, skal
det i den tekniske dokumentasjonen angis hvilke deler som er anvendt,
— resultatene av konstruksjonsberegninger, undersøkelser osv.,
— prøvingsrapporter,
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— dokumentasjon for kvalitetssystemet, og
— en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ.
3.2. Kvalitetssystemet skal sikre at produktene er i samsvar med de kravene i rettsakten som gjelder for dem.
Alle elementer, krav og bestemmelser som produsenten har tatt hensyn til, skal være dokumentert på en systematisk
og oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og instruksjoner. Dokumentasjonen for
kvalitetssystemet skal gjøre det mulig å tolke kvalitetssystemets programmer, planer, håndbøker og registre på
en ensartet måte.
Den skal særlig inneholde en tilstrekkelig beskrivelse av
— kvalitetsmål og organisasjonsstruktur samt ledelsens ansvar og myndighet med hensyn til konstruksjons- og
produktkvalitet,
— tekniske konstruksjonsspesifikasjoner, herunder standarder som skal anvendes, og dersom de relevante
harmoniserte standardene og/eller tekniske spesifikasjonene ikke blir anvendt i sin helhet, hvilke midler som
vil bli brukt for å sikre at de grunnleggende krav i den rettsakten som gjelder for produktene, vil bli oppfylt,
— teknikker for kontroll og verifisering av konstruksjon samt prosesser og systematiske tiltak som benyttes ved
konstruksjon av produkter i forbindelse med den aktuelle produktkategorien,
— tilsvarende teknikker for produksjon, kvalitetskontroll og kvalitetssikring samt prosesser og systematiske
tiltak som benyttes,
— undersøkelser og prøvinger som skal utføres før, under og etter produksjonen, samt hvor ofte de vil bli utført,
— kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter, prøvings- og kalibreringsdata, rapporter om personalets
kvalifikasjoner osv.,
— midler til å føre tilsyn med at den konstruksjons- og produktkvalitet som kreves, oppnås, og at kvalitetssystemet
virker effektivt.
3.3. Det meldte organ skal vurdere kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i nr. 3.2.
Det skal forutsette at de delene av kvalitetssystemet som er i samsvar med tilsvarende spesifikasjoner i den
nasjonale standarden som gjennomfører den relevante harmoniserte standarden, og/eller den tekniske
spesifikasjonen, oppfyller disse kravene.
I tillegg til erfaring med kvalitetsstyringssystemer skal revisjonsgruppen ha minst ett medlem med erfaring
innenfor vurdering av det aktuelle produktområde og den berørte produktteknologi samt kunnskap om gjeldende
krav i rettsakten. Revisjonen skal omfatte et vurderingsbesøk på produsentens anlegg. Revisjonsgruppen skal
gjennomgå den tekniske dokumentasjonen omhandlet i nr. 3.1 annet strekpunkt for å kontrollere produsentens
evne til å sette seg inn i gjeldende krav i rettsakten og gjennomføre nødvendige undersøkelser for å sikre at
produktet er i samsvar med disse kravene.
Produsenten eller dennes representant skal underrettes om vedtaket.
Underretningen skal inneholde konklusjonene fra undersøkelsen og et begrunnet vurderingsvedtak.
3.4. Produsenten skal påta seg å oppfylle forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik det er godkjent, og å
vedlikeholde det slik at det fortsatt virker hensiktsmessig og effektivt.
3.5. Produsenten skal holde det meldte organ som godkjente kvalitetssystemet, underrettet om enhver planlagt endring
av kvalitetssystemet.
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Det meldte organ skal vurdere de foreslåtte endringene og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt vil
oppfylle kravene nevnt i nr. 3.2, eller om en ny vurdering er nødvendig.
Produsenten skal underrettes om vedtaket. Underretningen skal inneholde konklusjonene fra undersøkelsen og et
begrunnet vurderingsvedtak.
4.

Tilsyn på det meldte organs ansvar

4.1. Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten oppfyller forpliktelsene som følger av det godkjente
kvalitetssystemet.
4.2. Produsenten skal gi det meldte organ adgang til å inspisere steder der konstruksjon, produksjon, inspeksjon,
prøving og lagring finner sted, og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig
— dokumentasjon for kvalitetssystemet,
— kvalitetsregistre som fastsatt i konstruksjonsdelen av kvalitetssystemet, for eksempel resultater av analyser,
beregninger, prøvinger osv.,
— kvalitetsregistre som fastsatt i produksjonsdelen av kvalitetssystemet, for eksempel inspeksjonsrapporter,
prøvings- og kalibreringsdata, rapporter om personalets kvalifikasjoner osv.
4.3. Det meldte organ skal utføre regelmessig revisjon for å sikre at produsenten vedlikeholder og anvender
kvalitetssystemet, og det skal framlegge en revisjonsrapport for produsenten.
4.4. Det meldte organ kan dessuten avlegge uanmeldte besøk hos produsenten. Ved slike besøk kan det meldte organ
om nødvendig utføre eller få utført produktprøvinger for å kontrollere at kvalitetssystemet virker korrekt. Det
meldte organ skal gi produsenten en rapport om besøket samt en prøvingsrapport dersom det er utført prøvinger.
5.

Samsvarsmerking og samsvarserklæring

5.1. Produsenten skal påføre den nødvendige samsvarsmerkingen som angitt i rettsakten og, under ansvar av det
meldte organ nevnt i nr. 3.1, sistnevntes identifikasjonsnummer på hvert enkelt produkt som oppfyller gjeldende
krav i rettsakten.
5.2. Produsenten skal utarbeide en skriftlig samsvarserklæring for hver produktmodell og kunne stille den til rådighet
for de nasjonale myndigheter i ti år etter at produktet er brakt i omsetning. I samsvarserklæringen skal det angis
hvilken produktmodell den er utarbeidet for.
En kopi av samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter.
6.

Produsenten skal i minst ti år etter at produktet er brakt i omsetning, kunne stille følgende til rådighet for de
nasjonale myndigheter:
— den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1,
— dokumentasjon for kvalitetssystemet som nevnt i nr. 3.1,
— endringen nevnt i nr. 3.5, som godkjent,
— vedtakene og rapportene fra det meldte organ nevnt i nr. 3.5, 4.3 og 4.4.

7.

Hvert meldt organ skal underrette sine meldermyndigheter om de godkjenninger av kvalitetssystemer som er
utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning stille til rådighet for sine meldermyndigheter
listen over godkjenninger av kvalitetssystemer som er avslått, midlertidig opphevet eller på annen måte begrenset.
Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organene om godkjenninger av kvalitetssystemer som er
avslått, midlertidig opphevet eller trukket tilbake, og på anmodning om de godkjenningene av kvalitetssystemer
som det har utstedt.
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8.

Representant
Produsentens forpliktelser i henhold til nr. 3.1, 3.5, 5 og 6 kan på produsentens vegne og ansvar oppfylles av
produsentens representant, forutsatt at dette er angitt i fullmakten.

Modul H1
Samsvar på grunnlag av full kvalitetssikring og konstruksjonskontroll
1.

Samsvar på grunnlag av full kvalitetssikring og konstruksjonskontroll er den framgangsmåten for
samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene i nr. 2 og 6 og sikrer og erklærer som eneansvarlig at
de berørte produktene oppfyller de kravene i rettsakten som gjelder for dem.

2.

Produksjon
Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem som angitt i nr. 3 for konstruksjon, produksjon samt
inspeksjon og prøving av ferdige produkter, og skal være underlagt tilsynet omhandlet i nr. 5. Det skal i samsvar
med nr. 4 ha blitt undersøkt om produktenes tekniske konstruksjon er egnet.

3.

Kvalitetssystem

3.1. Produsenten skal inngi en søknad om vurdering av kvalitetssystemet for de berørte produktene til et meldt organ
etter eget valg.
Søknaden skal inneholde
— produsentens navn og adresse samt representantens navn og adresse dersom denne har inngitt søknaden,
— alle opplysninger av betydning for den planlagte produktkategorien,
— dokumentasjon for kvalitetssystemet,
— en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ.
3.2. Kvalitetssystemet skal sikre at produktene er i samsvar med de kravene i rettsakten som gjelder for dem.
Alle elementer, krav og bestemmelser som produsenten har tatt hensyn til, skal være dokumentert på en systematisk
og oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og instruksjoner. Dokumentasjonen for
kvalitetssystemet skal gjøre det mulig å tolke kvalitetssystemenes programmer, planer, håndbøker og registre på
en ensartet måte.
Den skal særlig inneholde en tilstrekkelig beskrivelse av
— kvalitetsmål og organisasjonsstruktur samt ledelsens ansvar og myndighet med hensyn til konstruksjons- og
produktkvalitet,
— tekniske konstruksjonsspesifikasjoner, herunder standarder som skal anvendes, og dersom de relevante
harmoniserte standardene og/eller tekniske spesifikasjonene ikke vil bli anvendt i sin helhet, hvilke midler
som vil bli brukt for å sikre at de grunnleggende krav i den rettsakten som gjelder for produktene, vil bli
oppfylt,
— teknikker for kontroll og verifisering av konstruksjon samt prosesser og systematiske tiltak som benyttes ved
konstruksjon av produkter i forbindelse med den aktuelle produktkategorien,
— tilsvarende teknikker for produksjon, kvalitetskontroll og kvalitetssikring samt prosesser og systematiske
tiltak som benyttes,
— undersøkelser og prøvinger som skal utføres før, under og etter produksjonen, samt hvor ofte de vil bli utført,
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— kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter, prøvings- og kalibreringsdata, rapporter om personalets
kvalifikasjoner osv.,
— midler til å føre tilsyn med at den konstruksjons- og produktkvalitet som kreves, oppnås, og at kvalitetssystemet
virker effektivt.
3.3. Det meldte organ skal vurdere kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i nr. 3.2.
Det skal forutsette at de delene av kvalitetssystemet som er i samsvar med tilsvarende spesifikasjoner i den nasjonale
standarden som gjennomfører den relevante harmoniserte standarden, og/eller de tekniske spesifikasjonene,
oppfyller disse kravene.
I tillegg til erfaring med kvalitetsstyringssystemer skal revisjonsgruppen ha minst ett medlem med erfaring
innenfor vurdering av det aktuelle produktområde og den berørte produktteknologi samt kunnskap om gjeldende
krav i rettsakten. Revisjonen skal omfatte et vurderingsbesøk på produsentens anlegg.
Produsenten eller dennes representant skal underrettes om vedtaket.
Underretningen skal inneholde konklusjonene fra undersøkelsen og et begrunnet vurderingsvedtak.
3.4. Produsenten skal påta seg å oppfylle forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik det er godkjent, og å
vedlikeholde det slik at det fortsatt virker hensiktsmessig og effektivt.
3.5. Produsenten skal holde det meldte organ som godkjente kvalitetssystemet, underrettet om enhver planlagt endring
av kvalitetssystemet.
Det meldte organ skal vurdere de foreslåtte endringene og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt vil
oppfylle kravene nevnt i nr. 3.2, eller om en ny vurdering er nødvendig.
Produsenten skal underrettes om vedtaket. Underretningen skal inneholde konklusjonene fra undersøkelsen og et
begrunnet vurderingsvedtak.
3.6. Hvert meldt organ skal underrette sine meldermyndigheter om de godkjenninger av kvalitetssystemer som er
utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning stille til rådighet for sine meldermyndigheter
listen over godkjenninger av kvalitetssystemer som er avslått, midlertidig opphevet eller på annen måte begrenset.
Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organene om godkjenninger av kvalitetssystemer som er
avslått, midlertidig opphevet eller trukket tilbake, og på anmodning om de godkjenningene av kvalitetssystemer
som det har utstedt.
4.

Konstruksjonskontroll

4.1. Produsenten skal inngi en søknad om undersøkelse av konstruksjonen til det meldte organ nevnt i nr. 3.1.
4.2. Søknaden skal gjøre det mulig å forstå hvordan produktet er konstruert, produsert og hvordan det virker, og å
vurdere om det er i samsvar med de kravene i rettsakten som gjelder for det. Den skal inneholde:
— produsentens navn og adresse,
— en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ,
— den tekniske dokumentasjonen. Dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om produktet er i samsvar
med gjeldende krav, og skal omfatte en tilfredsstillende analyse og vurdering av risikoen. Den tekniske
dokumentasjonen skal inneholde en beskrivelse av de gjeldende kravene og skal, i den grad det er relevant
for vurderingen, omfatte produktets konstruksjon og virkemåte. Den tekniske dokumentasjonen skal, der det
er relevant, minst inneholde
— en generell beskrivelse av produktet,
— konstruksjons- og produksjonstegninger, komponentlister, lister over delmontasjer, strømkretsskjemaer
osv.,
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— beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå nevnte tegninger og lister og hvordan
produktet virker,
— en liste over de harmoniserte standardene og/eller andre relevante tekniske spesifikasjoner som det er
offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, anvendt delvis eller i sin helhet, og
beskrivelser av de løsninger som er valgt for å oppfylle de grunnleggende kravene i rettsakten når disse
harmoniserte standardene ikke er anvendt. I tilfeller der harmoniserte standarder er anvendt delvis, skal
det i den tekniske dokumentasjonen angis hvilke deler som er anvendt,
— resultatene av konstruksjonsberegninger, undersøkelser osv.,
— prøvingsrapporter,
— underlagsdokumentasjon som viser at den tekniske konstruksjonen er tilfredsstillende. I
underlagsdokumentasjonen skal alle dokumenter som er anvendt, angis, særlig dersom de relevante
harmoniserte standardene og/eller de tekniske spesifikasjonene ikke er anvendt i sin helhet, og den skal om
nødvendig omfatte resultater av prøvinger som er utført av produsentens egnede laboratorium, eller et annet
prøvingslaboratorium på vegne av produsenten og på produsentens ansvar.
4.3. Det meldte organ skal vurdere søknaden, og dersom konstruksjonen oppfyller de kravene i rettsakten som
gjelder for produktet, skal det utstede et EF-sertifikat for konstruksjonskontroll til produsenten. Sertifikatet skal
inneholde produsentens navn og adresse, konklusjonene fra undersøkelsen, eventuelle vilkår for dets gyldighet og
nødvendige data for identifikasjon av den godkjente konstruksjonen. Sertifikatet kan ha ett eller flere vedlegg.
Sertifikatet og dets vedlegg skal inneholde alle opplysninger som er nødvendige for å vurdere om de produserte
produktene er i samsvar med den undersøkte konstruksjonen og for å kontrollere produkter under bruk.
Dersom konstruksjonen ikke oppfyller gjeldende krav i rettsakten, skal det meldte organ nekte å utstede et
sertifikat for konstruksjonskontroll, underrette søkeren om dette og gi en detaljert begrunnelse for avslaget.
4.4. Det meldte organ skal holde seg underrettet om alle endringer i det allment anerkjente nåværende utviklingstrinn
i teknikken som tyder på at den godkjente konstruksjonen ikke lenger oppfyller gjeldende krav i rettsakten, og
bestemme om slike endringer krever ytterligere undersøkelser. Dersom det er tilfellet, skal det meldte organ
underrette produsenten om dette.
Produsenten skal underrette det meldte organ som utstedte EF‑sertifikatet for konstruksjonskontroll, om alle
endringer av den godkjente konstruksjonen som kan påvirke produktets samsvar med de grunnleggende kravene i
rettsakten eller vilkårene for sertifikatets gyldighet. Slike endringer krever ytterligere godkjenning fra det meldte
organ som utstedte EF‑sertifikatet for konstruksjonskontroll, i form av et tillegg til det opprinnelige EF‑sertifikatet
for konstruksjonskontroll.
4.5. Hvert meldt organ skal underrette sine meldermyndigheter om de EF-sertifikatene for konstruksjonskontroll og/
eller eventuelle tillegg til disse som det har utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning
stille til rådighet for sine meldermyndigheter listen over sertifikater og/eller eventuelle tillegg til disse som er
avslått, midlertidig opphevet eller på annen måte begrenset.
Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organene om EF-sertifikatene for konstruksjonskontroll og/
eller eventuelle tillegg til disse som det har avslått, trukket tilbake, midlertidig opphevet eller på annen måte
begrenset, og på anmodning om de sertifikater og/eller tillegg til disse som de har utstedt.
Kommisjonen, medlemsstatene og de andre meldte organene kan på anmodning få en kopi av EF-sertifikatene for
konstruksjonskontroll og/eller tilleggene til disse. På anmodning kan Kommisjonen og medlemsstatene få en kopi
av den tekniske dokumentasjonen og resultatene av undersøkelsene utført av det meldte organ.
Det meldte organ skal oppbevare en kopi av EF-sertifikatet for konstruksjonskontroll med vedlegg og tillegg samt
de tekniske data, herunder den dokumentasjonen som er lagt fram av produsenten, fram til utløpet av sertifikatets
gyldighetsperiode.
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4.6. Produsenten skal kunne stille en kopi av EF-sertifikatet for konstruksjonskontroll med vedlegg og tillegg samt den
tekniske dokumentasjonen til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at produktet er brakt i omsetning.
5.

Tilsyn under det meldte organs ansvar

5.1. Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten oppfyller forpliktelsene som følger av det godkjente
kvalitetssystemet.
5.2. Produsenten skal gi det meldte organ adgang til å inspisere steder der konstruksjon, produksjon, inspeksjon,
prøving og lagring finner sted, og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig
— dokumentasjon for kvalitetssystemet,
— kvalitetsregistre som fastsatt i konstruksjonsdelen av kvalitetssystemet, for eksempel resultater av analyser,
beregninger, prøvinger osv.,
— kvalitetsregistre som fastsatt i produksjonsdelen av kvalitetssystemet, for eksempel inspeksjonsrapporter,
prøvings- og kalibreringsdata, rapporter om personalets kvalifikasjoner osv.
5.3. Det meldte organ skal utføre regelmessig revisjon for å sikre at produsenten vedlikeholder og anvender
kvalitetssystemet, og det skal framlegge en revisjonsrapport for produsenten.
5.4. Det meldte organ kan dessuten avlegge uanmeldte besøk hos produsenten. Ved slike besøk kan det meldte organ
om nødvendig utføre eller få utført produktprøvinger for å kontrollere at kvalitetssystemet virker korrekt. Det
meldte organ skal gi produsenten en rapport om besøket samt en prøvingsrapport dersom det er utført prøvinger.
6.

Samsvarsmerking og samsvarserklæring

6.1. Produsenten skal påføre den nødvendige samsvarsmerkingen som angitt i rettsakten og, under ansvar av det
meldte organ nevnt i nr. 3.1, sistnevntes identifikasjonsnummer på hvert enkelt produkt som oppfyller gjeldende
krav i rettsakten.
6.2. Produsenten skal utarbeide en skriftlig samsvarserklæring for hver produktmodell og kunne stille den til rådighet
for de nasjonale myndigheter i ti år etter at produktet er brakt i omsetning. I samsvarserklæringen skal det angis
hvilken produktmodell den er utarbeidet for og hvilket nummer sertifikatet for konstruksjonskontroll har.
En kopi av samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter.
7.

Produsenten skal i minst ti år etter at produktet er brakt i omsetning, kunne stille følgende til rådighet for de
nasjonale myndigheter:
— dokumentasjon for kvalitetssystemet som nevnt i nr. 3.1,
— endringen nevnt i nr. 3.5, som godkjent,
— vedtakene og rapportene fra det meldte organ nevnt i nr. 3.5, 5.3 og 5.4.

8.

Representant
Produsentens representant kan inngi søknaden omhandlet i nr. 4.1 og 4.2 og oppfylle forpliktelsene nevnt i nr. 3.1,
3.5, 4.4, 4.6, 6 og 7 på produsentens vegne og ansvar, forutsatt at dette er angitt i fullmakten.
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UTFORMING

Produsenten framlegger for meldt organ:

— teknisk dokumentasjon

Produsenten

— stiller teknisk
dokumentasjon
til rådighet
for nasjonale
myndigheter

— utsteder EF-typeprøvingssertifikat

— for prøveeksemplaret/prøveeksemplarene: utfører prøvinger, om nødvendig

— undersøker teknisk dokumentasjon og underlagsdokumentasjon for å vurdere om den tekniske konstruksjonen
er tilfredsstillende

— fastslår samsvar med grunnleggende krav

Meldt organ

— prøveeksemplar(er) som er representative for den planlagte produksjonen, i henhold til kravene

— underlagsdokumentasjon som viser at den tekniske konstruksjonen er tilfredsstillende

B. Typeprøving

A. Intern
produksjonskontroll

— framlegger teknisk
dokumentasjon

Produsenten

G. Verifisering av
enkelteksemplarer

TABELL: FRAMGANGSMÅTER FOR SAMSVARSVURDERING I FELLESSKAPETS REGELVERK

kontrollerer
konstruksjonens
samsvar(1)
utsteder EF-sertifikat
for konstruksjonskontroll(1)

—

—

Meldt organ

H1

— fører tilsyn med
kvalitetssystemet

Meldt organ

— framlegger teknisk
dokumentasjon

— anvender
et godkjent
kvalitetssystem for
konstruksjon

Produsenten

EN ISO 9001:2000(4)

H. Full kvalitetssikring
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— erklærer samsvar
med godkjent type

— erklærer samsvar
med grunnleggende
krav

Akkreditert internt
organ

eller meldt organ

— utføre prøvinger av
bestemte sider ved
produktet(1)

C2.

— Produktkontroller
med ujevne
mellomrom(1)

Akkreditert internt
organ

eller meldt organ

— utfører prøvinger
av bestemte sider
ved produktet(1)

A2.

— Produktkontroller
med ujevne
mellomrom(1)

Produktverifisering

— godkjenner
kvalitetssystemet
— fører tilsyn med
kvalitetssystemet

— fører tilsyn med
kvalitetssystemet

Meldt organ

Meldt organ
— godkjenner
kvalitetssystemet

— påfører nødvendig
samsvarsmerking

erklærer samsvar med
grunnleggende krav

E1.

— kontrollerer
samsvar med
grunnleggende krav
— utsteder
samsvarssertifikat

— utsteder
samsvarssertifikat

Meldt organ

— kontrollerer
samsvar med
grunnleggende krav

Meldt organ

— påfører nødvendig
samsvarsmerking

erklærer samsvar med
grunnleggende krav

F1.

— fører tilsyn med
kvalitetssystemet

Meldt organ

— påfører nødvendig
samsvarsmerking

— anvender
et godkjent
kvalitetssystem
for produksjon,
sluttkontroll og
prøving

Produsenten

— erklærer samsvar

— påfører nødvendig
samsvarsmerking

— erklærer samsvar

— legger fram produkt

Produsenten

— påfører nødvendig
samsvarsmerking

— påfører nødvendig
samsvarsmerking

— erklærer samsvar
med godkjent type

Produsenten

F.

— erklærer samsvar
med godkjent type

— anvender
et godkjent
kvalitetssystem
for sluttkontroll og
prøving

— påfører nødvendig
samsvarsmerking

erklærer samsvar med
grunnleggende krav

D1.

— påfører nødvendig
samsvarsmerking

— erklærer samsvar
med godkjent type

— anvender
et godkjent
kvalitetssystem
for produksjon,
sluttkontroll og
prøving

Produsenten

EN ISO 9001:2000(3)

EN ISO 9001:2000(2)

Produsenten

E. Kvalitetssikring av
produkter

D. Kvalitetssikring av
produksjonen

Tilleggskrav som kan anvendes i sektorregelverk.
Unntatt nr. 7.3 og krav som gjelder kundetilfredshet og løpende forbedring.
Unntatt nr. 7.1, 7.2.3, 7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3 og krav som gjelder kundetilfredshet og løpende forbedring.
Unntatt krav som gjelder kundetilfredshet og løpende forbedring.

C1.

A1.

— påfører nødvendig
samsvarsmerking

Produsenten

Produsenten

— påfører nødvendig
samsvarsmerking

C.

A.

C. Typesamsvar
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(1)
(2)
(3)
(4)

PRODUKSJON
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VEDLEGG III
EF‑SAMSVARSERKLÆRING

1.

Nr. .... (entydig identifikasjon av produktet):

2.

Navn og adresse til produsenten eller produsentens representant:

3.

Denne samsvarserklæringen utstedes på produsentens (eller installatørens) eneansvar:

4.

Erklæringens gjenstand (identifikasjon av produktet som gjør det mulig å spore det. Et fotografi kan eventuelt
vedlegges):

5.

Erklæringens gjenstand som beskrevet ovenfor er i samsvar med Fellesskapets gjeldende harmoniseringsregelverk: ...............................................................................................................................................................

6.

Henvisninger til de anvendte gjeldende harmoniserte standardene, eller henvisninger til de spesifikasjonene det
erklæres samsvar med:

7.

Dersom det er relevant, det meldte organ ... (navn, nummer)… har utført … (beskrivelse av tiltaket)… og utstedt
sertifikatet: …

8.

Tilleggsopplysninger:

Undertegnet for og på vegne av: …………………………………
(sted og utstedelsesdato):
(navn, stilling) (underskrift):

_______________________________

17.11.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

17.11.2016

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/48/EF

Nr. 64/75

2016/EØS/64/04

av 18. juni 2009
om sikkerhetskrav til leketøy(*)

EUROPAPARLAMENTET OG
EUROPEISKE UNION HAR —

RÅDET

FOR

DEN

europeiske komité for elektroteknisk standardisering
(CENELEC) i samsvar med europaparlamentsog rådsdirektiv 98/34/EF av 22. juni 1998 om en
informasjonsprosedyre for standarder og tekniske
forskrifter samt regler for informasjonssamfunnstjenest
er(5). Leketøy som er i samsvar med slike harmoniserte
standarder, som det er offentliggjort henvisninger til i
Den europeiske unions tidende, skal anses for å oppfylle
kravene i direktiv 88/378/EØF. Erfaringen har vist at
disse grunnleggende prinsippene har fungert godt i
leketøysektoren og bør bevares.

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)

Den teknologiske utviklingen på leketøymarkedet
har imidlertid reist nye spørsmål med hensyn til
leketøysikkerheten og har ført til økt bekymring blant
forbrukerne. For å ta hensyn til denne utviklingen
og skape klarhet om hvilke rammer som gjelder for
markedsføring av leketøy, bør visse aspekter ved direktiv
88/378/EØF revideres og forbedres, og av klarhetshensyn
bør direktivet erstattes av dette direktiv.

4)

Leketøy er også underlagt europaparlaments- og
rådsdirektiv 2001/95/EF av 3. desember 2001 om
alminnelig produktsikkerhet(6), som supplerer særskilt
sektorlovgivning.

5)

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008
av 9. juli 2008 om fastsettelse av kravene til akkreditering
og markedstilsyn for markedsføring av produkter(7)
fastsetter tverrgående bestemmelser om akkreditering
av samsvarsvurderingsorganer, om CE‑merking og om
fellesskapsrammen for markedstilsyn med og kontroll av
produkter som innføres på Fellesskapsmarkedet, og disse
får også anvendelse på leketøysektoren.

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1)

2)

Rådsdirektiv 88/378/EØF av 3. mai 1988 om tilnærming
av medlemsstatenes lovgivning om sikkerhetskrav til
leketøy(3) ble vedtatt i forbindelse med opprettelsen av
det indre marked for å harmonisere sikkerhetskravene til
leketøy i alle medlemsstatene og fjerne hindringene for
handel med leketøy i medlemsstatene.

Direktiv 88/378/EØF bygger på de prinsippene som
er fastsatt i rådsresolusjon av 7. mai 1985 om en ny
metode i forbindelse med teknisk harmonisering
og standardisering(4). Det fastsetter derfor bare de
grunnleggende sikkerhetskravene til leketøy, herunder
de særlige sikkerhetskravene med hensyn til fysiske
og mekaniske egenskaper, antennelighet, kjemiske
egenskaper, elektriske egenskaper, hygiene og
radioaktivitet. De tekniske detaljene vedtas av Den
europeiske standardiseringsorganisasjon (CEN) og Den

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 170 av 30.6.2009, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 127/2012 av 13. juli 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 63 av 8.11.2012, s. 7.
(1) EUT C 77 av 31.3.2009, s. 8.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 18. desember 2008 (ennå ikke offentliggjort i
EUT) og rådsbeslutning av 11. mai 2009.
(3) EFT L 187 av 16.7.1988, s. 1.
(4) EFT C 136 av 4.6.1985, s. 1.

(5)
(6)
(7)

EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37.
EFT L 11 av 15.1.2002, s. 4.
EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30.
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Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 768/2008/EF
av 9. juli 2008 om en felles ramme for markedsføring
av produkter(1) fastsetter felles prinsipper og referansebestemmelser for lovgivning basert på prinsippene
om en ny metode. For å sikre sammenheng med annen
sektorlovgivning om produkter bør visse bestemmelser
i dette direktiv tilpasses nevnte beslutning med mindre
særlige forhold i sektoren krever en annen løsning. Derfor
bør visse definisjoner, markedsdeltakernes generelle
forpliktelser, bestemmelsene om samsvarsformodning
og formelle innvendinger mot harmoniserte standarder,
reglene for CE‑merking, kravene til samsvarsvurderingsorganer og framgangsmåten for melding samt
bestemmelsene om framgangsmåtene som skal følges for
produkter som utgjør en risiko, tilpasses beslutningen.

7)

For at det skal være lettere for produsenter og nasjonale
myndigheter å anvende dette direktiv, bør direktivets
virkeområde klargjøres ved å supplere listen over
produkter som ikke er innenfor dets virkeområde, særlig
når det gjelder visse nye produkter som videospill og
tilleggsutstyr.

8)

Det bør fastsettes visse nye definisjoner som gjelder
særskilt for leketøysektoren, for å gjøre det lettere å forstå
og anvende dette direktiv ensartet.

9)

Leketøy som bringes i omsetning på fellesskapsmarkedet,
bør være i samsvar med relevant fellesskapsregelverk,
og markedsdeltakerne bør ut fra sin respektive rolle i
omsetningskjeden ha ansvar for at leketøyet oppfyller
kravene, slik at det sikres et høyt vernenivå for offentlige
interesser som helse og sikkerhet, forbrukervern og
miljøvern, og slik at det garanteres rettferdig konkurranse
på fellesskapsmarkedet.

10) Alle markedsdeltakere forventes å opptre ansvarlig og
i fullt samsvar med gjeldende lovfestede krav når de
bringer leketøy i omsetning eller gjør leketøy tilgjengelig
på markedet.
11) Alle markedsdeltakere som inngår i omsetnings- og
distribusjonskjeden, bør treffe egnede tiltak for å sikre
at det leketøyet de bringer i omsetning, under normale
og rimelig forutsigbare bruksvilkår ikke setter barns
sikkerhet og helse i fare, og at de gjør tilgjengelig på
markedet bare leketøy som er i samsvar med gjeldende
fellesskapsregelverk. I dette direktiv fastsettes en klar
fordeling av forpliktelsene som svarer til hver enkelt
aktørs rolle i omsetnings- og distribusjonsprosessen.
12) Ettersom visse oppgaver kan utføres bare av produsenten,
må det skilles klart mellom produsenten og senere ledd
i distribusjonskjeden. Det må også skilles klart mellom
importøren og distributøren, ettersom importøren
(1)

EUT L 218 av 13.8.2008, s. 82.
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innfører leketøy fra tredjestater til fellesskapsmarkedet.
Importøren må derfor sikre at dette leketøyet er i samsvar
med gjeldende fellesskapskrav.

13) Produsenten er med sin detaljerte kunnskap om
konstruksjons- og produksjonsprosessen den som best
kan gjennomføre den fullstendige framgangsmåten for
samsvarsvurdering av leketøy. Samsvarsvurderingen bør
derfor fortsatt utføres av produsenten alene.

14) Det må sikres at leketøy fra tredjestater som innføres
på fellesskapsmarkedet, oppfyller alle gjeldende
fellesskapskrav, særlig at produsentene har gjennomført
egnede framgangsmåter for vurdering av slikt leketøy.
Det bør derfor fastsettes at importørene skal sikre at det
leketøyet de bringer i omsetning, oppfyller gjeldende
krav, og at de ikke skal bringe i omsetning leketøy som
ikke oppfyller disse kravene, eller som utgjør en risiko.
Av samme grunn bør det også fastsettes at importørene
skal sikre at framgangsmåter for samsvarsvurdering
er blitt gjennomført, og at produktmerking og
dokumentasjon utarbeidet av produsentene er tilgjengelig
for tilsynsmyndighetene for kontroll.

15) Når distributøren gjør leketøy tilgjengelig på markedet
etter at det er brakt i omsetning av produsenten eller
importøren, bør distributøren utvise behørig aktsomhet
for å sikre at dennes håndtering av leketøyet ikke har
negativ innvirkning på leketøyets samsvar med kravene.
Både importører og distributører forventes å utvise
behørig aktsomhet med hensyn til gjeldende krav når de
bringer leketøy i omsetning eller gjør leketøy tilgjengelig
på markedet.

16) Når en importør bringer leketøy i omsetning, bør
vedkommende angi sitt navn og sin kontaktadresse
på leketøyet. Det bør kunne gis unntak for tilfeller der
leketøyets størrelse eller art ikke tillater slik merking.
Dette omfatter tilfeller der importøren vil måtte åpne
emballasjen for å påføre produktet navn og adresse.

17) Alle markedsdeltakere som bringer leketøy i omsetning
under eget navn eller varemerke, eller endrer leketøy på
en slik måte at oppfyllelsen av gjeldende krav kan bli
påvirket, bør anses for å være produsenten og bør overta
produsentens forpliktelser.

18) Distributørene og importørene er nær markedet og bør
derfor trekkes inn i de markedstilsynsoppgavene som
vedkommende nasjonale myndigheter utfører, og de
bør være rede til å delta aktivt ved å gi vedkommende
myndigheter alle nødvendige opplysninger om det berørte
leketøyet.
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19) Sikring av leketøys sporbarhet gjennom hele
omsetningskjeden bidrar til å gjøre markedstilsynet
enklere og mer effektivt. Et effektivt system for sporbarhet
gjør det lettere for markedstilsynsmyndighetene å
spore markedsdeltakere som har gjort leketøy som ikke
oppfyller kravene, tilgjengelige på markedet.

20) Noen av de grunnleggende sikkerhetskravene som
ble fastsatt i direktiv 88/378/EØF, bør ajourføres for å
tilpasse dem til den tekniske utviklingen som har skjedd
siden direktivet ble vedtatt. Særlig på området elektriske
egenskaper har den tekniske utviklingen gjort det mulig
å overskride grensen på 24 volt som er fastsatt i direktiv
88/378/EØF, og samtidig garantere sikker bruk av det
berørte leketøyet.

21) Det er også nødvendig å vedta nye grunnleggende
sikkerhetskrav. For å sikre et høyt vernenivå for barn mot
risikoer forårsaket av kjemiske stoffer i leketøy bør det
rettes særlig oppmerksomhet mot bruk av farlige stoffer,
særlig stoffer som er klassifisert som kreftframkallende,
arvestoffskadelige eller reproduksjonstoksiske (CMRstoffer), samt allergiframkallende stoffer og visse
metaller. Det er derfor særlig nødvendig å supplere og
ajourføre bestemmelsene om kjemiske stoffer i leketøy for
å angi at leketøy skal være i samsvar med det alminnelige
kjemikalieregelverket, særlig europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember
2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt
begrensninger for kjemikalier (REACH) og om opprettelse
av et europeisk kjemikaliebyrå(1). Disse bestemmelsene
bør imidlertid også tilpasses barns særlige behov,
ettersom barn er en sårbar forbrukergruppe. I samsvar
med gjeldende fellesskapsregelverk for klassifisering,
merking og emballering av stoffer og stoffblandinger bør
det derfor fastsettes nye begrensninger for CMR-stoffer
og duftstoffer i leketøy, på grunn av den særlige risikoen
disse stoffene kan utgjøre for menneskers helse. Det
er fastslått at nikkel i rustfritt stål er sikkert, og det bør
derfor gis mulighet for å bruke dette stoffet i leketøy.

22) De særlige grenseverdiene fastsatt i direktiv 88/378/EØF
for visse stoffer bør også ajourføres for å ta hensyn til
utviklingen i vitenskapelig kunnskap. Grenseverdiene for
arsen, kadmium, krom VI, bly, kvikksølv og organisk tinn,
som er særlig giftige og derfor ikke bør brukes bevisst i
de delene av leketøy som er tilgjengelige for barn, bør
( 1)

EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1.
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settes til halvparten av de nivåene som anses som sikre i
henhold til den relevante vitenskapskomiteens kriterier,
for å sikre at det bare vil forekomme spor som er forenlige
med god framstillingspraksis.

23) Leketøy eller deler av leketøy og deres emballasje som
med rimelighet kan forventes å komme i kontakt med
næringsmidler, bør være i samsvar med europaparlamentsog rådsforordning (EF) nr. 1935/2004 av 27. oktober
2004 om materialer og gjenstander beregnet på å komme
i kontakt med næringsmidler(2).

24) For å sikre tilstrekkelig vern med hensyn til leketøy
med høy eksponeringsgrad bør det være mulig å vedta
gjennomføringstiltak som fastsetter særlige grenseverdier
for kjemikalier brukt i leketøy som er beregnet på å
brukes av barn under 36 måneder, og i annet leketøy som
er beregnet på å puttes i munnen, idet det tas hensyn til
kravene i forordning (EF) nr. 1935/2004 og forskjellene
mellom leketøy og materialer som kommer i kontakt med
næringsmidler.

25) De alminnelige og særlige kravene til kjemikalier som
fastsettes i dette direktiv, bør ha som formål å verne barns
helse mot visse stoffer i leketøy, mens miljøproblemene
forbundet med leketøy behandles i tverrgående
miljøregelverk, nærmere bestemt europaparlamentsog rådsdirektiv 2002/95/EF av 27. januar 2003 om
avgrensing av bruk av visse farlege stoff i elektrisk og
elektronisk utstyr(3) og europaparlaments- og rådsdirektiv
2002/96/EF av 27. januar 2003 om avfall fra elektrisk og
elektronisk utstyr(4). Dessuten er miljøspørsmål om avfall
regulert av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/12/
EF av 5. april 2006(5), miljøspørsmål om emballasje
og emballasjeavfall er regulert av europaparlamentsog rådsdirektiv 94/62/EF av 20. desember 1994(6), og
miljøspørsmål om batterier og akkumulatorer og avfall
fra slike er regulert av europaparlaments- og rådsdirektiv
2006/66/EF av 6. september 2006(7).

26) Systemet som opprettes ved dette direktiv, bør også
oppmuntre til og, i visse tilfeller, sikre at farlige stoffer
og materialer som brukes i leketøy, erstattes med mindre
farlige stoffer og teknologier når det foreligger egnede
alternativer som er økonomisk og teknisk gjennomførbare.
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

EUT L 338 av 13.11.2004, s. 4.
EUT L 37 av 13.2.2003, s. 19.
EUT L 37 av 13.2.2003, s. 24.
EUT L 114 av 27.4.2006, s. 9.
EFT L 365 av 31.12.1994, s. 10.
EUT L 266 av 26.9.2006, s. 1.
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27) For å verne barn mot risikoen for å få hørselsskader
som følge av leketøy som avgir lyd, bør det fastsettes
strengere og mer omfattende standarder som begrenser
maksimumsverdiene for både impulsstøy og vedvarende
støy fra slikt leketøy. Det må derfor fastsettes et nytt
grunnleggende sikkerhetskrav når det gjelder lyden fra
slikt leketøy.
28) I tråd med føre-var-prinsippet bør det fastsettes særlige
sikkerhetskrav for å forebygge den særlige faren
som leketøy i næringsmidler kan utgjøre, ettersom
kombinasjonen av leketøy og næringsmidler kan føre til
en kvelningsfare som er atskilt fra de risikoene som selve
leketøyet utgjør, og som derfor ikke er omfattet av noe
spesifikt tiltak på fellesskapsplan.
29) Ettersom det kan finnes eller bli utviklet leketøy
som medfører farer som ikke er omfattet av et særlig
sikkerhetskrav i dette direktiv, må det fastsettes et
generelt sikkerhetskrav som rettslig grunnlag for å treffe
tiltak med hensyn til slikt leketøy. I slike tilfeller bør
sikkerhetskravene til leketøy fastsettes på grunnlag av den
tiltenkte bruken, idet det tas hensyn til forventet bruk og
barns atferd, ettersom barn vanligvis ikke viser like stor
aktsomhet som gjennomsnittet av voksne forbrukere. Når
en fare ikke kan reduseres tilstrekkelig ved konstruksjon
eller beskyttelsestiltak, kan den gjenværende risikoen
reduseres ved at det gis produktopplysninger til
barnas foresatte, idet det tas hensyn til deres evne til
å håndtere den gjenværende risikoen. I henhold til
anerkjente metoder for risikovurdering er det ikke
hensiktsmessig å bruke opplysninger til barnas foresatte
eller fravær av kjente ulykkestilfeller som erstatning for
konstruksjonsforbedringer.
30) For å fremme sikre bruksvilkår for leketøy ytterligere er
det nødvendig å supplere bestemmelsene om de advarslene
som skal følge leketøyet. For å hindre at advarsler
misbrukes for å omgå de gjeldende sikkerhetskravene,
noe som har forekommet særlig i forbindelse med
advarselen om at leketøyet ikke er egnet for barn under
36 måneder, må det fastsettes uttrykkelig at advarsler for
visse kategorier av leketøy ikke kan brukes dersom de
strider mot leketøyets tiltenkte bruk.
31) CE-merkingen som viser at leketøy oppfyller kravene,
er det synlige resultatet av en hel prosess som omfatter
samsvarsvurdering i vid forstand. Allmenne prinsipper
for CE-merking er fastsatt i forordning (EF) nr. 765/2008.
Regler for påføring av CE-merking bør fastsettes i dette
direktiv.
32) Det er avgjørende å gjøre det klart for både produsentene
og brukerne at produsenten ved å påføre leketøyet CEmerkingen erklærer at leketøyet oppfyller alle gjeldende
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krav, og at produsenten påtar seg det fulle ansvaret for
dette.

33) CE-merkingen bør være den eneste samsvarsmerkingen
som angir at leketøyet er i samsvar med Fellesskapets
harmoniseringsregelverk. Det kan imidlertid brukes andre
former for merking, forutsatt at den bidrar til å forbedre
forbrukervernet og ikke er omfattet av Fellesskapets
harmoniseringsregelverk.

34) Det bør fastsettes regler for påføringen av CE-merkingen
som sikrer at merkingen er tilstrekkelig synlig og dermed
letter markedstilsynet med leketøy.

35) For å sikre samsvar med de grunnleggende sikkerhetskravene bør det fastsettes egnede framgangsmåter for
samsvarsvurdering som produsenten skal følge. For å
komplettere produsentens rettslige forpliktelser, som har
til formål å sikre at leketøy oppfyller sikkerhetskravene,
bør det i dette direktiv fastsettes en uttrykkelig forpliktelse
til å foreta en analyse av de ulike farene leketøyet kan
medføre, og en vurdering av den mulige eksponeringen
for disse farene, som for kjemikalier omfatter en
vurdering av sannsynligheten for at leketøyet inneholder
forbudte stoffer eller stoffer underlagt begrensninger,
og produsentene bør ha plikt til å oppbevare denne
sikkerhetsvurderingen i den tekniske dokumentasjonen,
slik at markedstilsynsmyndighetene kan utføre sine
oppgaver effektivt. Intern produksjonskontroll der
produsenten selv har ansvar for samsvarsvurderingen har
vist seg å være tilstrekkelig i tilfeller der produsenten har
fulgt harmoniserte standarder som det er offentliggjort
henvisninger til i Den europeiske unions tidende, og
som omfatter alle sikkerhetskrav til leketøyet. I tilfeller
der det ikke foreligger slike harmoniserte standarder, bør
leketøyet framlegges til kontroll hos tredjemann, i dette
tilfellet EF-typeprøving. Det samme bør gjelde dersom
en eller flere slike standarder er offentliggjort med en
begrensning i Den europeiske unions tidende, eller dersom
produsenten ikke har fulgt eller bare delvis har fulgt slike
standarder. Produsenten bør framlegge leketøyet for
EF-typeprøving i de tilfellene der produsenten anser at
leketøyets art, utforming, konstruksjon eller formål gjør
det nødvendig med kontroll hos tredjemann.

36) Ettersom det er nødvendig å sikre et ensartet høyt
ytelsesnivå i hele Fellesskapet hos organer som utfører
samsvarsvurdering av leketøy, og ettersom alle slike
organer bør utføre sine oppgaver på samme nivå og
under rettferdige konkurransevilkår, bør det fastsettes
obligatoriske krav til samsvarsvurderingsorganer
som ønsker å bli meldt for å kunne yte samsvarsvurderingstjenester i henhold til dette direktiv.
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37) For å sikre et ensartet kvalitetsnivå ved samsvarsvurderingen av leketøy er det nødvendig ikke bare å
konsolidere kravene som må oppfylles av samsvarsvurderingsorganer som ønsker å bli meldt, men samtidig
også å fastsette krav som må oppfylles av meldermyndigheter og andre organer som deltar i vurderingen,
meldingen og tilsynet med meldte organer.

38) Når de tilgjengelige vitenskapelige bevisene ikke er
tilstrekkelige til at det kan foretas en korrekt risikovurdering, bør medlemsstatene, når de treffer tiltak i
henhold til dette direktiv, anvende føre-var-prinsippet,
som er et fellesskapsrettslig prinsipp som blant annet er
skissert i Kommisjonens uttalelse av 2. februar 2000,
idet det bør tas behørig hensyn til de øvrige reglene og
prinsippene i dette direktiv, så som fritt varebytte og
samsvarsformodning.

39) Forordning (EF) nr. 765/2008 utfyller og styrker den
eksisterende rammen for markedstilsyn med produkter
som omfattes av Fellesskapets harmoniseringsregelverk,
herunder leketøy. Medlemsstatene bør derfor
organisere og utføre markedstilsyn med leketøy i
samsvar med den forordningen. I henhold til samme
forordning skal anvendelsen av den ikke hindre at
markedstilsynsmyndighetene treffer mer spesifikke
markedstilsynstiltak som fastsatt i direktiv 2001/95/EF.
Dessuten bør det fastsettes særskilte tiltak i dette direktiv
med hensyn til en markedstilsynsmyndighets mulighet
til å be om opplysninger fra og gi instruksjoner til et
meldt organ, for å gi markedstilsynsmyndighetene bedre
muligheter til å gripe inn i forbindelse med leketøy som
er omfattet av et EF‑typeprøvingssertifikat.

40) Direktiv
88/378/EØF
inneholder
allerede
en
framgangsmåte ved beslutninger om beskyttelsestiltak som
gir Kommisjonen mulighet til å undersøke berettigelsen
av et tiltak som en medlemsstat har truffet mot leketøy
den anser ikke å være i samsvar med regelverket. For
å øke åpenheten og redusere saksbehandlingstiden må
den eksisterende framgangsmåten ved beslutninger om
beskyttelsestiltak forbedres for å gjøre den mer effektiv og
for å utnytte sakkunnskapen som finnes i medlemsstatene.

41) Den eksisterende ordningen bør utfylles med en
framgangsmåte som gjør det mulig for berørte parter å
bli underrettet om tiltak som er iverksatt med hensyn
til leketøy som utgjør en risiko for menneskers helse
og sikkerhet, eller andre forhold som gjelder vern av
offentlige interesser. Systemet bør også gjøre det mulig
for markedstilsynsmyndighetene, i samarbeid med de
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berørte markedsdeltakerne, å gripe inn på et tidligere
stadium med hensyn til slikt leketøy.

42) Dersom medlemsstatene og Kommisjonen er enige om at
et tiltak truffet av en medlemsstat er berettiget, bør det
ikke kreves ytterligere innblanding fra Kommisjonen.

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

44) Kommisjonen bør særlig gis fullmakt til å tilpasse kravene
til kjemiske egenskaper i visse klart avgrensede tilfeller og
i bestemte tilfeller til å gi unntak fra forbudet mot CMRstoffer, samt til å tilpasse ordlyden i de særlige advarslene
for visse kategorier av leketøy. Ettersom disse tiltakene er
allmenne og har som formål å endre ikke-grunnleggende
bestemmelser i dette direktiv, blant annet ved 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.

45) Rådsdirektiv 85/374/EØF av 25. juli 1985 om
tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om
produktansvar(2) gjelder blant annet for leketøy som ikke
er i samsvar med Fellesskapets harmoniseringsregelverk.
Produsenter og importører som har brakt leketøy som
ikke oppfyller kravene, i omsetning i Fellesskapet, er
ansvarlige for skader i henhold til nevnte direktiv.

46) Medlemsstatene bør fastsette sanksjoner ved overtredelser
av dette direktiv. Sanksjonene skal være virkningsfulle,
stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende.

47) For å gi leketøyprodusenter og andre markedsdeltakere
tilstrekkelig tid til å tilpasse seg kravene i dette direktiv
må det fastsettes en overgangsperiode på to år etter at
dette direktiv har trådt i kraft, da leketøy som er i samsvar
med direktiv 88/378/EØF, kan bringes i omsetning. Når
det gjelder kjemiske krav, bør denne perioden settes til
fire år, slik at det blir mulig å utvikle de harmoniserte
standardene som er nødvendige for å oppfylledisse
kravene.
(1)
(2)

EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
EFT L 210 av 7.8.1985, s. 29.
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48) Ettersom målet for dette direktiv, som er å sikre et høyt
sikkerhetsnivå for leketøy med henblikk på å sikre barns
helse og sikkerhet og samtidig garantere at det indre marked
fungerer ved å fastsette harmoniserte sikkerhetskrav
for leketøy og minstekrav for markedstilsyn, ikke kan
nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på
grunn av tiltakets omfang og virkninger bedre kan nås på
fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar
med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel
5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i
nevnte artikkel går dette direktiv ikke lenger enn det som
er nødvendig for å nå dette målet —
VEDTATT DETTE DIREKTIV:
KAPITTEL I
GENERELLE BESTEMMELSER
Artikkel 1
Formål
Dette direktiv fastsetter sikkerhetskravene til leketøy og
reglene for fritt varebytte for leketøy i Fellesskapet.
Artikkel 2
Virkeområde
1. Dette direktiv får anvendelse på produkter som,
utelukkende eller ikke, er konstruert for eller beregnet på å
brukes av barn under 14 år under lek (heretter kalt «leketøy»).

17.11.2016

i forbindelse med kommersiell virksomhet, mot betaling
eller vederlagsfritt,
2. «bringe i omsetning» gjøre leketøy tilgjengelig på fellesskapsmarkedet for første gang,
3. «produsent» enhver fysisk eller juridisk person som
produserer leketøy, eller som får leketøy konstruert eller
produsert, og som markedsfører leketøyet under sitt navn
eller varemerke,
4. «representant» enhver fysisk eller juridisk person etablert i
Fellesskapet som har fått skriftlig fullmakt fra en produsent
til å opptre på dennes vegne i forbindelse med nærmere
angitte oppgaver,
5. «importør» enhver fysisk eller juridisk person etablert
i Fellesskapet som bringer leketøy fra en tredjestat i
omsetning i Fellesskapet,
6. «distributør» enhver fysisk eller juridisk person i
omsetningskjeden, utenom produsenten eller importøren,
som gjør leketøy tilgjengelig på markedet,
7. «markedsdeltakere»
produsenten,
importøren og distributøren,

representanten,

8. «harmonisert standard» en standard vedtatt av et av de
europeiske standardiseringsorganene oppført i vedlegg
I til direktiv 98/34/EF på grunnlag av en anmodning fra
Kommisjonen i samsvar med artikkel 6 i nevnte direktiv,

Produktene oppført i vedlegg I skal ikke betraktes som leketøy
i henhold til dette direktiv.

9. «Fellesskapets harmoniseringsregelverk» alt fellesskapsregelverk som harmoniserer vilkårene for markedsføring
av produkter,

2.

10. «akkreditering» det samme som i forordning (EF) nr.
765/2008,

Dette direktiv får ikke anvendelse på følgende leketøy:

a) lekeplassutstyr beregnet på offentlig bruk,

11. «samsvarsvurdering» en prosess for å fastslå om nærmere
angitte krav til leketøy er oppfylt,

b) spilleautomater, med eller uten myntinnkast, beregnet på
offentlig bruk,

12. «samsvarsvurderingsorgan» et organ som utøver samsvarsvurderingsvirksomhet, herunder kalibrering, prøving,
sertifisering og inspeksjon,

c) lekekjøretøyer med forbrenningsmotor,
d) lekedampmaskiner og
e) spretterter og slynger.
Artikkel 3
Definisjoner
I dette direktiv menes med:
1. «gjøre tilgjengelig på markedet» enhver levering av leketøy
for distribusjon, forbruk eller bruk på fellesskapsmarkedet

13. «tilbakekalling» ethvert tiltak med sikte på tilbakelevering
av leketøy som allerede er gjort tilgjengelig for
sluttbrukeren,
14. «tilbaketrekking» ethvert tiltak med sikte på å hindre
at leketøy i omsetningskjeden blir gjort tilgjengelig på
markedet,
15. «markedstilsyn» den virksomheten som utøves, og de
tiltakene som treffes av offentlige myndigheter for å
sikre at leketøy oppfyller gjeldende krav i Fellesskapets
harmoniseringsregelverk, og ikke setter helsen, sikkerheten
eller andre forhold vedrørende vern av offentlige interesser
i fare,
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16. «CE‑merking» merking der produsenten angir at
leketøyet oppfyller gjeldende krav fastsatt i Fellesskapets
harmoniseringsregelverk for slik merking,
17. «funksjonelt produkt» et produkt som fungerer og brukes på
samme måte som et produkt, apparat eller anlegg beregnet
på å brukes av voksne, og som kan være en skalamodell av
et slikt produkt, apparat eller anlegg,
18. «funksjonelt leketøy» leketøy som fungerer og brukes på
samme måte som et produkt, apparat eller anlegg beregnet
på å brukes av voksne, og som kan være en skalamodell av
et slikt produkt, apparat eller anlegg,
19. «vannleketøy» leketøy som er beregnet på å brukes på
grunt vann, og som kan holde et barn flytende eller støtte
det i vannet,
20. «konstruksjonshastighet» representativ mulig driftshastighet som er bestemt av leketøyets konstruksjon,
21. «aktivitetsleketøy» leketøy til privat bruk som har en
støttekonstruksjon som står fast mens aktiviteten pågår, og
som er beregnet på at barn skal bruke det til å klatre, hoppe,
huske, rutsje, gynge, snurre, krype, åle eller drive med en
kombinasjon av disse aktivitetene,
22. «kjemisk leketøy» leketøy som er beregnet på direkte
håndtering av kjemiske stoffer og stoffblandinger, og som
brukes på en måte som egner seg for barn i en bestemt
aldersgruppe og under tilsyn av voksne,
23. «luktesansspill» leketøy som har til formål å hjelpe barn å
lære seg å gjenkjenne ulike lukter eller aromaer,
24. «kosmetikksett» leketøy som har til formål å hjelpe barn
å lære seg å framstille produkter som duftstoffer, såpe,
kremer, sjampo, badeskum, leppeglans, leppestift, annen
sminke, tannkrem og hårbalsam,
25. «smakssansspill» leketøy som har til formål å la barn
framstille søtsaker eller matretter, og som innebærer bruk
av næringsmiddelingredienser som søtstoffer, væsker,
pulvere og aromaer,
26. «skade» fysisk skade eller enhver annen helseskade,
herunder langtidsskadevirkninger,
27. «fare» en mulig kilde til skade,
28. «risiko» sannsynligheten for at det skal oppstå en fare som
forårsaker skade, og skadens alvorlighetsgrad,
29. «beregnet på å brukes av» at en forelder eller foresatt på
grunnlag av leketøyets funksjon, størrelse og egenskaper
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med rimelighet skal kunne anta at det er beregnet på å
brukes av barn i den angitte aldersgruppen.
KAPITTEL II
MARKEDSDELTAKERNES FORPLIKTELSER
Artikkel 4
Produsentenes forpliktelser
1. Når produsentene bringer sitt leketøy i omsetning, skal de
sikre at det er konstruert og produsert i samsvar med kravene i
artikkel 10 og vedlegg II.
2. Produsentene skal i samsvar med artikkel 21 utarbeide
den tekniske dokumentasjonen som kreves, og gjennomføre
eller få gjennomført den gjeldende framgangsmåten for
samsvarsvurdering i samsvar med artikkel 19.
Når det ved denne framgangsmåten er påvist at leketøyet er i
samsvar med gjeldende krav, skal produsentene utarbeide en
EF-samsvarserklæring som omhandlet i artikkel 15, og påføre
CE-merkingen som fastsatt i artikkel 17 nr. 1.
3. Produsentene
skal
oppbevare
den
tekniske
dokumentasjonen og EF-samsvarserklæringen i ti år etter at
leketøyet er brakt i omsetning.
4. Produsentene skal påse at det finnes framgangsmåter for å
sikre fortsatt samsvar ved serieproduksjon. Det skal tas behørig
hensyn til endringer i leketøyets konstruksjon eller egenskaper
samt endringer i de harmoniserte standardene det er vist til i
samsvarserklæringen for leketøyet.
Når det anses hensiktsmessig med hensyn til den risikoen som
er forbundet med leketøyet, skal produsentene, for å verne
forbrukernes helse og sikkerhet, ta stikkprøver av markedsførte
leketøy, undersøke og om nødvendig føre et register over
klager, leketøy som ikke oppfyller kravene, og tilbakekallinger
av leketøy, samt holde distributører underrettet om all slik
overvåking.
5. Produsentene skal påse at deres leketøy har et type‑, parti‑
eller serienummer eller et annet element som gjør det mulig å
identifisere det, eller, dersom leketøyets størrelse eller art ikke
tillater dette, at nødvendige opplysninger gis på emballasjen
eller i et dokument som følger med leketøyet.
6. Produsentene skal angi navn, firma eller registrert
varemerke og kontaktadresse på leketøyet eller, dersom
dette ikke er mulig, på emballasjen eller i et dokument som
følger med leketøyet. Adressen skal angi et enkelt sted der
produsenten kan kontaktes.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 64/82

7. Produsentene skal påse at leketøyet følges av instruksjoner
og sikkerhetsinformasjon på et eller flere språk som forbrukerne
lett kan forstå, slik det er fastsatt av vedkommende medlemsstat.
8. Produsenter som anser eller har grunn til å tro at leketøy
som de har brakt i omsetning, ikke er i samsvar med Fellesskapets
gjeldende harmoniseringsregelverk, skal umiddelbart treffe
de korrigerende tiltakene som er nødvendige for å bringe
leketøyet i samsvar med regelverket, eller om nødvendig trekke
det tilbake eller tilbakekalle det. Dersom leketøyet utgjør en
risiko, skal produsentene dessuten umiddelbart underrette
vedkommende nasjonale myndigheter i de medlemsstatene
der de har gjort leketøyet tilgjengelig på markedet, om dette,
og gi nærmere opplysninger særlig om leketøyets manglende
samsvar og eventuelle korrigerende tiltak som er truffet.
9. Produsentene skal på begrunnet anmodning fra
vedkommende nasjonale myndighet gi denne all informasjon
og dokumentasjon som er nødvendig for å påvise leketøyets
samsvar, på et språk som myndigheten lett kan forstå. De skal
på anmodning fra myndigheten samarbeide med denne om
eventuelle tiltak som treffes for å fjerne risikoene forbundet
med leketøy de har brakt i omsetning.
Artikkel 5
Representanter
1. En produsent kan med en skriftlig fullmakt oppnevne en
representant.
2. Forpliktelsene fastsatt i artikkel 4 nr. 1 og utarbeidingen
av teknisk dokumentasjon skal ikke utgjøre en del av
representantens fullmakt.
3. En representant skal utføre de oppgavene som er angitt
i fullmakten fra produsenten. Fullmakten skal minst gi
representanten mulighet til å
a) oppbevare EF-samsvarserklæringen og den tekniske
dokumentasjonen og stille den til rådighet for de nasjonale
markedstilsynsmyndighetene i ti år etter at leketøyet er
brakt i omsetning,
b) på begrunnet anmodning fra vedkommende nasjonale
myndighet gi denne all informasjon og dokumentasjon
som er nødvendig for å påvise leketøyets samsvar med
regelverket,
c) på anmodning fra vedkommende nasjonale myndigheter
samarbeide med disse om alle tiltak som treffes for å
fjerne risikoene forbundet med leketøy som omfattes av
fullmakten.
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Artikkel 6
Importørenes forpliktelser
1. Importørene skal bringe bare leketøy som er i samsvar
med regelverket, i omsetning i Fellesskapet.
2. Før importørene bringer leketøy i omsetning, skal de påse
at produsenten har gjennomført den egnede framgangsmåten
for samsvarsvurdering.
De skal påse at produsenten har utarbeidet den tekniske
dokumentasjonen, at leketøyet er påført den nødvendige
samsvarsmerkingen og følges av de nødvendige dokumentene,
og at produsenten har oppfylt kravene i artikkel 4 nr. 5 og 6.
Dersom en importør anser eller har grunn til å tro at leketøy
ikke er i samsvar med kravene i artikkel 10 og vedlegg II,
skal denne ikke bringe leketøyet i omsetning før det er brakt
i samsvar med gjeldende krav. Dersom leketøyet utgjør en
risiko, skal importøren dessuten underrette produsenten og
markedstilsynsmyndighetene om dette.
3. Importørene skal angi navn, firma eller registrert
varemerke og kontaktadresse på leketøyet eller, dersom dette
ikke er mulig, på emballasjen eller i et dokument som følger
med leketøyet.
4. Importørene skal påse at leketøyet følges av instruksjoner
og sikkerhetsinformasjon på et eller flere språk som forbrukerne
lett kan forstå, slik det er fastsatt av vedkommende medlemsstat.
5. Importørene skal så lenge de har ansvar for et leketøy,
sikre at lagrings- eller transportvilkårene ikke setter leketøyets
samsvar med kravene i artikkel 10 og vedlegg II i fare.
6. Når det anses som hensiktsmessig med hensyn til den
risikoen som er forbundet med leketøy, skal importørene,
for å verne forbrukernes helse og sikkerhet, ta stikkprøver
av markedsførte leketøy, undersøke og om nødvendig føre
et register over klager, leketøy som ikke oppfyller kravene,
og tilbakekallinger av leketøy, samt holde distributørene
underrettet om slik overvåking.
7. Importører som anser eller har grunn til å tro at leketøy som
de har brakt i omsetning, ikke er i samsvar med Fellesskapets
gjeldende harmoniseringsregelverk, skal umiddelbart treffe
de korrigerende tiltakene som er nødvendige for å bringe
leketøyet i samsvar med regelverket, eller om nødvendig trekke
det tilbake eller tilbakekalle det. Dersom leketøyet utgjør en
risiko, skal importørene dessuten umiddelbart underrette
vedkommende nasjonale myndigheter i de medlemsstatene
der de har gjort leketøyet tilgjengelig på markedet, om dette,
og gi nærmere opplysninger særlig om leketøyets manglende
samsvar og eventuelle korrigerende tiltak som er truffet.
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8. Importørene skal i ti år etter at leketøyet er brakt i
omsetning oppbevare en kopi av EF-samsvarserklæringen og
stille den til rådighet for markedstilsynsmyndighetene, samt
påse at den tekniske dokumentasjonen på anmodning kan
gjøres tilgjengelig for disse myndighetene.
9. Importørene skal på begrunnet anmodning fra
vedkommende nasjonale myndighet gi denne all informasjon
og dokumentasjon som er nødvendig for å påvise leketøyets
samsvar med regelverket, på et språk som myndigheten lett kan
forstå. De skal på anmodning fra nevnte myndighet samarbeide
med denne om eventuelle tiltak som er truffet for å fjerne
risikoene forbundet med leketøy som de har brakt i omsetning.
Artikkel 7
Distributørenes forpliktelser
1. Når distributørene gjør leketøy tilgjengelig på markedet,
skal de utvise behørig aktsomhet med hensyn til gjeldende
krav.
2. Før distributørene gjør leketøy tilgjengelig på markedet,
skal de kontrollere at leketøyet er påført den nødvendige
samsvarsmerkingen, at det følges av de nødvendige
dokumentene og av instruksjoner og sikkerhetsinformasjon på
et språk som lett kan forstås av forbrukerne i den medlemsstaten
der leketøyet skal gjøres tilgjengelig på markedet, samt at
produsenten og importøren har oppfylt kravene i artikkel 4 nr. 5
og 6 og i artikkel 6 nr. 3.
Dersom en distributør anser eller har grunn til å tro at leketøy
ikke er i samsvar med kravene i artikkel 10 og vedlegg II, skal
denne ikke gjøre leketøyet tilgjengelig på markedet før det er
brakt i samsvar med gjeldende krav. Dersom leketøyet utgjør
en risiko, skal distributøren dessuten underrette produsenten
eller importøren samt markedstilsynsmyndighetene om dette.
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samsvar med regelverket. De skal på anmodning fra
myndigheten samarbeide med denne om eventuelle tiltak som
treffes for å fjerne risikoene forbundet med leketøy de har gjort
tilgjengelig på markedet.
Artikkel 8
Tilfeller der produsentenes forpliktelser gjelder for
importører og distributører
En importør eller distributør skal anses som produsent i dette
direktiv og skal være underlagt produsentens forpliktelser
i henhold til artikkel 4 når vedkommende importør eller
distributør bringer leketøy i omsetning under eget navn
eller varemerke eller endrer leketøy som allerede er brakt
i omsetning, på en slik måte at det kan påvirke leketøyets
samsvar med gjeldende krav.
Artikkel 9
Markedsdeltakernes identifikasjon
Markedsdeltakerne skal på anmodning identifisere følgende for
markedstilsynsmyndighetene:
a) alle markedsdeltakere som har levert leketøy til dem,
b) alle markedsdeltakere som de har levert leketøy til.
Produsentene skal kunne framlegge opplysningene nevnt i
første ledd i ti år etter at leketøyet er brakt i omsetning, og andre
markedsdeltakere skal kunne framlegge disse opplysningene i
ti år etter at de har fått leketøyet levert.
KAPITTEL III
SAMSVAR FOR LEKETØY

3. Distributørene skal så lenge de har ansvar for leketøyet,
sikre at lagrings- eller transportvilkårene ikke setter leketøyets
samsvar med kravene i artikkel 10 og vedlegg II i fare.
4. Distributører som anser eller har grunn til å tro at leketøy
som de har gjort tilgjengelig på markedet, ikke er i samsvar
med Fellesskapets gjeldende harmoniseringsregelverk, skal
påse at nødvendige korrigerende tiltak blir truffet for å bringe
leketøyet i samsvar med regelverket eller om nødvendig for å
trekke det tilbake eller tilbakekalle det. Dersom leketøyet utgjør
en risiko, skal distributørene dessuten umiddelbart underrette
vedkommende nasjonale myndigheter i de medlemsstatene
der de har gjort leketøyet tilgjengelig på markedet, om dette,
og gi nærmere opplysninger særlig om leketøyets manglende
samsvar og eventuelle korrigerende tiltak som er truffet.
5. Distributørene skal på begrunnet anmodning fra
vedkommende nasjonale myndighet gi denne all informasjon
og dokumentasjon som er nødvendig for å påvise leketøyets

Artikkel 10
Grunnleggende sikkerhetskrav
1. Medlemsstatene skal treffe alle tiltak som er nødvendige
for å sikre at leketøy bare kan bringes i omsetning dersom de
oppfyller de grunnleggende sikkerhetskravene, som består
av de alminnelige sikkerhetskravene i nr. 2 og de særlige
sikkerhetskravene i vedlegg II.
2. Leketøyet, herunder de kjemikaliene det inneholder, skal
ikke sette brukernes eller andre personers sikkerhet eller helse
i fare når det brukes for det tiltenkte formålet eller på en måte
som kan forutses, idet det tas hensyn til barns atferd.
Det skal tas hensyn til brukernes og eventuelt deres foresattes
evne til å håndtere leketøyet, særlig når det gjelder leketøy
beregnet på å brukes av barn under 36 måneder eller av andre
nærmere angitte aldersgrupper.
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Etiketter som er påført i samsvar med artikkel 11 nr. 2, og
bruksanvisninger som følger leketøyet, skal gjøre brukerne
eller deres foresatte oppmerksom på de farene og risikoene for
skade som er forbundet med bruken av leketøyet, samt hvordan
slike farer og risikoer kan unngås.
3. Leketøy som bringes i omsetning, skal oppfylle de
grunnleggende sikkerhetskravene i hele leketøyets forventede
og normale brukstid.
Artikkel 11
Advarsler
1. Dersom det er nødvendig for sikker bruk, skal advarslene
som utarbeides i henhold til artikkel 10 nr. 2, angi egnede
brukerbegrensninger i samsvar med vedlegg V del A.
For de kategoriene av leketøy som er oppført i vedlegg V del
B, skal advarslene fastsatt der brukes. Advarslene fastsatt i
vedlegg V del B nr. 2-10 skal brukes med den angitte ordlyden.
Leketøy skal ikke påføres en eller flere av de særlige advarslene
fastsatt i vedlegg V del B dersom de står i strid med leketøyets
tiltenkte bruk slik den framgår av leketøyets funksjon, størrelse
og egenskaper.
2. Produsenten skal angi advarslene på en klart synlig,
lett leselig, lett forståelig og presis måte på leketøyet, på en
etikett eller på emballasjen, og eventuelt i bruksanvisningen
som følger med leketøyet. For små leketøy som selges uten
emballasje, skal egnede advarsler være påført selve leketøyet.
Advarslene skal innledes med ordet «Advarsel».
Advarsler som er avgjørende for beslutningen om å kjøpe
leketøyet, for eksempel slike som angir laveste eller høyeste
alder for brukerne, og andre relevante advarsler fastsatt i
vedlegg V, skal være påført emballasjen eller på annen måte
være klart synlige for forbrukeren før kjøpet, også når kjøpet
foretas via Internett.
3. I samsvar med artikkel 4 nr. 7 kan en medlemsstat på sitt
territorium fastsette at disse advarslene og sikkerhetsinstruksene
skal skrives på et eller flere språk som forbrukerne lett kan
forstå, som fastsettes av medlemsstaten.
Artikkel 12
Fritt varebytte
Medlemsstatene skal ikke hindre at leketøy som er i samsvar
med dette direktiv, gjøres tilgjengelig på markedet på sitt
territorium.
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Artikkel 13
Samsvarsformodning
Leketøy som er i samsvar med harmoniserte standarder eller
deler av slike som det er offentliggjort henvisninger til i Den
europeiske unions tidende, skal formodes å være i samsvar med
kravene som omfattes av disse standardene eller deler av dem,
som fastsatt i artikkel 10 og vedlegg II.
Artikkel 14
Formell innvending mot en harmonisert standard
1. Når en medlemsstat eller Kommisjonen anser at en
harmonisert standard ikke fullt ut oppfyller de kravene den
omfatter og som er fastsatt i artikkel 10 og vedlegg II, skal
Kommisjonen eller vedkommende medlemsstat bringe saken
inn for komiteen nedsatt i henhold til artikkel 5 i direktiv 98/34/
EF og der framføre sine argumenter. Komiteen skal, etter
samråd med relevante europeiske standardiseringsorganer,
umiddelbart avgi sin uttalelse.
2. På bakgrunn av komiteens uttalelse skal Kommisjonen
bestemme seg for å offentliggjøre, ikke offentliggjøre,
offentliggjøre med begrensning, opprettholde, opprettholde
med begrensning eller trekke tilbake henvisningene til den
aktuelle harmoniserte standarden i Den europeiske unions
tidende.
3. Kommisjonen skal underrette det berørte europeiske
standardiseringsorganet og om nødvendig anmode om en
revisjon av de aktuelle harmoniserte standardene.
Artikkel 15
EF‑samsvarserklæring
1. EF‑samsvarserklæringen skal fastslå at det er påvist at
kravene i artikkel 10 og vedlegg II er oppfylt.
2. EF-samsvarserklæringen
skal
minst
inneholde
elementene angitt i vedlegg III til dette direktiv og de relevante
modulene fastsatt i vedlegg II til beslutning nr. 768/2008/EF,
og skal ajourføres løpende. Den skal utarbeides i henhold til
modellen i vedlegg III til dette direktiv. Den skal oversettes til
det språket eller de språkene som kreves av den medlemsstaten
der leketøyet bringes i omsetning eller gjøres tilgjengelig på
markedet.
3. Ved å utarbeide EF‑samsvarserklæringen skal produsenten
påta seg ansvaret for at leketøyet er i samsvar med regelverket.
Artikkel 16
Allmenne prinsipper for CE‑merkingen
1. Leketøy som gjøres tilgjengelig på markedet, skal være
påført CE-merking.
2. CE‑merkingen skal være underlagt de allmenne
prinsippene i artikkel 30 i forordning (EF) nr. 765/2008.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

17.11.2016

3. Medlemsstatene skal forutsette at leketøy påført CEmerking er i samsvar med dette direktiv.
4. Leketøy som ikke har CE-merking, eller som på annen
måte ikke er i samsvar med dette direktiv, kan vises fram og
brukes på messer og utstillinger, forutsatt at det er tydelig angitt
at leketøyet ikke er i samsvar med dette direktiv, og at det ikke
vil bli gjort tilgjengelig i Fellesskapet før det er brakt i samsvar.
Artikkel 17
Regler og vilkår for påføring av CE‑merking
1. CE-merkingen skal påføres selve leketøyet, en etikett eller
emballasjen slik at den er synlig, lett leselig og ikke kan fjernes.
For små leketøy og leketøy som består av små deler, kan CEmerkingen alternativt påføres en etikett eller en medfølgende
brosjyre. Dersom dette ikke er teknisk mulig for leketøy
som selges i utstillingsesker, og forutsatt at utstillingsesken
opprinnelig ble brukt som emballasje for leketøyet, kan CEmerkingen påføres utstillingsesken.
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3. Leketøyet skal underkastes EF-typeprøvingen fastsatt i
artikkel 20 og framgangsmåten for vurdering av typesamsvar
fastsatt i modul C i vedlegg II til beslutning nr. 768/2008/EF i
følgende tilfeller:
a) Når det ikke finnes harmoniserte standarder som det er
offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions
tidende, og som omfatter alle relevante sikkerhetskrav til
leketøyet.
b) Når det finnes harmoniserte standarder som nevnt i bokstav
a), men produsenten ikke har anvendt dem eller bare delvis
har anvendt dem.
c) Når en eller flere av de harmoniserte standardene nevnt i
bokstav a) er offentliggjort med en begrensning.
d) Når produsenten anser at leketøyets art, utforming,
konstruksjon eller formål gjør det nødvendig med kontroll
hos tredjemann.
Artikkel 20

Dersom CE-merkingen ikke er synlig gjennom en eventuell
emballasje, skal den som et minimum være påført emballasjen.

EF-typeprøving

2. CE‑merkingen skal påføres før leketøyet bringes i
omsetning. Den kan etterfølges av et piktogram eller et annet
merke som angir en særlig risiko eller bruk.

1. Søknad om EF-typeprøving, gjennomføringen av
prøvingen og utstedelsen av EF-typeprøvingssertifikatet skal
skje etter framgangsmåtene i modul B i vedlegg II til beslutning
nr. 768/2008/EF.

KAPITTEL IV
SAMSVARSVURDERING
Artikkel 18
Sikkerhetsvurderinger
Før de bringer leketøy i omsetning, skal produsentene
foreta en analyse av den kjemiske, mekaniske og elektriske
faren, antennelighetsfaren, den hygieniske faren og
radioaktivitetsfaren som kan være forbundet med leketøyet,
samt en vurdering av den mulige eksponeringen for disse
farene.
Artikkel 19
Gjeldende framgangsmåter for samsvarsvurdering
1. Før de bringer leketøy i omsetning, skal produsentene
gjennomføre framgangsmåtene for samsvarsvurdering nevnt i
nr. 2 og 3 for å påvise at leketøyet er i samsvar med kravene i
artikkel 10 og vedlegg II.
2. Dersom produsenten har anvendt harmoniserte standarder
som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske
unions tidende, og som omfatter alle relevante sikkerhetskrav
til leketøyet, skal produsenten gjennomføre framgangsmåten
for intern produksjonskontroll fastsatt i modul A i vedlegg II til
beslutning nr. 768/2008/EF.

EF-typeprøvingen skal gjennomføres som angitt i nr. 2 annet
strekpunkt i nevnte modul.
I tillegg til disse bestemmelsene får kravene i nr. 2−5 i denne
artikkel anvendelse.
2. Søknaden om EF-typeprøving skal inneholde en
beskrivelse av leketøyet og angivelse av produksjonsstedet,
herunder adressen.
3. Når et samsvarsvurderingsorgan som er meldt i henhold
til artikkel 22 (heretter kalt «meldt organ»), gjennomfører
EF-typeprøvingen, skal det, om nødvendig sammen med
produsenten, vurdere den analysen av hvilke farer som kan være
forbundet med leketøyet, som produsenten har gjennomført i
samsvar med artikkel 18.
4. EF-typeprøvingssertifikatet skal inneholde en henvisning
til dette direktiv, et fargebilde, en klar beskrivelse av
leketøyet, herunder dets størrelse, og en liste over prøvingene
som er gjennomført, med henvisning til den relevante
prøvingsrapporten.
EF-typeprøvingssertifikatet skal revideres når det er nødvendig,
særlig ved endring av produksjonsprosessen, råstoffene eller
leketøyets bestanddeler, og i alle tilfeller hvert femte år.
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EF-typeprøvingssertifikatet skal trekkes tilbake dersom
leketøyet ikke oppfyller kravene i artikkel 10 og vedlegg II.
Medlemsstatene skal sikre at deres meldte organer ikke utsteder
EF-typeprøvingssertifikat for leketøy der et sertifikat er nektet
utstedt eller er trukket tilbake.
5. Den tekniske dokumentasjonen og all korrespondanse
som gjelder framgangsmåtene for EF-typeprøving, skal
utarbeides på et offisielt språk i medlemsstaten der det meldte
organet er etablert, eller på et språk som er akseptabelt for dette
organet.
Artikkel 21
Teknisk dokumentasjon
1. Den tekniske dokumentasjonen nevnt i artikkel 4 nr. 2
skal inneholde alle relevante opplysninger om de metodene
produsenten har brukt for å sikre at leketøyet oppfyller
kravene i artikkel 10 og vedlegg II. Den skal særlig omfatte
dokumentene oppført i vedlegg IV.
2. Den tekniske dokumentasjonen skal utarbeides på et av
Fellesskapets offisielle språk, med forbehold for artikkel 20 nr.
5.
3. På begrunnet anmodning fra markedstilsynsmyndigheten
i en medlemsstat skal produsenten framlegge en oversettelse
av de relevante delene av den tekniske dokumentasjonen til
medlemsstatens språk.
Når en markedstilsynsmyndighet ber produsenten om den
tekniske dokumentasjonen eller en oversettelse av deler av
denne, kan den sette en frist på 30 dager for mottakelse av
dokumentasjonen eller oversettelsen, med mindre en kortere
frist er berettiget ut fra en alvorlig og umiddelbar risiko.
4. Dersom produsenten ikke overholder kravene i nr. 1−3,
kan markedstilsynsmyndigheten kreve at produsenten for
egen regning får gjennomført prøving av leketøyet hos et
meldt organ innen en bestemt frist, for å kontrollere om det
er i samsvar med de harmoniserte standardene og oppfyller de
grunnleggende sikkerhetskravene.
KAPITTEL V
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Artikkel 23
Meldermyndigheter
1. Medlemsstatene skal utpeke en meldermyndighet
som skal ha ansvar for å opprette og utføre de nødvendige
framgangsmåtene
for
vurdering
og
melding
av
samsvarsvurderingsorganer i henhold til dette direktiv, og
for tilsyn med meldte organer, herunder overholdelse av
artikkel 29.
2. Medlemsstatene kan beslutte at vurdering og tilsyn som
omhandlet i nr. 1 skal utføres av et nasjonalt akkrediteringsorgan
som definert i forordning (EF) nr. 765/2008, i samsvar med
bestemmelsene i samme forordning.
3. Dersom meldermyndigheten delegerer eller på annen måte
overlater vurdering, melding eller tilsyn som omhandlet i nr. 1
til et organ som ikke er et statlig foretak, skal vedkommende
organ være et rettssubjekt og skal på tilsvarende måte oppfylle
kravene i artikkel 24 nr. 1−5. I tillegg skal organet ha ordninger
for å dekke forpliktelser som oppstår som følge av organets
virksomhet.
4. Meldermyndigheten skal påta seg det fulle ansvaret for de
oppgavene som utføres av organet nevnt i nr. 3.
Artikkel 24
Krav til meldermyndigheter
1. Meldermyndigheter skal opprettes på en slik måte at det ikke
oppstår interessekonflikter med samsvarsvurderingsorganer.
2. Meldermyndigheter skal være organisert og drives på en
slik måte at virksomheten er objektiv og upartisk.
3. Meldermyndigheter skal være organisert på en slik måte
at alle beslutninger om melding av et samsvarsvurderingsorgan
treffes av kvalifiserte personer som ikke er de samme som dem
som har utført vurderingen.
4. Meldermyndigheter skal ikke tilby eller utføre noen
av de oppgavene som samsvarsvurderingsorganer utfører,
eller yte rådgivningstjenester på forretningsmessig eller
konkurransemessig grunnlag.

MELDING AV SAMSVARSVURDERINGSORGANER
Artikkel 22
Melding
Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de andre
medlemsstatene om hvilke organer som har tillatelse til å utføre
samsvarsvurdering som uavhengig tredjemann i henhold til
artikkel 20.

5. Meldermyndigheter skal sikre at opplysningene de
innhenter, behandles fortrolig.
6. Meldermyndigheter skal ha et tilstrekkelig stort kvalifisert
personale til å kunne utføre sine oppgaver på en tilfredsstillende
måte.
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Artikkel 25
Meldermyndigheters opplysningsplikt
Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om
sine framgangsmåter for vurdering og melding av
samsvarsvurderingsorganer og kontroll av meldte organer,
samt om eventuelle endringer av disse framgangsmåtene.
Kommisjonen skal offentliggjøre disse opplysningene.
Artikkel 26
Krav til meldte organer
1. Når det gjelder melding i henhold til dette direktiv, skal et
samsvarsvurderingsorgan oppfylle kravene i nr. 2−11.
2. Samsvarsvurderingsorganer skal opprettes i henhold til
nasjonal lovgivning og være rettssubjekter.
3. Et samsvarsvurderingsorgan skal være et tredjepartsorgan
som er uavhengig av organisasjonen eller leketøyet det
vurderer.
Et organ som tilhører en næringslivs- eller yrkesorganisasjon
som representerer foretak som deltar i konstruksjon,
produksjon, levering, montering, bruk eller vedlikehold av
leketøy som organet vurderer, kan anses for å være et slikt
organ, forutsatt at det er påvist at organet er uavhengig og at
det ikke foreligger interessekonflikter.
4. Et samsvarsvurderingsorgan, dets øverste ledelse og
personalet som har ansvar for å utføre samsvarsvurderingene,
skal ikke være de som konstruerer, produserer, leverer,
installerer, kjøper, eier, bruker eller vedlikeholder leketøyet
de vurderer, og heller ikke være representant for noen av disse
partene. Dette skal ikke hindre bruk av vurdert leketøy som
er nødvendig for samsvarsvurderingsorganets virksomhet, eller
bruk av slikt leketøy for personlige formål.
Et samsvarsvurderingsorgan, dets øverste ledelse og personalet
som har ansvar for å utføre samsvarsvurderingene, skal ikke
delta direkte i konstruksjon, produksjon, markedsføring,
installering, bruk eller vedlikehold av dette leketøyet,
eller representere parter som deltar i slik virksomhet. De
skal ikke delta i virksomhet som kan være i strid med
deres uavhengighet eller integritet i forbindelse med den
samsvarsvurderingsvirksomheten de er meldt for. Dette skal
særlig gjelde rådgivningstjenester.
Samsvarsvurderingsorganer skal sikre at deres datterforetaks
eller underleverandørers virksomhet ikke påvirker fortrolighet,
objektivitet eller upartiskhet med hensyn til organenes
samsvarsvurderingsvirksomhet.
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5. Samsvarsvurderingsorganer og deres personale skal utøve
sin samsvarsvurderingsvirksomhet med den høyeste grad av
faglig integritet og ha de nødvendige tekniske kvalifikasjonene
på det aktuelle området, og de skal ikke være utsatt for noen
form for press eller påvirkning, særlig av økonomisk art, som
vil kunne påvirke deres avgjørelser eller resultatene av deres
samsvarsvurderingsvirksomhet, særlig når det gjelder personer
eller grupper av personer som er berørt av resultatene av denne
virksomheten.
6. Samsvarsvurderingsorganer skal kunne utføre alle de
samsvarsvurderingsoppgavene som er tillagt dem i henhold til
bestemmelsene i artikkel 20, og som de er meldt for, uansett om
disse oppgavene blir utført av samsvarsvurderingsorganet selv
eller på dets vegne og under dets ansvar.
Et samsvarsvurderingsorgan skal til enhver tid og for hver
framgangsmåte for samsvarsvurdering og hver type eller
kategori av leketøy som det er meldt for, ha til rådighet
a) nødvendig personale med teknisk kunnskap og
tilstrekkelig og relevant erfaring til å utføre samsvarsvurderingsoppgavene,
b) beskrivelser av framgangsmåter for samsvarsvurderingen
som sikrer innsyn og mulighet til å gjenta disse
framgangsmåtene. Organet skal ha egnede prinsipper og
framgangsmåter for å skille mellom oppgaver det utfører
som et meldt organ, og annen virksomhet,
c) framgangsmåter for utøvelsen av virksomheten som
tar behørig hensyn til foretakets størrelse, i hvilken
sektor det driver sin virksomhet, dets struktur, hvor
kompleks det aktuelle leketøyets teknologi er, samt
produksjonsprosessens masse- eller seriepreg.
Et samsvarsvurderingsorgan skal ha de nødvendige midler til
på en egnet måte å kunne utføre de tekniske og administrative
oppgavene som er forbundet med samsvarsvurderingen, og
skal ha tilgang til alt nødvendig utstyr eller alle nødvendige
anlegg.
7. Personalet med ansvar for å utføre samsvarsvurderingen
skal ha
a) solid teknisk og yrkesrettet opplæring som omfatter all
samsvarsvurderingsvirksomhet som samsvarsvurderingsorganet er meldt for,
b) tilfredsstillende kunnskap om de kravene som gjelder for
vurderingene de utfører, og den nødvendige myndigheten
til å utføre disse vurderingene,
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c) tilfredsstillende kunnskap om og forståelse av de
grunnleggende kravene, de relevante harmoniserte
standardene og Fellesskapets gjeldende harmoniseringsregelverk og dets gjennomføringsbestemmelser,
d) de nødvendige kvalifikasjonene til å utarbeide sertifikater,
protokoller og rapporter som viser at vurderingene er utført.
8. Det skal sikres at samsvarsvurderingsorganene, deres
øverste ledelse og vurderingspersonalet er upartisk.
Godtgjøringen til et samsvarsvurderingsorgans øverste ledelse
og til vurderingspersonalet skal ikke være avhengig av antallet
utførte vurderinger eller av resultatene av slike vurderinger.
9. Samsvarsvurderingsorganer skal tegne ansvarsforsikring
med mindre medlemsstaten påtar seg erstatningsansvaret i
henhold til nasjonal lovgivning eller medlemsstaten selv er
direkte ansvarlig for samsvarsvurderingen.
10. Et samsvarsvurderingsorgans personale skal ha
taushetsplikt med hensyn til alle opplysninger de får kjennskap
til når de utfører sine oppgaver i henhold til artikkel 20 eller
enhver bestemmelse i nasjonal lovgivning som gjennomfører
den artikkelen, unntatt overfor vedkommende myndigheter
i den medlemsstaten der organet utøver sin virksomhet.
Eiendomsretten skal vernes.
11. Samsvarsvurderingsorganer
skal
delta
i
eller
påse at deres vurderingspersonale blir underrettet om
relevant standardiseringsvirksomhet og virksomheten til
samordningsgruppen for meldte organer som er opprettet i
henhold til artikkel 38, og anvende de forvaltningsvedtakene
og dokumentene som er resultatet av denne gruppens arbeid,
som generelle retningslinjer.
Artikkel 27
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Artikkel 29
Meldte organers datterforetak og underleverandører
1. Dersom et meldt organ overdrar bestemte oppgaver i
forbindelse med samsvarsvurderingen til en underleverandør
eller et datterforetak, skal det sikre at underleverandøren eller
datterforetaket oppfyller kravene i artikkel 26, og underrette
meldermyndigheten om dette.
2. Det meldte organet skal påta seg det fulle ansvaret for
de oppgavene som blir utført av underleverandører eller
datterforetak, uansett hvor disse er etablert.
3. Oppgaver kan overdras til en underleverandør eller et
datterforetak bare dersom kunden har gitt sitt samtykke.
4. Det meldte organet skal kunne stille til rådighet for
meldermyndigheten relevante dokumenter om vurderingen av
underleverandørens eller datterforetakets kvalifikasjoner og det
arbeidet som de har utført i henhold til artikkel 20.
Artikkel 30
Søknad om melding
1. Et samsvarsvurderingsorgan skal inngi en søknad om
melding i henhold til dette direktiv til meldermyndigheten i den
medlemsstaten der det er etablert.
2. Søknaden nevnt i nr. 1 skal følges av en beskrivelse
av den samsvarsvurderingsvirksomheten, den eller de
samsvarsvurderingsmodulene og det leketøyet som
organet hevder å være kompetent for, samt eventuelt et
akkrediteringsbevis utstedt av et nasjonalt akkrediteringsorgan
der det bekreftes at samsvarsvurderingsorganet oppfyller
kravene i artikkel 26.
3. Dersom samsvarsvurderingsorganet ikke kan legge fram
et akkrediteringsbevis, skal det gi meldermyndigheten den
dokumentasjonen som er nødvendig for å verifisere, anerkjenne
og føre regelmessig tilsyn med at organet oppfyller kravene i
artikkel 26.

Samsvarsformodning

Artikkel 31

Dersom et samsvarsvurderingsorgan dokumenterer at det
oppfyller kriteriene fastsatt i de relevante harmoniserte
standardene eller deler av disse, som det er offentliggjort
henvisninger til i Den europeiske unions tidende, skal det
formodes å oppfylle kravene i artikkel 26 i den utstrekning de
relevante harmoniserte standardene omfatter disse kravene.

Framgangsmåte for melding

Artikkel 28
Formell innvending mot en harmonisert standard
Dersom en medlemsstat eller Kommisjonen har en formell
innvending mot de harmoniserte standardene omhandlet i
artikkel 27, får bestemmelsene i artikkel 14 anvendelse.

1. Meldermyndighetene kan melde bare samsvarsvurderingsorganer som har oppfylt kravene i artikkel 26.
2. Meldermyndighetene skal melde samsvarsvurderingsorganer til Kommisjonen og de andre medlemsstatene ved
hjelp av det elektroniske meldingsverktøyet som Kommisjonen
har utviklet og forvalter.
3. Meldingen skal inneholde fullstendige opplysninger
om samsvarsvurderingsvirksomheten, samsvarsvurderingsmodulen eller ‑modulene og det eller de aktuelle leketøyene,
samt relevant attestasjon på kompetanse.
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4. Dersom en melding ikke bygger på et akkrediteringsbevis
som omhandlet i artikkel 30 nr. 2, skal meldermyndigheten gi
Kommisjonen og de andre medlemsstatene dokumentasjon
som bekrefter samsvarsvurderingsorganets kompetanse og
de ordningene som er innført for å sikre at det vil bli ført
regelmessig tilsyn med organet, og at organet fortsatt vil
oppfylle kravene i artikkel 26.
5. Vedkommende organ kan utøve virksomhet som meldt
organ bare dersom Kommisjonen eller de andre medlemsstatene
ikke har reist innvendinger mot dette innen to uker for en
melding der det er benyttet et akkrediteringsbevis, eller innen
to måneder for en melding der det ikke er benyttet et slikt bevis.
Bare et slikt organ skal anses som et meldt organ i henhold til
dette direktiv.
6. Kommisjonen og de andre medlemsstatene skal
underrettes om eventuelle senere relevante endringer av
meldingen.
Artikkel 32

Nr. 64/89

Artikkel 34
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 vedkommende organs kompetanse.
3. Kommisjonen skal sikre at alle følsomme opplysninger
som den innhenter under sine undersøkelser, 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 de korrigerende tiltakene som
er nødvendige, herunder om nødvendig tilbaketrekking av
meldingen.

Identifikasjonsnumre og lister over meldte organer
1. Kommisjonen skal tildele hvert meldt organ et
identifikasjonsnummer.

Artikkel 35
Meldte organers driftsmessige forpliktelser

Den skal tildele organet bare ett identifikasjonsnummer selv
om det er meldt i henhold til flere fellesskapsrettsakter.

1. De meldte organene skal utføre samsvarsvurderinger etter
framgangsmåten for samsvarsvurdering fastsatt i artikkel 20.

2. Kommisjonen skal offentliggjøre en liste over organer
som er meldt i henhold til dette direktiv, herunder de
identifikasjonsnumrene de er tildelt, og den virksomheten de er
meldt for.

2. Samsvarsvurderingene skal utføres på en måte som står
i forhold til målet, slik at markedsdeltakerne ikke pålegges
unødige byrder. Samsvarsvurderingsorganene skal utøve
sin virksomhet slik at det tas behørig hensyn til foretakets
størrelse, i hvilken sektor det driver sin virksomhet, dets
struktur, hvor kompleks det aktuelle leketøyets teknologi er,
samt produksjonsprosessens masse‑ eller seriepreg.

Kommisjonen skal påse at listen blir ajourført.
Artikkel 33
Endringer av meldinger
1. Dersom meldermyndigheten har fastslått eller er blitt
underrettet om at et meldt organ ikke lenger oppfyller kravene
i artikkel 26, 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 andre
medlemsstatene om dette.
2. Ved
begrensing,
midlertidig
oppheving
eller
tilbaketrekking av en melding eller dersom det meldte organet
har opphørt med sin virksomhet, skal meldermedlemsstaten
treffe egnede tiltak for å sikre at organets arkiver enten blir
behandlet av et annet meldt organ eller blir gjort tilgjengelig
for de ansvarlige meldermyndighetene og markedstilsynsmyndighetene på deres anmodning.

I den forbindelse skal de likevel overholde den grad av
strenghet og det vernenivået som kreves for at leketøyet skal
være i samsvar med dette direktiv.
3. Dersom et meldt organ finner at en produsent ikke har
oppfylt kravene i artikkel 10 og vedlegg II eller tilsvarende
harmoniserte standarder, skal det kreve at produsenten
treffer egnede korrigerende tiltak, og ikke utstede EFtypeprøvingssertifikatet omhandlet i artikkel 20 nr. 4.
4. Dersom et meldt organ i forbindelse med kontroll av
samsvar etter utstedelsen av et EF‑typeprøvingssertifikat finner
at et leketøy ikke lenger er i samsvar med regelverket, skal det
kreve at produsenten treffer egnede korrigerende tiltak, og om
nødvendig oppheve EF‑typeprøvingssertifikatet midlertidig
eller trekke det tilbake.
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5. Dersom det ikke treffes korrigerende tiltak, eller dersom
de ikke har den ønskede virkningen, skal det meldte organet
begrense EF-typeprøvingssertifikatet, oppheve det midlertidig
eller trekke det tilbake, alt etter hva som er hensiktsmessig.
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KAPITTEL VI
MEDLEMSSTATENES FORPLIKTELSER OG
MYNDIGHET
Artikkel 39

Artikkel 36

Føre-var-prinsippet

Meldte organers opplysningsplikt

Når vedkommende myndigheter i medlemsstatene treffer tiltak
som fastsatt i dette direktiv, særlig tiltakene i artikkel 40, skal
de ta behørig hensyn til føre-var-prinsippet.

1. De meldte organene skal underrette meldermyndigheten
om
a) alle tilfeller der et EF-typeprøvingssertifikat er nektet
utstedt eller er begrenset, opphevet midlertidig eller trukket
tilbake,
b) alle omstendigheter som påvirker omfanget av og vilkårene
for melding,
c) alle anmodninger de har mottatt fra markedstilsynsmyndighetene vedrørende opplysninger om samsvarsvurderingsvirksomhet,
d) på anmodning, samsvarsvurderingsvirksomhet som
er utøvd innenfor rammen av meldingen, og all annen
virksomhet, herunder virksomhet og underleveranser over
landegrensene.
2. De meldte organene skal gi de andre organene som er
meldt i henhold til dette direktiv, og som utøver tilsvarende
samsvarsvurderingsvirksomhet som omfatter de samme
leketøyene, relevante opplysninger om spørsmål som
gjelder negative og, på anmodning, positive resultater av
samsvarsvurderingen.

Artikkel 40
Generell forpliktelse til å organisere markedstilsyn
Medlemsstatene skal i samsvar med artikkel 15−29 i forordning
(EF) nr. 765/2008 organisere og gjennomføre markedstilsyn
med leketøy som bringes i omsetning. I tillegg får artikkel 41 i
dette direktiv anvendelse.

Artikkel 41
Pålegg til det meldte organet
1. Markedstilsynsmyndighetene kan pålegge et meldt organ
å framlegge opplysninger om ethvert EF-typeprøvingssertifikat
som organet har utstedt eller trukket tilbake, eller om ethvert
tilfelle der utstedelse av et slikt sertifikat er nektet, herunder
prøvingsrapportene og den tekniske dokumentasjonen.

2. Dersom en markedstilsynsmyndighet finner at et leketøy
ikke er i samsvar med kravene i artikkel 10 og vedlegg II, skal
den om nødvendig pålegge det meldte organet å trekke tilbake
EF‑typeprøvingssertifikatet for leketøyet.

Artikkel 37
Erfaringsutveksling
Kommisjonen skal sørge for at det organiseres erfaringsutveksling mellom medlemsstatenes nasjonale myndigheter
med ansvar for meldingspolitikken.
Artikkel 38
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 eller flere sektorgrupper av meldte organer.
Medlemsstatene skal sørge for at de organene de har meldt,
deltar i denne eller disse gruppenes arbeid, enten direkte eller
gjennom utpekte representanter.

3. Dersom det er nødvendig, og særlig i tilfellene omhandlet
i artikkel 20 nr. 4, skal markedstilsynsmyndigheten pålegge det
meldte organet å revidere EF‑typeprøvingssertifikatet.

Artikkel 42
Framgangsmåte for behandling av leketøy som utgjør en
risiko på nasjonalt plan
1. Dersom markedstilsynsmyndighetene i en 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 et leketøy som omfattes av dette direktiv, utgjør
en risiko for menneskers helse eller sikkerhet, skal de
vurdere om leketøyet er i samsvar med alle kravene i dette
direktiv. De berørte markedsdeltakerne skal samarbeide med
markedstilsynsmyndighetene om dette når det er nødvendig.
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Dersom markedstilsynsmyndighetene ved denne vurderingen
finner at leketøyet ikke oppfyller kravene i dette direktiv, skal
de omgående kreve at vedkommende markedsdeltaker treffer
egnede korrigerende tiltak for å bringe leketøyet i samsvar med
kravene, trekke det tilbake fra markedet eller tilbakekalle det
innen en rimelig frist som de fastsetter ut fra risikoens art.
Markedstilsynsmyndighetene skal underrette vedkommende
meldte organ om dette.
Artikkel 21 i forordning (EF) nr. 765/2008 får anvendelse på
tiltakene omhandlet i annet ledd i dette nummer.
2. Dersom markedstilsynsmyndighetene anser at det
manglende samsvaret ikke er begrenset til deres nasjonale
territorium, skal de underrette Kommisjonen og de andre
medlemsstatene om resultatene av vurderingen og om de
tiltakene de har pålagt vedkommende markedsdeltaker å treffe.
3. Vedkommende markedsdeltaker skal sikre at det treffes
egnede korrigerende tiltak med hensyn til leketøy som
markedsdeltakeren har gjort tilgjengelig på fellesskapsmarkedet.
4. Dersom vedkommende markedsdeltaker ikke treffer
egnede korrigerende tiltak innen fristen nevnt i nr. 1 annet ledd,
skal markedstilsynsmyndighetene treffe egnede midlertidige
tiltak for å forby eller begrense at leketøyet blir gjort tilgjengelig
på deres nasjonale marked, trekke det tilbake fra dette markedet
eller tilbakekalle det.
De skal omgående underrette Kommisjonen og de andre
medlemsstatene om disse tiltakene.
5. Underretningen nevnt i nr. 4 skal omfatte alle tilgjengelige
opplysninger, særlig data som er nødvendige for å identifisere
det leketøyet som ikke oppfyller kravene, leketøyets
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 vedkommende
markedsdeltaker har framsatt. Markedstilsynsmyndighetene
skal særlig angi om det manglende samsvaret skyldes
a) at leketøyet ikke oppfyller kravene med hensyn til
menneskers helse eller sikkerhet, eller
b) mangler ved de harmoniserte standardene som er
nevnt i artikkel 13, og som danner grunnlag for en
samsvarsformodning.
6. Medlemsstater utenom den medlemsstaten som innledet
framgangsmåten, skal omgående underrette Kommisjonen og
de andre medlemsstatene om eventuelle tiltak som er truffet,
og eventuelle tilleggsopplysninger de måtte ha om det berørte
leketøyets manglende samsvar, samt eventuelle innvendinger
de måtte ha mot det meldte nasjonale tiltaket.
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7. Dersom verken en medlemsstat eller Kommisjonen
har reist innvendinger mot et midlertidig tiltak truffet av
en medlemsstat innen tre måneder etter mottakelsen av
opplysningene nevnt i nr. 4, skal tiltaket anses for å være
berettiget.
8. Medlemsstatene skal sikre at det omgående treffes egnede
begrensende tiltak med hensyn til det berørte leketøyet, for
eksempel at leketøyet trekkes tilbake fra deres marked.
Artikkel 43
Fellesskapsframgangsmåte ved beslutninger om
beskyttelsestiltak
1. Dersom det etter at framgangsmåten i artikkel 42 nr. 3
og 4 er fullført, reises innvendinger mot et tiltak truffet av en
medlemsstat, eller dersom Kommisjonen anser at et nasjonalt
tiltak strider mot Fellesskapets regelverk, skal Kommisjonen
omgående 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 beslutningen.
2. Dersom det nasjonale tiltaket anses for å være berettiget,
skal alle medlemsstater treffe de tiltakene som er nødvendige
for å sikre at det leketøyet som ikke oppfyller kravene, trekkes
tilbake fra deres marked, og underrette Kommisjonen om dette.
Dersom det nasjonale tiltaket anses for å være uberettiget, skal
vedkommende medlemsstat trekke det tilbake.
3. Dersom det nasjonale tiltaket anses for å være berettiget,
og leketøyets manglende samsvar tilskrives mangler ved de
harmoniserte standardene nevnt i artikkel 42 nr. 5 bokstav b),
skal Kommisjonen underrette det eller de relevante europeiske
standardiseringsorganene om dette, og bringe saken inn for
komiteen som er nedsatt i henhold til artikkel 5 i direktiv
98/34/EF. Komiteen skal rådføre seg med det eller de relevante
europeiske standardiseringsorganene og umiddelbart avgi sin
uttalelse.
Artikkel 44
Informasjonsutveksling — Fellesskapets system for rask
utveksling av opplysninger
Dersom et tiltak nevnt i artikkel 42 nr. 4 er av en type som
i henhold til artikkel 22 i forordning (EF) nr. 765/2008 skal
meldes via Fellesskapets system for rask utveksling av
opplysninger, skal det ikke være nødvendig å gi særskilt
melding om tiltakene i henhold til artikkel 42 nr. 4 i dette
direktiv, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:
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a) Det angis i meldingen som sendes via Fellesskapets system
for rask utveksling av opplysninger, at det også er påkrevd
å melde tiltaket i henhold til dette direktiv.
b) Underlagsdokumentene nevnt i artikkel 42 nr. 5 er vedlagt
meldingen som sendes via Fellesskapets system for rask
utveksling av opplysninger.
Artikkel 45
Formelt manglende samsvar
1. Med forbehold for artikkel 42 skal en medlemsstat
pålegge den berørte markedsdeltakeren å bringe det manglende
samsvaret til opphør dersom medlemsstaten fastslår at
a) CE-merkingen er påført i strid med artikkel 16 eller 17,
b) CE-merkingen ikke er påført,
c) det ikke er utarbeidet noen EF-samsvarserklæring,
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næringsmiddelemballasje som fastsatt i forordning (EF) nr.
1935/2004 og tilsvarende særlige tiltak for visse materialer,
samt forskjellene mellom leketøy og materialer som kommer
i kontakt med næringsmidler. Kommisjonen skal endre tillegg
C til vedlegg II til dette direktiv i samsvar med dette. Disse
tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som
omhandlet i artikkel 47 nr. 2 i dette direktiv.
3. Kommisjonen kan vedta å tillate bruk i leketøy av stoffer
eller stoffblandinger som er klassifisert som kreftframkallende,
arvestoffskadelige eller reproduksjonstoksiske i kategoriene
fastsatt i vedlegg II tillegg B del 5, og som er blitt vurdert av
den relevante vitenskapskomitéen, og kan endre vedlegg II
tillegg A i samsvar med dette. Disse tiltakene, som har som
formål å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i dette
direktiv ved å utfylle det, skal vedtas etter framgangsmåten
med forskriftskomité med kontroll som omhandlet i artikkel 47
nr. 2.

d) EF-samsvarserklæringen ikke er utarbeidet på riktig måte,

Artikkel 47
Komitéframgangsmåte

e) den tekniske dokumentasjonen enten ikke er tilgjengelig
eller ikke er fullstendig.

1.

2. Dersom det manglende samsvaret omhandlet i nr. 1
vedvarer, skal vedkommende medlemsstat treffe egnede tiltak
for å begrense eller forby at leketøyet gjøres tilgjengelig på
markedet, eller sikre at det tilbakekalles eller trekkes tilbake.

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.

KAPITTEL VII

KAPITTEL VIII

KOMITÉFRAMGANGSMÅTER

SÆRLIGE FORSKRIFTER

Artikkel 46

Artikkel 48

Endringer og gjennomføringstiltak

Rapportering

1. Kommisjonen kan endre følgende bestemmelser for å
tilpasse dem til den tekniske og vitenskapelige utviklingen:

Innen 20. juli 2014 og hvert femte år deretter skal medlemsstatene
sende Kommisjonen en rapport om anvendelsen av dette
direktiv.

Kommisjonen skal bistås av en komité.

a) vedlegg I,
b) vedlegg II del III nr. 11 og 13,

Rapporten skal inneholde en vurdering av sikkerhetssituasjonen
for leketøy og av dette direktivs virkning, samt en redegjørelse
for medlemsstatens markedstilsynsvirksomhet.

c) vedlegg V.
Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende
bestemmelser i dette direktiv, skal vedtas etter framgangsmåten
med forskriftskomité med kontroll som omhandlet i artikkel 47
nr. 2.
2. Kommisjonen kan vedta særlige grenseverdier for
kjemikalier som brukes i leketøy beregnet på å brukes
av barn under 36 måneder eller i annet leketøy beregnet
på å puttes i munnen, idet det tas hensyn til kravene til

Kommisjonen skal utarbeide og offentliggjøre et sammendrag
av de nasjonale rapportene.
Artikkel 49
Innsyn og fortrolighet
Når medlemsstatenes vedkommende myndigheter og
Kommisjonen vedtar tiltak i henhold til dette direktiv, gjelder
kravene om innsyn og fortrolighet fastsatt i artikkel 16 i direktiv
2001/95/EF.
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Artikkel 50
Begrunnelse for tiltak
Ethvert tiltak som treffes i henhold til dette direktiv for å forby
eller begrense at et leketøy bringes i omsetning, for å trekke et
leketøy tilbake fra markedet eller tilbakekalle et leketøy, skal
begrunnes nøye.
Slike tiltak skal omgående meddeles den berørte parten, som
samtidig skal underrettes om sin klageadgang i henhold til
gjeldende rett i vedkommende medlemsstat, og om klagefristen.
Artikkel 51
Sanksjoner
Medlemsstatene skal fastsette en ordning med sanksjoner
som iverksettes mot markedsdeltakere som bryter nasjonale
bestemmelser vedtatt i henhold til dette direktiv, og som kan
omfatte strafferettslige sanksjoner ved alvorlige brudd på disse
bestemmelsene, og skal treffe alle tiltak som er nødvendige for
å sikre at ordningen gjennomføres.
Sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold til
overtredelsen og virke avskrekkende, og kan skjerpes dersom
vedkommende markedsdeltaker tidligere har gjort seg skyldig i
en lignende overtredelse av dette direktiv.
Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om denne
ordningen innen 20. juli 2011 og omgående underrette
Kommisjonen om alle etterfølgende endringer av den.
KAPITTEL IX
SLUTTBESTEMMELSER OG
OVERGANGSBESTEMMELSER

1.
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avsnitt 3 del II i vedlegg II til direktiv 88/378/EØF og er brakt
i omsetning før 20. juli 2013.
Artikkel 54
Innarbeiding i nasjonal lovgivning
Medlemsstatene skal innen 20. januar 2011 sette i kraft de
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om
dette.
De skal anvende disse bestemmelsene med virkning fra 20. juli
2011.
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.
Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen de internrettslige
bestemmelser som de vedtar på det området dette direktiv
omhandler.
Artikkel 55
Oppheving
Direktiv 88/378/EØF oppheves med virkning fra 20. juli 2011,
med unntak fra artikkel 2 nr. 1 og vedlegg II del 3. Direktivets
artikkel 2 nr. 1 og vedlegg II del 3 oppheves med virkning fra
20. juli 2013.
Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås som
henvisninger til dette direktiv.
Artikkel 56

Artikkel 52

Ikrafttredelse

Anvendelse av direktiv 85/374/EØF og 2001/95/EF

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

Dette direktiv berører ikke direktiv 85/374/EØF.

Artikkel 57

2. Direktiv 2001/95/EF får anvendelse på leketøy i samsvar
med artikkel 1 nr. 2 i nevnte direktiv.
Artikkel 53

Adressater
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Overgangsperioder
1. Medlemsstatene skal ikke hindre at leketøy som er i
samsvar med direktiv 88/378/EØF og er brakt i omsetning før
20. juli 2011, gjøres tilgjengelig på markedet.
2. I tillegg til kravene i nr. 1 skal medlemsstatene ikke
hindre at leketøy som er i samsvar med kravene i dette direktiv,
med unntak fra kravene i vedlegg II del III, gjøres tilgjengelig
på markedet, forutsatt at dette leketøyet oppfyller kravene i

Utferdiget i Brussel, 18. juni 2009.

For Europaparlamentet

For Rådet

H.-G. PÖTTERING

Š. FÜLE

President

Formann
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VEDLEGG I

Liste over produkter som ikke betraktes som leketøy i henhold til dette direktiv
(som nevnt i artikkel 2 nr. 1)
1.

Pyntegjenstander til fester og høytider.

2.

Produkter for samlere, forutsatt at produktet eller dets emballasje er utstyrt med synlig og leselig merking som angir
at det er beregnet på samlere som er minst 14 år gamle. Eksempler på produkter i denne kategorien er:
a) detaljerte og virkelighetstro skalamodeller,
b) byggesett for detaljerte skalamodeller,
c) dukker i folkedrakt, pyntedukker og lignende gjenstander,
d) historiske kopier av leketøy, og
e) virkelighetstro kopier av skytevåpen.

3.

Sportsutstyr, herunder rulleskøyter, inline-skøyter og rullebrett beregnet på barn med en kroppsvekt på over 20 kg.

4.

Sykler med en maksimal setehøyde på over 435 mm, målt som den loddrette avstanden fra bakken til setets overside
med setet i vannrett stilling og setepinnen plassert i laveste stilling.

5.

Sparkesykler og andre transportmidler til sportsbruk eller ment for ferdsel på offentlige veier og offentlige gang- og
sykkelveier.

6.

Elektrisk drevne kjøretøyer ment for ferdsel på offentlige veier og offentlige gang- og sykkelveier eller fortau langs
slike.

7.

Vannsportsutstyr ment for bruk på dypt vann og hjelpemidler ment for å lære barn å svømme, for eksempel
svømmeringer og andre svømmehjelpemidler.

8.

Puslespill med flere enn 500 deler.

9.

Geværer og pistoler som drives med komprimert gass, unntatt vanngeværer og vannpistoler, samt pilbuer som er
over 120 cm lange.

10. Fyrverkeri, herunder kruttlapper som ikke er særlig utformet for leketøy.
11. Produkter og spill der det brukes spisst kasteskyts, for eksempel dartsspill med piler med metallspiss.
12. Funksjonelle undervisningsprodukter, for eksempel elektriske ovner, strykejern eller andre bruksgjenstander som
drives med en nominell spenning høyere enn 24 volt, som selges utelukkende med henblikk på undervisningsbruk
under tilsyn av en voksen.
13. Produkter til undervisningsbruk i skoler og i annen undervisningssammenheng under tilsyn av en voksen lærer, for
eksempel vitenskapelig utstyr.
14. Elektronisk utstyr, for eksempel personlige datamaskiner og spillkonsoller, som brukes for å få tilgang til interaktiv
programvare og tilhørende tilleggsutstyr, med mindre det elektroniske utstyret eller det tilhørende tilleggsutstyret er
konstruert for og beregnet på barn og har en lekeverdi i seg selv, slik som for eksempel særlig utformede personlige
datamaskiner, tastaturer, styrespaker eller ratt.
15. Interaktiv programvare ment for fritids- og underholdningsbruk, så som dataspill og deres lagringsmedier, for
eksempel CD-plater.
16. Narresmokker.
17. Lysarmaturer som virker tiltrekkende på barn.
18. Elektriske transformatorer til leketøy.
19. Motetilbehør til barn som ikke er beregnet på bruk i forbindelse med lek.

_________
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VEDLEGG II

SÆRLIGE SIKKERHETSKRAV

I.

Fysiske og mekaniske egenskaper
1.

Leketøyet og dets deler, og fester for fastmontert leketøy, skal ha den nødvendige mekaniske styrken og
eventuelt stabiliteten til å motstå de påkjenningene det blir utsatt for ved bruk, uten å gå i stykker eller å bli
deformert med fare for å forårsake fysisk skade.

2.

Tilgjengelige kanter, utstikkende deler, snorer, kabler og fester på leketøyet skal være konstruert og produsert
slik at risikoen for fysisk skade ved kontakt begrenses så langt det er mulig.

3.

Leketøyet skal være konstruert og produsert slik at det ikke utgjør noen risiko eller bare minimal risiko i
forbindelse med bruk av leketøyet som følge av at dets deler settes i bevegelse.

4.

a) Leketøyet og dets deler skal ikke utgjøre noen fare for struping.
b) Leketøyet og dets deler skal ikke utgjøre noen risiko for kvelning ved at luftstrømmen blokkeres som følge
av luftveisobstruksjon som oppstår utenfor munnen og nesen.
c) Leketøyet og dets deler skal ha en slik størrelse at det ikke utgjør noen risiko for kvelning ved at
luftstrømmen blokkeres som følge av luftveisobstruksjon som oppstår ved at gjenstander setter seg fast i
munnen eller svelget eller over inngangen til de nedre luftveiene.
d) Leketøy som klart er beregnet på å brukes av barn under 36 måneder, og dets bestanddeler og avtakbare
deler, skal ha en slik størrelse at de ikke kan svelges eller innåndes. Dette gjelder også annet leketøy som
er beregnet på å puttes i munnen, og dets bestanddeler og avtakbare deler.
e) Emballasjen som leketøyet ligger i ved detaljsalg, skal ikke utgjøre noen risiko for struping eller kvelning
som følge av luftveisobstruksjon som oppstår utenfor munnen og nesen.
f)

Leketøy i næringsmidler og leketøy som er blandet sammen med næringsmidler, skal ha egen emballasje.
Denne emballasjen, slik den leveres, skal ha en slik størrelse at den ikke kan svelges og/eller innåndes.

g) Leketøyemballasje som omhandlet i bokstav e) og f) som er kuleformet, eggformet eller ellipseformet, og
dens avtakbare deler, samt avtakbare deler på sylinderformet leketøyemballasje med avrundede ender, skal
ha en slik størrelse at den ikke kan forårsake luftveisobstruksjon ved at den setter seg fast i munnen eller
svelget eller over inngangen til de nedre luftveiene.
h) Leketøy som er festet til et næringsmiddel på en slik måte at næringsmiddelet må konsumeres for at
brukeren skal få direkte adgang til leketøyet, skal forbys. Deler av leketøy som på annen måte er direkte
festet til et næringsmiddel, skal oppfylle kravene i bokstav c) og d).
5.

Vannleketøy skal være konstruert og produsert slik at risikoen for at det mister sin flyteevne eller evne til å
støtte barnet, begrenses så langt det er mulig, idet det tas hensyn til leketøyets anbefalte bruk.

6.

Leketøy det er mulig å komme inn i, og som derved utgjør et lukket rom for dem som oppholder seg der, skal
ha en utgang som den tiltenkte brukeren lett kan åpne fra innsiden.

7.

Leketøy som gjør brukerne mobile, skal så langt mulig ha et bremsesystem som passer til leketøytypen og står
i forhold til den kinetiske energien leketøyet utvikler. Systemet må være lett å bruke uten risiko for at brukeren
blir kastet av eller ut, eller for fysisk skade for brukeren eller tredjemann.
Elektrisk drevne lekekjøretøyers høyeste konstruksjonshastighet skal være begrenset for å redusere
skaderisikoen mest mulig.
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8.

Formen på og sammensetningen av prosjektiler og den kinetiske energien de kan utvikle når de avfyres fra
leketøy konstruert for dette formål, skal være slik at det ikke er noen risiko for at brukeren eller tredjemann
kommer fysisk til skade, leketøyets karakter tatt i betraktning.

9.

Leketøy skal være konstruert slik at

a) maksimums- og minimumstemperaturen på alle tilgjengelige overflater ikke forårsaker skade ved berøring,
og

b) væsker og gasser som finnes i leketøyet, ikke når slike temperaturer eller trykk at utslipp kan forårsake
forbrenninger, skålding eller annen fysisk skade, bortsett fra slike utslipp som er avgjørende for at leketøyet
skal fungere etter hensikten.

10. Leketøy som er ment å avgi lyd, skal være konstruert og produsert slik, når det gjelder maksimumsverdiene for
impulsstøy og vedvarende støy, at lyden fra leketøyet ikke kan skade barns hørsel.

11. Aktivitetsleketøy skal være produsert slik at risikoen for å klemme seg eller for at kroppsdeler eller klær
setter seg fast i leketøyet, samt risikoen for fall, slag og drukning, begrenses så langt det er mulig. Særlig skal
overflaten på leketøy som flere barn kan leke på, være konstruert slik at den kan bære vekten av barna.

II. Antennelighet
1.

Leketøy må ikke utgjøre et brannfarlig innslag i barnets omgivelser. Det skal derfor være sammensatt av
materialer som oppfyller et eller flere av følgende vilkår:

a) De brenner ikke dersom de blir direkte utsatt for flamme eller gnist eller annen potensiell antenningskilde.

b) De er ikke lettantennelige (flammen slokner så snart årsaken til ilden forsvinner).

c) Dersom de antennes, brenner de langsomt og gir en langsom spredning av ilden.

d) De er konstruert slik at de forsinker forbrenningsprosessen, uansett leketøyets kjemiske sammensetning.

Slike brennbare materialer skal ikke utgjøre en risiko for antenning av andre materialer som er brukt i leketøyet.

2.

Leketøy som inneholder stoffer eller stoffblandinger som oppfyller klassifiseringskriteriene fastsatt i tillegg
B del 1, fordi disse er avgjørende for dets funksjonsevne, særlig materialer og utstyr til kjemiske forsøk,
montering av modeller, modellering i plast eller keramikk, emaljering, fotografering eller lignende aktiviteter,
skal som sådan ikke inneholde stoffer eller produkter som kan bli brennbare fordi flyktige, tungt antennelige
bestanddeler blir borte.

3.

Leketøy unntatt kruttlapper må ikke være eksplosive eller inneholde bestanddeler eller stoffer som lett kan
eksplodere når leketøyet blir brukt slik det er fastsatt i artikkel 10 nr. 2 første ledd.

4.

Leketøy, og særlig kjemiske spill og leker, skal ikke inneholde stoffer eller stoffblandinger

a) som når de blir blandet sammen, kan eksplodere ved en kjemisk reaksjon eller ved oppvarming,

b) som kan eksplodere når de blir blandet med oksiderende stoffer, eller

c) som inneholder flyktige bestanddeler som kan antenne i luft, og som kan danne en brennbar eller eksplosiv
blanding av damp og luft.
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III. Kjemiske egenskaper
1.

Leketøy skal være konstruert og produsert slik at det ikke finnes noen risiko for skadevirkninger på menneskers
helse på grunn av eksponering for kjemiske stoffer eller stoffblandinger som leketøyet består av eller inneholder,
når leketøyet brukes som angitt i artikkel 10 nr. 2 første ledd.
Leketøy skal være i samsvar med gjeldende fellesskapsregelverk for visse kategorier av produkter eller om
begrensninger for visse stoffer og stoffblandinger.

2.

Leketøy som i seg selv er stoffer eller stoffblandinger, skal også være i samsvar med rådsdirektiv 67/548/EØF
av 27. juni 1967 om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige
stoffer(1), europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/45/EF av 31. mai 1999 om tilnærming av medlemsstatenes
lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffblandinger(2) og europaparlamentsog rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av
stoffer og stoffblandinger(3), alt etter hva som er relevant.

3.

Uten at det berører begrensningene nevnt i nr. 1 annet ledd, skal stoffer som er klassifisert som kreftframkallende,
arvestoffskadelige eller reproduksjonstoksiske (CMR-stoffer) i kategori 1A, 1B eller 2 i henhold til forordning
(EF) nr. 1272/2008, ikke brukes i leketøy, bestanddeler i leketøy eller mikrostrukturelt atskilte deler av leketøy.

4.

Som unntak fra nr. 3 kan stoffer eller stoffblandinger som er klassifisert som CMR-stoffer i kategoriene fastsatt
i tillegg B del 3, brukes i leketøy, bestanddeler i leketøy eller mikrostrukturelt atskilte deler av leketøy, forutsatt
at et eller flere av følgende vilkår er oppfylt:
a) Disse stoffene og stoffblandingene er til stede i enkeltkonsentrasjoner som tilsvarer eller er mindre enn
konsentrasjonene fastsatt i fellesskapsrettsaktene nevnt i tillegg B del 2 for klassifisering av stoffblandinger
som inneholder disse stoffene.
b) Disse stoffene og stoffblandingene er utilgjengelige for barn i enhver form, herunder ved innånding, når
leketøyet brukes som angitt i artikkel 10 nr. 2 første ledd.
c) Det er gjort vedtak i samsvar med artikkel 46 nr. 3 om å tillate bruk av stoffet eller stoffblandingen, og
stoffet eller stoffblandingen og den tillatte bruken er oppført i tillegg A.
Slikt vedtak kan gjøres dersom følgende vilkår er oppfylt:
i)

Bruken av stoffet eller stoffblandingen er blitt vurdert av den relevante vitenskapskomiteen og funnet
sikker, særlig når det gjelder eksponering.

ii) Det er dokumentert ved en analyse av mulige alternativer at det ikke finnes egnede alternative stoffer
eller stoffblandinger.
iii) Det er ikke forbudt å bruke stoffet eller stoffblandingen i forbruksvarer i henhold til forordning (EF)
nr. 1907/2006.
Kommisjonen skal pålegge den relevante vitenskapskomiteen å foreta en ny vurdering av disse stoffene eller
stoffblandingene så fort det skulle oppstå bekymring om sikkerheten, og senest hvert femte år fra den datoen
det er gjort vedtak i samsvar med artikkel 46 nr. 3.
5.

Som unntak fra nr. 3 kan stoffer eller stoffblandinger som er klassifisert som CMR-stoffer i kategoriene fastsatt
i tillegg B del 4, brukes i leketøy, bestanddeler i leketøy eller mikrostrukturelt atskilte deler av leketøy, forutsatt
at et av følgende vilkår er oppfylt:
a) Disse stoffene og stoffblandingene er til stede i enkeltkonsentrasjoner som tilsvarer eller er mindre enn
konsentrasjonene fastsatt i fellesskapsrettsaktene nevnt i tillegg B del 2 for klassifisering av stoffblandinger
som inneholder disse stoffene.
b) Disse stoffene og stoffblandingene er utilgjengelige for barn i enhver form, herunder ved innånding, når
leketøyet brukes som angitt i artikkel 10 nr. 2 første ledd.

(1)
(2)
(3)

EFT 196 av 16.8.1967, s. 1.
EFT L 200 av 30.7.1999, s. 1.
EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1.
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c) Det er gjort vedtak i samsvar med artikkel 46 nr. 3 om å tillate bruk av stoffet eller stoffblandingen, og
stoffet eller stoffblandingen og den tillatte bruken er oppført i tillegg A.
Slikt vedtak kan gjøres dersom følgende vilkår er oppfylt:
i)

Bruken av stoffet eller stoffblandingen er blitt vurdert av den relevante vitenskapskomiteen og funnet
sikker, særlig når det gjelder eksponering.

ii) Det er ikke forbudt å bruke stoffet eller stoffblandingen i forbruksvarer i henhold til forordning (EF) nr.
1907/2006.
Kommisjonen skal pålegge den relevante vitenskapskomiteen å foreta en ny vurdering av disse stoffene eller
stoffblandingene så fort det skulle oppstå bekymring om sikkerheten, og senest hvert femte år fra den datoen
det er gjort vedtak i samsvar med artikkel 46 nr. 3.
6.

Nr. 3−5 får ikke anvendelse på nikkel i rustfritt stål.

7.

Nr. 3−5 får ikke anvendelse på materialer som overholder de særlige grenseverdiene fastsatt i tillegg C, og,
inntil slike bestemmelser er fastsatt, men senest til 20. juli 2017, heller ikke for materialer som omfattes av
og overholder bestemmelsene om materialer beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler som fastsatt i
forordning (EF) nr. 1935/2004, og de særlige tiltakene som gjelder for bestemte materialer.

8.

Uten at det berører anvendelsen av nr. 3 og 4 er det forbudt å bruke nitrosaminer og nitroserbare stoffer i leketøy
beregnet på barn under 36 måneder og i alt leketøy beregnet på å puttes i munnen, dersom migrasjonen av
stoffene er 0,05 mg/kg eller høyere for nitrosaminer og 1 mg/kg eller høyere for nitroserbare stoffer.

9.

Kommisjonen skal systematisk og regelmessig vurdere forekomsten av farlige stoffer eller materialer i leketøy.
Disse vurderingene skal ta hensyn til rapporter fra markedstilsynsorganer og bekymringer som medlemsstatene
og berørte parter gir uttrykk for.

10. Kosmetisk leketøy, for eksempel lekesminke til dukker, skal oppfylle kravene til sammensetning og merking
fastsatt i rådsdirektiv 76/768/EØF av 27. juli 1976 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
kosmetiske produkter(1).
11. Leketøy skal ikke inneholde følgende duftallergener:

Nr.

(1)

Duftallergenets navn

CAS-nummer

(1)

Olje av alantrot (Inula helenium)

97676-35-2

(2)

Allylisotiocyanat

57-06-7

(3)

Benzylcyanid

140-29-4

(4)

4-tert-butylfenol

98-54-4

(5)

Chenopodiumolje

8006-99-3

(6)

Cyclamenalkohol

4756-19-8

(7)

Dietylmaleat

141-05-9

(8)

Dihydrokumarin

119-84-6

(9)

2,4-dihydroksy-3-metylbenzaldehyd

6248-20-0

EFT L 262 av 27.9.1976, s. 169.
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Nr.

Duftallergenets navn

Nr. 64/99

CAS-nummer

(10)

3,7-dimetyl-2-okten-1-ol (6,7-dihydrogeraniol)

40607-48-5

(11)

4,6-dimetyl-8-tert-butylkumarin

17874-34-9

(12)

Dimetylcitrakonat

617-54-9

(13)

7,11-dimetyl-4,6,10-dodekatrien-3-on

26651-96-7

(14)

6,10-dimetyl-3,5,9-undekatrien-2-on

141-10-6

(15)

Difenylamin

122-39-4

(16)

Etylakrylat

140-88-5

(17)

Fikenblader, friske og preparater

68916-52-9

(18)

trans-2-heptenal

18829-55-5

(19)

trans-2-heksenaldietylacetal

67746-30-9

(20)

trans-2-heksenaldimetylacetal

18318-83-7

(21)

Hydroabietylalkohol

13393-93-6

(22)

4-etoksyfenol

622-62-8

(23)

6-isopropyl-2-dekahydronaftalenol

34131-99-2

(24)

7-metoksykumarin

531-59-9

(25)

4-metoksyfenol

150-76-5

(26)

4-(p-metoksyfenyl)-3-buten-2-on

943-88-4

(27)

1-(p-metoksyfenyl)-1-penten-3-on

104-27-8

(28)

Metyl-trans-2-butenoat

623-43-8

(29)

6-metylkumarin

92-48-8

(30)

7-metylkumarin

2445-83-2

(31)

5-metyl-2,3-heksandion

13706-86-0

(32)

Olje fra roten til Saussurea lappa (Saussurea lappa Clarke)

8023-88-9

(33)

7-etoksy-4-metylkumarin

87-05-8

(34)

Heksahydrokumarin

700-82-3

(35)

Perubalsam, rå (eksudat av Myroxylon pereirae [Royle] Klotzsch)

8007-00-9

(36)

2-pentylidensykloheksanon

25677-40-1

(37)

3,6,10-trimetyl-3,5,9-undekatrien-2-on

1117-41-5

(38)

Olje av sitronverbena (Lippia citriodora Kunth)

8024-12-2

(39)

Moskusambrette (4-tert-butyl-3-metoksy-2,6-dinitrotoluen)

83-66-9

(40)

4-fenyl-3-buten-2-on

122-57-6
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CAS-nummer

(41)

Amylkanelaldehyd

122-40-7

(42)

Amylkanelalkohol

101-85-9

(43)

Benzylalkohol

100-51-6

(44)

Benzylsalisylat

118-58-1

(45)

Kanelalkohol

104-54-1

(46)

Kanelaldehyd

104-55-2

(47)

Citral

5392-40-5

(48)

Kumarin

91-64-5

(49)

Eugenol

97-53-0

(50)

Geraniol

106-24-1

(51)

Hydroksycitronellal

107-75-5

(52)

Hydroksy-metylpentylsykloheksenkarboksaldehyd

31906-04-4

(53)

Isoeugenol

97-54-1

(54)

Eikemoseekstrakt

90028-68-5

(55)

Tremoseekstrakt

90028-67-4

Forekomst av spor av disse duftstoffene skal imidlertid tillates, forutsatt at forekomsten er teknisk uunngåelig
ved god framstillingspraksis og ikke overskrider 100 mg/kg.
Dessuten skal navnene på følgende duftallergener angis på leketøyet, på en etikett, på emballasjen eller i en
medfølgende brosjyre dersom de er tilsatt leketøy eller bestanddeler av leketøy i konsentrasjoner på over 100
mg/kg:
Nr.

Duftallergenets navn

CAS-nummer

(1)

Anisylalkohol

105-13-5

(2)

Benzylbenzoat

120-51-4

(3)

Benzylcinnamat

103-41-3

(4)

Sitronellol

106-22-9

(5)

Farnesol

4602-84-0

(6)

Heksylkanelaldehyd

101-86-0

(7)

Lilial

80-54-6

(8)

d-limonen

5989-27-5

(9)

Linalool

78-70-6

(10)

Metylheptinkarbonat

111-12-6

(11)

3-metyl-4-(2,6,6-trimetyl-2-sykloheksen-1-yl)-3-buten-2-on

127-51-5
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12. Bruk av duftstoffene oppført i punkt 41−51 på listen i nr. 11 første ledd og i punkt 1−11 på listen i nr. 11 tredje
ledd skal være tillatt i luktesansspill, kosmetikksett og smakssansspill, forutsatt
i)

at disse duftstoffene er tydelig angitt på emballasjen, og at emballasjen er forsynt med advarselen fastsatt
i vedlegg V del B nr. 10,

ii) dersom det er relevant, at de produktene barnet framstiller i henhold til bruksanvisningen, er i samsvar med
kravene i direktiv 76/768/EØF, og
iii) dersom det er relevant, at disse duftstoffene er i samsvar med gjeldende næringsmiddelregelverk.
Slike luktesansspill, kosmetikksett og smakssansspill skal ikke brukes av barn under 36 måneder og skal være
i samsvar med kravene i vedlegg V del B nr. 1.
13. Uten at det berører nr. 3−5 skal følgende grenser for migrasjon fra leketøy eller bestanddeler av leketøy ikke
overskrides:

mg/kg
i tørt, sprøtt, pulverlignende
eller bøyelig
leketøymateriale

mg/kg
i flytende eller klebrig
leketøymateriale

mg/kg
i avskrapet leketøymateriale

5 625

1 406

70 000

Antimon

45

11,3

560

Arsen

3,8

0,9

47

Barium

4 500

1 125

56 000

Bor

1 200

300

15 000

Kadmium

1,9

0,5

23

Krom (III)

37,5

9,4

460

Krom (VI)

0,02

0,005

0,2

Kobolt

10,5

2,6

130

Kobber

622,5

156

7 700

Bly

13,5

3,4

160

Mangan

1 200

300

15 000

Kvikksølv

7,5

1,9

94

Nikkel

75

18,8

930

Selen

37,5

9,4

460

Strontium

4500

1125

56 000

15 000

3 750

180 000

0,9

0,2

12

3 750

938

46 000

Grunnstoff

Aluminium

Tinn
Organisk tinn
Sink
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Disse grenseverdiene får ikke anvendelse på leketøy eller bestanddeler av leketøy der det på grunn
av deres tilgjengelighet, funksjon, volum eller masse helt kan utelukkes at de utgjør noen fare som
følge av suging, slikking, svelging eller langvarig kontakt med huden når leketøyet brukes som angitt
i artikkel 10 nr. 2 første ledd.
IV. Elektriske egenskaper
1.

Et leketøy skal ikke drives av en nominell spenning høyere enn 24 volt likestrøm eller tilsvarende vekselstrøm,
og ingen av leketøyets tilgjengelige deler skal ha en spenning høyere enn 24 volt likestrøm eller tilsvarende
vekselstrøm.
Den indre spenningen skal ikke være høyere enn 24 volt likestrøm eller tilsvarende vekselstrøm med mindre
det er garantert at den kombinasjonen av spenning og strøm som genereres, ikke utgjør noen risiko eller kan
forårsake skadelig elektrisk støt, selv ikke når leketøyet er defekt.

2.

Deler av et leketøy som er koplet til, eller lett kan komme i kontakt med en elektrisitetskilde som kan gi
elektrisk støt, og ledninger eller andre ledere som fører elektrisitet til slike deler, skal være godt isolert og
mekanisk beskyttet for å forhindre risiko for slikt støt.

3.

Et elektrisk leketøy skal være konstruert og produsert slik at det sikres at maksimumstemperaturen på alle
direkte tilgjengelige overflater ikke er slik at den forårsaker forbrenning ved berøring.

4.

Ved forutsigbare feiltilstander skal leketøyet gi beskyttelse mot elektriske farer som oppstår fra en elektrisk
strømkilde.

5.

Et elektrisk leketøy skal gi tilstrekkelig beskyttelse mot brannfare.

6.

Et elektrisk leketøy skal være konstruert og produsert slik at elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felt
og annen stråling som genereres av utstyret, er begrenset til det som er nødvendig for leketøyets funksjon, og
skal fungere på et sikkerhetsnivå som er i samsvar med det allment anerkjente utviklingstrinn i teknikken, idet
det tas hensyn til særlige fellesskapstiltak.

7.

Et leketøy med et elektronisk styringssystem skal være konstruert og produsert slik at leketøyet er sikkert i bruk
også når det elektroniske systemet begynner å svikte eller slutter å fungere på grunn av en feil i selve systemet
eller en ytre faktor.

8.

Et leketøy skal være konstruert og produsert slik at det ikke utgjør noen helsefare eller risiko for skade på
øynene eller huden på grunn av lasere, lysemitterende dioder (LED) eller annen type stråling.

9.

Et leketøys elektriske transformator skal ikke være en integrert del av leketøyet.

V. Hygiene
1.

Et leketøy skal være konstruert og produsert slik at det oppfyller kravene til hygiene og renslighet for å unngå
risiko for infeksjon, sykdom og smitte.

2.

Et leketøy beregnet på å brukes av barn under 36 måneder skal være konstruert og produsert slik at det kan
rengjøres. For dette formål skal et leketøy av tekstiler være vaskbart med mindre det inneholder en mekanisme
som kan bli skadet dersom den blir våt. Leketøyet skal oppfylle sikkerhetskravene også etter at det er blitt
rengjort i samsvar med dette nummer og produsentens instruksjoner.

VI. Radioaktivitet
Et leketøy skal være i samsvar med alle relevante tiltak vedtatt i henhold til kapittel III i traktaten om opprettelse
av Det europeiske atomenergifellesskap.
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Tillegg A
Liste over CMR-stoffer og deres tillatte bruk i samsvar med del III nr. 4, 5 og 6
Stoff

Nikkel

Klassifisering

CMR 2

Tillatt bruk

I rustfritt stål
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Tillegg B
KLASSIFISERING AV STOFFER OG STOFFBLANDINGER
Som følge av tidsplanen for anvendelse av forordning (EF) nr. 1272/2008 finnes det likeverdige måter å vise til en gitt
klassifisering på som skal brukes på ulike tidspunkter.
1.

Kriterier for klassifisering av stoffer og stoffblandinger med hensyn til del II nr. 2
A. Kriterier som skal anvendes fra 20. juli 2011 til 31. mai 2015:
Stoffer
Stoffet oppfyller kriteriene for en av følgende fareklasser eller ‑kategorier som fastsatt i vedlegg I til forordning
(EF) nr. 1272/2008:
a) fareklasse 2.1−2.4, 2.6 og 2.7, 2.8 type A og B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategori 1 og 2, 2.14 kategori 1 og 2,
2.15 type A−F,
b) fareklasse 3.1−3.6, 3.7 skadevirkninger på kjønnsfunksjonen og fruktbarheten eller utviklingen, 3.8 andre
virkninger enn narkotiske virkninger, 3.9 og 3.10,
c) fareklasse 4.1,
d) fareklasse 5.1.
Stoffblandinger
Stoffblandingen er farlig i henhold til direktiv 67/548/EØF.
B. Kriterier som skal anvendes fra 1. juni 2015:
Stoffet eller stoffblandingen oppfyller kriteriene for en av følgende fareklasser eller ‑kategorier som fastsatt i
vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008:
a) fareklasse 2.1−2.4, 2.6 og 2.7, 2.8 type A og B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategori 1 og 2, 2.14 kategori 1 og 2,
2.15 type A−F,
b) fareklasse 3.1−3.6, 3.7 skadevirkninger på kjønnsfunksjonen og fruktbarheten eller utviklingen, 3.8 andre
virkninger enn narkotiske virkninger, 3.9 og 3.10,
c) fareklasse 4.1,
d) fareklasse 5.1.

2.

Fellesskapsrettsakter som får anvendelse på bruk av visse stoffer med hensyn til del III nr. 4 bokstav a) og nr.
5 bokstav a)
Fra 20. juli 2011 til 31. mai 2015 skal de relevante konsentrasjonene for klassifisering av stoffblandinger som
inneholder stoffene, være de konsentrasjonene som er fastsatt i samsvar med direktiv 1999/45/EF.
Fra 1. juni 2015 skal de relevante konsentrasjonene for klassifisering av stoffblandinger som inneholder stoffene,
være de konsentrasjonene som er fastsatt i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008.

3.

Kategorier av stoffer og stoffblandinger som er klassifisert som kreftframkallende, arvestoffskadelige eller
reproduksjonstoksiske (CMR-stoffer) med hensyn til del III nr. 4
Stoffer
Del III nr. 4 gjelder stoffer som er klassifisert som CMR-stoffer i kategori 1A og 1B i henhold til forordning (EF)
nr. 1272/2008.
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Stoffblandinger
Fra 20. juli 2011 til 31. mai 2015 gjelder del III nr. 4 stoffblandinger som er klassifisert som CMR-stoffer i henhold
til direktiv 1999/45/EF eller direktiv 67/548/EØF, alt etter hva som er relevant.
Fra 1. juni 2015 gjelder del III nr. 4 stoffblandinger som er klassifisert som CMR-stoffer i kategori 1A og 1B i
henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008.
4.

Kategorier av stoffer og stoffblandinger som er klassifisert som kreftframkallende, arvestoffskadelige eller
reproduksjonstoksiske (CMR-stoffer) med hensyn til del III nr. 5
Stoffer
Del III nr. 5 gjelder stoffer som er klassifisert som CMR-stoffer i kategori 2 i henhold til forordning (EF) nr.
1272/2008.
Stoffblandinger
Fra 20. juli 2011 til 31. mai 2015 gjelder del III nr. 5 stoffblandinger som er klassifisert som CMR-stoffer i kategori 3
i henhold til direktiv 1999/45/EF og direktiv 67/548/EØF, alt etter hva som er relevant.
Fra 1. juni 2015 gjelder del III nr. 5 stoffblandinger som er klassifisert som CMR-stoffer i kategori 2 i henhold til
forordning (EF) nr. 1272/2008.

5.

Kategorier av stoffer og stoffblandinger som er klassifisert som kreftframkallende, arvestoffskadelige eller
reproduksjonstoksiske (CMR-stoffer) med hensyn til artikkel 46 nr. 3
Stoffer
Artikkel 46 nr. 3 gjelder stoffer som er klassifisert som CMR-stoffer i kategori 1A, 1B og 2 i henhold til forordning
(EF) nr. 1272/2008.
Stoffblandinger
Fra 20. juli 2011 til 31. mai 2015 gjelder artikkel 46 nr. 3 stoffblandinger som er klassifisert som CMR-stoffer i
kategori 1, 2 og 3 henhold til direktiv 1999/45/EF og direktiv 67/548/EØF, alt etter hva som er relevant.
Fra 1. juni 2015 gjelder artikkel 46 nr. 3 stoffblandinger som er klassifisert som CMR‑stoffer i kategori 1A, 1B og
2 i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008.

_________
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Tillegg C
Særlige grenseverdier for kjemikalier som brukes i leketøy beregnet på å brukes av barn under 36 måneder
eller i annet leketøy beregnet på å puttes i munnen, vedtatt i samsvar med artikkel 46 nr. 2

________
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VEDLEGG III
EF‑SAMSVARSERKLÆRING
1.

Nr. .... (entydig identifikasjon av leketøyet):

2.

Navn på og adresse til produsenten eller produsentens representant:

3.

Denne samsvarserklæringen er utstedt på produsentens ansvar alene:

4.

Erklæringens gjenstand (identifikasjon av leketøyet som gjør det mulig å spore det). Den skal omfatte et fargebilde
som er tilstrekkelig tydelig til at leketøyet kan identifiseres.

5.

Erklæringens gjenstand som beskrevet i nr. 4, er i samsvar med Fellesskapets gjeldende harmoniseringsregelverk:

6.

Henvisninger til de anvendte relevante harmoniserte standardene eller henvisninger til de spesifikasjonene det
erklæres samsvar med:

7.

Dersom det er relevant: Det meldte organet … (navn, nummer) … har utført … (beskrivelse av inngrepet) … og
utstedt sertifikatet:

8.

Tilleggsopplysninger:
Undertegnet for og på vegne av:
(sted og dato for utstedelse)
(navn, stilling) (underskrift)

________
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VEDLEGG IV

TEKNISK DOKUMENTASJON

Den tekniske dokumentasjonen omhandlet i artikkel 21 skal, i den utstrekning det er relevant for vurderingen, særlig
inneholde følgende:
a) en detaljert beskrivelse av konstruksjon og produksjon, herunder en liste over bestanddeler og materialer som er
brukt i leketøyet, samt sikkerhetsdatablader for kjemikaliene som er brukt, som kan innhentes fra leverandørene av
kjemikaliene,
b) den eller de sikkerhetsvurderingene som er gjennomført i samsvar med artikkel 18,
c) en beskrivelse av den framgangsmåten for samsvarsvurdering som er fulgt,
d) en kopi av EF-samsvarserklæringen,
e) produksjons- og lagringsstedets adresse,
f)

kopier av de dokumentene produsenten har framlagt for et meldt organ, dersom et slikt organ har vært involvert,

g) prøvingsrapporter og en beskrivelse av hvordan produsenten har sikret at produksjonen er i samsvar med de
harmoniserte standardene, dersom produsenten har fulgt framgangsmåten for intern produksjonskontroll omhandlet
i artikkel 19 nr. 2, og
h) en kopi av EF-typeprøvingssertifikatet, en beskrivelse av hvordan produsenten har sikret at produksjonen er
i samsvar med den produkttypen som er beskrevet i EF‑typeprøvingssertifikatet, og kopier av de dokumentene
produsenten har framlagt for det meldte organet, dersom produsenten har underkastet leketøyet EF-typeprøving og
har fulgt framgangsmåten for vurdering av typesamsvar omhandlet i artikkel 19 nr. 3.

_______
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VEDLEGG V
ADVARSLER
(som nevnt i artikkel 11)
DEL A
GENERELLE ADVARSLER
Brukerbegrensningene nevnt i artikkel 11 nr. 1 skal minst omfatte laveste eller høyeste tillatte alder og, dersom det er
relevant, nødvendige evner, høyeste eller laveste tillatte vekt og krav om at leketøyet bare skal brukes under tilsyn av
en voksen.
DEL B
SÆRLIGE ADVARSLER OG OPPLYSNINGER OM FORHOLDSREGLER VED BRUK AV VISSE
KATEGORIER AV LEKETØY
1.

Leketøy som ikke er beregnet på å brukes av barn under 36 måneder
Leketøy som kan være farlig for barn under 36 måneder, skal være forsynt med en advarsel som for eksempel «Ikke
egnet for barn under 36 måneder» eller «Ikke egnet for barn under tre år», eller en advarsel i form av følgende
symbol:

Disse advarslene skal følges av en kort opplysning, som kan stå i bruksanvisningen, om den særlige faren som er
årsaken til denne forholdsregelen.
Dette nummer får ikke anvendelse på leketøy som på grunn av sin funksjon, sin størrelse, sitt særpreg eller
egenskaper eller av andre tvingende grunner er åpenbart uegnet for barn under 36 måneder.
2.

Aktivitetsleketøy
Aktivitetsleketøy skal være forsynt med følgende advarsel:
«Bare til privat bruk.»
Aktivitetsleketøy som er montert på en tverrbjelke, og om nødvendig annet aktivitetsleketøy, skal følges av
instruksjoner der det gjøres oppmerksom på at de viktigste delene (oppheng, fester, festeinnretninger osv.) må
kontrolleres og vedlikeholdes med visse mellomrom, og at leketøyet kan forårsake fall eller velt dersom disse
kontrollene ikke blir utført.
Det skal også gis instruksjon om hvordan leketøyet monteres riktig, idet det vises til de delene som kan utgjøre en
fare dersom monteringen ikke er korrekt. Det skal gis særlige opplysninger om hvilket underlag som er egnet til å
plassere leketøyet på.

3.

Funksjonelt leketøy
Funksjonelt leketøy skal være forsynt med følgende advarsel:
«Må bare brukes under direkte tilsyn av en voksen.»
I tillegg skal slikt leketøy følges av en bruksanvisning der det også opplyses om hvilke forholdsregler brukeren skal
ta, med advarsel om at brukeren, dersom disse forholdsreglene ikke følges, vil utsette seg selv for de farene som
vanligvis er forbundet med den innretningen eller det produktet som leketøyet er en skalamodell eller etterligning
av, og disse farene skal angis nærmere. Det skal også angis at leketøyet må oppbevares utilgjengelig for barn under
en viss alder, som skal spesifiseres av produsenten.
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4.

Kjemisk leketøy
Uten at det berører anvendelsen av gjeldende fellesskapsregelverk for klassifisering, emballering og merking av
visse stoffer og stoffblandinger, skal bruksanvisningen for leketøy som i seg selv inneholder farlige stoffer eller
stoffblandinger, være forsynt med en advarsel om disse stoffenes eller stoffblandingenes farlige egenskaper samt
opplysninger om hvilke forholdsregler brukeren må ta for å unngå de farene som knytter seg til dem, og disse
farene skal være nøyaktig angitt etter hvilken type leketøy det gjelder. Det skal også oppgis hvilken førstehjelp som
skal gis i tilfelle alvorlige ulykker som skyldes bruk av denne typen leketøy. Det skal også angis at leketøyet må
oppbevares utilgjengelig for barn under en viss alder, som skal spesifiseres av produsenten.
I tillegg til opplysningene nevnt i første ledd skal et kjemisk leketøy ha følgende advarsel på emballasjen:
«Ikke egnet for barn under (*) år. Skal brukes under tilsyn av en voksen.»
Særlig skal følgende betraktes som kjemisk leketøy: kjemisett, plaststøpesett, miniatyrverksteder for keramikk,
emaljeringsutstyr eller fotoutstyr og lignende leketøy som frambringer en kjemisk reaksjon eller lignende
stoffendring under bruk.

5

Skøyter, rulleskøyter, inline-skøyter, rullebrett, sparkesykler og lekesykler til barn
Dersom disse produktene selges som leketøy, skal de være forsynt med følgende advarsel:
«Verneutstyr bør brukes. Må ikke brukes i trafikken.»
Dessuten skal bruksanvisningen inneholde en påminnelse om at leketøyet må brukes med forsiktighet, ettersom det
krever store ferdigheter, slik at man unngår fall eller sammenstøt som fører til skade på brukeren eller tredjemann.
Det skal også angis hva slags verneutstyr som anbefales (hjelm, hansker, knebeskyttere, albuebeskyttere osv.).

6.

Vannleketøy
Vannleketøy skal være forsynt med følgende advarsel:
«Må bare brukes på vanndybder der barnet kan stå, og under tilsyn av en voksen.»

7.

Leketøy i næringsmidler
Leketøy i næringsmidler og leketøy som er blandet sammen med næringsmidler, skal være forsynt med følgende
advarsel:
«Inneholder leketøy. Tilsyn av en voksen anbefales.»

8.

Etterligninger av vernemasker og hjelmer
Etterligninger av vernemasker og hjelmer skal være forsynt med følgende advarsel:
«Dette leketøyet gir ingen beskyttelse.»

9.

Leketøy beregnet på å spennes ut over en vugge, barneseng eller barnevogn ved hjelp av snorer, bånd,
strikker eller remmer
Leketøy som er beregnet på å spennes ut over en vugge, barneseng eller barnevogn ved hjelp av snorer, bånd,
strikker eller remmer, skal være forsynt med følgende advarsel både på emballasjen og permanent påført selve
leketøyet:
«For å unngå eventuell skade ved at barnet vikler seg inn i leketøyet, skal dette leketøyet fjernes når barnet begynner
å forsøke å reise seg på alle fire for å krabbe.»

_____________________________
(*) Alderen fastsettes av produsenten.
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10. Emballasje til duftstoffer i luktesansspill, kosmetikksett og smakssansspill
Emballasje til duftstoffer i luktesansspill, kosmetikksett og smakssansspill som inneholder duftstoffene oppført i
punkt 41−55 på listen i vedlegg II del III nr. 11 første ledd og i punkt 1−11 på listen i tredje ledd i samme nummer,
skal være forsynt med følgende advarsel:
«Inneholder duftstoffer som kan forårsake allergi.»

_______________________________
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/38/EF

17.11.2016

2016/EØS/64/05

av 17. mai 2006
om endring av direktiv 1999/62/EF om avgifter på tunge lastebiler for bruk av visse typer
infrastruktur(*)

EUROPAPARLAMENTET OG
EUROPEISKE UNION HAR —

RÅDET

FOR

DEN

konklusjoner at det var behov for infrastrukturavgifter.
Etter Det europeiske råds møte i Göteborg 15. og 16. juni
2001, der det ble rettet særskilt oppmerksomhet mot
bærekraftig transport, ble det også på Det europeiske
råds møte i København 12. og 13. desember 2002 og
Det europeiske råds møte i Brussel 20. og 21. mars 2003
uttrykt tilfredshet med Kommisjonens intensjon om å
framlegge et nytt «Eurovignett»-direktiv.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 71 nr. 1,
under henvisning til direktiv 1999/62/EF(1), særlig artikkel 7,
under henvisning til forslag fra Kommisjonen,
under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske
og sosiale komité(2),
under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(3),

4)

Ifølge punkt 29 i formannskapets konklusjoner etter
Det europeiske råds møte i Göteborg bør en bærekraftig
transportpolitikk løse problemet med økende trafikk og
trafikktetthet, støy og forurensning, og oppmuntre til
bruk av miljøvennlige transportmidler samt til fullstendig
internalisering av sosiale kostnader og miljøkostnader.

5)

I direktiv 1999/62/EF tas det hensyn til infrastrukturens
bygge-, drifts-, vedlikeholds- og utviklingskostnader
ved fastsettelsen av bompenger. Det er behov for en
særbestemmelse for å avklare hvilke byggekostnader det
kan tas hensyn til.

6)

Den internasjonale veitransporten er konsentrert om
det transeuropeiske transportnett. Videre er det svært
viktig for kommersiell transport at det indre marked
fungerer tilfredsstillende. Fellesskapsrammen bør
derfor få anvendelse på kommersiell transport på det
transeuropeiske veinett som definert i europaparlamentsog rådsvedtak nr. 1692/96/EF av 23. juli 1996
om fellesskapsretningslinjer for utviklingen av et
transeuropeisk transportnett(6). Medlemsstatene bør i
samsvar med nærhetsprinsippet stå fritt til å anvende
bompenger og/eller veibruksavgifter på andre veier enn
det transeuropeiske veinett, i samsvar med traktaten.
Dersom medlemsstatene velger å opprettholde eller
innføre bompenger og/eller veibruksavgifter bare
på visse deler av det transeuropeiske veinett på eget
territorium og ikke på andre, for eksempel på grunn av
avsides beliggenhet, begrenset trafikktetthet eller lav
forurensning, eller fordi det er nødvendig i forbindelse
med innføring av en ny bompengeordning, bør valget av
hvilke deler av veinettet som skal omfattes av bompenger
eller avgifter, ikke innebære forskjellsbehandling av den
internasjonale trafikken eller føre til konkurransevridning

(6)

EFT L 228 av 9.9.1996, s. 1. Vedtaket sist endret ved vedtak nr. 884/2004/
EF (EUT L 167 av 30.4.2004, s. 1).

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(4) og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

For å fjerne konkurransevridninger mellom transportforetak i medlemsstatene, sikre at det indre marked
fungerer på en tilfredsstillende måte, og øke konkurransen
må det innføres rettferdige avregningssystemer for
dekning av infrastrukturkostnader hos transportørene.
Det ble oppnådd en viss grad av harmonisering ved
direktiv 1999/62/EF.
En mer rettferdig avgiftsordning for bruk av
veiinfrastruktur, basert på prinsippet om at brukeren
betaler, og på muligheten for å anvende prinsippet
om at forurenseren betaler, for eksempel ved å
variere bompenger for å ta hensyn til kjøretøyenes
miljøvennlighet, er avgjørende for å fremme bærekraftig
transport i Fellesskapet. Målet om best mulig utnyttelse
av det eksisterende veinettet og en vesentlig begrensning
av nettets negativene virkninger bør nås uten at det
forekommer dobbeltbeskatning, og uten ytterligere byrder
for transportørene, for å sikre sunn økonomisk vekst og et
velfungerende indre marked, også i randområder.
I hvitboken «Europeisk transportpolitikk fram mot
2010: Veivalg for framtiden» varslet Kommisjonen at
den ville framlegge et forslag til direktiv om avgifter for
bruk av veiinfrastruktur. Europaparlamentet bekreftet
i sin resolusjon(5) av 12. februar 2003 om hvitbokens

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 157 av 9.6.2006, s. 8, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 129/2012 av 13. juli 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 63 av 8.11.2012, s. 9.
1
( ) EFT L 187 av 20.7.1999, s. 42. Direktivet endret ved tiltredelsesakten av
2003.
(2) EUT C 241 av 28.9.2004, s. 58.
3
( ) EUT C 109 av 30.4.2004, s. 14.
(4) Europaparlamentsuttalelse av 20. april 2004 (EUT C 104 E av 30.4.2004,
s. 371), Rådets felles holdning av 6. september 2005 (EUT C 275 E av
8.11.2005, s. 1) og Europaparlamentets holdning av 15. desember 2005
(ennå ikke offentliggjort i EUT). Rådsbeslutning av 27. mars 2006.
(5) EUT C 43 E av 19.2.2004, s. 250.
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mellom ulike transportører. Samme krav bør gjelde dersom
en medlemsstat for å bedre trafikkflyten opprettholder
eller innfører bompenger og/eller veibruksavgifter på
veier som ikke inngår i det transeuropeiske veinett, for
eksempel på parallelle veier.

7)

8)

9)

Dersom en medlemsstat velger å innføre bompenger og/
eller veibruksavgifter utenfor det transeuropeiske veinett,
for eksempel for å inkludere parallelle veier som trafikken
på det transeuropeiske veinett kan ledes over til, og/eller
som direkte konkurrerer med deler av dette nettet, bør den
sikre at dette samordnes med de myndighetene som har
ansvar for disse veiene.

Av hensyn til en kostnadseffektiv gjennomføring av
bompengeordninger kan det hende at deler av den
avgiftsbelagte infrastrukturen ikke trenger å være underlagt
adgangsbegrensninger med sikte på innkrevingskontroll.
Medlemsstatene kan velge å gjennomføre dette direktiv
ved å innkreve bompenger bare på et bestemt punkt i den
avgiftsbelagte infrastrukturen. Dette må ikke innebære
forskjellsbehandling av ikke-lokal trafikk.

Bompengene bør bygge på prinsippet om dekning av
infrastrukturkostnader. I tilfeller der infrastrukturen
er samfinansiert gjennom Den europeiske unions
alminnelige budsjett, bør Fellesskapets bidrag ikke
dekkes gjennom bompenger, med mindre det finnes
særbestemmelser i relevante fellesskapsdokumenter der
det er tatt hensyn til framtidige bompengeinntekter, ved
fastsettelsen av Fellesskapets del av samfinansieringen.

10) Brukerens mulighet til å ta beslutninger som påvirker
bompengesatsen ved å velge mindre forurensende
kjøretøyer og tidsrom eller ruter med lavere trafikktetthet,
er en viktig del av en avgiftsordning. Medlemsstatene
bør derfor kunne differensiere bompengene etter
kjøretøyets utslippsklasse («EURO»-klasse) og graden av
veislitasje samt sted, tidspunkt og trafikktetthet. En slik
differensiering i bompenger bør stå i forhold til målet som
tilstrebes.

11) Andre sider ved kommersiell prisfastsettelse for bruk av
veiinfrastruktur som ikke omfattes av dette direktiv, bør
overholde reglene i traktaten.

12) Dette direktiv berører ikke muligheten for at
medlemsstater som innfører en ordning med bompenger
og/eller veibruksavgifter for infrastruktur, med forbehold
for traktatens artikkel 87 og 88, kan fastsette en passende
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kompensasjon for disse avgiftene. Kompensasjonen må
ikke innebære konkurransevridning på det indre marked og
må være omfattet av relevante fellesskapsbestemmelser,
særlig minstesatsene for kjøretøyavgifter angitt i
vedlegg I til direktiv 1999/62/EF og bestemmelsene
i rådsdirektiv 2003/96/EF av 27. oktober 2003 om en
omstrukturering av fellesskapsrammen for avgifter på
energiprodukter og elektrisitet(1).

13) Dersom medlemsstatene innkrever bompenger eller
veibruksavgifter for bruk av veier i det transeuropeiske
veinett, bør de avgiftsbelagte veiene behørig prioriteres
i medlemsstatenes vedlikeholdsplaner. Inntekter
fra bompenger eller veibruksavgifter bør brukes til
vedlikehold av den berørte infrastrukturen og til
transportsektoren i sin helhet med henblikk på en
balansert og bærekraftig utvikling av transportnettene.

14) Det bør rettes særlig oppmerksomhet mot fjellområder
som Alpene og Pyreneene. Ofte har det ikke latt seg
gjøre å iverksette store nye infrastrukturprosjekter fordi
de betydelige økonomiske midlene det vil kreve, ikke har
vært tilgjengelige. I slike områder kan brukerne derfor
bli bedt om å betale en forhøyet pris for å finansiere
viktige prosjekter av stor europeisk verdi, herunder
prosjekter som omfatter andre transportformer i samme
korridor. Prisforhøyelsen bør stå i forhold til prosjektets
finansieringsbehov. Den bør også stå i forhold til det
grunnleggende nivået for bompenger for å unngå kunstig
høye avgifter i én korridor i forhold til en annen, noe
som vil kunne føre til at trafikken ledes over til andre
korridorer med derav følgende lokale problemer med
trafikkorker og dårlig utnyttelse av veinettene.

15) Avgiftene bør ikke innebære forskjellsbehandling, og
innkrevingen bør ikke innebære urimelig omfattende
formaliteter eller skape hindringer på indre grenser. Det
bør derfor treffes egnede tiltak for å forenkle betalingen
for tilfeldige brukere, særlig på steder der bompenger og/
eller veibruksavgifter utelukkende innkreves ved hjelp
av et system som krever en innretning for elektronisk
betaling (enhet montert om bord).

16) For å unngå at ulike ordninger i medlemsstatene og
tredjestater fører til en omlegging av trafikken, bør
Kommisjonen ved forhandlinger om internasjonale
avtaler bestrebe seg på å sikre at tredjestater ikke
treffer tiltak som kan innebære forskjellsbehandling
av transittrafikken, f.eks. en ordning for handel med
transittrettigheter.
(1)

EUT L 283 av 31.10.2003, s. 51. Direktivet sist endret ved direktiv 2004/75/
EF (EUT L 157 av 30.4.2004, s. 100).
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17) For å sikre en enhetlig og harmonisert anvendelse av
avgifter på bruk av infrastruktur bør kostnadene i nye
bompengeordninger beregnes etter de grunnleggende
prinsippene fastsatt i vedlegg II eller fastsettes på et nivå
som ikke ligger over det som ville følge av anvendelsen
av disse prinsippene. Kravene bør ikke få anvendelse
på eksisterende ordninger med mindre de endres
vesentlig i framtiden. Vesentlige endringer omfatter alle
vesentlige endringer av de opprinnelige vilkårene for
bompengeordningen gjennom endring av en avtale med
bompengeoperatøren, men ikke endringer som omhandles
i den opprinnelige ordningen. Ved konsesjonskontrakter
kan det gjennomføres vesentlige endringer i henhold til
en offentlig innkjøpsordning. For å oppnå åpenhet uten
å skape hindringer for markedsøkonomien og offentligprivate partnerskap bør medlemsstatene dessuten meddele
Kommisjonen de enhetsverdier og andre parametrer
som skal inngå i beregningen av de ulike elementene i
bompengekostnaden eller, ved konsesjonskontrakter,
den relevante kontrakten og utgangspunktet for den, slik
at Kommisjonen får anledning til å avgi en uttalelse.
Uttalelser som vedtas av Kommisjonen før det innføres
nye bompengeordninger i medlemsstatene, berører på
ingen måte Kommisjonens plikt i henhold til traktaten til
å sørge for at fellesskapsretten gjennomføres.
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som gjør at Kommisjonen kan tilpasse kravene i
direktiv 1999/62/EF til tekniske framskritt etter samråd
med medlemsstatene.
21) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av
dette direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet
som er gitt Kommisjonen(1).
22) Ettersom målene for dette direktiv, som er harmonisering
av vilkårene for bompenger og veibruksavgifter for
bruk av veiinfrastruktur, ikke i tilstrekkelig grad kan
nås av medlemsstatene alene og derfor, på grunn av
direktivets europeiske dimensjon og med henblikk på å
sikre det indre marked for transport, bedre kan nås på
fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar
med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 5.
I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i
nevnte artikkel går dette direktiv ikke utover det som er
nødvendig for å nå dette målet.
23) Direktiv 1999/62/EF bør derfor endres —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:
18) For at det i framtiden skal være mulig å treffe en
gjennomtenkt og objektiv beslutning om en mulig
anvendelse av prinsippet om at forurenseren betaler, på
alle transportmidler, gjennom internalisering av eksterne
kostnader, bør det utvikles prinsipper for enhetlig
beregning basert på vitenskapelig anerkjente data. Ved
enhver framtidig beslutning bør det tas hensyn til den
eksisterende avgiftsbelastningen for godstransportører på
vei, herunder kjøretøyavgifter og særavgifter på drivstoff.

Artikkel 1
1. I artikkel 2 i direktiv 1999/62/EF gjøres følgende endringer:
a) Bokstav a) skal lyde:
a) «“transeuropeisk veinett” det veinettet som er
definert i avsnitt 2 i vedlegg I til europaparlamentsog rådsvedtak nr. 1692/96/EF av 23. juli 1996
om fellesskapsretningslinjer for utviklingen av et
transeuropeisk transportnett(*), og som er illustrert
med kart. Kartene viser til tilsvarende avsnitt i
den dispositive delen og/eller vedlegg II til nevnte
vedtak,

19) Kommisjonen bør starte arbeidet med å utvikle en
generelt anvendelig, åpen og forståelig modell for
vurdering av eksterne kostnader for alle transportmidler,
som skal danne grunnlag for framtidige beregninger av
infrastrukturavgifter. Under arbeidet bør Kommisjonen
undersøke alle alternativer når det gjelder sammensetning
av de eksterne kostnadene som skal tas med i beregningen,
idet den tar hensyn til postene som er angitt i hvitboken
fra 2001, «Europeisk transportpolitikk fram mot 2010»,
samt nøye vurdere virkningene av en internalisering av de
ulike kostnadsalternativene. Europaparlamentet og Rådet
vil behandle grundig ethvert forslag fra Kommisjonen om
ytterligere endring av direktiv 1999/62/EF.

_________
(*) EFT L 228 av 9.9.1996, s. 1. Vedtaket sist endret ved
vedtak nr. 884/2004/EF (EUT L 167 av 30.4.2004,
s. 1).»
b) Nye bokstaver aa), ab) og ac) skal lyde:
aa) «“byggekostnader” kostnader forbundet med
bygging og eventuelt også kostnader til finansiering
av
–

20) Det er fremdeles behov for ytterligere tekniske
framskritt for å utvikle ordningen med avgifter på bruk
av veiinfrastruktur. Det bør innføres en framgangsmåte

(1)

ny infrastruktur eller forbedringer av ny
infrastruktur (herunder store strukturelle
reparasjoner), eller

EUT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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–

infrastruktur eller forbedringer av infrastruktur
(herunder store strukturelle reparasjoner) som
er ferdigstilt høyst 30 år før 10. juni 2008
dersom bompengeordningen allerede er på
plass 10. juni 2008, eller ferdigstilt høyst 30 år
før innføringen av nye bompengeordninger
som er innført etter 10. juni 2008. Kostnader for
infrastruktur eller forbedringer av infrastruktur
som er ferdigstilt før disse tidsfristene, kan
også anses som byggekostnader dersom

i) en medlemsstat har innført en bompengeordning der kostnadene dekkes gjennom en
kontrakt med en bompengeoperatør eller
gjennom andre rettsakter med tilsvarende
virkning som trer i kraft innen 10. juni
2008, eller
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«b) “bompenger” et bestemt beløp som skal betales
for et kjøretøy som tilbakelegger en gitt strekning
i infrastrukturene nevnt i artikkel 7 nr. 1; beløpet
skal bygge på den tilbakelagte strekningen og
typen kjøretøy,»
d) Ny bokstav ba) skal lyde:
«ba) “vektet gjennomsnitt for bompenger” den
samlede inntekten fra bompenger i et gitt tidsrom,
dividert på antall kjøretøykilometer som i samme
tidsrom er tilbakelagt i et gitt nett som er belagt
med bompenger, idet både inntekten og antall
kjøretøykilometer beregnes for kjøretøyene det
skal betales bompenger for,»
e) Bokstav c), d), e) og f) skal lyde:

ii) en medlemsstat kan dokumentere at årsaken
til byggingen av den berørte infrastrukturen
var at den skulle ha en beregnet levetid på
over 30 år.

«c) “veibruksavgift” et bestemt beløp som når
det betales, gir rett til å benytte et kjøretøy i
infrastrukturene nevnt i artikkel 7 nr. 1 i et nærmere
bestemt tidsrom,

Andelen byggekostnader som skal tas
med i beregningen, skal uansett ikke
overstige andelen av den nåværende
planlagte levetiden som gjenstår for
infrastrukturens deler 10. juni 2008 eller
på tidspunktet for innføringen av den nye
bompengeordningen, dersom det inntreffer
senere.

d) “kjøretøy” motorvogn eller vogntog beregnet eller
til bruk utelukkende for godstransport på vei og
med tillatt totalvekt på 3,5 tonn eller mer,

Kostnader til infrastruktur eller forbedringer
av infrastruktur kan omfatte eventuelle
særkostnader til infrastruktur som skal
redusere støy eller bedre trafikksikkerheten,
samt infrastrukturoperatørens faktiske
betaling for objektive miljøfaktorer, som
vern mot forurensning av jord,

ab) “finansieringskostnader” renter på lån og/
eller avkastning på eventuell egenkapital som
aksjonærer har bidratt med,

ac) “vesentlige strukturelle reparasjoner” strukturelle
reparasjoner med unntak av reparasjoner som ikke
lenger kommer trafikantene til gode, f.eks. dersom
reparasjonsarbeidet er blitt erstattet med ytterligere
arbeid med veidekket eller annet byggearbeid.»

c) Bokstav b) skal lyde:

e) “EURO 0-kjøretøy”, “EURO I-kjøretøy”, “EURO
II-kjøretøy”, “EURO III-kjøretøy”, “EURO IVkjøretøy”, “EURO V-kjøretøy”, “EEV-kjøretøy” et
kjøretøy som overholder utslippsgrensene nevnt i
vedlegg 0,
f) “kjøretøytype” et kjøretøy kategorisert etter antall
aksler, mål eller vekt, eller andre parametrer
for klassifisering av kjøretøyer som gjenspeiler
veiskader, f.eks. klassifiserings-systemet for
veiskader i vedlegg IV, forutsatt at klassifiseringssystemet som brukes, bygger på kjøretøyets
egenskaper, angitt i kjøretøydokumentene som
anvendes i alle medlemsstater, eller er umiddelbart
synlige,»
f) Nye bokstaver g) og h) skal lyde:
«g) “konsesjonskontrakt” en “offentlig bygge- og
anleggskonsesjon” eller en “tjenestekonsesjon”
som definert i artikkel 1 i europaparlaments- og
rådsdirektiv 2004/18/EF av 31. mars 2004 om
samordning av framgangsmåtene ved tildeling av
offentlige bygge- og anleggskontrakter, kontrakter
om offentlige varekjøp og kontrakter om offentlig
tjenesteyting(*),
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h) “konsesjonsbompenger”
bompenger
som
innkreves av en konsesjonsinnehaver i henhold til
en konsesjonskontrakt.
_________
(*) EUT L 134 av 30.4.2004, s. 114. Direktivet
sist endret ved kommisjonsforordning (EF)
nr. 2083/2005 (EUT L 333 av 20.12.2005, s. 28).»
2. I artikkel 7 gjøres følgende endringer:
a) Nr. 1, 2, 3 og 4 erstattes med følgende numre:
«1. Medlemsstatene
kan
opprettholde
eller
innføre bompenger og/eller veibruksavgifter på det
transeuropeiske veinettet eller på deler av det bare
på vilkårene fastsatt i nr. 2‑12. Dette berører ikke
medlemsstatenes rett i henhold til traktaten til å
anvende bompenger og/eller veibruksavgifter på veier
som ikke omfattes av det transeuropeiske veinettet,
blant annet på parallelle veier som trafikken i det
transeuropeiske veinettet kan ledes over til, og/eller
som direkte konkurrerer med deler av dette nettet,
eller på andre typer motorvogner som ikke omfattes
av definisjonen av «kjøretøy» i det transeuropeiske
veinettet, forutsatt at innkrevingen av bompenger og/
eller veibruksavgifter på slike veier ikke innebærer
forskjellsbehandling av den internasjonale trafikken
eller fører til konkurransevridning mellom ulike
transportører.
1a. Dersom en medlemsstat velger å opprettholde
eller innføre bompenger og/eller veibruksavgifter bare
på deler av det transeuropeiske veinettet, skal unntakene
som følger for de andre delene (for eksempel på grunn
av avsides beliggenhet, begrenset trafikktetthet eller
lav forurensning, eller dersom det er nødvendig med
tanke på innføring av en ny bompengeordning), ikke
medføre forskjellsbehandling av internasjonal trafikk.
2. a) En medlemsstat kan velge å opprettholde eller
innføre bompenger og/eller veibruksavgifter
bare på kjøretøyer med tillatt totalvekt på minst
tolv tonn. Dersom en medlemsstat velger å
anvende bompenger og/eller veibruksavgifter
på kjøretøyer under denne grensen, får
bestemmelsene i dette direktiv anvendelse.
b) Bompenger og/eller veibruksavgifter
anvendelse på alle kjøretøyer fra 2012.

får

c) En medlemsstat kan gjøre unntak fra kravet
fastsatt i bokstav b) dersom den anser at en
utvidelse av bompengeordningen til å gjelde
kjøretøyer under tolv tonn kan medføre
–

–

betydelig negative følger for trafikkflyt,
miljø, støynivå, trafikktetthet eller helse,
eller
administrasjonskostnader på over 30 % av
den ekstra inntekten.
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3. Det skal ikke innkreves både bompenger og
veibruksavgift samtidig av noen kjøretøygruppe for
bruk av én og samme veistrekning. Medlemsstatene kan
imidlertid, på nett der det innkreves veibruksavgifter,
også anvende bompenger for bruk av broer, tunneler og
veier gjennom fjellpass.
4. Bompenger og veibruksavgifter skal anvendes
uten direkte eller indirekte forskjellsbehandling på
grunnlag av transportørens nasjonalitet, etableringsstat
eller etableringssted, kjøretøyets registreringsstat eller
registreringssted, eller transportens opprinnelse eller
bestemmelsessted.»
b) Nye nr. 4a, 4b og 4c skal lyde:
«4a. Medlemsstatene
kan
innføre
reduserte
bompengesatser eller veibruksavgifter eller fritak for
plikten til å betale bompenger eller veibruksavgifter for
kjøretøyer som er unntatt fra kravet om å installere og
bruke fartsskriver i henhold til rådsforordning (EØF)
nr. 3821/85 av 20. desember 1985 om bruk av
fartsskriver innen veitransport(*), og i tilfeller som
omfattes av og er underlagt vilkårene fastsatt i artikkel 6
nr. 2 bokstav a) og b) i dette direktiv.
4b. Siden avgiftsstrukturer som innebærer rabatter
eller reduserte bompenger for hyppige brukere, kan
medføre faktiske besparelser i infrastrukturoperatørens
administrasjonskostnader, kan medlemsstatene innføre
slike rabatter eller reduksjoner, forutsatt at
–

de oppfyller vilkårene fastsatt i nr. 10 bokstav a),

–

de overholder traktaten, særlig artikkel 12, 49, 86
og 87,

–

de ikke vrir konkurransen i det indre marked,

–

den derav følgende avgiftsstrukturen er lineær og
forholdsmessig og tilgjengelig for alle brukere på
like vilkår samt ikke fører til at ekstra kostnader
overføres på andre brukere i form av høyere
bompenger.

Slike rabatter eller reduksjoner skal i alle tilfeller
ikke overstige 13 % av bompengene som betales av
tilsvarende kjøretøyer som ikke er berettiget til rabatten
eller reduksjonen.
4c. Alle rabatt- og reduksjonsordninger skal
meddeles Kommisjonen, som skal kontrollere at de
oppfyller vilkårene i nr. 4a og 4b, og godkjenne dem
etter framgangsmåten i artikkel 9c nr. 2.
_______
(*) EFT L 370 av 31.12.1985, s. 8. Forordningen
sist endret ved kommisjonsforordning (EF)
nr. 432/2004 (EUT L 71 av 10.3.2004, s. 3).»

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

17.11.2016

c) Nr. 6 skal lyde:
6. «Ordningene for å innkreve bompenger og/
eller veibruksavgifter skal ikke medføre uberettigede
ulemper, det være seg økonomisk eller på annen
måte, for tilfeldige brukere av veinettet. Særlig
dersom en medlemsstat innkrever bompenger og/
eller veibruksavgifter utelukkende gjennom et system
som krever bruk av en enhet montert om bord, skal
den gjennom rimelige administrative og økonomiske
ordninger gjøre passende enheter av denne typen
tilgjengelig.»
d) I nr. 7 oppheves annet og tredje ledd.
e) Nr. 9 og 10 skal lyde:
9. «Bompengene skal bygge bare på prinsippet
om dekning av infrastrukturkostnader. Særlig skal
det veide gjennomsnittet for bompenger stå i forhold
til kostnadene til bygging, drift, vedlikehold og
utvikling av det aktuelle infrastrukturnettet. Det veide
gjennomsnittet for bompenger kan også inkludere
kapitalavkastning eller fortjenestemargin basert på
markedsvilkår.
10. a) Uten at det berører det veide gjennomsnittet for
bompenger nevnt i nr. 9, kan medlemsstatene
anvende differensierte satser med henblikk på å
bekjempe miljøskader, redusere trafikktettheten,
begrense skader på infrastrukturen mest mulig,
optimere bruken av den aktuelle infrastrukturen
eller fremme trafikksikkerheten, forutsatt at en
slik differensiering
–

står i forhold til målet som tilstrebes,

–

er åpen og ikke innebærer forskjellsbehandling, særlig med hensyn til
transportørens nasjonalitet, etableringsstat
eller
etableringssted,
kjøretøyets
registreringsstat eller registreringssted
og
transportens
opprinnelse
eller
bestemmelsessted,

–

–

ikke innføres for å skape ekstra inntekter
fra bompenger, idet en eventuell utilsiktet
økning i inntektene (som fører til et veid
gjennomsnitt for bompenger som ikke er i
samsvar med nr. 9) oppveies av endringer
i differensieringens struktur, som skal
gjennomføres senest to år etter avslutningen
av regnskapsåret da den ekstra inntekten
ble skapt,
overholder
grenseverdiene
differensiering fastsatt i bokstav b).

for

b) Med forbehold for vilkårene i bokstav a) kan
bompengesatsene differensieres slik at de
følger
–

EURO-utslippsklassen som fastsatt i
vedlegg 0, herunder PM- og NOx-nivået,
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forutsatt at ingen bompengesats ligger mer
enn 100 % over den bompengesatsen som
innkreves for tilsvarende kjøretøyer som
oppfyller de strengeste utslippskravene,
og/eller
–

tidspunktet på dagen, type dag eller årstid,
forutsatt
i) at ingen bompengesats ligger mer enn
100 % over den bompengesatsen som
innkreves i den billigste perioden av
dagen, typen dag eller årstiden, eller
ii) dersom satsen i den billigste perioden
er null, at straffetillegget for det dyreste
tidspunktet på dagen, typen dag eller
årstiden ligger høyst 50 % over den
bompengesatsen som ellers ville gjelde
for det aktuelle kjøretøyet.
Medlemsstatene er forpliktet til å
differensiere bompengesatsene i samsvar
med første ledd senest i 2010 eller, for
konsesjonskontrakter, når konsesjonskontrakten fornyes.
En medlemsstat kan likevel fravike dette
kravet dersom
i) det vesentlig vil undergrave sammenhengen i bompengeordningene på dens
territorium,
ii) det for den berørte bompengeordningen
ikke vil være teknisk mulig å innføre en
slik differensiering, eller
iii) det vil føre til at de mest forurensende
kjøretøyene blir ledet bort fra det
transeuropeiske veinettet med alvorlige
konsekvenser for trafikksikkerheten og
folkehelsen.
Kommisjonen skal underrettes om
eventuelle fravik av denne typen.

c) Med forbehold for vilkårene i bokstav a)
kan bompengesatsene i unntakstilfeller
ved særskilte prosjekter av stor europeisk
interesse også differensieres på andre måter
for å sikre prosjektenes lønnsomhet, dersom
de er utsatt for direkte konkurranse fra andre
transportformer for kjøretøyer. Den derav
følgende avgiftsstrukturen skal være lineær og
forholdsmessig, skal offentliggjøres, skal være
tilgjengelig for alle brukere på like vilkår og
skal ikke føre til at ekstra kostnader overføres
på andre brukere i form av høyere bompenger.
Kommisjonen skal kontrollere at vilkårene
i dette nummer er oppfylt, før den aktuelle
avgiftsstrukturen gjennomføres.»
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f) Nye nr. 11 og 12 skal lyde:
11. «Uten at det berører artikkel 9 nr. 1 og 1a, kan
det i unntakstilfeller for infrastruktur i fjellområder,
etter at Kommisjonen er blitt underrettet, innføres
en prisforhøyelse av bompengene for særskilte
veistrekninger
a) der trafikktettheten er så stor at det påvirker
kjøretøyenes frie bevegelighet, eller
b) der veitrafikken forårsaker vesentlige miljøskader,
forutsatt at:
–

inntekten fra prisforhøyelsen investeres i prioriterte
prosjekter av europeisk interesse som fastsatt i
vedlegg III til vedtak nr. 884/2004/EF som bidrar
direkte til å forbedre den aktuelle trafikktettheten
eller miljøskaden, og som befinner seg i samme
korridor som den veistrekningen prisforhøyelsen
gjelder,

–

prisforhøyelsen, som kan få anvendelse på
differensierte bompenger i samsvar med nr. 10,
ikke overstiger 15 % av det vektede gjennomsnittet
for bompenger, beregnet i samsvar med nr. 9,
unntatt når inntektene fra forhøyelsen investeres
i grensekryssende deler av prioriterte prosjekter
av europeisk interesse som omfatter infrastruktur
i fjellområder, da forhøyelsen ikke skal overstige
25 %,

–

anvendelsen av forhøyelsen ikke fører til urettferdig
behandling av kommersiell trafikk i forhold til
andre trafikanter,

–

–

finansieringsplanene for infrastrukturen som
prisforhøyelsen gjelder, samt en nytte- og
kostnadsanalyse for det nye infrastrukturprosjektet
framlegges for Kommisjonen før forhøyelsen trer i
kraft,
tidsrommet som forhøyelsen skal gjelde, defineres
og begrenses på forhånd og står i forhold til
den framlagte finansieringsplanen og nytte- og
kostnadsanalysen med hensyn til forventet inntekt.

Anvendelse av denne bestemmelsen på nye
grensekryssende prosjekter forutsetter de berørte
medlemsstatenes samtykke.
Når
Kommisjonen
mottar
finansieringsplaner
fra en medlemsstat som har til hensikt å innføre
en prisforhøyelse, skal den gjøre opplysningene
tilgjengelige for medlemmene av komiteen nevnt i
artikkel 9c nr. 1. Dersom Kommisjonen anser at den
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planlagte prisforhøyelsen ikke oppfyller vilkårene
i dette nummer, eller den anser at den planlagte
prisforhøyelsen kommer til å virke negativt inn på
den økonomiske utviklingen i randområder, kan den
etter framgangsmåten i artikkel 9c nr. 2 forkaste eller
anmode om endring av avgiftsplanene som den berørte
medlemsstaten har framlagt.
12. Dersom en sjåfør i forbindelse med en kontroll
ikke kan framvise de kjøretøydokumentene som er
nødvendige for å underbygge opplysningene nevnt i
nr. 10 bokstav b) første strekpunkt, og for å bestemme
kjøretøytypen, kan medlemsstaten innkreve den
høyeste bompengesatsen.»
3. Ny artikkel 7a skal lyde:
«Artikkel 7a
1. Ved fastsettelsen av nivåene for de vektede
gjennomsnittene for bompenger som skal innkreves for
det berørte infrastrukturnettet eller en tydelig avgrenset
del av et slikt nett, skal medlemsstatene ta hensyn til de
ulike kostnadene nevnt i artikkel 7 nr. 9. Kostnadene
som medregnes, skal gjelde nettet eller delen av nettet
samt kjøretøyene som det innkreves bompenger for.
Medlemsstatene kan velge ikke å dekke disse kostnadene
gjennom bompengeinntekter eller å dekke bare en
prosentandel av kostnadene.
2. Bompenger skal fastsettes i samsvar med artikkel 7
og nr. 1 i denne artikkel.
3. For nye bompengeordninger som ikke omfatter
konsesjonsbompenger, og som medlemsstatene innfører
etter 10. juni 2008, skal medlemsstatene beregne
kostnadene etter en metode basert på de grunnleggende
beregningsprinsippene i vedlegg III.
For nye konsesjonsbompenger som innføres etter 10. juni
2008, skal den høyeste satsen tilsvare eller være lavere enn
satsen som ville vært resultatet dersom det var anvendt en
metode basert på de grunnleggende beregningsprinsippene
fastsatt i vedlegg III. Vurderingen av en slik likeverdighet
skal foretas på grunnlag av en rimelig lang referanseperiode
som er tilpasset konsesjonskontraktens art.
Bompengeordninger som er innført før 10. juni 2008,
eller som det før 10. juni 2008 i forbindelse med en
offentlig innkjøpsprosess er mottatt anbud på eller svar på
innbydelse til forhandlinger ved kjøp etter forhandling, er
ikke underlagt forpliktelsene fastsatt i dette nummer, så
lenge ordningene forblir gjeldende og forutsatt at de ikke
endres vesentlig.
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4. Medlemsstatene skal minst fire måneder før de
innfører en ny bompengeordning, underrette Kommisjonen
om følgende:
a) for bompengeordninger som ikke omfatter konsesjonsbompenger:
–

–

de enhetsverdiene og andre parametrer som
de anvender for å beregne de ulike kostnadselementene, og
klare opplysninger om kjøretøyene som omfattes
av bompengeordningen, og den geografiske
utstrekningen av veinettet eller delen av veinettet
som anvendes for hver kostnadsberegning, samt
hvor stor prosent av kostnadene som forsøkes
dekket,

b) for bompengeordninger som omfatter konsesjonsbompenger:
–

–

konsesjonskontraktene eller vesentlige endringer
av slike kontrakter,
grunnlaget som konsesjonsgiveren har basert
konsesjonskunngjøringen på, som nevnt i
vedlegg VII B til direktiv 2004/18/EF. Grunnlaget
skal omfatte de beregnede kostnadene, som
definert i artikkel 7 nr. 9 som inngår i konsesjonen,
den forventede trafikken inndelt i kjøretøytyper,
de planlagte bompengesatsene og den geografiske
utstrekningen av nettet som omfattes av
konsesjonskontrakten.

5. Medlemsstatene skal også underrette Kommisjonen
minst fire måneder før de gjennomfører nye
bompengeordninger for parallelle veier som trafikken
på det transeuropeiske veinettet kan ledes over til, og/
eller som direkte konkurrerer med bestemte deler av det
avgiftsbelagte nettet. Opplysningene skal minst omfatte
en begrunnelse for den geografiske utstrekningen av det
avgiftsbelagte nettet, kjøretøyene som omfattes, og de
planlagte bompengesatsene samt en forklaring på hvordan
bompengesatsen ble fastsatt.
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7. Dersom en medlemsstat ønsker å anvende
bestemmelsene i artikkel 7 nr. 11 på bompengeordninger
som er innført før 10. juni 2008, skal den framlegge
dokumentasjon som viser at det veide gjennomsnittet for
bompenger for den berørte infrastrukturen er i samsvar
med artikkel 2 bokstav aa) og artikkel 7 nr. 9 og 10.»
4. Ny artikkel 7b skal lyde:
«Artikkel 7b
Dette direktiv berører ikke muligheten for at medlemsstater
som innfører en ordning med bompenger og/eller
veibruksavgifter for infrastruktur, med forbehold for
traktatens artikkel 87 og 88, kan fastsette en passende
kompensasjon for disse avgiftene.»
5. Artikkel 8 nr. 2 bokstav b) skal lyde:
b) «betaling av den felles veibruksavgift skal gi adgang
til det nett som fastsettes av hver av de deltakende
medlemsstater i samsvar med artikkel 7 nr. 1,»
6. Ny artikkel 8a skal lyde:
«Artikkel 8a
Medlemsstatene skal overvåke ordningen for bompenger
og/eller veibruksavgifter for å sikre at den fungerer på en
åpen måte og ikke medfører forskjellsbehandling.»
7. I artikkel 9 gjøres følgende endringer:
a) Nr. 1 erstattes med følgende ordlyd:
1. «Dette direktiv skal ikke hindre at medlemsstatene
uten forskjellsbehandling anvender
a) særlige skatter eller avgifter
–

innkrevd ved registrering av kjøretøyet, eller

–

pålagt kjøretøyer eller last av særlig stor vekt
eller særlig store dimensjoner,

6. For tilfeller som omfattes av forpliktelsene i nr. 3,
skal Kommisjonen senest fire måneder etter å ha mottatt
opplysningene omhandlet i nr. 4 avgi en uttalelse om
hvorvidt forpliktelsene synes å være oppfylt eller ikke.

b) parkeringsavgifter og særlige avgifter for bytrafikk.

Kommisjonen kan også avgi uttalelse om bompengeordningene nevnt i nr. 5, særlig om de foreslåtte
ordningenes forholdsmessighet og gjennomsiktighet og
deres forventede innvirkning på konkurransen i det indre
marked og på fritt varebytte.

a) reguleringsavgifter særlig beregnet på å hindre
trafikkork på visse steder til visse tider,

Kommisjonens uttalelser skal gjøres tilgjengelige for
komiteen nevnt i artikkel 9c nr. 1.

på alle veier, særlig i byområder, herunder veier i det
transeuropeiske veinett som krysser et byområde.»

1a. Dette direktiv skal ikke hindre at medlemsstatenes
uten forskjellsbehandling anvender

b) reguleringsavgifter beregnet på å hindre
miljøvirkninger, herunder dårlig luftkvalitet,
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b) Nr. 2 skal lyde:
2. «Medlemsstatene skal bestemme hvordan
inntektene fra avgiftene for bruk av veiinfrastrukturen
skal brukes. For å sikre utviklingen av transportnettet
som helhet bør inntektene fra avgiftene komme
transportsektoren til gode og anvendes slik at hele
transportsystemet fungerer best mulig.»
8. Nye artikler 9a, 9b og 9c skal lyde:
«Artikkel 9a
Medlemsstatene skal innføre egnede kontroller og fastsette
en sanksjonsordning som skal gjelde ved overtredelser
av de nasjonale bestemmelsene som vedtas i henhold til
dette direktiv. De skal treffe alle nødvendige tiltak for å
sikre at de gjennomføres. De fastsatte sanksjonene skal
være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke
avskrekkende.
Artikkel 9b
Kommisjonen skal fremme dialog og utveksling av teknisk
fagkunnskap mellom medlemsstatene med hensyn til
gjennomføringen av dette direktiv, særlig vedlegg III.
Kommisjonen skal ajourføre og klarlegge vedlegg 0, III og
IV på bakgrunn av den tekniske utvikling og vedlegg I og
II på bakgrunn av inflasjon etter framgangsmåten nevnt i
artikkel 9c nr. 3.

tonn og under 12 tonn, der den også vurderer direktivets
konsekvenser for det indre marked, herunder øyer,
innestengte områder og randområder i Fellesskapet,
investeringsnivået i sektoren samt dets bidrag til å nå målet
om en bærekraftig transportpolitikk.
Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen de
nødvendige opplysninger til rapporten senest 10. desember
2010.
Senest 10. juni 2008 skal Kommisjonen, etter å ha
undersøkt alle alternativer, herunder kostnader knyttet til
miljø, støy, trafikktetthet og helse, framlegge en generelt
anvendelig, åpen og forståelig modell for vurdering av alle
eksterne kostnader som skal danne grunnlag for framtidige
beregninger av infrastrukturavgifter. Modellen skal være
vedlagt en konsekvensanalyse av internaliseringen av de
eksterne kostnadene for alle transportformer og en strategi
for en trinnvis gjennomføring av modellene for samtlige
transportformer.
Rapporten og modellen skal eventuelt være vedlagt forslag
til Europaparlamentet og Rådet om ytterligere revisjon av
dette direktiv.»
10. Tabellen i vedlegg II om de årlige satsene skal erstattes
med følgende:

Artikkel 9c
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.
Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/
EF skal være tre måneder.
4.
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høyst tre aksler

minst fire aksler

EURO 0

1 332

2 233

EURO I

1 158

1 933

EURO II

1 008

1 681

EURO III

876

1 461

EURO IV og renere

797

1 329»

11. Vedlegg II siste punktum skal lyde:
«Den daglige veibruksavgift er den samme for alle
kjøretøygrupper og utgjør 11 euro.»

Komiteen fastsetter sin forretningsorden.»

9. Artikkel 11 skal lyde:

12. Vedlegg 0 i dette direktivs vedlegg I tilføyes som nytt
vedlegg.

«Artikkel 11
Senest 10. juni 2011 skal Kommisjonen framlegge
for Europaparlamentet og Rådet en rapport om
gjennomføringen og konsekvensene av dette direktiv, der
det tas hensyn til den tekniske utvikling og utviklingen i
trafikktettheten, herunder bruk av kjøretøyer på over 3,5

13. Vedlegg III i dette direktivs vedlegg II tilføyes som nytt
vedlegg.
14. Vedlegg IV i dette direktivs vedlegg III tilføyes som nytt
vedlegg.
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Artikkel 2

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, innen
10. juni 2008. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen
om dette.

Dette direktiv trer i kraft dagen etter at det er kunngjort i Den
europeiske unions tidende.

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.

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området
dette direktiv omhandler, sammen med en tabell som viser
sammenhengen mellom bestemmelsene i dette direktiv og de
vedtatte nasjonale bestemmelsene.

Artikkel 4

Utferdiget i Strasbourg, 17. mai 2006.

For Europaparlamentet

For Rådet

J. BORRELL FONTELLES

H. WINKLER

President

Formann
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VEDLEGG I

«VEDLEGG 0
UTSLIPPSGRENSER

1.

2.

«EURO 0»-kjøretøy
Mengde hydrokarboner
(HC) g/kWh

Mengde nitrogenoksider
(NOx) g/kWh

12,3

2,6

15,8

«EURO I»-/«EURO II»-kjøretøy

(1)

3.

Mengde karbonmonoksid (CO) g/kWh

Mengde
karbonmonoksid
(CO) g/kWh

Mengde
hydrokarboner (HC)
g/kWh

Mengde
nitrogenoksider
(NOx) g/kWh

Mengde partikler
(PT) g/kWh

«EURO I»-kjøretøy

4,9

1,23

9,0

0,4(1)

«EURO II»-kjøretøy

4,0

1,1

7,0

0,15

Det anvendes en koeffisient på 1,7 på grenseverdien for partikkelutslipp fra motorer med en effekt på 85 kW eller mindre.

«EURO III»-/«EURO IV»-/«EURO V»-/«EEV»-kjøretøy
De spesifikke mengdene av karbonmonoksid, samlede hydrokarboner, nitrogenoksider og partikler i henhold til
ESC-prøving og røyktettheten i henhold til ELR-prøving må ikke overstige følgende verdier(1):

(1)
(2)

4.

Mengde
karbonmonoksid
(CO) g/kWh

Mengde
hydrokarboner
(HC) g/kWh

Mengde
nitrogenoksider (NOx)
g/kWh

Mengde
partikler (PT)
g/kWh

Eksos m-1

«EURO III»-kjøretøy

2,1

0,66

5,0

0,10(2)

0,8

«EURO IV»-kjøretøy

1,5

0,46

3,5

0,02

0,5

«EURO V»-kjøretøy

1,5

0,46

2,0

0,02

0,5

«EEV»-kjøretøy

1,5

0,25

2,0

0,02

0,15

En prøvingssyklus består av en sekvens av prøvingspunkter der hvert punkt er definert med et bestemt turtall og dreiemoment
som motoren skal overholde ved stasjonær driftstilstand (ESC-prøving) eller ikke-stasjonær driftstilstand (ETC- og ELRprøving).
0,13 for motorer med et slagvolum under 0,7 dm3 og et turtall over 3000 min-1 ved nominell effekt.

Framtidige utslippsklasser i henhold til definisjonen i direktiv 88/77/EØF og senere endringer kan tas i betraktning.»

________
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VEDLEGG II

«VEDLEGG III
GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER FOR FORDELING AV KOSTNADER OG BEREGNING AV
BOMPENGER

I dette vedlegg fastsettes grunnleggende prinsipper for beregning av vektede gjennomsnitt for bompenger som skal
avspeile artikkel 7 nr. 9. Plikten til å fastsette bompenger i forhold til kostnader berører ikke medlemsstatenes rett i
henhold til artikkel 7a nr. 1 til å velge å ikke dekke alle kostnader gjennom bompenger, eller deres rett i henhold til
artikkel 7 nr. 10 til å la særlige bompenger avvike fra gjennomsnittet(1).
Anvendelsen av disse prinsippene skal være i samsvar med andre gjeldende plikter i henhold til fellesskapsretten, særlig
kravet om at konsesjonskontrakter skal tildeles i samsvar med direktiv 2004/18/EF og andre fellesskapsdokumenter på
området offentlige innkjøp.
Dersom en medlemsstat innleder forhandlinger med én eller flere tredjemenn med henblikk på å etablere en
konsesjonskontrakt om bygging eller drift av en del av medlemsstatens infrastruktur, eller av samme grunn innfører
en lignende ordning basert den nasjonale lovgivning eller en avtale som en medlemsstats regjering har inngått, skal
overholdelsen av disse prinsippene vurderes på grunnlag av resultatet av disse forhandlingene.

1.

2.

Definisjon av nettet og av kjøretøyene som omfattes
—

Dersom det ikke skal anvendes én enkelt bompengeordning for hele det transeuropeiske veinettet,
skal medlemsstaten angi nøyaktig hvilken del eller hvilke deler av nettet bompengeordningen skal
gjelde, samt systemet som brukes for å klassifisere kjøretøyer ved differensiering av bompengesatser.
Medlemsstatene skal også angi om de utvider bompengeordningen til å omfatte kjøretøyer under
grensen på 12 tonn.

—

Dersom en medlemsstat velger å innføre ulike systemer for dekning av kostnader for ulike deler av
nettet (tillatt i henhold til artikkel 7a nr. 1), skal det foretas en særskilt kostnadsberegning for hver
enkelt tydelig definerte del av nettet. En medlemsstat kan velge å dele inn nettet i en rekke tydelig
definerte deler for å etablere forskjellige konsesjonsordninger eller lignende for hver del.

Infrastrukturkostnader

2.1. Investeringskostnader
— Investeringskostnader omfatter byggekostnader (herunder finansieringskostnader) og kostnader til utvikling av
infrastruktur og eventuelt avkastning på kapitalinvesteringen eller fortjenestemargin. Kostnader til tomtekjøp,
planlegging, prosjektering, tilsyn med byggekontrakter og prosjektledelse, samt arkeologiske undersøkelser og
bakkeundersøkelser, i tillegg til andre relevante tilleggskostnader, skal også inkluderes.
— Dekningen av byggekostnader skal bygge enten på den planlagte levetiden for infrastrukturen eller en
annen nedbetalingsperiode (minst 20 år) som kan anses som passende av hensyn til finansieringen via en
konsesjonskontrakt eller på annen måte. Nedbetalingsperiodens varighet kan være en viktig variabel i
forhandlinger om inngåelse av konsesjonskontrakter, særlig dersom den berørte medlemsstaten som en del av
kontrakten ønsker å fastsette en øvre grense for de anvendte vektede gjennomsnitt for bompengene.
— Med forbehold for beregningen av investeringskostnader kan dekningen av kostnader
— fordeles jevnt over nedbetalingsperioden eller vektes til de første, midterste eller siste år, forutsatt at en slik
vekting foretas på en åpen måte,
— innebære en indeksregulering av bompenger over nedbetalingsperiodene.
— Alle historiske kostnader skal baseres på de betalte beløpene. Kostnader som ennå ikke er påløpt, baseres på
rimelige kostnadsprognoser.
(1)

Disse bestemmelsene i kombinasjon med fleksibiliteten i måten kostnadene kan dekkes på over tid (se nr. 2.1 tredje strekpunkt),
gir en betydelig margin til å fastsette bompenger på nivåer som er akseptable for brukerne og tilpasset medlemsstatenes særskilte
transportpolitiske mål.
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— Statlige investeringer kan antas å være finansierte lån. Renten på historiske kostnader skal være samme rente
som brukes på statlige utlån i samme periode.
— Kostnadene skal fordeles på tunge lastebiler på et objektivt og åpent grunnlag idet det tas hensyn til den
del av den tunge godstrafikken som nettet skal bære, og kostnadene forbundet med dette. Kjøretøykilometer
som tilbakelegges av tunge lastebiler, kan for dette formål tilpasses gjennom objektivt begrunnede
«ekvivalensfaktorer», f.eks. dem som er beskrevet i nr. 4(1).
— Avsetning for beregnet kapitalavkastning eller fortjenestemargin skal være rimelig i lys av markedsforholdene
og kan differensieres for å oppmuntre en kontraktsforpliktet tredjemann til å oppfylle kvalitetskrav.
Kapitalavkastning kan beregnes med økonomiske indikatorer som intern kapitalforrentningsgrad (IRR) eller
vektet gjennomsnittlig kapitalkostnad (WACC).

2.2. Årlige kostnader til vedlikehold og strukturelle reparasjoner
— Disse kostnadene skal omfatte både de årlige kostnadene til vedlikehold av nettet og de periodiske kostnadene
til reparasjon, forsterking og fornyelse av veidekket for å sikre at bruken av nettets funksjoner kan opprettholdes
over tid.
— Kostnadene skal fordeles mellom tunge lastebiler og annen trafikk på grunnlag av de faktiske og forventede
andelene av kjøretøykilometer og kan justeres med objektivt begrunnede ekvivalensfaktorer som nevnt i nr. 4.

3.

Drifts-, forvaltnings- og bompengekostnader
Disse kostnadene omfatter alle kostnader som infrastrukturoperatøren pådrar seg, som ikke omfattes av nr. 2, og
som gjelder gjennomføring, drift og forvaltning av infrastrukturen og bompengeordningen. De omfatter særlig
— kostnadene til bygging, etablering og vedlikehold av bompengekiosker og andre betalingssystemer,
— de daglige kostnadene til drift, administrasjon og gjennomføring av innkrevingssystemet,
— administrasjonsgebyrer og ‑avgifter i forbindelse med konsesjonskontrakter,
— forvaltnings-, administrasjons- og servicekostnader i forbindelse med driften av infrastrukturen.
Kostnadene kan omfatte en kapitalavkastning eller fortjenestemargin som gjenspeiler graden av risikoen som
overføres.
Kostnadene skal fordeles på en rettferdig og åpen måte mellom alle kjøretøyklasser som inngår i bompengeordningen.

4.

Andel godstrafikk, ekvivalensfaktorer og korreksjonssystem
— Beregningen av bompenger skal bygge på de tunge lastebilenes faktiske eller forventede kjøretøykilometer, ved
behov justert med ekvivalensfaktorer for å ta behørig hensyn til de økte kostnadene ved å bygge og reparere
infrastruktur som brukes av godskjøretøyer.
— Tabellen nedenfor inneholder noen veiledende ekvivalensfaktorer. Dersom en medlemsstat bruker
ekvivalensfaktorer med andre prosentandeler enn dem i tabellen, skal disse bygge på objektivt begrunnede
kriterier og offentliggjøres.

(1)

Medlemmene kan ved anvendelse av ekvivalensfaktorer ta hensyn til veibygging som utvikles trinnvis eller med lang levetid som
tilnærming.
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Ekvivalensfaktorer
Kjøretøyklasse(1)

Strukturell
reparasjon(2)

Investeringer

Årlig vedlikehold

1

1

1

> 7,5 t, klasse I

1,96

1

1

> 7,5 t, klasse II

3,47

1

1

> 7,5 t, klasse III

5,72

1

1

Mellom 3,5 t og 7,5 t, klasse 0

(1)
(2)

Se vedlegg IV for bestemmelse av kjøretøyklasse.
Kjøretøyklassene tilsvarer akseltrykk på henholdsvis 5,5, 6,5, 7,5 og 8,5 tonn.

— Bompengeordninger som bygger på forventet trafikk, skal omfatte et korreksjonssystem der bompengene
justeres regelmessig for å korrigere for en eventuell under- eller overdekning av kostnadene på grunn av feil i
prognosen.»

________
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VEDLEGG III

«VEDLEGG IV
VEILEDENDE BESTEMMELSE AV KJØRETØYKLASSE
Kjøretøyklassene er definert i tabellen nedenfor.
Kjøretøyene er klassifisert i undergruppene 0, I, II og III etter de skadene de påfører veidekket, i stigende rekkefølge
(klasse III er dermed den klassen som forårsaker de største skadene på veiinfrastrukturen). Skadene øker eksponentielt
med økt aksellast.
Alle motorvogner og kjøretøykombinasjoner med tillatt totalvekt under 7,5 tonn tilhører skadeklasse 0.

Motorvogner
Drivaksler med luftfjæring eller tilsvarende(1)

Andre fjæringssystemer for drivaksler

Antall aksler og tillatt totalvekt (i tonn)

Antall aksler og tillatt totalvekt (i tonn)

Skadeklasse

Minst

Mindre enn

Minst

Mindre enn

7,5
12
13
14
15

12
13
14
15
18

7,5
12
13
14
15

12
13
14
15
18

15
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25
26

15
17
19
21

17
19
21
23

23
25

25
26

II

23
25

25
27

I

27
29
31

29
31
32

II

To aksler
I

Tre aksler

Fire aksler
23
25
27

29
31

25
27
29

31
32

(1) Fjæring som regnes som tilsvarende i henhold til definisjonen i vedlegg II til rådsdirektiv 96/53/EF av 25. juli 1996
om fastsettelse av største tillatte dimensjoner i innenlands og internasjonal trafikk og av største tillatte totalvekt i
internasjonal trafikk for visse veigående kjøretøyer i Fellesskapet (EFT L 235 av 17.9.1996, s. 59). Direktivet sist
endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/7/EF (EFT L 67 av 9.3.2002, s. 47).
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Kjøretøykombinasjoner (semitrailervogntog og vogntog)
Drivaksler med luftfjæring eller tilsvarende

Andre fjæringssystemer for drivaksler

Antall aksler og tillatt totalvekt (i tonn)

Antall aksler og tillatt totalvekt (i tonn)

Minst

Mindre enn

Minst

Mindre enn

12
14
16
18
20
22
23
25
28

7,5
12
14
16
18
20
22
23
25

12
14
16
18
20
22
23
25
28

23
25
26
28

25
26
28
29

23
25
26
28

25
26
28
29

29

31

29

31

31

33

31

33

33
36

36
38

33

36

Skadeklasse

2 + 1 aksler
7,5
12
14
16
18
20
22
23
25

I

2 + 2 aksler

2 + 3 aksler
36
38

40

III
II

38
40

36

38

38

40

3 + 2 aksler
36
38

II

III
II

38
40

36

38

38
40

40
44

III

36

38

I

38

40

II

40

44»

44

3 + 3 aksler
36
38

40

38
40

44
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 976/2009
av 19. oktober 2009

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF med hensyn til nettjenester(*)
Artikkel 2

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/
EF av 14. mars 2007 om opprettelse av en infrastruktur for
geografisk informasjon i Det europeiske fellesskap (INSPIRE)
(1), særlig artikkel 16, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

4)

Definisjoner
I denne forordning får definisjonene fastsatt i del A i vedlegget
til kommisjonsforordning (EF) nr. 1205/2008(2) anvendelse.
Dessuten menes med:
1. «innledende driftskapasitet» en nettjenestes evne til å
levere full funksjonalitet uten at det dermed garanteres
at tjenestens kvalitet er i samsvar med reglene fastsatt
i vedlegg I til denne forordning, eller at alle brukere får
tilgang til tjenesten gjennom INSPIRE-geoportalen,

Direktiv 2007/2/EF fastsetter alminnelige regler for
opprettelse av en infrastruktur for geografisk informasjon
i Det europeiske fellesskap. Medlemsstatene skal opprette
og drive et nett av tjenester for geodatasett og -tjenester
som det er utarbeidet metadata om i samsvar med nevnte
direktiv.

2. «ytelse» det minstenivået der et mål anses å være nådd, og
som viser hvor raskt en forespørsel kan fullføres innenfor
en INSPIRE-nettjeneste,

For å sikre at slike tjenester er forenlige og kan benyttes
i fellesskapssammenheng, må det fastsettes tekniske
spesifikasjoner og minstekriterier for ytelse for disse
tjenestene med hensyn til de temaene som er oppført i
vedlegg I, II og III til direktiv 2007/2/EF.

4. «tilgjengelighet» sannsynligheten for at nettjenesten er
tilgjengelig,

For å sikre at det er teknisk mulig for offentlige
myndigheter og tredjemann å kople sine geodatasett og
-tjenester til nettjenestene, må det fastsettes egnede krav
til disse tjenestene.
Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 22 i direktiv
2007/2/EF —

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Formål
Denne forordning fastsetter kravene i forbindelse med
opprettelse og vedlikehold av de nettjenestene som er
omhandlet i artikkel 11 nr. 1 i direktiv 2007/2/EF (heretter kalt
«nettjenestene»), og forpliktelsene knyttet til tilgjengeligheten
av disse tjenestene for medlemsstatenes offentlige myndigheter
og for tredjemann i henhold til artikkel 12 i nevnte direktiv.
(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 274 av 20.10.2009, s. 9, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 137/2012 av 13. juli 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 63 av 8.11.2012, s. 21.
(1) EUT L 108 av 25.4.2007, s. 1.

3. «kapasitet» antall samtidige tjenesteforespørsler som kan
behandles med garantert ytelse,

5. «svartid» tiden det tar før tjenesteoperasjonen returnerer
første byte av resultatet, målt på det stedet i medlemsstaten
der tjenesten utøves,
6. «tjenesteforespørsel» en enkelt forespørsel om en enkelt
operasjon i en INSPIRE-nettjeneste,
7. «INSPIRE-metadataelement» et metadataelement som
fastsatt i del B i vedlegget til forordning (EF) nr. 1205/2008,
8. «publisere» en operasjon for å legge inn, slette eller
oppdatere INSPIRE-metadataelementer om ressurser i
søketjenesten,
9. «naturlig språk» et talt eller skrevet språk eller et
tegnspråk som benyttes av mennesker for allmenne
kommunikasjonsformål,
10. «innsamle» en operasjon for å hente INSPIREmetadataelementer om ressurser fra en kildesøketjeneste og
gjøre det mulig å opprette, slette eller oppdatere metadata
om disse ressursene hos målsøketjenesten,
11. «kartlag» en grunnleggende enhet av geografisk
informasjon som kan hentes i form av et kart fra en tjener i
samsvar med EN ISO 19128.
(2)

EUT L 326 av 4.12.2008, s. 12.
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Artikkel 3

Artikkel 4

Krav til nettjenester

Tilgang til nettjenestene

Nettjenestene skal være i samsvar med kravene til
tjenestekvalitet fastsatt i vedlegg I.

1. Senest 9. mai 2011 skal medlemsstatene levere søke- og
visningstjenestene med innledende driftskapasitet.

Dessuten skal hver type nettjeneste være i samsvar med
følgende:

2. Senest 9. november 2011 skal medlemsstatene levere
søke- og visningstjenestene i samsvar med denne forordning.

a) Når det gjelder søketjenestene, de særlige kravene og
egenskapene fastsatt i vedlegg II.

Artikkel 5
Ikrafttredelse

b) Når det gjelder visningstjenestene, de særlige kravene og
egenskapene fastsatt i vedlegg III.

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

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

Utferdiget i Brussel, 19. oktober 2009.

For Kommisjonen
Stavros DIMAS
Medlem av Kommisjonen

________
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VEDLEGG I

TJENESTEKVALITET
Ved vurderingen av tjenestekvalitet skal det ikke tas hensyn til tredjemanns nettjenester som er tilkoplet i henhold til
artikkel 12 i direktiv 2007/2/EF, for å unngå mulig forringelse som skyldes følgevirkninger.
Følgende kriterier for tjenestekvalitet knyttet til ytelse, kapasitet og tilgjengelighet skal sikres:
1.

YTELSE
Svartiden for sending av det innledende svaret på en tjenesteforespørsel til en søketjeneste skal være høyst 3
sekunder under normale forhold.
For et bilde på 470 kilobyte (f.eks. 800 × 600 piksler med en fargedybde på 8 biter) skal svartiden for sending av
det innledende svaret på en forespørsel til en visningstjeneste om henting av kart (Get Map) være høyst 5 sekunder
under normale forhold.
Med «normale forhold» menes perioder uten toppbelastning, fastsatt til 90 % av tiden.

2.

KAPASITET
I samsvar med ytelseskriteriet «Tjenestekvalitet» skal en søketjeneste kunne ekspedere minst 30 samtidige
tjenesteforespørsler per sekund.
I samsvar med ytelseskriteriet «Tjenestekvalitet» skal en visningstjeneste kunne ekspedere minst 20 samtidige
tjenesteforespørsler per sekund.

3.

TILGJENGELIGHET
Sannsynligheten for at en nettjeneste er tilgjengelig, skal være 99 %.

________
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VEDLEGG II

SØKETJENESTER
DEL A
Søkekriterier
For å være i samsvar med minstesettet av søkekriterier fastsatt i artikkel 11 nr. 2 i direktiv 2007/2/EF skal søketjenesten
støtte søk med de INSPIRE-metadataelementene som er oppført i tabell 1 i dette vedlegg.
Tabell 1
Minstekriterier for søking

INSPIRE-metadataelementer

Nøkkelord

Nøkkelord (Keyword)

Klassifisering av geodata og geodatatjenester

Emnekategori (Topic category)

(For geodatasett og serier av geodatasett)
Klassifisering av geodata og geodatatjenester

Type geodatatjeneste (Spatial data service type)

(For geodatatjenester)
Kvaliteten og gyldigheten av geodatasett

Historikk (Lineage)

Kvaliteten og gyldigheten av geodatasett

Romlig oppløsning (Spatial resolution)

Grad av samsvar med gjennomføringsreglene fastsatt i Spesifikasjon (Specification)
artikkel 7 nr. 1 i direktiv 2007/2/EF
Grad av samsvar med gjennomføringsreglene fastsatt i Grad av samsvar (Degree)
artikkel 7 nr. 1 i direktiv 2007/2/EF
Geografisk sted (Geographical location)

Geografisk
avgrensningsrektangel
bounding box)

(Geographical

Vilkår for tilgang til og bruk av geodatasett og -tjenester

Vilkår for tilgang og bruk (Conditions applying to access
and use)

Vilkår for tilgang til og bruk av geodatasett og -tjenester

Begrensninger i offentlig tilgang (Limitations on public
access)

Offentlige myndigheter med ansvar for å opprette, forvalte, Ansvarlig part (Responsible party)
vedlikeholde og distribuere geodatasett og -tjenester
Offentlige myndigheter med ansvar for å opprette, forvalte, Den ansvarlige parts funksjon (Responsible party role)
vedlikeholde og distribuere geodatasett og -tjenester
Følgende INSPIRE-metadataelementer eller sett av elementer skal også være tilgjengelige som søkekriterier:
a) Ressursens betegnelse (Resource Title)
b) Ressurssammendrag (Resource Abstract)
c) Ressurstype (Resource Type)
d) Entydig ressursidentifikator (Unique Resource Identifier)
e) Tidsreferanse (Temporal Reference)
For å gjøre det mulig å søke etter ressurser gjennom en kombinasjon av søkekriterier skal logiske operatorer og
sammenligningsoperatorer støttes.
For å gjøre det mulig å søke etter ressurser basert på ressursens geografiske plassering skal geodataoperatoren oppført
i tabell 2 støttes.
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Tabell 2
Navn på operator
Intersects (Avgrenser)

Egenskap
Krever at det geografiske avgrensningsrektanglet for
INSPIRE-metadataelementet avgrenser et definert område
av interesse
DEL B
Operasjoner

1.

LISTE OVER OPERASJONER
For å være i samsvar med artikkel 11 nr. 1 i direktiv 2007/2/EF skal søketjenesten støtte de operasjonene som
er oppført i tabell 3 i dette vedlegg.
Tabell 3
Operasjon

Funksjon

Get Discovery Service Metadata (Hent metadata om Gir all nødvendig informasjon om tjenesten og
søketjenesten)
beskriver tjenestens muligheter.
Discover Metadata (Søk etter metadata)

Operasjonen «Discover Metadata» gjør det mulig å
hente INSPIRE-metadataelementer om ressurser fra
målsøketjenesten basert på en søkestreng.

For å være i samsvar med artikkel 12 i direktiv 2007/2/EF skal søketjenesten støtte operasjonene oppført i tabell
4 i dette vedlegg.
Tabell 4
Operasjon

Funksjon

Publish Metadata (Publiser metadata)

Operasjonen «Publish Metadata» gjør det mulig å
redigere INSPIRE-metadataelementer om ressurser
i søketjenesten (funksjoner for å legge inn og hente
metadata). Med «redigere» menes å legge inn,
oppdatere og slette.

Link Discovery Service (Kople til søketjeneste)

Funksjonen «Link Discovery Service» gjør det mulig
å angi at en søketjeneste er tilgjengelig for søk etter
ressurser gjennom medlemsstatens søketjeneste,
samtidig som ressursens metadata forblir hos eieren.

Parametrene for forespørsler og svar for hver operasjon gjør beskrivelsen av hver operasjon fullstendig og
utgjør en nødvendig del av søketjenestens tekniske spesifikasjon.
2.

OPERASJONEN «GET DISCOVERY SERVICE METADATA» (HENT METADATA OM SØKETJENESTEN)

2.1.

Forespørselen «Get Discovery Service Metadata» (Hent metadata om søketjenesten)

2.1.1.

Parametrer for forespørselen «Get Discovery Service Metadata»
Parameteren for forespørselen «Get Discovery Service Metadata» angir det naturlige språket for innholdet i
svaret på forespørselen.

2.2.

Svar på «Get Discovery Service Metadata»
Svaret på «Get Discovery Service Metadata» skal inneholde følgende parametersett:
–

Metadata om søketjenesten (Discovery Service Metadata)

–

Metadata om operasjonene (Operations Metadata)

–

Språk (Languages).
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2.2.1.

Parametrer for metadata om søketjenesten (Discovery Service Metadata)
Parametrene for metadata om søketjenesten (Discovery Service Metadata) skal minst inneholde søketjenestens
INSPIRE-metadataelementer.

2.2.2.

Parametrer for metadata om operasjonene (Operations Metadata)
Parametrene for metadata om operasjonene (Operations Metadata) gir metadata om de operasjonene som
gjennomføres av søketjenesten. Disse metadataparametrene skal beskrive hver enkelt operasjon. De skal minst
inneholde følgende:

2.2.3.

1.

Når det gjelder publisering av metadata (Publish Metadata), en angivelse av om hentefunksjonen (Pull
Mechanism), innleggingsfunksjonen (Push Mechanism) eller begge er tilgjengelige.

2.

En beskrivelse av hver operasjon, minst en beskrivelse av de utvekslede dataene samt nettadressen.

Parameter for språk (Languages)
Det skal angis to språkparametrer:
–

Parameteren for svarspråk (Response Language), som angir hvilket naturlig språk som benyttes i
parametrene for svar på «Get Discovery Service Metadata».

–

Parameteren for støttede språk (Supported Languages), som inneholder en liste over de naturlige språkene
som støttes av søketjenesten.

3.

OPERASJONEN «DISCOVER METADATA» (SØK ETTER METADATA)

3.1.

Forespørselen «Discover Metadata» (Søk etter metadata)
Forespørselen «Discover Metadata» inneholder følgende parametrer:

3.1.1.

–

Språk (Language)

–

Spørring (Query)

Parameter for språk (Language)
Parameteren for språk angir hvilket naturlig språk som ønskes for innholdet i svaret på «Discover Metadata».

3.1.2.

Parameter for spørring (Query)
Parameteren for spørring skal inneholde den kombinasjonen av søkekriterier som er angitt i del A.

3.2.

Svar på «Discover Metadata»

3.2.1.

Parameter for svar på «Discover Metadata»
Parameteren for svar på «Discover Metadata» skal minst inneholde INSPIRE-metadataelementene for hver
ressurs som samsvarer med spørringen.

4.

OPERASJONEN «PUBLISH METADATA» (PUBLISER METADATA)
Funksjonen «Publish Metadata» gjør det mulig å publisere INSPIRE-metadataelementer om ressurser hos
søketjenesten. De to alternativene er:
–

Innleggingsfunksjon (Push Mechanism): Gjør det mulig å redigere INSPIRE-metadataelementer om
ressurser som er tilgjengelige fra søketjenesten.

–

Hentefunksjon (Pull Mechanism): Gjør det mulig for medlemsstatens søketjeneste å hente INSPIREmetadataelementer om ressurser fra et eksternt sted.

Minst ett av ovennevnte alternativer skal støttes.
4.1.

Innleggingsfunksjon («Push Mechanism»)

4.1.1.

Forespørselen «Edit Metadata» (Rediger metadata)

4.1.1.1. P a r a m e t e r f o r f o r e s p ø r s e l e n « E d i t M e t a d a t a »
Parameteren for forespørselen «Edit Metadata» gir all nødvendig informasjon om INSPIRE-metadataelementer
om ressurser som skal legges inn, oppdateres eller slettes hos søketjenesten.
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4.2.

Hentefunksjon (Pull Mechanism)

4.2.1.

Forespørselen «Collect Metadata» (Innsamle metadata)

4.2.1.1. P a r a m e t e r f o r f o r e s p ø r s e l e n « C o l l e c t M e t a d a t a »
Parameteren for forespørselen «Collect Metadata» gir all informasjon om det eksterne stedet som er nødvendig
for å hente de tilgjengelige metadataene om ressurser. Den skal minst inneholde den dedikerte geodatatjenestens
INSPIRE-metadataelementer.
5.

OPERASJONEN «LINK DISCOVERY SERVICE» (KOPLE TIL SØKETJENESTE)
Operasjonen «Link Discovery Service» gjør det mulig å angi at en søketjeneste som er i samsvar med
denne forordning, er tilgjengelig for søk etter ressurser gjennom medlemsstatens søketjeneste, samtidig som
ressursens metadata forblir hos eieren.

5.1.

Forespørselen «Link Discovery Service» (Kople til søketjeneste)

5.1.1.

Parameter for forespørselen «Link Discovery Service»
Parameteren for forespørselen «Link Discovery Service» skal gi all informasjon om den offentlige myndighetens
eller tredjemanns søketjeneste i samsvar med denne forordning, slik at medlemsstatens søketjeneste kan hente
metadata om ressurser fra den offentlige myndighetens eller tredjemanns søketjeneste basert på en kombinasjon
av søkekriterier, og sammenstille disse metadataene med andre metadata om ressurser.

________
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VEDLEGG III

VISNINGSTJENESTER
DEL A
Operasjoner
1.

LISTE OVER OPERASJONER
For å være i samsvar med artikkel 11 nr. 1 i direktiv 2007/2/EF skal visningstjenesten støtte de operasjonene
som er oppført i tabell 1 i dette vedlegg.
Tabell 1
Operasjon

Funksjon

Get View Service Metadata (Hent metadata om Gir all nødvendig informasjon om tjenesten og
visningstjenesten)
beskriver tjenestens muligheter.
Get Map (Hent kart)

Gir et kart som inneholder den geografiske og tematiske
informasjonen fra de tilgjengelige geodatasettene.
Dette kartet er et bilde som er stedfestet.

For å være i samsvar med artikkel 12 i direktiv 2007/2/EF skal visningstjenesten støtte de operasjonene som er
oppført i tabell 2 i dette vedlegg.
Tabell 2
Operasjon
Link View Service (Kople til visningstjeneste)

Funksjon
Gjør det mulig for en offentlig myndighet eller
en tredjemann å angi en visningstjeneste for
visning av sine ressurser gjennom medlemsstatens
visningstjeneste, samtidig som visningsmulighetene
opprettholdes hos den offentlige myndigheten eller
vedkommende tredjemann.

Parametrene for forespørsler og svar for hver operasjon gjør beskrivelsen av hver operasjon fullstendig og
utgjør en nødvendig del av visningstjenestens tekniske spesifikasjon.

2.

OPERASJONEN «GET VIEW SERVICE METADATA» (HENT METADATA OM VISNINGSTJENESTEN)

2.1.

Forespørselen «Get View Service Metadata» (Hent metadata om visningstjenesten)

2.1.1.

Parametrer for forespørselen «Get View Service Metadata»
Parameteren for forespørselen «Get View Service Metadata» angir hvilket naturlig språk som ønskes for
innholdet i svaret på «Get View Service Metadata».

2.2.

Parametrer for svar på «Get View Service Metadata»
Svaret på «Get View Service Metadata» skal inneholde følgende parametersett:

2.2.1.

–

Metadata om visningstjenesten (View Service Metadata)

–

Metadata om operasjonene (Operations Metadata)

–

Språk (Languages)

–

Metadata om kartlag (Layers Metadata)

Parametrer for «View Service Metadata»
Parametrene for «View Service Metadata» skal minst inneholde visningstjenestens INSPIRE-metadataelementer.
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2.2.2.

Parametrer for metadata om operasjonene (Operations Metadata)
Parameteren for «Operations Metadata» beskriver visningstjenestens operasjoner og skal for hver operasjon
minst inneholde en beskrivelse av de utvekslede dataene samt nettadressen.

2.2.3.

Parametrer for språk (Languages)
Det skal angis to språkparametrer:

2.2.4.

–

Parameteren for svarspråk (Response Language), som angir hvilket naturlig språk som benyttes i
parametrene for svar på «Get Service Metadata».

–

Parameteren for støttede språk (Supported Languages), som inneholder en liste over de naturlige språkene
som støttes av denne visningstjenesten.

Parametrer for metadata om kartlag (Layers Metadata)
Metadataelementene oppført i tabell 3 skal angis for hvert kartlag.

Tabell 3
Metadataelementer

Beskrivelse

Ressursens betegnelse (Resource Title)

Kartlagets betegnelse, beregnet på kommunikasjon
mellom mennesker, for presentasjon av kartlaget,
f.eks. i en meny.

Ressurssammendrag (Resource Abstract)

Sammendrag av kartlaget

Nøkkelord (Keyword)

Andre nøkkelord

Geografisk
avgrensningsrektangel
Bounding Box)
Entydig ressursidentifikator
Identifier)

(Geographic Det minste avgrensningsrektanglet i alle støttede
koordinatbaserte referansesystemer for området som
omfattes av kartlaget.

(Unique

Resource Den entydige ressursidentifikatoren til ressursen som
brukes til å opprette kartlaget.

De kartlagspesifikke parametrene oppført i tabell 4 skal angis for hvert enkelt kartlag.

Tabell 4
Parameter

Beskrivelse

Navn (Name)

Harmonisert navn på kartlaget

Koordinatbaserte referansesystemer

Liste over koordinatbaserte referansesystemer som
kartlaget er tilgjengelig i

Stiler (Styles)

Liste over gjengivelsesstiler som er tilgjengelige for
kartlaget.
En stil skal bestå av en tittel og en entydig identifikator

Tegnforklaringens URL (Legend URL)

Plassering av forklaringen for hver stil, hvert språk og
hvert dimensjonspar

Dimensjonspar (Dimension Pairs)

Angir de støttede todimensjonale akseparene for
flerdimensjonale geodatasett og serier av geodatasett

3.

OPERASJONEN «GET MAP» (HENT KART)

3.1.

Forespørselen «Get Map» (Hent kart)

3.1.1.

Parametrer for forespørselen «Get Map»
Parametrene for forespørselen «Get Map» oppført i tabell 5 skal angis.
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Tabell 5
Parameter

Beskrivelse

Kartlag (Layers)

Liste over navn på kartlag som skal tas med i kartet

Stiler (Styles)

Liste over stiler som skal benyttes for hvert kartlag

Koordinatbasert
referansesystem
Reference System)

(Coordinate Kartets koordinatbaserte referansesystem

Avgrensningsrektangel (Bounding Box)

Det todimensjonale kartets fire hjørnekoordinater
for det valgte dimensjonsparet og i det valgte
koordinatbaserte referansesystemet

Bildebredde (Image Width)

Kartets bredde i piksler

Bildehøyde (Image Height)

Kartets høyde i piksler

Bildeformat (Image Format)

Kartets bildeformat

Språk (Language)

Språk som skal benyttes i svaret

Dimensjonspar (Dimension Pair)

Den todimensjonale aksen som skal benyttes til kartet,
for eksempel en geografisk dimensjon og tid.

4.

OPERASJONEN «LINK VIEW SERVICE» (KOPLE TIL VISNINGSTJENESTE)

4.1.

Forespørselen «Link View Service» (Kople til visningstjeneste)

4.1.1.

Parameter for forespørselen «Link View Service»
Parameteren for forespørselen «Link View Service» skal gi all informasjon om den offentlige myndighetens
eller tredjemanns visningstjeneste i samsvar med denne forordning, slik at medlemsstatens visningstjeneste kan
hente et kart fra den offentlige myndighetens eller tredjemanns visningstjeneste og sammenstille dette kartet
med andre kart.
DEL B
Andre egenskaper

Visningstjenesten skal ha følgende egenskaper:
1.

KOORDINATBASERTE REFERANSESYSTEMER
Kartlagene skal kunne vises samtidig ved hjelp av ett koordinatbasert referansesystem, og visningstjenesten skal
minst støtte de koordinatbaserte referansesystemene omhandlet i vedlegg I nr. 1 i direktiv 2007/2/EF.

2.

BILDEFORMAT
Visningstjenesten skal minst støtte ett av følgende bildeformater:
–

PNG (Portable Network Graphics)

–

GIF (Graphics Interchange Format), uten komprimering

________________
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av 19. november 2008
om vikararbeid(*)

EUROPAPARLAMENTET OG
EUROPEISKE UNION HAR —

RÅDET

FOR

DEN

3)

Kommisjonen rådspurte 27. september 1995 partene i
arbeidslivet på fellesskapsplan, i samsvar med traktatens
artikkel 138 nr. 2, om mulige fellesskapstiltak med hensyn
til fleksibel arbeidstid og sikkerhet for arbeidstakere.

4)

Etter dette samrådet anså Kommisjonen at fellesskapstiltak
var ønskelige, og 9. april 1996 rådspurte den igjen partene
i arbeidslivet på fellesskapsplan om innholdet i det
planlagte forslaget, i samsvar med traktatens artikkel 138
nr. 3.

5)

I innledningen til rammeavtalen om midlertidig ansettelse
som ble inngått 18. mars 1999, uttrykte de undertegnende
parter at de hadde til hensikt å vurdere behovet for en
tilsvarende avtale for vikararbeid, og besluttet ikke å
inkludere vikarer i direktivet om midlertidig ansettelse.

6)

Arbeidslivsorganisasjonene, dvs. Den europeiske
arbeidsgiver‑ og industriforbundsorganisasjon (UNICE)
(4), Den europeiske arbeidsgiverforening for virksomheter
med offentlig tilknytning (CEEP) og Det europeiske
forbund av fagforeninger (ETUC), underrettet i et felles
brev av 29. mai 2000 Kommisjonen om at de ønsket å
innlede prosessen fastsatt i traktatens artikkel 139. I et nytt
felles brev av 28. februar 2001 anmodet de Kommisjonen
om å forlenge fristen i artikkel 138 nr. 4 med en måned.
Kommisjonen imøtekom denne anmodningen og
forlenget forhandlingsfristen til 15. mars 2001.

7)

Partene i arbeidslivet erkjente 21. mai 2001 at deres
forhandlinger om vikararbeid ikke hadde ført til en avtale.

8)

I mars 2005 fant Det europeiske råd det avgjørende å gi
nye impulser til Lisboa-strategien og på nytt å prioritere
vekst og sysselsetting. Rådet godkjente de integrerte
retningslinjene for vekst og sysselsetting 2005-2008, som
blant annet har til hensikt å fremme fleksibilitet kombinert
med ansettelsessikkerhet og redusere segmenteringen av
arbeidsmarkedet, idet det tas behørig hensyn til partene i
arbeidslivet.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 137 nr. 2,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

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

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1)

Dette direktiv er forenlig med de grunnleggende rettigheter
og de prinsipper som anerkjennes i Den europeiske unions
pakt om grunnleggende rettigheter(3). Direktivet er særlig
beregnet på å sikre fullt samsvar med artikkel 31 i pakten,
der det er fastsatt at alle arbeidstakere har rett til sunne,
sikre og verdige arbeidsvilkår, en begrensning av lengste
arbeidstid, perioder med døgnhvil og ukehvil samt betalt
årlig ferie.

2)

I nr. 7 i fellesskapspakten om grunnleggende sosiale
rettigheter for arbeidstakere er det blant annet fastsatt at
gjennomføringen av det indre marked skal føre til bedrede
leve- og arbeidsvilkår for arbeidstakerne i Det europeiske
fellesskap. Dette skal oppnås ved en tilnærming av disse
vilkårene samtidig som de oppnådde forbedringene blir
opprettholdt, særlig med hensyn til slike former for arbeid
som midlertidig ansettelse, deltidsarbeid, vikararbeid og
sesongarbeid.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 327 av 5.12.2008, s. 9, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 149/2012 av 13. juli 2012
om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på
arbeidsplassen, arbeidsrett, lik behandling av menn og kvinner), se EØStillegget til Den europeiske unions tidende nr. 63 av 8.11.2012, s. 39.
(1) EUT C 61 av 14.3.2003, s. 124.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 21. november 2002 (EFT C 25 av 29.1.2004, s.
368), Rådets felles holdning av 15. september 2008 og Europaparlamentets
holdning av 22. oktober 2008 (ennå ikke offentliggjort i EUT).
(3) EUT C 303 av 14.12.2007, s. 1.

(4)

UNICE byttet navn til BUSINESSEUROPE i januar 2007.
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9)
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I samsvar med Kommisjonens underretning om den
sosiale dagsorden for perioden fram til 2010, som ble
ønsket velkommen på Det europeiske råds møte i mars
2005 som et bidrag til å nå Lisboa-strategiens mål ved
å styrke den europeiske sosiale modellen, anså Det
europeiske råd at nye former for organisering av arbeidet
og større mangfold i avtalevilkårene for arbeidstakere og
foretak, som bedre kombinerer fleksibilitet og sikkerhet,
ville bidra til tilpasningsevnen. Videre ga Det europeiske
råd på sitt møte i desember 2007 sin tilslutning til
de avtalte felles prinsippene for flexicurity, som er et
uttrykk for balanse mellom fleksibilitet og sikkerhet på
arbeidsmarkedet, og som bidrar til at både arbeidstakere
og arbeidsgivere kan utnytte de mulighetene som følger
av globaliseringen.

10) Innenfor Den europeiske union er det betydelige
forskjeller i bruken av vikararbeid og i vikarers rettslige
stilling, status og arbeidsvilkår.

11) Vikararbeid tilgodeser ikke bare foretakenes behov
for fleksibilitet, men også arbeidstakernes behov for
å forene privatliv og yrkesliv. Det bidrar dermed til å
skape arbeidsplasser og til deltaking og integrering på
arbeidsmarkedet.

12) Ved dette direktiv opprettes en ramme for vern av vikarer,
som ikke innebærer forskjellsbehandling, er åpen og står i
rimelig forhold til formålet, samtidig som den respekterer
mangfoldet i arbeidsmarkedene og i forholdet mellom
partene i arbeidslivet.

13) I rådsdirektiv 91/383/EØF av 25. juni 1991 om utfylling
av de tiltak som forbedrer sikkerheten og helsen på
arbeidsplassen for arbeidstakere som har et tidsbegrenset
eller midlertidig arbeidsforhold(1) fastsettes de
bestemmelsene om sikkerhet og helse på arbeidsplassen
som skal gjelde for vikarer.

14) De grunnleggende arbeids- og ansettelsesvilkårene
for vikarer bør minst tilsvare de vilkår som ville
gjelde for disse arbeidstakerne dersom de ble ansatt av
brukerforetaket for å utføre det samme arbeidet.

15) Arbeidsavtaler uten tidsbegrensning er den vanlige formen
for ansettelsesforhold. Når det gjelder arbeidstakere
som har en arbeidsavtale uten tidsbegrensning med
vikarbyrået, og med tanke på det særlige vernet en slik
( 1)

EFT L 206 av 29.7.1991, s. 19.
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avtale gir, bør det gis mulighet til å tillate unntak fra de
reglene som gjelder i brukerforetaket.

16) For å håndtere mangfoldet i arbeidsmarkedene og i
forholdet mellom partene i arbeidslivet på en fleksibel
måte, kan medlemsstatene tillate at disse partene fastsetter
arbeids- og ansettelsesvilkår, forutsatt at det generelle
vernet av vikarer respekteres.

17) Medlemsstatene bør dessuten i visse sjeldne tilfeller,
på grunnlag av en avtale inngått mellom partene i
arbeidslivet på nasjonalt plan, innen visse grenser kunne
fravike prinsippet om likebehandling, forutsatt at det
sikres et tilstrekkelig vern.

18) Forbedringen av minstevernet for vikarer bør følges av en
gjennomgåelse av eventuelle restriksjoner eller forbud som
måtte være pålagt vikararbeid. Disse kan bare begrunnes
med allmenne hensyn, særlig vern av arbeidstakerne,
krav til sikkerhet og helse på arbeidsplassen og behovet
for å sikre et velfungerende arbeidsmarked og forebygge
misbruk.

19) Dette direktiv påvirker ikke uavhengigheten til partene
i arbeidslivet, og det bør heller ikke påvirke forholdet
mellom dem, herunder retten til å forhandle og inngå
tariffavtaler i samsvar med nasjonal lovgivning og praksis
som overholder gjeldende fellesskapsrett.

20) Bestemmelsene i dette direktiv om restriksjoner på eller
forbud mot vikararbeid berører ikke nasjonal lovgivning
eller praksis som forbyr at arbeidstakere i streik erstattes
med vikarer.

21) Medlemsstatene bør fastsette administrative eller rettslige
framgangsmåter for å verne vikarers rettigheter samt
sanksjoner som er virkningsfulle, virker avskrekkende og
står i forhold til overtredelsen, ved brudd på forpliktelsene
fastsatt i dette direktiv.

22) Dette direktiv bør gjennomføres i samsvar med
traktatens bestemmelser om adgang til å yte tjenester
og etableringsadgang, og uten at det berører
europaparlaments- og rådsdirektiv 96/71/EF av 16.
desember 1996 om utsending av arbeidstakere i
forbindelse med tjenesteyting(2).
(2)

EFT L 18 av 21.1.1997, s. 1.
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23) Ettersom målet for dette direktiv, som er å opprette en
harmonisert ramme på fellesskapsplan for vern av vikarer,
ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og
derfor på grunn av tiltakets omfang og virkninger bedre
kan nås på fellesskapsplan ved å innføre minstekrav som
gjelder i hele Fellesskapet, kan Fellesskapet treffe tiltak i
samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens
artikkel 5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet
fastsatt i nevnte artikkel går dette direktiv ikke lenger enn
det som er nødvendig for å nå dette målet —

Artikkel 3
Definisjoner
1.

I dette direktiv menes med:

a)

«arbeidstaker» enhver person som i vedkommende
medlemsstat er vernet som arbeidstaker etter nasjonal
arbeidsrett,

b)

«vikarbyrå» enhver fysisk eller juridisk person som i
samsvar med nasjonal lovgivning inngår arbeidsavtaler
eller arbeidsforhold med arbeidstakere med sikte på å leie
dem ut til brukerforetak for midlertidig arbeid under deres
tilsyn og ledelse,

c)

«vikar» en arbeidstaker som har en arbeidsavtale eller et
arbeidsforhold med et vikarbyrå med sikte på å bli leid ut
til et brukerforetak for å arbeide midlertidig under dets
tilsyn og ledelse,

d)

«brukerforetak» enhver fysisk eller juridisk person som
en vikar arbeider midlertidig for og under tilsyn og
ledelse av,

e)

«oppdrag» den perioden vikaren er utleid til
brukerforetaket for å arbeide midlertidig under dets tilsyn
og ledelse,

f)

«grunnleggende arbeids- og ansettelsesvilkår» arbeids- og
ansettelsesvilkår fastsatt i lover og forskrifter, tariffavtaler
og/eller andre bindende alminnelige bestemmelser som
gjelder i brukerforetaket med hensyn til

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

KAPITTEL I

17.11.2016

ALMINNELIGE BESTEMMELSER
Artikkel 1
Virkeområde
1. Dette direktiv får anvendelse på arbeidstakere som har en
arbeidsavtale eller et arbeidsforhold med et vikarbyrå, og som
leies ut til brukerforetak for å arbeide midlertidig under deres
tilsyn og ledelse.

2. Dette direktiv får anvendelse på offentlige og private
foretak som er vikarbyråer eller brukerforetak som driver
økonomisk virksomhet, uansett om de driver med fortjeneste
som formål.

3. Medlemsstatene kan etter samråd med partene i
arbeidslivet fastsette at dette direktiv ikke skal gjelde for
arbeidsavtaler eller arbeidsforhold som er inngått innenfor
rammen av et særskilt offentlig eller offentlig støttet program
for yrkesrettet opplæring, integrering eller omskolering.

Artikkel 2

i) arbeidstidens lengde, overtid, pauser,
nattarbeid, ferier, helligdager og fridager,

hviletid,

ii) lønn.

Formål

2. Dette direktiv berører ikke nasjonal lovgivning når det
gjelder definisjonen av lønn, arbeidsavtale, arbeidsforhold eller
arbeidstaker.

Formålet med dette direktiv er å sikre vern av vikarer og å
forbedre kvaliteten på vikararbeid ved å sikre at prinsippet om
likebehandling, som fastsatt i artikkel 5, anvendes på vikarer
og ved å anerkjenne vikarbyråer som arbeidsgivere, samtidig
som det tas hensyn til behovet for å opprette egnede rammer
for bruk av vikararbeid med sikte på å bidra effektivt til å skape
arbeidsplasser og til å utvikle fleksible arbeidsformer.

Medlemsstatene skal ikke unnta arbeidstakere, arbeidsavtaler
eller arbeidsforhold fra dette direktivs virkeområde bare fordi
det dreier seg om deltidsansatte arbeidstakere, midlertidig
ansatte eller personer som har en arbeidsavtale eller et
arbeidsforhold med et vikarbyrå.
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Artikkel 4
Gjennomgåelse av restriksjoner eller forbud
1. Forbud mot eller restriksjoner på bruk av vikararbeid skal
begrunnes bare med allmenne hensyn, særlig vern av vikarer,
krav til sikkerhet og helse på arbeidsplassen eller behovet for å
sikre et velfungerende arbeidsmarked og forebygge misbruk.

2. Innen 5. desember 2011 skal medlemsstatene, etter
samråd med partene i arbeidslivet i samsvar med nasjonal
lovgivning, nasjonale tariffavtaler og nasjonal praksis,
gjennomgå eventuelle restriksjoner på bruk av eller forbud mot
vikararbeid for å kontrollere om de er begrunnet med de hensyn
som er nevnt i nr. 1.

3. Dersom slike restriksjoner eller forbud er fastsatt i
tariffavtaler, kan gjennomgåelsen omhandlet i nr. 2 foretas av
de partene i arbeidslivet som har framforhandlet vedkommende
avtale.

4. Nr. 1, 2 og 3 berører ikke nasjonale krav til vikarbyråer
med hensyn til registrering, godkjenning, sertifisering,
finansielle garantier eller kontroll.

5. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om
resultatene av gjennomgåelsen nevnt i nr. 2 og 3 innen 5.
desember 2011.

KAPITTEL II
ARBEIDS- OG ANSETTELSESVILKÅR

Nr. 64/141

kjønn, rase eller etnisk opprinnelse, religion eller tro,
funksjonshemning, alder eller seksuell orientering,

overholdes som fastsatt i lover og forskrifter, tariffavtaler og/
eller andre alminnelige bestemmelser.

2. Når det gjelder lønn, kan medlemsstatene etter samråd med
partene i arbeidslivet fastsette at prinsippet i nr. 1 kan fravikes
når vikarer som har en arbeidsavtale uten tidsbegrensning med
vikarbyrået, fortsetter å motta lønn i tiden mellom to oppdrag.

3. Medlemsstatene kan etter samråd med partene i
arbeidslivet gi disse, på passende nivå og i henhold til vilkårene
fastsatt av medlemsstatene, mulighet til å opprettholde eller
inngå tariffavtaler der det, idet det generelle vernet av vikarer
respekteres, kan innføres ordninger med hensyn til vikarers
arbeids- og ansettelsesvilkår som kan avvike fra vilkårene
nevnt i nr. 1.

4. Forutsatt at vikarer er sikret et tilstrekkelig vern,
kan medlemsstater der det ikke finnes noen lovbestemt
framgangsmåte for å erklære tariffavtaler allmenngyldige
eller noen lovbestemt framgangsmåte eller praksis for å la
bestemmelser i tariffavtaler omfatte alle lignende foretak i en
viss sektor eller et visst geografisk område, etter samråd med
partene i arbeidslivet på nasjonalt plan og på grunnlag av en
avtale inngått mellom dem, innføre ordninger med hensyn til
de grunnleggende arbeids- og ansettelsesvilkår som avviker
fra prinsippet i nr. 1. Slike ordninger kan omfatte en frist for
overholdelse av prinsippet om likebehandling.

Artikkel 5
Prinsippet om likebehandling
1. De grunnleggende arbeids- og ansettelsesvilkårene for
vikarer skal så lenge oppdraget hos et brukerforetak varer,
minst tilsvare de vilkår som ville gjelde dersom de hadde blitt
ansatt direkte av vedkommende foretak for å utføre det samme
arbeidet.

Ved anvendelse av første ledd skal brukerforetakets gjeldende
regler for

a)

vern av gravide og ammende kvinner, vern av barn og
unge, og

b)

likebehandling av menn og kvinner samt tiltak for
å bekjempe forskjellsbehandling på grunnlag av

Ordningene omhandlet i dette nummer skal være i samsvar
med Fellesskapets regelverk og skal være tilstrekkelig presise
og tilgjengelige til at vedkommende sektorer og foretak
kan identifisere og overholde sine forpliktelser. Særlig skal
medlemsstatene ved anvendelsen av artikkel 3 nr. 2 angi om
yrkesbaserte trygdeordninger, herunder pensjonsordninger,
syketrygdordninger eller ordninger for finansiell deltaking,
inngår i de grunnleggende arbeids- og ansettelsesvilkårene
nevnt i nr. 1. Slike ordninger skal heller ikke berøre avtaler på
nasjonalt, regionalt eller lokalt plan eller på sektorplan som er
minst like gunstige for arbeidstakerne.

5. Medlemsstatene skal treffe nødvendige tiltak i samsvar
med nasjonal lovgivning og/eller praksis for å forebygge
misbruk ved anvendelsen av denne artikkel, særlig for å
forebygge flere oppdrag som følger etter hverandre og som
har til formål å omgå bestemmelsene i dette direktiv. De skal
underrette Kommisjonen om de tiltak som er truffet.
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Artikkel 6
Adgang til ansettelse, felles goder og yrkesopplæring
1. Vikarer skal underrettes om eventuelle ledige stillinger i
brukerforetaket, slik at de har samme muligheter til å få fast
ansettelse som andre arbeidstakere i foretaket. Dette kan skje
ved kunngjøring på egnet sted i det foretaket vikarene arbeider
for og under tilsyn og ledelse av.

2. Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å
sikre at eventuelle klausuler som forbyr eller i praksis hindrer
inngåelse av en arbeidsavtale eller et arbeidsforhold mellom
brukerforetaket og vikaren etter at oppdraget er avsluttet, er
ugyldige eller kan erklæres ugyldige.

Fellesskapets regelverk, nasjonal lovgivning eller tariffavtaler
medfører krav om at det skal opprettes organer som
representerer arbeidstakerne i vikarbyrået.

2. Medlemsstatene kan fastsette at vikarer, i henhold til
vilkår fastsatt av medlemsstatene, skal tas med ved beregning
av den terskel som i henhold til Fellesskapets regelverk,
nasjonal lovgivning eller tariffavtaler medfører krav om at
det skal opprettes organer som representerer arbeidstakerne i
brukerforetaket, på samme måte som om de hadde vært ansatt
direkte av brukerforetaket for samme periode.

3. Medlemsstater som benytter seg av muligheten fastsatt i
nr. 2, skal ikke være forpliktet til å gjennomføre bestemmelsene
i nr. 1.

Dette nummer berører ikke bestemmelser om at vikarbyråer skal
motta en rimelig godtgjøring for tjenester ytt til brukerforetak i
forbindelse med oppdrag utført av vikarer samt rekruttering og
opplæring av vikarer.

3. Vikarbyråer skal ikke kreve betaling av arbeidstakere for
å legge til rette for at de kan bli rekruttert av et brukerforetak,
eller for at de inngår en arbeidsavtale eller et arbeidsforhold
med et brukerforetak etter at de har utført et oppdrag i
vedkommende foretak.

4. Uten at det berører artikkel 5 nr. 1 skal vikarer gis
adgang til brukerforetakets felles innretninger og goder,
særlig kantine, barnepass og transport, på samme vilkår som
arbeidstakere som er ansatt direkte av foretaket, med mindre
forskjellsbehandlingen er objektivt begrunnet.
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Artikkel 8
Informasjon til arbeidstakerrepresentanter
Med forbehold for strengere og/eller mer spesifikke nasjonale
bestemmelser og fellesskapsbestemmelser om informasjon
og konsultasjon, særlig europaparlaments- og rådsdirektiv
2002/14/EF av 11. mars 2002 om fastsettelse av en generell
ramme for informasjon til og konsultasjon med arbeidstakere i
Det europeiske fellesskap(1), skal brukerforetaket gi relevante
opplysninger om bruken av vikarer når det gir opplysninger
om sysselsettingssituasjonen i foretaket til de organer for
arbeidstakerrepresentasjon som er opprettet i samsvar med
nasjonal lovgivning og Fellesskapets regelverk.

KAPITTEL III
SLUTTBESTEMMELSER

5. Medlemsstatene skal i samsvar med nasjonal sedvane
og praksis treffe egnede tiltak eller fremme dialogen mellom
partene i arbeidslivet for å

a) forbedre vikarers adgang til opplæring og barnepass i
vikarbyråene, også i perioder mellom oppdrag, for å fremme
deres karriereutvikling og mulighet til sysselsetting,

b) forbedre vikarers adgang til
arbeidstakere i brukerforetakene.

opplæringstilbud

for

Artikkel 7
Representasjon av vikarer
1. Vikarer skal i henhold til vilkår fastsatt av medlemsstatene
tas med ved beregning av den terskel som i henhold til

Artikkel 9
Minstekrav
1. Dette direktiv berører ikke medlemsstatenes rett til
å anvende eller innføre lover eller forskrifter som er mer
fordelaktige for arbeidstakerne, eller til å fremme eller tillate
at partene i arbeidslivet inngår tariffavtaler som er mer
fordelaktige for arbeidstakerne.

2. Gjennomføringen av dette direktiv skal ikke under noen
omstendighet gi tilstrekkelig grunn til å innskrenke det vern
av arbeidstakere som allerede finnes i medlemsstatene på de
områdene som omfattes av dette direktiv. Dette berører ikke
den rett medlemsstatene og/eller partene i arbeidslivet har
til på bakgrunn av endrede forhold å vedta lover, forskrifter
eller avtalebestemmelser som avviker fra dem som gjelder
på tidspunktet for vedtakelsen av dette direktiv, forutsatt at
minstekravene fastsatt i dette direktiv overholdes.
(1)

EFT L 80 av 23.3.2002, s. 29.
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Artikkel 10
Sanksjoner
1. Medlemsstatene skal fastsette egnede tiltak for tilfeller
der vikarbyråer eller brukerforetak ikke overholder dette
direktiv. De skal særlig sørge for at det finnes hensiktsmessige
administrative eller rettslige framgangsmåter som gjør det
mulig å håndheve forpliktelsene som følger av dette direktiv.
2. Medlemsstatene skal fastsette hvilke sanksjoner som
skal anvendes ved overtredelse av nasjonale bestemmelser om
gjennomføring av dette direktiv, og skal treffe alle de tiltak
som er nødvendige for å sikre at de iverksettes. Sanksjonene
skal være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke
avskrekkende. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen
om disse tiltakene innen 5. desember 2011. Medlemsstatene
skal i god tid underrette Kommisjonen om eventuelle senere
endringer av disse bestemmelsene. De skal særlig sikre at
arbeidstakerne og/eller deres representanter har de nødvendige
midler til å håndheve forpliktelsene som følger av dette direktiv.
Artikkel 1
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2. Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av
medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv,
eller det skal vises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere
regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene.
Artikkel 12
Revisjon foretatt av Kommisjonen
Kommisjonen skal innen 5. desember 2013 i samråd med
medlemsstatene og partene i arbeidslivet på fellesskapsplan
gjennomgå anvendelsen av dette direktiv, med sikte på å
framlegge eventuelle endringsforslag.
Artikkel 13
Ikrafttredelse
Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i Den
europeiske unions tidende.
Artikkel 14
Adressater
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Gjennomføring
1. Medlemsstatene skal innen 5. desember 2011 vedta
og kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige
for å etterkomme dette direktiv, eller sørge for at partene i
arbeidslivet fastsetter de nødvendige bestemmelser ved avtale,
idet medlemsstatene skal treffe alle tiltak som er nødvendige
for at de til enhver tid kan garantere at målene for dette direktiv
blir nådd. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om
dette.

Utferdiget i Strasbourg, 19. november 2008.

For Europaparlamentet

For Rådet

H.-G. PÖTTERING

J.-P. JOUYET

President
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2016/EØS/64/08

av 23. april 2009
om endring av direktiv 2003/87/EF for å forbedre og utvide ordningen for handel med utslippskvoter
for klimagasser i Fellesskapet(*)

EUROPAPARLAMENTET OG
EUROPEISKE UNION HAR —

RÅDET

FOR

DEN

forplikter seg til sammenlignbare utslippsreduksjoner, og
at økonomisk mer utviklede utviklingsland i rimelig grad
bidrar i samsvar med sitt ansvarsområde og respektive
muligheter. Innen 2050 bør globale klimagassutslipp
være redusert med minst 50 % sammenlignet med1990nivåene. Alle økonomiske sektorer bør bidra til å oppnå
disse utslippsreduksjonene, herunder internasjonal
skipsfart og luftfart. Luftfarten bidrar til disse
reduksjonene ved å delta i fellesskapsordningen. Dersom
ingen internasjonal avtale som omfatter utslipp fra
internasjonal skipsfart i sine reduksjonsmål gjennom Den
internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO) er godkjent
av medlemsstatene, eller ingen slik avtale gjennom De
forente nasjoners rammekonvensjon om klimaendring
(UNFCCC) er blitt godkjent av Fellesskapet innen 31.
desember 2011, bør Kommisjonen legge fram et forslag
om å inkludere utslippene fra internasjonal skipsfart
i samsvar med harmoniserte regler i Fellesskapets
reduksjonsforpliktelse, rettet mot at den foreslåtte
rettsakten skal tre i kraft senest 2013. Et slikt forslag
bør få minimal negativ innvirkning på Fellesskapets
konkurranseevne og samtidig ta hensyn til eventuelle
miljøfordeler.

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

Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF(4) er
det opprettet en ordning for handel med utslippskvoter for
klimagasser i Fellesskapet («fellesskapsordningen») for å
redusere utslippene av klimagasser på en kostnadseffektiv
og økonomisk effektiv måte.

2)

Det endelige målet for De forente nasjoners
rammekonvensjon om klimaendring (UNFCCC), som
ble godkjent på vegne av Det europeiske fellesskap ved
rådsvedtak 94/69/EF(5), er å stabilisere konsentrasjonene
av klimagasser i atmosfæren på et nivå som vil hindre
farlige menneskeskapte forstyrrelser i klimasystemet.
°For å nå dette målet bør økningen i den årlige
gjennomsnittstemperaturen på jordoverflaten ikke være
mer enn 2 °C over de førindustrielle nivåene. Den
seneste vurderingsrapporten fra FNs klimapanel (IPCC)
viser at for å nå dette målet, må de globale utslippene av
klimagasser nå sin høyeste verdi innen 2020. Dette betyr
at Fellesskapet må øke sin innsats, at industrilandene raskt
må treffe tiltak og at utviklingslandene må oppfordres til
å delta i prosessen med å redusere utslippene.

3)

Det europeiske råd forpliktet seg i mars 2007 til å
redusere de samlede klimagassutslippene i Fellesskapet
med minst 20 % sammenlignet med 1990-nivåene innen
2020, og med 30 %, forutsatt at andre industriland

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 140 av 5.6.2009, s. 63, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 152/2012 av 26. juli 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 63 av 8.11.2012, s. 43.
1
( ) EUT C 27 av 3.2.2009, s. 66.
(2) EUT C 325 av 19.12.2008, s. 19.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 17. desember 2008 (ennå ikke offentliggjort i
EUT) og rådsbeslutning av 6. april 2009.
(4) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32.
(5) EFT L 33 av 7.2.1994, s. 11.

4)

I sin resolusjon av 31. januar 2008 om resultatet av Balikonferansen om klimaendring (COP 13 og COP/MOP 3)
(6), minnet Europaparlamentet om sin innstilling om at
industrialiserte land burde forplikte seg til å redusere sine
utslipp av klimagasser med minst 30 % innen 2020 og med
60-80 % innen 2050, sammenlignet med 1990-nivåene.
Under forutsetning av et forventet positivt resultat av
COP 15-forhandlingene som skal holdes i København
i 2009, bør Den europeiske union begynne å forberede
strengere utslippsreduksjonsmål for 2020 og framover, og
bør arbeide mot å sikre at fellesskapsordningen etter 2013
om nødvendig tillater strengere utslippstak, som en del av
Unionens bidrag til en framtidig internasjonal avtale om
klimaendringer (heretter kalt «den internasjonale avtalen
om klimaendringer»).

5)

For å bidra til å nå disse langsiktige målene er det hensiktsmessig å legge opp en forutsigbar utvikling som utslippene
fra anlegg som omfattes av fellesskapsordningen, bør
reduseres i samsvar med. For at Fellesskapets forpliktelse
om å redusere klimagassutslippene med minst 20 %
sammenlignet med 1990-nivåene skal kunne oppnås
på en mest mulig kostnadseffektiv måte, bør tildelte
utslippskvoter for disse anleggene innen 2020 ligge 21 %
under deres utslippsnivåer i 2005.

(6)

EUT C 68 E av 21.3.2009, s. 13.
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6)

For at fellesskapsordningen skal bli sikrere og mer
forutsigbar bør det fastsettes bestemmelser som øker
fellesskapsordningens bidrag til en samlet reduksjon på
over 20 %, særlig med sikte på Det europeiske råds mål
om å redusere utslippene med 30 % innen 2020, som er
det som anses for vitenskapelig nødvendig for å unngå
farlige klimaendringer.

7)

Når Fellesskapet og tredjestater inngår en internasjonal
avtale om klimaendringer som det vil bli truffet
hensiktsmessige globale tiltak i samsvar med i årene
etter 2012, bør det gis lettere tilgang til utslippsenheter
som følge av de utslippsreduksjonene som oppnås i disse
statene. I forkant av en slik avtale bør det imidlertid
foreligge større sikkerhet med hensyn til fortsatt bruk av
utslippsenheter som genereres utenfor Fellesskapet.

8)

9)

Selv om erfaringene fra den første handelsperioden viser
at fellesskapsordningen har potensial, og at de nasjonale
tildelingsplanene for den andre handelsperioden vil
gi betydelige utslippsreduksjoner innen 2012, har en
vurdering foretatt i 2007 bekreftet at en mer harmonisert
ordning for handel med utslippskvoter er tvingende
nødvendig for bedre å kunne utnytte fordelene med
kvotehandel, for å unngå konkurransevridning i det
indre marked og for å legge forholdene til rette for
sammenkoplingen av ordningene for handel med
utslippskvoter. Videre bør ordningen gjøres mer
forutsigbar, og dens virkeområde bør utvides ved å
inkludere nye sektorer og klimagasser både med sikte på å
forsterke prissignalet på karbon for å utløse de nødvendige
investeringene, og ved å gi nye forurensningsreduserende
muligheter, som vil føre til at de samlede kostnadene
knyttet til utslippsreduksjon blir lavere, og til at ordningen
blir mer effektiv.
Definisjonen av klimagasser bør bringes på linje med
definisjonen i De forente nasjoners rammekonvensjon
om klimaendring (UNFCCC), og det bør sørges for større
klarhet når det gjelder fastsettelse og ajourføring av de
enkelte klimagassenes bidrag til global oppvarming.

10) Fellesskapsordningen bør utvides til andre anlegg hvis
utslipp kan overvåkes, rapporteres og verifiseres med
samme nøyaktighetsnivå som det som gjelder i henhold
til de gjeldende kravene til overvåking, rapportering og
verifisering.
11) Der tilsvarende tiltak, særlig skatteordninger, for å
redusere utslipp av klimagasser er på plass, for små
anlegg hvis utslipp ikke overstiger en terskel på
25 000 tonn CO2-ekvivalenter per år, bør det foreligge
en framgangsmåte som gjør at medlemsstatene kan
utelukke slike små anlegg fra ordningene for handel med
utslippskvoter så lenge de nevnte tiltakene får anvendelse.
Sykehus kan også unntas dersom de treffer tilsvarende
tiltak. Denne terskelen gir relativt sett de største fordelene
for reduksjon av administrative kostnader for hvert tonn
CO2-ekvivalenter som utelukkes fra ordningen på grunn
av forenklet administrasjon. Som en følge av endringen
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fra femårs tildelingsperioder, og for å øke sikkerheten
og forutsigbarheten, bør det fastsettes bestemmelser om
hvor hyppig utslippstillatelsene for klimagasser skal
revurderes. Det er opp til medlemsstatene å foreslå tiltak
som får anvendelse på små anlegg som skal utgjøre et
bidrag til utslippsreduksjoner, tilsvarende dem som
oppnås gjennom fellesskapsordningen. Slike tiltak kan
omfatte skatteordninger, avtaler med industrien og
regelverksutforming. Idet det tas hensyn til behovet for
å redusere unødvendige administrative byrder for foretak
med lave utslipp, kan medlemsstatene fastsette forenklede
framgangsmåter og tiltak for å overholde dette direktiv.
12) Opplysninger om anvendelsen av dette direktiv bør være
lett tilgjengelige, særlig for små og mellomstore bedrifter
(SMB-er).
13) Det samlede antallet utslippskvoter i hele Fellesskapet
bør gå lineært ned, beregnet fra midten av tidsrommet
2008-2012, idet det sikres at ordningene for handel
med utslippskvoter fører til gradvise og forutsigbare
reduksjoner av utslipp over tid. Den årlige nedgangen i
utslippskvoter bør tilsvare 1,74 % av de utslippskvotene
som er utstedt av medlemsstatene i henhold til
Kommisjonens vedtak om medlemsstatenes nasjonale
tildelingsplaner for tidsrommet 2008-2012, slik at
fellesskapsordningen på en kostnadseffektiv måte kan
bidra til å nå Fellesskapets forpliktelse om en samlet
reduksjon i utslippene på minst 20 % innen 2020.
14) Dette bidraget tilsvarer en reduksjon av utslipp i 2020
i fellesskapsordningen på 21 % sammenlignet med
de rapporterte 2005-nivåene, herunder virkningen av
det økte virkeområdet fra tidsrommet 2005-2007 til
tidsrommet 2008-2012, og utslippstallene for 2005 for
kvotehandelssektoren som er benyttet for å vurdere de
bulgarske og rumenske nasjonale tildelingsplanene for
tidsrommet 2008-2012, noe som vil føre til at det utstedes
høyst 1 720 millioner utslippskvoter i 2020. Nøyaktige
utslippsmengder vil bli beregnet når medlemsstatene har
utstedt utslippskvoter i henhold til kommisjonsvedtak om
sine nasjonale tildelingsplaner for tidsrommet 2008-2012,
ettersom godkjenningen av tildelinger til enkelte anlegg
var betinget av at deres utslipp ble begrunnet og verifisert.
Når utstedelsen av utslippskvoter for tidsrommet 20082012 har funnet sted, vil Kommisjonen offentliggjøre det
samlede antallet utslippskvoter i Fellesskapet. Det bør
foretas justeringer av det samlede antallet utslippskvoter
i Fellesskapet i tilknytning til anlegg som omfattes av,
eller er utelukket fra, fellesskapsordningen i løpet av
tidsrommet 2008-2012 eller fra 2013 og framover.
15) Den ekstra innsatsen som skal gjøres av fellesskapsøkonomien krever blant annet at den reviderte fellesskapsordningen opererer med høyest mulig grad av økonomisk
effektivitet og på grunnlag av fullt ut harmoniserte vilkår
for tildeling innenfor Fellesskapet. Auksjonssalg bør
derfor være det grunnleggende prinsippet for tildelingen,
ettersom dette er den enkleste ordningen, og generelt
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anses for å være den mest økonomisk effektive. Dette bør
også fjerne eksepsjonelle gevinster og gjøre nyinntredere
og økonomier som vokser raskere enn gjennomsnittet,
like konkurransedyktige som eksisterende anlegg.
16) For å opprettholde fellesskapsordningens miljømessige
og administrative effektivitet, unngå konkurransevridning
og tidlig utarming av reserven for nyinntredere, bør
reglene for nyinntredere harmoniseres for å sikre at alle
medlemsstatene vedtar den samme tilnærmingsmåten,
særlig med hensyn til betydningen av «betydelige
utvidelser» av anlegg. Det bør derfor innføres
bestemmelser om at harmoniserte regler skal vedtas
for gjennomføringen av dette direktiv. I disse reglene
bør «betydelig utvidelse», der dette er hensiktsmessig,
defineres som en utvidelse med minst 10 % av anleggets
eksisterende installerte kapasitet eller en vesentlig
økning i utslippene fra anlegget knyttet til økningen i
den installerte kapasiteten. Tildeling fra reserven for
nyinntredere bør bare finne sted når det gjelder den
betydelige utvidelsen av anlegget.
17) Alle medlemsstatene vil måtte foreta vesentlige
investeringer for å redusere karbonintensiteten i sine
økonomier innen 2020, og de medlemsstatene der
inntekt per innbygger fremdeles ligger betydelig under
Fellesskapets gjennomsnitt, og hvis økonomier er i
ferd med å ta igjen de mer velstående medlemsstatene,
vil måtte gjøre betydelige anstrengelser for å forbedre
sin energieffektivitet. Målene med å eliminere
konkurransevridning
i
konkurransen
innenfor
Fellesskapet og å sikre størst mulig grad av økonomisk
effektivitet i omdanningen av Fellesskapets økonomi
mot en sikker og bærekraftig lav-karbon-økonomi, gjør
det lite hensiktsmessig å behandle økonomiske sektorer
forskjellig under fellesskapsordningen i de enkelte
medlemsstatene. Det er derfor nødvendig å utvikle
andre ordninger for å støtte innsatsen i medlemsstater
med relativt lavere inntekt per innbygger og høyere
vekstutsikter. 88 % av det samlede antallet utslippskvoter
som skal auksjoneres bort, bør fordeles mellom
medlemsstatene i samsvar med deres relative andel av
utslipp i henhold til fellesskapsordningen for 2005 eller
gjennomsnittet for tidsrommet 2005-2007, avhengig av
hvilken som er størst. 10 % av det samlede antallet bør
fordeles til fordel for visse medlemsstater av hensyn til
solidaritet og vekst i Fellesskapet, for å redusere utslipp og
tilpasse seg virkningene av klimaendringene. Fordelingen
av disse 10 % bør ta hensyn til nivåer for inntekt per
innbygger i 2005 og vekstutsiktene i medlemsstatene,
og være høyere for medlemsstater med lav inntekt per
innbygger og høye vekstutsikter. Medlemsstater med
et gjennomsnittlig nivå for inntekt per innbygger som
er over 20 % høyere enn gjennomsnittet i Fellesskapet,
bør bidra til denne fordelingen, unntatt i tilfeller der de
direkte kostnadene for den samlede pakken estimert i
Kommisjonens konsekvensvurdering, som følger pakken
av gjennomføringstiltak for EUs mål for klimaendring
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og fornybar energi for 2020, overstiger 0,7 % av BNP.
Ytterligere 2 % av det samlede antallet utslippskvoter som
skal auksjoneres bort, bør fordeles mellom medlemsstater
hvis utslipp av klimagasser i 2005 var minst 20 % under
deres utslipp i det basisåret som gjelder for dem i henhold
til Kyoto-protokollen.
18) Med hensyn til den betraktelige innsatsen som
er nødvendig for å bekjempe klimaendringer og
tilpasse seg de uunngåelige virkningene av disse, er
det hensiktsmessig at minst 50 % av inntektene fra
auksjonssalget av utslippskvoter bør benyttes til å redusere
utslipp av klimagasser, til tilpasning til virkningene av
klimaendringene, til finansiering av forskning og utvikling
med hensyn til reduksjon av utslipp og tilpasning, til
utvikling av fornybar energi for å oppfylle Den europeiske
unions forpliktelse til å bruke 20 % fornybar energi innen
2020, til oppfyllelse av Fellesskapets forpliktelse til å øke
energieffektiviteten med 20 % innen 2020, til miljømessig
sikker fangst og geologisk lagring av klimagasser, til
å bidra til det globale fondet for energieffektivitet og
fornybar energi og til tilpasningsfondet som ble iverksatt
av Poznan-konferansen om klimaendring (COP 14 og
COP/MOP 4), til å fastsette tiltak for å unngå avskoging
og tilrettelegge tilpasningen i utviklingsland og til å ta opp
sosiale forhold som mulige økninger i priser på elektrisk
kraft i husholdninger med lav og middels inntekt. Denne
andelen er betydelig under de forventede netto inntektene
for offentlige myndigheter fra auksjonssalget, idet det tas
hensyn til mulig redusert inntekt fra selskapsbeskatning.
I tillegg bør inntekter fra auksjonssalget av utslippskvoter
benyttes til å dekke administrative kostnader i forbindelse
med forvaltningen av fellesskapsordningen. Dette
direktiv bør også omfatte bestemmelser om kontroll av
bruken av midler fra auksjonssalget for disse formålene.
Framlegging av opplysninger om bruken av midlene
fritar ikke medlemsstatene fra plikten fastsatt i traktatens
artikkel 88 nr. 3 om å gi opplysninger om visse nasjonale
tiltak. Dette direktiv berører ikke utfallet av eventuelle
framtidige framgangsmåter med hensyn til statsstøtte som
måtte ytes i samsvar med traktatens artikkel 87 og 88.
19) Følgelig bør fullstendig auksjonssalg være regelen fra og
med 2013 for kraftsektoren, idet det tas hensyn til denne
sektorens evne til å videreføre de økte kostnadene knyttet
til CO2, og det bør ikke gis vederlagsfrie tildelinger for
fangst og lagring av CO2 ettersom stimuleringstiltaket
for dette er at det ikke skal returneres noen kvoter for
utslipp som er lagret. For å unngå konkurransevridning
kan produsenter av elektrisk kraft motta vederlagsfrie
utslippskvoter for fjernvarme og -kjøling og for
varme og kjøling som er produsert ved høyeffektiv
kraftvarmeproduksjon som definert av europaparlamentsog 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), i tilfeller
der slik varme produsert av anlegg i andre sektorer ville
ha gitt vederlagsfrie tildelinger.
(1)
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20) Det viktigste langsiktige stimuleringstiltaket for fangst
og lagring av CO2 og for ny fornybar energiteknologi er
at utslippskvoter ikke trenger bli benyttet for CO2-utslipp
som lagres permanent eller unngås. For å påskynde
demonstrasjonen av de første kommersielle anleggene og
av nyskapende fornybar energiteknologi, bør det i tillegg
settes av utslippskvoter fra reserven for nyinntredere,
slik at de tonnene med CO2 som lagres eller unngås i
tilstrekkelig omfang, gir en garantert belønning for de
første av slike anlegg i Unionen, forutsatt at det finnes
en avtale om kunnskapsdeling. Tilleggsfinansieringen
bør gjelde prosjekter av tilstrekkelig stor målestokk,
som er nyskapende av natur, og som i betydelig
grad blir samfinansiert av den driftsansvarlige, og i
prinsippet omfatter mer enn halvparten av de relevante
investeringskostnadene, under hensyn til levedyktigheten
til prosjektet.
21) For andre sektorer som omfattes av fellesskapsordningen,
bør det etableres en overgangsordning der vederlagsfri
tildeling i 2013 vil være 80 % av det antallet som tilsvarer
den prosentdelen av de samlede utslippene i Fellesskapet
i tidsrommet 2005-2007, og som disse anleggene slapp ut
som en andel av det årlige samlede antallet utslippskvoter
i Fellesskapet. Deretter bør den vederlagsfrie tildelingen
hvert år gå ned med like store antall, noe som fører til
30 % vederlagsfri tildeling i 2020, med sikte på helt å ha
avskaffet vederlagsfrie tildelinger i 2027.
22) For å sikre at markedene for karbon og elektrisk kraft
fungerer ordentlig bør auksjonssalget av utslippskvoter
for tidsrommet 2013 og framover starte innen 2011 og
bygge på klare og objektive prinsipper som fastsettes god
tid i forveien.
23) Vederlagsfri tildeling til anlegg som en overgangsordning
bør skje gjennom harmoniserte fellesskapsregler
(forhåndsvurdering av standardverdier) for å gjøre
konkurransevridningen i Fellesskapet så liten som mulig.
Disse reglene bør ta hensyn til de mest klimagass- og
energieffektive teknikkene, erstatninger, alternative
produksjonsprosesser, bruk av biomasse, fornybare
energikilder samt fangst og lagring av CO2. Slike regler bør
ikke være stimuleringstiltak for å øke utslipp, og bør sikre
at en økende andel av disse utslippskvotene blir auksjonert
bort. Tildelinger må fastsettes før handelsperioden slik at
markedet blir i stand til å fungere på en tilfredsstillende
måte. Disse harmoniserte reglene kan også ta hensyn
til utslipp knyttet til bruken av brennbare avgasser når
produksjonen av disse avgassene ikke kan unngås i den
industrielle prosessen. I denne sammenheng kan reglene
fastsette at utslippskvoter blir tildelt vederlagsfritt til
driftsansvarlige for anlegg som forbrenner de aktuelle
avgassene, eller til driftsansvarlige for de anleggene der
disse gassene har oppstått. De bør også unngå utilbørlig
konkurransevridning i markedene for elektrisk kraft og
varme og kjøling som leveres til industrianlegg. Videre bør
de unngå utilbørlig konkurransevridning mellom former
for industrivirksomhet utført på anlegg som drives av en
enkelt driftsansvarlig, og produksjon på utsatte anlegg.
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Disse reglene bør få anvendelse på nyinntredere, som
driver de samme formene for virksomhet som eksisterende
anlegg, som mottar vederlagsfrie tildelinger som en
overgangsordning. For å unngå all konkurransevridning
på det indre marked bør ingen vederlagsfrie tildelinger
foretas når det gjelder nyinntredernes produksjon av
elektrisk kraft. Utslippskvoter som fortsatt finnes i
nyinntredernes reserve i 2020, bør auksjoneres bort.
24) °Fellesskapet vil fortsatt ta ledelsen i forhandlingene om en
ambisiøs internasjonal avtale om klimaendringer som vil
nå målet om å begrense den globale temperaturøkningen
til 2 °C, og oppmuntres i sitt arbeid av framskrittene som
ble gjort for å nå dette målet i Klimakonvensjonens 13.
partskonferanse, og på det tredje møtet for partene til
Kyoto-protokollen, avholdt på Bali i Indonesia fra 3.14. desember 2007. Dersom andre industriland og andre
foretak med høye utslipp av klimagasser ikke deltar i
denne internasjonale avtalen, kan dette føre til en økning
i utslippene av klimagasser i tredjestater der industrien
ikke vil være underlagt tilsvarende karbonbegrensninger
(«karbonlekkasje»), og samtidig skape økonomiske
ulemper for visse energiintensive sektorer og delsektorer i
Fellesskapet som er underlagt internasjonal konkurranse.
Dette vil kunne undergrave den miljømessige integriteten
og fordelene ved Fellesskapets tiltak. For å håndtere
risikoen for karbonlekkasje bør Fellesskapet tildele
100 % av utslippskvotene vederlagsfritt til sektorer
eller delsektorer som oppfyller de relevante kriteriene.
Definisjonen av disse sektorene og delsektorene og de
tiltakene som kreves, bør være underlagt en ny vurdering
for å sikre at tiltak settes inn der det er nødvendig, og for
å unngå overkompensasjon. For disse særlige sektorene
eller delsektorene der det behørig kan begrunnes at
risikoen for karbonlekkasje ikke kan forhindres på
annen måte, og der elektrisk kraft utgjør en stor andel
av produksjonskostnadene og blir produsert på en
effektiv måte, kan tiltakene ta hensyn til forbruket av
elektrisk kraft i produksjonsprosessen, men uten å
endre det samlede antallet utslippskvoter. Risikoen for
karbonlekkasje i disse sektorene eller delsektorene bør
i utgangspunktet vurderes til et 3-sifret nivå (NACE-3kode) eller, der dette er hensiktsmessig og relevante data
finnes, til et 4-sifret nivå (NACE-4-kode).
25) Kommisjonen bør derfor gjennomgå situasjonen
innen 30. juni 2010, samrå seg med alle relevante
parter i arbeidslivet og på bakgrunn av utfallet av de
internasjonale forhandlingene, legge fram en rapport
og eventuelle egnede forslag. I denne sammenheng
bør Kommisjonen identifisere hvilke energiintensive
industrisektorer eller –delsektorer som med sannsynlighet
vil bli utsatt for karbonlekkasje innen 31. desember 2009.
Den bør bygge sin analyse på vurderingen av industriens
manglende evne til å videreføre kostnadene ved påkrevde
utslippskvoter til produktprisen uten et betydelig tap av
markedsandeler til anlegg utenfor Fellesskapet, som ikke
har truffet tilsvarende tiltak for å redusere sine utslipp.
Energiintensiv industri som viser seg å være utsatt for
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en betydelig risiko for karbonlekkasje, skal kunne motta
et større antall vederlagsfrie tildelinger, eller det kan
innføres en effektiv karbonutjevningsordning for å gi
anlegg fra Fellesskapet, som er utsatt for en betydelig
risiko for karbonlekkasje, samme konkurransevilkår
som anlegg fra tredjestater. Gjennom en slik ordning kan
importører omfattes av krav som ikke er mindre gunstige
enn dem som gjelder for anlegg innenfor Fellesskapet,
for eksempel ved at det stilles krav om innlevering av
utslippskvoter. Alle tiltak som treffes, vil måtte være
i samsvar med prinsippene i FNs rammekonvensjon
om klimaendring, særlig prinsippet om felles, men
differensierte ansvarsområder og innsats etter evne,
idet det tas hensyn til den særlige situasjonen til de
minst utviklede landene. Tiltakene vil også måtte være
i samsvar med Fellesskapets internasjonale plikter,
herunder pliktene i henhold til WTO-avtalen.
26) Drøftinger i Det europeiske råd om fastsettelsen av hvilke
sektorer eller delsektorer som er utsatt for en betydelig
risiko for karbonlekkasje, er av ekstraordinær karakter
og påvirker ikke på noen måte framgangsmåtene for
utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som er tillagt
Kommisjonen i henhold til traktatens artikkel 202.
27) Medlemsstatene kan anse det som nødvendig å yte en
midlertidig kompensasjon til visse anlegg, som har
fått fastslått at de er utsatt for en betydelig risiko for
karbonlekkasje, som følge av at kostnadene knyttet
til klimagassutslipp, videreføres til prisen på elektrisk
kraft. Slik støtte bør bare ytes når den er nødvendig
og står i forhold til behovet, og den bør sikre at
fellesskapsordningens stimuleringstiltak om å spare
energi og fremme en endring i etterspørselen fra «grå» til
«grønn» elektrisk kraft opprettholdes.
28) For å sikre like konkurransevilkår i Fellesskapet bør
bruken av utslippsenheter for utslippsreduksjoner
utenfor Fellesskapet, som benyttes av driftsansvarlige
innenfor fellesskapsordningen, harmoniseres. I Kyotoprotokollen fastsettes kvantifiserte utslippsmål for
industrilandene for tidsrommet 2008-2012, og det legges
opp til at det genereres godkjente utslippsreduksjoner
(CER) fra prosjekter knyttet til ordningen «Den grønne
utviklingsmekanismen» (CDM) og utslippsreduksjonsenheter (ERU) fra prosjekter for felles gjennomføring
(JI), og at industrilandene skal bruke disse for å oppnå
deler av disse målene. Selv om det innenfor rammen
av Kyoto-protokollen ikke er mulig å skape nye
utslippsreduksjonsenheter fra og med 2013 uten at det
er fastsatt nye kvantifiserte utslippsmål for vertslandene,
er det mulig at utslippsenheter knyttet til Den grønne
utviklingsmekanismen fremdeles kan genereres. Når det
foreligger en internasjonal avtale om klimaendringer,
bør det fastsettes ytterligere bruk av godkjente utslippsreduksjoner og utslippsreduksjonsenheter for de landene
som har ratifisert denne avtalen. I fravær av en slik avtale
vil fastsettelsen av videre bruk av godkjente utslippsreduksjoner og utslippsreduksjonsenheter undergrave
dette stimuleringstiltaket og gjøre det vanskeligere å
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oppnå Fellesskapets mål om økt bruk av fornybar energi.
Bruken av godkjente utslippsreduksjoner og utslippsreduksjonsenheter bør være i samsvar med Fellesskapets
mål om å generere 20 % av energien fra fornybare kilder
innen 2020, og å fremme energieffektivitet, nyskaping
og teknologisk utvikling. Der det er forenlig med disse
målene, bør det finnes en mulighet for å inngå avtaler
med tredjestater som oppmuntrer til reduksjoner i
utslippene i disse statene, og som fører til konkrete,
ytterligere reduksjoner i utslipp av klimagasser, og
samtidig stimulerer til nyskaping hos foretak som er
etablert i Fellesskapet, og til teknologisk utvikling i
tredjestatene. Slike avtaler kan ratifiseres av flere stater.
Etter at Fellesskapet har godkjent en tilfredsstillende
internasjonal avtale om klimaendringer, bør tilgangen til
utslippsenheter fra prosjekter i tredjestater økes parallelt
med at nivået for utslippsreduksjoner som skal oppnås
gjennom fellesskapsordningen, stiger.
29) For å skape forutsigbarhet for de driftsansvarlige bør
de garanteres muligheten til å bruke godkjente utslippsreduksjoner og utslippsreduksjonsenheter opp til det
nivået som de hadde tillatelse til å bruke i tidsrommet 20082012, etter 2012, fra prosjekttyper som kunne benyttes i
fellesskapsordningen i løpet av tidsrommet 2008-2012.
Ettersom medlemsstatene ikke kan overføre godkjente
utslippsreduksjoner og utslipps-reduksjonsenheter som
innehas av driftsansvarlige, mellom forpliktelsesperiodene
i henhold til internasjonale avtaler («sparing» av godkjente
utslippsreduksjoner
og
utslippsreduksjonsenheter)
før 2015, og bare dersom medlemsstatene velger å
tillate sparing av slike godkjente utslippsreduksjoner
og utslippsreduksjonsenheter i henhold til regler om
begrensede muligheter til å spare slike utslippsenheter,
bør denne garantien oppnås ved å kreve at medlemsstatene tillater de driftsansvarlige å bytte slike godkjente
utslippsreduksjoner
og
utslippsreduksjonsenheter,
som er utstedt med hensyn til utslippsreduksjoner før
2012, med utslippskvoter som er gyldige fra 2013 og
framover. Men ettersom medlemsstatene ikke bør være
forpliktet til å akseptere godkjente utslippsreduksjoner og
utslippsreduksjonsenheter som de ikke med sikkerhet vet
at de kommer til å bruke med hensyn til sine eksisterende
internasjonale forpliktelser, bør dette kravet ikke gjelde
lenger enn fram til 31. mars 2015. De driftsansvarlige
bør få den samme garantien i forbindelse med godkjente
utslippsreduksjoner som er utstedt for prosjekter som
er fastsatt før 2013, med hensyn til utslippsreduksjoner
fra 2013 og framover. Det er viktig at utslippsenheter
fra prosjekter som er benyttet av driftsansvarlige,
representerer virkelige, verifiserbare, ytterlige og
permanente utslippsreduksjoner og klart er til fordel for
en bærekraftig utvikling og uten betydelige negative
miljømessige eller samfunnsmessige virkninger. Det
bør etableres en framgangsmåte som gjør det mulig å
utelukke visse prosjekttyper.
30) Dersom inngåelsen av en internasjonal avtale om
klimaendringer blir forsinket, bør det være mulighet for
å benytte utslippsenheter fra prosjekter av høy kvalitet i
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fellesskapsordningen gjennom avtaler med tredjestater.
Slike avtaler, som kan være bilaterale eller multilaterale,
ville kunne sørge for at prosjekter som genererte
utslippsreduksjonsenheter fram til 2012, men som ikke
lenger kan gjøre dette i henhold til Kyoto-protokollen,
fortsatt kan anerkjennes i fellesskapsordningen.
31) De minst utviklede landene er særlig sårbare for
virkningene av klimaendringer, og de er bare ansvarlige
for et svært lavt nivå av klimagassutslipp. Derfor bør
de minst utviklede landenes behov gis særlig prioritet
når inntekter fra auksjonssalget blir benyttet for å
lette utviklingslandenes tilpasning til virkningene av
klimaendringer. Ettersom svært få prosjekter innenfor
Den grønne utviklingsmekanismen er blitt gjennomført i
disse landene, er det hensiktsmessig å gi visse garantier
for at utslippsenheter fra prosjekter som ble startet i de
minst utviklede landene etter 2012, vil bli godkjent,
selv om det ikke er inngått noen internasjonal avtale om
klimaendringer, når disse prosjektene klart kommer i
tillegg og bidrar til en bærekraftig utvikling. Dette bør
gjelde for de minst utviklede landene fram til 2020,
forutsatt at de innen den tid har ratifisert en internasjonal
avtale om klimaendringer eller en bilateral eller
multilateral avtale med Fellesskapet.
32) Når det er oppnådd en internasjonal avtale om klimaendringer, kan ytterligere utslippsenheter på opp mot
halvparten av tilleggsreduksjonen som finner sted under
fellesskapsordningen benyttes, og utslippsenheter av høy
kvalitet innenfor Den grønne utviklingsmekanismen fra
tredjestater bør bare aksepteres i fellesskapsordningen fra
2013, når disse statene har ratifisert den internasjonale
avtalen.
33) Fellesskapet og dets medlemsstater bør bare godkjenne
former for prosjektvirksomhet når alle prosjektdeltakerne
har hovedkontor enten i en stat som har sluttet seg til den
internasjonale avtalen knyttet til slike prosjekter, for å
unngå «gratispassasjerer» i form av foretak i stater som
ikke har sluttet seg til en internasjonal avtale, med unntak
av de foretakene som er etablert i tredjestater, eller i
enheter på delstatsplan eller regionalt plan som er knyttet
til fellesskapsordningen.
34) Det faktum at visse bestemmelser i dette direktiv viser til
Fellesskapets godkjenning av en internasjonal avtale om
klimaendringer, berører ikke hvorvidt medlemsstatene
også slutter seg til en slik avtale.
35) Fellesskapsordningens bestemmelser om overvåking,
rapportering og verifisering av utslipp bør forbedres i takt
med de erfaringene som gjøres.
36) Den europeiske union bør arbeide for å etablere en
internasjonal anerkjent ordning for å redusere avskoging
og øke nyplanting og gjenplanting av skog, og støtte målet
i FNs rammekonvensjon om klimaendring som innebærer
å utvikle finansieringsordninger, idet det tas hensyn
til eksisterende ordninger, som en del av en effektiv,
virkningsfull, rettferdig og sammenhengende finansiell
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struktur i den internasjonale avtalen om klimaendringer
som skal inngås på København-konferansen om
klimaendringer (COP 15 og COP/MOP 5).
37) For å avklare at ordningen dekker alle former for
kjeler, brennere, turbiner, varmeaggregater, masovner,
forbrenningsovner, røsteovner, sementovner, ovner,
tørkere, motorer, brenselsceller, enheter for kjemisk
sirkulasjonsforbrenning, fakler og termiske eller
katalytiske etterforbrenningsenheter som omfattes av
direktiv 2003/87/EF, bør det tilføyes en definisjon av
«forbrenning».
38) For å sikre at utslippskvoter kan overføres mellom
personer innenfor Fellesskapet uten noen form for
begrensninger, og for å sikre at fellesskapsordningen
fra og med januar 2012 kan knyttes til ordningene for
handel med utslippskvoter i tredjestater og til enheter på
delstatsplan eller regionalt plan, bør alle utslippskvoter
foreligge i fellesskapsregisteret opprettet i henhold
til europaparlaments- og rådsvedtak nr. 280/2004/
EF av 11. februar 2004 om en overvåkingsordning
for Fellesskapets utslipp av klimagasser og for
gjennomføring av Kyoto-protokollen(1). Dette bør ikke
påvirke nasjonale utslippsregistre som ikke omfattes av
fellesskapsordningen. Fellesskapsregisteret bør holde
samme kvalitet på tjenestene som nasjonale registre.
39) Fra 2013 og framover bør miljømessig sikker fangst,
transport og geologisk lagring av CO2 omfattes av
fellesskapsordningen på en harmonisert måte.
40) Det bør fastsettes ordninger for gjensidig anerkjennelse
av utslippskvoter mellom fellesskapsordningen og andre
obligatoriske ordninger for handel med utslippskvoter
av klimagasser med absolutte utslippstak opprettet i
tredjestater eller i enheter på delstatsplan eller regionalt
plan.
41) Tredjestater som er nabostater til Den europeiske union,
bør oppfordres til å slutte seg til fellesskapsordningen
dersom de overholder dette direktiv. Kommisjonen bør
gjøre alt for å fremme dette målet i forhandlingene med
søkerstatene, mulige søkerstater og stater som omfattes av
den europeiske naboskapspolitikken, og ved fastsettelsen
av økonomisk og teknisk støtte til disse landene. Dette
vil lette teknologi- og kunnskapsoverføringen til
disse statene, noe som er et viktig middel for å skape
økonomiske, miljømessige og sosiale fordeler for alle.
42) Dette direktiv bør gjøre det mulig å inngå avtaler om
gjensidig anerkjennelse av utslippskvoter mellom
fellesskapsordningen og andre obligatoriske ordninger for
handel med utslippskvoter av klimagasser med absolutte
utslippstak, som er forenlige med fellesskapsordningen,
idet det tas hensyn til miljøambisjonene og forekomsten
av en stabil og sammenlignbar ordning for overvåking,
rapportering og verifisering av utslipp og en ordning for
overholdelse av disse bestemmelsene.
(1)
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43) Idet det tas hensyn til erfaringene med fellesskapsordningen bør det være mulig å utstede utslippskvoter
for prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser,
forutsatt at disse prosjektene gjennomføres i samsvar
med harmoniserte regler vedtatt på fellesskapsplan
og at prosjektene ikke vil føre til dobbelttelling
av utslippsreduksjoner eller hindre utvidelsen av
virkeområdet til fellesskapsordningen eller muligheten til
å treffe andre politiske tiltak for å redusere utslipp som
ikke omfattes av fellesskapsordningen.
44) De tiltakene som er nødvendige for å gjennomføre
dette direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet
som er gitt Kommisjonen(1).
45) Kommisjonen bør særlig gis fullmakt til å treffe
tiltak for harmonisering av regler for definisjonen
av «nyinntreder», auksjonssalg av utslippskvoter,
Fellesskapets tildeling av utslippskvoter i en overgangsperiode, fastsettelse av kriterier og metoder for utvelging
av visse demonstrasjonsprosjekter, opprettelse av en
liste over sektorer eller delsektorer som er utsatt for
en betydelig risiko for karbonlekkasje, bruken av
utslippsenheter, overvåking, rapportering og verifisering
av utslipp, akkreditering av kontrollører, gjennomføring
av harmoniserte regler for prosjekter samt endring av
visse vedlegg. Ettersom disse tiltakene er allmenne og har
som formål å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i
direktiv 2003/87/EF, blant annet ved å utfylle det med
nye ikke-grunnleggende bestemmelser, skal de vedtas
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll
fastsatt i artikkel 5a i beslutning 1999/468/EF.
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uten at disse påvirker Kommisjonens mulighet til å treffe
tiltak som er nødvendige for å kunne bruke den reviderte
fellesskapsordningen fra 2013 og framover.
49) Anvendelsen av dette direktiv berører ikke traktatens
artikkel 87 og 88.
50) Dette direktiv er forenlig med de grunnleggende
rettigheter og de prinsipper som er anerkjent særlig i Den
europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter.
51) Ettersom målene for dette direktiv ikke kan nås i
tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn
av direktivets omfang og virkninger bedre kan nås på
fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar
med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel
5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i
nevnte artikkel går dette direktiv ikke lenger enn det som
er nødvendig for å nå disse målene.
52) I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle
avtalen om bedre regelverksutforming(5) oppmuntres
medlemsstatene til, for eget formål og i Fellesskapets
interesse, å utarbeide og offentliggjøre egne tabeller som
så langt det er mulig viser sammenhengen mellom dette
direktiv og innarbeidingstiltakene —
VEDTATT DETTE DIREKTIV:
Artikkel 1
Endringer av direktiv 2003/87/EF

46) Direktiv 2003/87/EF bør derfor endres.
47) Det er hensiktsmessig å fastsette en tidlig gjennomføring
av de bestemmelsene som forbereder anvendelsen av den
reviderte fellesskapsordningen fra 2013 og framover.

I direktiv 2003/87/EF gjøres følgende endringer:
1. I artikkel 1 tilføyes følgende ledd:

48) For en korrekt fullføring av handelsperioden fra 2008 til
2012 bør bestemmelsene i direktiv 2003/87/EF, endret
ved direktiv 2004/101/EF(2), direktiv 2008/101/EF(3) og
forordning (EF) nr. 219/2009(4) fortsatt få anvendelse
(1)
(2)

(3)

(4)

OJ L 184, 17.7.1999, p. 23.EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/101/EF av 27. oktober 2004 om
endring av direktiv 2003/87/EF om opprettelse av en ordning for handel
med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet, når det gjelder Kyotoprotokollens prosjektbaserte ordninger (EUT L 338 av 13.11.2004, s. 18).
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
(EUT L 8 av 13.1.2009 s. 3).
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 219/2009 av 11. mars 2009
om tilpasning til rådsbeslutning 1999/468/EF av visse rettsakter som er
omfattet av framgangsmåten nevnt i traktatens artikkel 251, med hensyn
til framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll. Tilpasning til
framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll - del to (EUT L 87 av
31.3.2009, s. 109).

«Dette direktiv legger også opp til en ytterligere
reduksjonen av utslipp av klimagasser for å bidra til å nå
de reduksjonsnivåene som anses for å være vitenskapelig
nødvendige for å unngå farlige klimaendringer.
Dette direktiv fastsetter også bestemmelser om vurdering
og gjennomføring av en strengere reduksjonsforpliktelse
i Fellesskapet på over 20 %, som skal anvendes etter
Fellesskapets godkjenning av en internasjonal avtale
om klimaendringer, som fører til større reduksjoner av
klimagassutslipp enn dem som kreves i henhold til artikkel
9, og som også gjenspeiles i forpliktelsen på 30 % vedtatt
av Det europeiske råd i mars 2007.».
(5)

EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1.
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2. I artikkel 3 gjøres følgende endringer:
a) Bokstav c) skal lyde:
«c) «klimagasser» gassene oppført i vedlegg II og
andre gassformige bestanddeler i atmosfæren, både
naturlige og menneskeskapte, som absorberer og
sender ut igjen infrarød stråling,».
b) Bokstav h) skal lyde:
«h) «nyinntreder»
–

–

–

alle anlegg der det utføres en eller flere av de
formene for virksomhet som er oppført i vedlegg I,
som har fått en utslippstillatelse for klimagasser for
første gang etter 30. juni 2011,
alle anlegg som utfører en form for virksomhet
som omfattes av fellesskapsordningen i henhold til
artikkel 24 nr. 1 eller 2 for første gang, eller
alle anlegg som utfører en eller flere av de
formene for virksomhet som er oppført i vedlegg
I, eller en form for virksomhet som omfattes av
fellesskapsordningen i henhold til artikkel 24 nr. 1
eller 2, og som har fått en betydelig utvidelse etter
30. juni 2011, men bare så langt det gjelder denne
utvidelsen.».

c) Ny bokstav t) og u) skal lyde:
«t) «forbrenning» enhver oksidering av brensler,
uansett på hvilken måte varmeenergien, den
elektriske eller mekaniske energien som produseres
gjennom denne prosessen blir benyttet, samt alle
andre direkte tilknyttede former for virksomhet,
inkludert utskilling av røykgass,
u) «produsent av elektrisk kraft» et anlegg som 1.
januar 2005 eller senere har produsert elektrisk
kraft for salg til tredjemenn, og der det ikke foregår
noen annen form for virksomhet som oppført i
vedlegg I enn «forbrenning av brensler».».
3. I artikkel 3c nr. 2 skal «artikkel 11 nr. 2» erstattes med
«artikkel 13 nr. 1».
4. I artikkel 3g skal ordene «retningslinjene vedtatt i henhold
til artikkel 14» erstattes med «forordningen nevnt i artikkel
14».
5. Artikkel 4 skal lyde:
«Artikkel 4
Utslippstillatelse for klimagasser
Medlemsstatene skal sikre at ingen anlegg fra 1. januar 2005
utfører noen former for virksomhet oppført i vedlegg I som
fører til utslipp som angitt for den aktuelle virksomheten,

Nr. 64/151

med mindre den driftsansvarlige for anlegget har en tillatelse
utstedt av vedkommende myndighet i samsvar med artikkel
5 og 6, eller anlegget er unntatt fra fellesskapsordningen i
henhold til artikkel 27. Dette skal også gjelde for anlegg
innlemmet i henhold til artikkel 24.».
6. Artikkel 5 bokstav d) skal lyde:
«d) planlagte tiltak for å overvåke og rapportere utslipp i
samsvar med forordningen nevnt i artikkel 14.».
7. I artikkel 6 gjøres følgende endringer:
a) I nr. 1 skal følgende ledd tilføyes:
«Vedkommende myndighet skal minst hvert femte år
gjennomgå utslippstillatelsen for klimagasser og gjøre
de endringene som er nødvendige.».
b) I nr. 2 skal bokstav c) lyde:
«c) en overvåkingsplan som oppfyller kravene i
henhold til forordningen nevnt i artikkel 14.
Medlemsstatene kan tillate at de driftsansvarlige
ajourfører overvåkingsplaner uten å endre
tillatelsen. De driftsansvarlige skal legge fram alle
ajourførte overvåkingsplaner for vedkommende
myndighet for godkjenning.».
8. Artikkel 7 skal lyde:
«Artikkel 7
Endringer av anleggene
Den driftsansvarlige skal underrette vedkommende
myndighet om alle planlagte endringer av et anleggs
art eller virkemåte, eller om en eventuell utvidelse eller
betydelig reduksjon av anleggets kapasitet, som kan føre
til at utslippstillatelsen for klimagasser må ajourføres. Ved
behov skal vedkommende myndighet ajourføre tillatelsen.
Dersom den driftsansvarlige for anlegget skiftes ut, skal
vedkommende myndighet ajourføre tillatelsen slik at den
inneholder navnet og adressen til den nye driftsansvarlige.».
9. Artikkel 9 skal lyde:
«Artikkel 9
Samlet antall utslippskvoter i Fellesskapet
Det samlede antallet utslippskvoter i Fellesskapet som
blir utstedt hvert år fra og med 2013, skal avta lineært
fra og med midten av tidsrommet 2008-2012. Antallet
utslippskvoter skal avta med en lineær faktor på 1,74 %
sammenlignet med gjennomsnittlig samlet årlig antall
utslippskvoter utstedt av medlemsstatene i samsvar med
kommisjonsvedtakene om medlemsstatenes nasjonale
tildelingsplaner for tidsrommet 2008-2012.
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Kommisjonen skal innen 30. juni 2010 offentliggjøre det
absolutte antallet utslippskvoter i Fellesskapet for 2013,
basert på samlet antall utslippskvoter som er utstedt
eller skal utstedes av medlemsstatene i samsvar med
kommisjonsvedtakene om medlemsstatenes nasjonale
tildelingsplaner for tidsrommet 2008-2012.
Kommisjonen skal se nærmere på den lineære faktoren og
eventuelt legge fram et forslag for Europaparlamentet og
Rådet fra og med 2020, med sikte på å fatte et vedtak innen
2025.».
10. Ny artikkel 9a skal lyde:
«Artikkel 9a
Justering av samlet antall utslippskvoter i Fellesskapet
1. Når det gjelder anlegg som var omfattet av
fellesskapsordningen i tidsrommet 2008-2012 i henhold
til artikkel 24 nr. 1, skal antallet utslippskvoter som skal
utstedes fra 1. januar 2013, justeres for å gjenspeile det
gjennomsnittlige årlige antallet utslippskvoter utstedt for
disse anleggene i løpet av det tidsrommet de omfattes av
fellesskapsordningen, justert med en lineær faktor som
nevnt i artikkel 9.
2. Når det gjelder anlegg som utfører former for
virksomhet som oppført i vedlegg I, og som bare
omfattes av fellesskapsordningen fra og med 2013, skal
medlemsstatene påse at de driftsansvarlige for slike anlegg
legger fram for relevant vedkommende myndighet behørig
begrunnede og uavhengig verifiserte utslippsdata for at
disse kan tas hensyn til ved justeringen av det samlede
antallet utslippskvoter som skal utstedes i Fellesskapet.
Alle slike data skal innen 30. april 2010 legges fram
for relevant vedkommende myndighet i samsvar med
bestemmelsene vedtatt i henhold til artikkel 14 nr. 1.
Dersom de framlagte dataene er behørig begrunnet, skal
vedkommende myndighet underrette Kommisjonen om
dette innen 30. juni 2010, og antallet utslippskvoter som
skal utstedes, justert med den lineære faktoren nevnt
i artikkel 9, skal justeres tilsvarende. For anlegg som
slipper ut andre klimagasser enn CO2, kan vedkommende
myndighet melde inn et lavere antall utslipp avhengig av
potensialet for å redusere utslippene fra disse anleggene.
3. Kommisjonen skal innen 30. september 2010
offentliggjøre de justerte antallene nevnt i nr. 1 og 2.
4. Når det gjelder anlegg som ikke var omfattet av
fellesskapsordningen i samsvar med artikkel 27, skal det
samlede antallet utslippskvoter i Fellesskapet som skal
utstedes fra 1. januar 2013, justeres ned for å gjenspeile det
gjennomsnittlige årlige antallet verifiserte utslipp fra disse
anleggene i tidsrommet 2008-2010, justert med den lineære
faktoren nevnt i artikkel 9.».
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11. Artikkel 10 skal lyde:

«Artikkel 10
Auksjonssalg av utslippskvoter
1.
Fra og med 2013 skal medlemsstatene auksjonere
bort alle utslippskvoter som ikke blir tildelt vederlagsfritt i
samsvar med artikkel 10a og 10c. Innen 31. desember 2010
skal Kommisjonen fastsette og offentliggjøre det estimerte
antallet utslippskvoter som skal auksjoneres bort.
2.
Det samlede antallet utslippskvoter som skal
auksjoneres bort av hver medlemsstat, skal settes sammen
på følgende måte:
a) 88 % av det samlede antallet utslippskvoter som skal
auksjoneres bort, skal fordeles mellom medlemsstatene
i andeler som er identiske med vedkommende
medlemsstats andel av verifiserte utslipp i henhold til
fellesskapsordningen for 2005 eller gjennomsnittet for
tidsrommet 2005-2007, avhengig av hvilken som er
størst,
b) 10 % av det samlede antallet utslippskvoter som skal
auksjoneres bort, fordeles blant visse medlemsstater
for å skape solidaritet og vekst i Fellesskapet, noe
som dermed øker antallet utslippskvoter som disse
medlemsstatene auksjonerer bort i henhold til bokstav
a), med de prosentdelene som er nevnt i vedlegg IIa, og
c) 2 % av det samlede antallet utslippskvoter som skal
auksjoneres bort, fordeles mellom de medlemsstatene
hvis utslipp av klimagasser i 2005 lå minst 20 % lavere
enn deres utslipp i basisåret, som gjelder for disse
statene i henhold til Kyoto-protokollen. Fordelingen av
denne prosentdelen mellom de berørte medlemsstatene
er gjengitt i vedlegg IIb.
Når det gjelder bokstav a), beregnes andelen for
medlemsstater som ikke deltok i fellesskapsordningen i
2005, på grunnlag av deres verifiserte utslipp i henhold til
fellesskapsordningen i 2007.
Om nødvendig skal prosentdelene nevnt i bokstav b)
og c) tilpasses på en forholdsmessig måte for å sikre at
fordelingen er henholdsvis 10 % og 2 %.
3.
Medlemsstatene skal bestemme hvordan inntekter fra
auksjonssalget av utslippskvoter skal brukes. Minst 50 %
av inntektene fra auksjoneringen av utslippskvoter nevnt
i nr. 2, inkludert alle inntekter fra auksjonssalget nevnt i
nr. 2, bokstav b) og c), eller det tilsvarende i økonomisk
verdi av disse inntektene, bør benyttes til et eller flere av
følgende punkter:
a) til å redusere klimagassutslipp, herunder ved å bidra
til det globale fondet for energieffektivitet og fornybar
energi og til tilpasningsfondet som ble iverksatt
av Poznan-konferansen om klimaendring (COP 14
og COP/MOP 4), til tilpasning til virkningene av
klimaendringer og til å finansiere forskning og utvikling
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samt til demonstrasjonsprosjekter for reduksjon av
utslipp og for tilpasning til klimaendringer, herunder
deltaking i initiativ innenfor rammen av Fellesskapets
strategiske energiteknologiplan og de europeiske
teknologiplattformene,
b) til å utvikle fornybare energikilder for å oppfylle
Fellesskapets forpliktelse om å bruke 20 % fornybar
energi innen 2020, samt til å utvikle annen teknologi
som bidrar til overgangen til en sikker og bærekraftig
økonomi med lave utslipp av karbon, og til å hjelpe
til med å oppfylle Fellesskapets forpliktelse til å øke
energieffektiviteten med 20 % innen 2020,
c) til tiltak for å unngå avskoging og å øke nyplanting
og gjenplanting av skog i utviklingsland som har
ratifisert den internasjonale avtalen om klimaendringer,
til å overføre teknologi og til å legge forholdene til
rette for en tilpasning til de skadelige virkningene av
klimaendringer i disse landene,
d) karbondioksidbinding i skoger i Fellesskapet,
e) til miljømessig sikker fangst og geologisk lagring
av CO2, særlig fra kraftverk som benytter fast
fossilt brensel, samt fra en rekke industrisektorer og
delsektorer, herunder i tredjestater,
f) til å oppfordre til en overgang til kollektive transportformer med lave utslipp,
g) til å finansiere forskning og utvikling i energieffektivitet
og ren teknologi i de sektorene som omfattes av dette
direktiv,
h) til tiltak som er rettet mot å øke energieffektivitet og
isolering, eller å sørge for å gi økonomisk støtte for å
håndtere sosiale forhold som berører husholdninger
med lav og middels inntekt,
i) til å dekke administrative kostnader i forbindelse med
forvaltningen av fellesskapsordningen.
Medlemsstatene skal anses for å ha oppfylt bestemmelsene
i dette nummer dersom de har fått på plass og gjennomfører
skattemessige eller økonomiske støttetiltak, særlig i
utviklingsland, eller en nasjonal reguleringspolitikk, som
innebærer økonomisk støtte, opprettet for formålene i
første ledd og som har en verdi som tilsvarer minst 50 %
av inntektene fra auksjonssalget av utslippskvoter nevnt i
nr. 2, herunder alle inntekter fra auksjonssalget nevnt i nr.
2 bokstav b) og c).
Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om bruken
av inntekter og de tiltakene som er truffet i henhold til dette
nummer, i de rapportene som skal legges fram i henhold til
vedtak nr. 280/2004/EF.
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4. Innen 30. juni 2010 skal Kommisjonen vedta en
forordning om tidsplan, administrasjon og andre sider
av auksjonssalget for å sikre at dette foregår på en åpen,
oversiktlig, harmonisert og ikke-diskriminerende måte.
For å oppnå dette bør prosessen være forutsigbar, særlig
når det gjelder tidsplanen for og rekkefølgen av auksjoner
og det estimerte antallet utslippskvoter som blir gjort
tilgjengelige.
Auksjoner skal utformes slik at de sikrer at
a) de driftsansvarlige, og særlig små og mellomstore
bedrifter som omfattes av fellesskapsordningen, har
full, rettferdig og lik tilgang,
b) alle deltakere har tilgang til de samme opplysningene på
samme tid og at deltakere ikke undergraver auksjonens
forløp,
c) organisering av og deltaking på auksjoner skjer på en
kostnadseffektiv måte og at unødige administrative
kostnader unngås, og
d) foretak med lave utslipp også får tilgang til
utslippskvoter.
Dette tiltaket, som har til formål å endre ikke-grunnleggende
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll
som nevnt i artikkel 23 nr. 3.
Medlemsstatene skal rapportere om korrekt gjennomføring
av auksjonsreglene for hver auksjon, særlig med hensyn
til rettferdig og åpen tilgang, innsyn, prisfastsettelse og
tekniske og driftsmessige aspekter. Disse rapportene skal
legges fram innen én måned etter at auksjonen er avholdt,
og skal offentliggjøres på Kommisjonens nettsted.
5. Kommisjonen skal overvåke hvordan det europeiske
karbonmarkedet fungerer. Hvert år skal Kommisjonen
legge fram en rapport for Europaparlamentet og Rådet
om hvordan karbonmarkedet fungerer, herunder om
gjennomføringen av auksjoner, likviditet og de mengdene
som selges. Om nødvendig skal medlemsstatene påse at
alle relevante opplysninger blir lagt fram for Kommisjonen
minst to måneder før Kommisjonen vedtar rapporten.».
12. Ny artikkel 10a, 10b og 10c skal lyde:
«Artikkel 10a
Fellesskapets
overgangsregler
vederlagsfri tildeling

for

harmonisert

1. Innen 31. desember 2010 skal Kommisjonen vedta
fullt ut harmoniserte gjennomføringstiltak for tildeling av
utslippskvoter for hele Fellesskapet som nevnt i nr. 4, 5,
7 og 12, herunder alle nødvendige bestemmelser om en
harmonisert anvendelse av nr. 19.
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Disse tiltakene, som har til formål å endre ikkegrunnleggende bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle
det, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité
med kontroll som nevnt i artikkel 23 nr. 3.
Gjennom tiltakene nevnt i første ledd skal det, i den
utstrekning det er mulig, fastsettes forhåndsvurderinger
av standardverdier for hele Fellesskapet for å sikre at
tildelingen skjer på en måte som stimulerer til reduserte
klimagassutslipp og energieffektive teknikker, ved å ta
hensyn til de mest effektive teknikkene, erstatninger,
alternative produksjonsprosesser, høyeffektiv kraftvarmeproduksjon, effektiv energigjenvinning av avfallsgasser,
bruk av biomasse og fangst og lagring av CO2, dersom
slike muligheter finnes, og det skal ikke stimuleres til å
øke utslippene. Det skal ikke foretas noen vederlagsfrie
tildelinger for noen form for produksjon av elektrisk kraft,
unntatt for de tilfellene som omfattes av artikkel 10c, og for
elektrisk kraft produsert fra avfallsgasser.
For hver sektor og delsektor skal standardverdiene
i prinsippet beregnes for produkter heller enn for
innsatsmaterialer, for å gjøre reduksjoner i utslippene av
klimagass og besparelser i energieffektivitet så store som
mulig i enhver produksjonsprosess i vedkommende sektor
eller delsektor.
Når
Kommisjonen
fastsetter
prinsippene
for
forhåndsvurdering av standardverdier i enkeltsektorer og
-delsektorer, skal den samrå seg med relevante berørte
parter, inkludert berørte sektorer og delsektorer.
Ved Fellesskapets godkjenning av en internasjonal
avtale om klimaendringer som fører til obligatoriske
reduksjoner av klimagassutslipp som er sammenlignbare
med Fellesskapets reduksjoner, skal Kommisjonen se
nærmere på disse tiltakene for å sørge for at vederlagsfri
tildeling bare skal finne sted der dette er fullt ut berettiget
på bakgrunn av vedkommende avtale.
2. Når prinsippene for forhåndsvurdering av standardverdier i enkeltsektorer eller –delsektorer skal fastsettes,
skal utgangspunktet være gjennomsnittlige prestasjoner for
de 10 % mest effektive anleggene i en sektor eller delsektor
i Fellesskapet i årene 2007-2008. Kommisjonen skal samrå
seg med relevante berørte parter, herunder berørte sektorer
og delsektorer.
Bestemmelsene i henhold til artikkel 14 og 15 skal føre
til harmoniserte regler for overvåking, rapportering og
verifisering av produksjonstilknyttede klimagassutslipp
med sikte på å fastsette forhåndsvurderinger av
standardverdier.
3. Med forbehold for nr. 4 og 8, og uten hensyn til
artikkel 10c, skal det ikke gis noen vederlagsfrie tildelinger
til produsenter av elektrisk kraft, til anlegg for fangst
av CO2, til rørledninger for transport av CO2 eller til
lagringssteder for CO2.
4. Vederlagsfri tildeling skal skje til fjernvarme samt til
høyeffektiv kraftvarmeproduksjon som definert i direktiv
2004/8/EF, dersom det finnes en økonomisk motivert
etterspørsel, når det gjelder produksjon av varme eller
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kjøling. Hvert år etter 2013 skal den samlede tildelingen til
slike anlegg for produksjonen av slik varme justeres med
den lineære faktoren nevnt i artikkel 9.
5. Det høyeste årlige samlede antallet utslippskvoter
som utgjør grunnlaget for å beregne tildelinger til anlegg
som ikke omfattes av nr. 3, og som ikke er nyinntredere,
skal ikke overstige summen av
a) Fellesskapets årlige samlede antall utslippskvoter,
som fastsatt i henhold til artikkel 9, multiplisert med
andelen av utslipp fra anlegg som ikke omfattes av nr.
3 i de samlede gjennomsnittlige verifiserte utslippene
i tidsrommet 2005-2007, fra anlegg som omfattes av
fellesskapsordningen i tidsrommet 2008-2012, og
b) det samlede årlige gjennomsnittlige antallet verifiserte
utslipp fra anlegg i tidsrommet 2005-2007 som bare
omfattes av fellesskapsordningen fra og med 2013,
og som ikke omfattes av nr. 3, justert med den lineære
faktoren som nevnt i artikkel 9.
Om nødvendig skal det anvendes en ensartet
korreksjonsfaktor på tvers av de ulike sektorene.
6. Medlemsstatene kan også vedta økonomiske tiltak
til fordel for sektorer eller delsektorer der det er slått fast
at disse er utsatt for en betydelig risiko for karbonlekkasje
på grunn av kostnader knyttet til klimagassutslipp som
videreføres til prisen på elektrisk kraft, for å kompensere
for slik kostnader, og der slike økonomiske tiltak er i
samsvar med gjeldende og kommende regler for statsstøtte
på dette området.
Disse tiltakene skal være basert på forhåndsvurdering av
standardverdier for de indirekte utslippene av CO2 per
produksjonsenhet. De forhåndsvurderte standardverdiene
skal beregnes for en gitt sektor eller delsektor som produktet
av forbruket av elektrisk kraft per produksjonsenhet som
tilsvarer den mest effektive tilgjengelige teknologien, og
av CO2 -utslippene fra de relevante delene av europeisk
produksjon av elektrisk kraft.
7. Fem prosent av Fellesskapets samlede antall
utslippskvoter fastsatt i samsvar med artikkel 9 og 9a
for tidsrommet 2013-2020 skal avsettes til nyinntredere,
hvilket er det høyeste antallet som kan tildeles nyinntredere
i samsvar med reglene vedtatt i henhold til nr. 1 i denne
artikkel. Utslippskvoter i denne fellesskapsreserven, som
verken er tildelt nyinntredere eller benyttet i henhold til nr.
8, 9 eller 10 i denne artikkel for tidsrommet 2013-2020, skal
auksjoneres bort av medlemsstatene, idet det tas hensyn til
i hvilken grad anlegg i medlemsstatene har nytt godt av
denne reserven, i samsvar med artikkel 10 nr. 2 og, for mer
detaljerte ordninger og tidsplaner, i samsvar med artikkel
10 nr. 4, samt de relevante gjennomføringsbestemmelsene.
Tildelinger skal justeres med den lineære faktoren nevnt i
artikkel 9.
Ingen vederlagsfri tildeling skal skje med hensyn til noen
form for nyinntrederes produksjon av elektrisk kraft.
Innen 31. desember 2010 skal Kommisjonen vedta
harmoniserte regler for anvendelsen av definisjonen av
«nyinntreder», særlig med hensyn til definisjonen av
«betydelige utvidelser».
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Disse tiltakene, som har til formål å endre ikkegrunnleggende bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle
det, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité
med kontroll som nevnt i artikkel 23 nr. 3.
8. Opptil 300 millioner utslippskvoter i reserven for
nyinntredere skal være tilgjengelig fram til 31. desember
2015 for å stimulere oppføringen og driften av opptil 12
kommersielle demonstrasjonsprosjekter som har til formål
å sikre miljømessig forsvarlig fangst og geologisk lagring
av CO2, samt demonstrasjonsprosjekter for nyskapende
teknologi for fornybar energi, på Unionens territorium.
Utslippskvotene skal stilles til rådighet for støtte til
demonstrasjonsprosjekter rettet mot utviklingen av, på
geografisk spredte steder, en lang rekke prosjekter for
sikker fangst og geologisk lagring av CO2 og nyskapende
teknologi for fornybar energi, som ennå ikke gir noen
økonomisk avkastning. Tildelingen skal være avhengig av
det verifiserte antallet utslipp av CO2 som kunne ha vært
unngått.
Prosjektene skal velges ut på grunnlag av objektive og åpne
kriterier som omfatter krav om kunnskapsdeling. Disse
kriteriene og tiltakene skal vedtas etter framgangsmåten
med forskriftskomité med kontroll som nevnt i artikkel 23
nr. 3, og skal gjøres offentlig tilgjengelig.
Det skal reserveres utslippskvoter for de prosjektene som
oppfyller kriteriene nevnt i tredje ledd. Støtte til disse
prosjektene skal gis via medlemsstatene og skal komme
i tillegg til vesentlig samfinansiering med anleggets
driftsansvarlige. De kan også være samfinansiert av de
berørte medlemsstatene, eller gjennom andre virkemidler.
Ingen prosjekter skal motta mer støtte via ordningen i dette
nummer enn 15 % av det samlede antallet utslippskvoter
som er tilgjengelig for dette formålet. Det skal tas hensyn
til disse utslippskvotene i henhold til nr. 7.
9. Litauen, som i henhold til artikkel 1 i protokoll
nr. 4 om kjernekraftverket Ignalina i Litauen, vedlagt
tiltredelsesakten av 2003, har forpliktet seg til å stenge enhet
2 i kjernekraftverket Ignalina innen 31. desember 2009,
kan, dersom de samlede verifiserte utslippene for Litauen i
tidsrommet 2013-2015 i henhold til fellesskapsordningen,
overstiger summen av de vederlagsfrie utslippskvotene som
er utstedt til anlegg i Litauen for utslipp fra produksjon av
elektrisk kraft i det nevnte tidsrommet og tre åttendedeler
av utslippskvotene som skal auksjoneres bort av Litauen
i tidsrommet 2013-2020, kreve utslippskvoter fra
reserven for nyinntredere for auksjonssalg i samsvar med
forordningen nevnt i artikkel 10 nr. 4. Det høyeste antallet
slike utslippskvoter skal tilsvare utslippsoverskridelsene i
det aktuelle tidsrommet, forutsatt at denne overskridelsen
skyldes økte utslipp fra produksjon av elektrisk kraft
minus den eventuelle delen av tildelingene i vedkommende
medlemsstat for tidsrommet 2008-2012, som overstiger
de verifiserte utslippene, innenfor fellesskapsordningen, i
Litauen i løpet av dette tidsrommet. Det skal tas hensyn til
alle slike utslippskvoter i henhold til nr. 7.
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10. Alle medlemsstater med et elektrisitetsnett som er
sammenkoplet med Litauen, og som i 2007 importerte over
15 % av sitt innenlandske forbruk av elektrisk kraft fra
Litauen til eget forbruk, og der utslippene har økt på grunn
av investeringer i nye former for produksjon av elektrisk
kraft, kan anvende nr. 9 på tilsvarende måte i henhold til
vilkårene som er fastsatt i nevnte nummer.
11. Med forbehold for artikkel 10b skal antallet
utslippskvoter som i 2013 ble tildelt vederlagsfritt i henhold
til nr. 4-7 i denne artikkel, være 80 % av det antallet som er
fastsatt i samsvar med tiltakene nevnt i nr. 1. Deretter skal
den vederlagsfrie tildelingen hvert år avta med like store
antall, noe som fører til 30 % vederlagsfri tildeling i 2020,
og med sikte på at det ikke skjer noen vederlagsfri tildeling
i 2027.
12. Med forbehold for artikkel 10b skal anlegg i sektorer
eller delsektorer som er utsatt for en betydelig risiko for
karbonlekkasje, fra og med 2013 og alle påfølgende år fram
til 2020, tildeles utslippskvoter vederlagsfritt i henhold til
nr. 1 på 100 % av det antallet som er fastsatt i samsvar med
tiltakene nevnt i nr. 1.
13. Innen 31. desember 2009 og deretter hvert femte år,
og etter drøfting i Det europeiske råd, skal Kommisjonen
fastsette en liste over de sektorene eller delsektorene som
er nevnt i nr. 12 på grunnlag av kriteriene nevnt i nr. 14-17.
Hvert år kan Kommisjonen, på eget initiativ eller på
anmodning fra en medlemsstat, tilføye en sektor eller
delsektor til listen nevnt i første ledd, dersom det i en
analyserapport kan vises at denne sektoren eller delsektoren
oppfyller kriteriene i nr. 14-17 som følge av en endring
som har hatt en vesentlig innvirkning på virksomhetene i
sektoren eller delsektoren.
Med henblikk på gjennomføringen av denne artikkel skal
Kommisjonen samrå seg med medlemsstatene, berørte
sektorer eller delsektorer og andre relevante berørte parter.
Disse tiltakene, som har til formål å endre ikkegrunnleggende bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle
det, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité
med kontroll som nevnt i artikkel 23 nr. 3.
14. For å fastsette hvilke sektorer eller delsektorer som
er nevnt i nr. 12, skal Kommisjonen på fellesskapsplan
vurdere i hvilken utstrekning det er mulig for vedkommende
sektor eller delsektor, på relevant oppdelingsnivå,
å videreføre de direkte kostnadene for de pålagte
utslippskvotene og de indirekte kostnadene fra høyere
priser på elektrisk kraft som en følge av gjennomføringen
av dette direktiv, til produktprisen, uten et betydelig tap
av markedsandeler til mindre karboneffektive anlegg
utenfor Fellesskapet. Disse vurderingene skal være
basert på en gjennomsnittlig karbonpris i samsvar med
Kommisjonens konsekvensvurdering som ledsager pakken
av gjennomføringstiltak for EUs mål for klimaendring og
fornybar energi for 2020, og dersom slike opplysninger
finnes, opplysninger om handel, produksjon og merverdi
fra de tre siste årene for hver sektor eller delsektor.
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15. En sektor eller delsektor skal anses for å være utsatt
for en betydelig risiko for karbonlekkasje dersom

eller delsektorer til et nivå som er sammenlignbart med
nivået i Fellesskapet og innenfor samme tidsramme, og

a) summen av direkte og indirekte tilleggskostnader som
følger av gjennomføringen av dette direktiv, vil føre til
en vesentlig økning i produksjonskostnader, beregnet
som en forholdsmessig andel av bruttoproduktet på
minst 5 %, og

b) i hvilken grad karboneffektiviteten i anlegg i disse
statene kan sammenlignes med den som gjelder i
Fellesskapet.

b) handelsintensiteten med tredjestater, definert som
forholdet mellom den samlede verdien av eksport til
tredjestater pluss verdien av import fra tredjestater og
den samlede markedsstørrelsen for Fellesskapet (årlig
omsetning pluss samlet import fra tredjestater), er over
10 %.
16. Uten hensyn til nr. 15 anses en sektor eller
delsektor også for å være utsatt for en betydelig risiko for
karbonlekkasje dersom
a) summen av direkte og indirekte tilleggskostnader som
følger av gjennomføringen av dette direktiv, vil føre til
en særlig stor økning i produksjonskostnader, beregnet
som en forholdsmessig andel av bruttoproduktet på
minst 30 %, eller
b) handelsintensiteten med tredjestater, definert som
forholdet mellom den samlede verdien av eksport til
tredjestater pluss verdien av import fra tredjestater og
den samlede markedsstørrelsen for Fellesskapet (årlig
omsetning pluss samlet import fra tredjestater), er over
30 %.
17. Listen nevnt i nr. 13 kan suppleres etter at det er
fullført en kvalitativ vurdering, idet det tas hensyn, der
relevante data er tilgjengelige, til følgende kriterier:
a) I hvilket omfang det er mulig for enkeltstående anlegg
i vedkommende sektor eller delsektor å redusere
utslippsnivåene eller forbruket av elektrisk kraft,
herunder eventuelt økningen i produksjonskostnader
som den tilknyttede investeringen måtte føre med
seg, for eksempel på grunnlag av den mest effektive
teknikken,
b) gjeldende og forventede markedsforhold, herunder
når handelseksponering eller direkte og indirekte
kostnadsøkninger ligger nær opptil en av de tersklene
som er nevnt i nr. 16,
c) fortjenestemarginer som en potensiell indikator på
avgjørelser om langsiktig investering eller flytting.
18. Listen nevnt i nr. 13 skal fastsettes etter at det, der
relevante data er tilgjengelige, er tatt hensyn til følgende:
a) I hvilken grad tredjestater, som representerer en
avgjørende andel av den globale framstillingen av
produkter i sektorer eller delsektorer som anses for å
være utsatt for risiko for karbonlekkasje, klart forplikter
seg til å redusere klimagassutslipp i relevante sektorer

19. Det skal ikke gis noen vederlagsfri tildeling til
et anlegg hvis drift er opphørt, med mindre den driftsansvarlige overfor vedkommende myndighet kan vise at
anlegget vil gjenoppta produksjonen innen en nærmere
angitt og rimelig tid. Anlegg der utslippstillatelsen for
klimagasser er utløpt eller trukket tilbake, og anlegg der
drift eller gjenopptakelse av drift er teknisk umulig, skal
anses for å ha innstilt driften.
20. Kommisjonen skal som en del av de tiltakene som
vedtas i henhold til nr. 1, inkludere tiltak for å definere
anlegg som delvis har innstilt driften, eller i betydelig
grad har redusert sin kapasitet, samt tiltak for eventuelt å
tilpasse nivået av vederlagsfrie tildelinger som gis til disse
i samsvar med dette.
Artikkel 10b
Tiltak til støtte for visse energiintensive industrisektorer
i tilfelle av karbonlekkasje
1. Innen 30. juni 2010 skal Kommisjonen, på bakgrunn
av utfallet av de internasjonale forhandlingene og i den
utstrekning disse fører til globale reduksjoner i utslipp av
klimagasser, og etter samråd med alle relevante parter i
arbeidslivet, legge fram for Europaparlamentet og Rådet
en analyserapport som vurderer situasjonen med hensyn
til energiintensive sektorer eller delsektorer, for hvilke
det er fastslått at de er utsatt for betydelig risiko for
karbonlekkasje. Dette skal ledsages av egnede forslag, som
kan omfatte
a) justering av den forholdsmessige andelen av utslippskvoter som disse sektorene eller delsektorene mottok
vederlagsfritt i henhold til artikkel 10a,
b) innlemming i fellesskapsordningen av importører
av produkter som blir framstilt av de sektorene eller
delsektorene som er fastsatt i samsvar med artikkel
10a,
c) vurdering av innvirkningen av karbonlekkasje
på medlemsstatenes energisikkerhet, særlig der
forbindelsene for overføring av elektrisk kraft med
resten av Den europeiske union er utilstrekkelige, og
der det foreligger slike forbindelser med tredjestater,
samt egnede tiltak i denne sammenheng.
Alle bindende sektoravtaler som fører til globale
utslippsreduksjoner av klimagasser i en størrelsesorden som
kreves for å kunne påvirke klimaendringene på en effektiv
måte, og som kan overvåkes, er verifiserbare og underlagt
obligatoriske tilsynsordninger, skal også tas i betraktning
når det skal vurderes hvilke tiltak som er hensiktsmessige.
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2. Kommisjonen skal innen 31. mars 2011 vurdere om
det er sannsynlig at de beslutningene som treffes om den
forholdsmessige andelen av utslippskvoter som sektorer
eller delsektorer mottar vederlagsfritt i samsvar med
nr. 1, herunder virkningen av en forhåndsvurdering av
standardverdier i samsvar med artikkel 10a nr. 2, i betydelig
grad vil kunne påvirke antallet utslippskvoter som skal
auksjoneres bort av medlemsstatene i samsvar med artikkel
10 nr. 2 bokstav b), sammenlignet med et scenario med
fullt auksjonssalg for alle sektorer i 2020. Kommisjonen
skal også, dersom dette er hensiktsmessig, legge fram
fyllestgjørende forslag for Europaparlamentet og Rådet,
idet det tas hensyn til de mulige fordelingsmessige
virkningene av slike forslag.
Artikkel 10c
Mulighet for vederlagsfri tildeling for modernisering av
produksjonen av elektrisk kraft i en overgangsperiode
1. Som unntak fra artikkel 10a nr. 1-5 kan medlemsstatene
i en overgangsperiode gi en vederlagsfri tildeling til anlegg
som produserer elektrisk kraft, og som var i drift 31.
desember 2008, eller til anlegg som produserer elektrisk
kraft, der investeringsprosessen rent fysisk var kommet i
gang på dette tidspunktet, forutsatt at et av følgende vilkår
er oppfylt:
a) Det nasjonale elektrisitetsnettet var i 2007 ikke direkte
eller indirekte forbundet til nettet av sammenkoplede
systemer som drives av UCTE (Union for the
Coordination of Transmission of Electricity),
b) det nasjonale elektrisitetsnettet var i 2007 bare direkte
eller indirekte forbundet til nettet som drives av UCTE,
ved en enkelt forbindelse med en kapasitet på mindre
enn 400 MW, eller
c) over 30 % elektrisk kraft ble i 2006 produsert av
et enkelt fossilt brensel, og BNP per innbygger til
markedspris oversteg ikke 50 % av gjennomsnittlig
BNP per innbygger til markedspris i Fellesskapet.
Vedkommende medlemsstat skal legge fram for
Kommisjonen en nasjonal plan for investeringer i
oppgradering og opprusting av infrastruktur og ren
teknologi. Den nasjonale planen skal også sørge for
mangfold i deres energiblanding og forsyningskilder for et
beløp tilsvarende, så langt dette er mulig, markedsverdien
av den vederlagsfrie tildelingen med hensyn til de planlagte
investeringene, og samtidig ta hensyn til behovet for så langt
det er mulig å begrense direkte tilknyttede prisøkninger.
Vedkommende medlemsstat skal hvert år legge fram en
rapport for Kommisjonen om de investeringene som er
foretatt i opprusting av infrastruktur og ren teknologi.
Investeringer foretatt fra 25. juni 2009 kan regnes med for
dette formål.
2. Vederlagsfrie tildelinger som en overgangsordning
skal trekkes fra antallet utslippskvoter som vedkommende
medlemsstat ellers ville kunne ha auksjonert bort i henhold
til artikkel 10 nr. 2. De samlede vederlagsfrie tildelingene
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i overgangsperioden skal i 2013 ikke overstige 70 % av
de årlige gjennomsnittlige verifiserte utslippene i 20052007 fra slike produsenter av elektrisk kraft for en mengde
som tilsvarer det endelige nasjonale forbruket (brutto) i
vedkommende medlemsstat, og vederlagsfrie tildelinger
skal deretter avta gradvis og helt opphøre i 2020. For
medlemsstater som ikke deltok i fellesskapsordningen
i 2005, skal de relevante utslippene beregnes ved
hjelp av deres verifiserte utslipp innenfor rammen av
fellesskapsordningen i 2007.
Vedkommende medlemsstat kan beslutte at de
utslippskvotene som er tildelt i henhold til denne artikkel,
bare kan benyttes av den driftsansvarlige for vedkommende
anlegg for innlevering av utslippskvoter i henhold til
artikkel 12 nr. 3 for utslipp fra samme anlegg i løpet av det
året som utslippskvotene ble tildelt for.
3. Tildelinger til driftsansvarlige skal være basert på
tildelingen i henhold til de verifiserte utslippene i 20052007 eller en forhåndsvurdering av standardverdier
for effektivitet basert på det veide gjennomsnittet av
utslippsnivåer i den mest klimagasseffektive produksjonen
av elektrisk kraft som omfattes av fellesskapsordningen for
anlegg som benytter ulike former for brensler. Veiingen kan
gjenspeile andelen av de ulike brenslene i produksjonen
av elektrisk kraft i vedkommende medlemsstat.
Kommisjonen skal i samsvar med framgangsmåten med
forskriftskomité nevnt i artikkel 23 nr. 2 gi veiledning for
å sikre at tildelingsmetoden ikke fører til uforholdsmessig
konkurransevridning og at den minimerer de negative
virkningene på stimuleringstiltakene for å redusere
utslippene.
4. Alle medlemsstatene som anvender denne
artikkel, skal kreve at produsenter av elektrisk kraft og
driftsansvarlige for nett som nyter godt av dette, hvert år
rapporterer om gjennomføringen av deres investeringer
nevnt i den nasjonale planen. Medlemsstatene skal legge
fram disse rapportene for Kommisjonen og offentliggjøre
slike rapporter.
5. Alle medlemsstater som planlegger å tildele
utslippskvoter på grunnlag av denne artikkel, skal innen 30.
september 2011 legge fram for Kommisjonen en søknad
som inneholder foreslått tildelingsmetode og de enkelte
tildelingene. En søknad skal inneholde
a) dokumentasjon på at medlemsstaten oppfyller minst ett
av vilkårene i nr. 1,
b) en liste over de anleggene som omfattes av søknaden,
og antallet utslippskvoter som skal tildeles hvert anlegg
i samsvar med nr. 3 og Kommisjonens veiledning,
c) den nasjonale planen nevnt i nr. 1 andre ledd,
d) bestemmelser om overvåking og håndheving med
hensyn til de planlagte investeringene i henhold til den
nasjonale planen,
e) opplysninger som viser at tildelingene ikke skaper
uforholdsmessig konkurransevridning.
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6. Kommisjonen skal vurdere søknaden idet det tas
hensyn til elementene i nr. 5 og kan avslå søknaden,
eller enkelte deler av denne, innen seks måneder etter at
relevante opplysninger er mottatt.
7. To år før utgangen av det tidsrommet der en
medlemsstat kan gi vederlagsfrie tildelinger som en
overgangsordning til anlegg som produserer elektrisk kraft,
og som var i drift 31. desember 2008, skal Kommisjonen
vurdere de framskrittene som er gjort i gjennomføringen
av den nasjonale planen. Dersom Kommisjonen, på
anmodning fra vedkommende medlemsstat, kommer til at
det er behov for en mulig forlengelse av dette tidsrommet,
kan den legge fram egnede forslag for Europaparlamentet
og Rådet, herunder de vilkårene som vil måtte oppfylles i
tilfelle av en forlengelse av det nevnte tidsrommet.».
13. Artikkel 11 og 11a skal lyde:
«Artikkel 11
Nasjonale gjennomføringstiltak
1. Hver medlemsstat skal innen 30. september 2011
offentliggjøre og legge fram for Kommisjonen listen over
anlegg som omfattes av dette direktiv på medlemsstatens
territorium, samt over alle vederlagsfrie tildelinger til hvert
av anleggene på medlemsstatens territorium, beregnet i
samsvar med reglene nevnt i artikkel 10a nr. 1 og artikkel
10c.
2. Innen 28. februar hvert år skal vedkommende
myndigheter offentliggjøre antallet utslippskvoter som
skal tildeles for inneværende år, beregnet i samsvar med
artikkel 10, 10a og 10c.
3. Medlemsstatene kan ikke utstede utslippskvoter
vederlagsfritt i henhold til nr. 2 til anlegg hvis oppføring i
listen nevnt i nr. 1 er avslått av Kommisjonen.
Artikkel 11a
Bruk av godkjente utslippsreduksjoner og utslippsreduksjonsenheter fra prosjektvirksomheter i fellesskapsordningen før en internasjonal avtale om
klimaendringer trer i kraft
1. Uten at det berører anvendelsen av artikkel 28 nr. 3 og
4, kommer nr. 27 i denne artikkel til anvendelse.
2. I den utstrekning driftsansvarlige eller luftfartøyoperatører ikke har brukt opp de utslippsreduksjonene og
utslippsreduksjonsenhetene som de fikk tillatelse til å bruke
av medlemsstatene for tidsrommet 2008-2012, eller dersom
det er gitt en rett til å bruke utslippsenheter i henhold til nr.
8, kan driftsansvarlige anmode vedkommende myndighet
om å utstede utslippskvoter til dem som er gyldige fra
og med 2013, i bytte mot godkjente utslippsreduksjoner
og utslippsreduksjonsenheter som er utstedt i forbindelse
med utslippsreduksjoner fram til 2012, fra prosjekttyper
som kunne benyttes i fellesskapsordningen i løpet av
tidsrommet 2008-2012.
Fram til 31. mars 2015 skal vedkommende myndighet på
anmodning foreta et slikt bytte.
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3. I den utstrekning driftsansvarlige eller luftfartøyoperatører ikke har brukt opp de utslippsreduksjonene
og utslippsreduksjonsenhetene som de fikk tillatelse til
å bruke av medlemsstatene for tidsrommet 2008-2012,
eller dersom det er gitt en rett til å bruke utslippsenheter
i henhold til nr. 8, skal vedkommende myndigheter tillate
driftsansvarlige å bytte ut godkjente utslippsreduksjoner
og utslippsreduksjonsenheter fra prosjekter som var
registrert før 2013, og som er utstedt i forbindelse
med utslippsreduksjoner fra 2013 og framover, mot
utslippskvoter som er gyldige fra 2013 og framover.
Første ledd får anvendelse på godkjente utslippsreduksjoner
og utslippsreduksjonsenheter for alle prosjekttyper som
kunne benyttes i fellesskapsordningen i løpet av tidsrommet
2008-2012.
4. I den utstrekning driftsansvarlige eller luftfartøyoperatører ikke har brukt opp de utslippsreduksjonene
og utslippsreduksjonsenhetene som de fikk tillatelse til
å bruke av medlemsstatene for tidsrommet 2008-2012,
eller dersom det er gitt en rett til å bruke utslippsenheter
i henhold til nr. 8, skal vedkommende myndigheter tillate
driftsansvarlige å bytte godkjente utslippsreduksjoner
utstedt i forbindelse med utslippsreduksjoner fra 2013 og
framover, mot utslippskvoter fra nye prosjekter i de minst
utviklede landene, med oppstart fra 2013 og framover.
Første ledd får anvendelse på godkjente utslippsreduksjoner
for alle prosjekttyper som kunne benyttes i fellesskapsordningen i løpet av tidsrommet 2008-2012, og fram
til disse landene har ratifisert en relevant avtale med
Fellesskapet eller fram til 2020, alt etter hvilken dato som
inntreffer først.
5.
I den utstrekning driftsansvarlige eller luftfartøyoperatører ikke har brukt opp de utslippsreduksjonene
og utslippsreduksjonsenhetene som de fikk tillatelse til
å bruke av medlemsstatene for tidsrommet 2008-2012,
eller dersom det er gitt en rett til å bruke utslippsenheter
i henhold til nr. 8, og i tilfelle forhandlingene om en
internasjonal avtale om klimaendringer ikke er fullført
innen 31. desember 2009, kan utslippsenheter fra
prosjekter eller andre utslippsreduserende former for
virksomhet benyttes i fellesskapsordningen i samsvar med
avtaler inngått med tredjestater, og der det angis nivåer
for bruk. I samsvar med slike avtaler skal driftsansvarlige
kunne benytte utslippsenheter fra prosjektvirksomheter i
disse tredjestatene til å overholde sine plikter i henhold til
fellesskapsordningen.
6. Alle avtaler nevnt i nr. 5 skal legge til rette for bruk
av utslippsenheter i fellesskapsordningen fra prosjekttyper
som kunne vært benyttet i fellesskapsordningen i løpet
av tidsrommet 2008-2012, herunder teknologi for
fornybar energi eller energieffektivitet som fremmer
teknologioverføring og en bærekraftig utvikling. Alle slike
avtaler kan også legge til rette for bruk av utslippsenheter
fra prosjekter der referansenivået som benyttes, ligger
under nivået for vederlagsfri tildeling i henhold til tiltakene
nevnt i artikkel 10a eller under de nivåene som kreves av
Fellesskapets regelverk.
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7. Når det er oppnådd en internasjonal avtale om
klimaendringer, skal bare utslippsenheter fra prosjekter fra
tredjestater som har ratifisert vedkommende avtale, kunne
aksepteres i fellesskapsordningen fra og med 1. januar
2013.
8. Alle eksisterende driftsansvarlige har tillatelse til å
benytte utslippsenheter i løpet av tidsrommet 2008-2020
og fram til enten det antallet som de har tillatelse til å
benytte i løpet av tidsrommet 2008-2012, eller til et antall
som tilsvarer en prosentdel, som ikke skal settes lavere enn
11 % av deres tildeling i løpet av tidsrommet 2008-2012,
avhengig av hvilket antall som er høyest.
Driftsansvarlige skal kunne benytte utslippsenheter ut
over de 11 % som er nevnt i første ledd, opptil et antall
som følger av deres kombinerte vederlagsfrie tildeling
i tidsrommet 2008-2012, og deres samlede rett til å
benytte utslippsenheter fra prosjekter som tilsvarer en viss
prosentdel av deres verifiserte utslipp i tidsrommet 20052007.
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Disse tiltakene, som har til formål å endre ikkegrunnleggende bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle
det, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité
med kontroll som nevnt i artikkel 23 nr. 3. Kommisjonen
skal vurdere å legge fram for komiteen et utkast til de
tiltakene som skal treffes dersom en medlemsstat anmoder
om dette.».
14. I artikkel 11b nr. 1 skal nytt ledd lyde:
«Fellesskapet og dets medlemsstater skal bare godkjenne
former for prosjektvirksomhet der alle prosjektdeltakerne
har hovedkontor enten i en stat som har sluttet seg til den
internasjonale avtalen knyttet til slike prosjekter, eller i en
stat eller i enheter på delstatsplan eller regionalt plan som er
knyttet til fellesskapsordningen i henhold til artikkel 25.».
15. I artikkel 12 gjøres følgende endringer:
a) Nytt nr. 1a skal lyde:

Nyinntredere, herunder nyinntredere i tidsrommet 20082012 som verken har fått noen vederlagsfri tildeling eller
noen rett til å benytte godkjente utslippsreduksjoner og
utslippsreduksjonsenheter i tidsrommet 2008-2012, og nye
sektorer skal kunne benytte utslippsenheter opptil et antall
som tilsvarer en prosentdel, som ikke skal settes lavere enn
4,5 % av deres verifiserte utslipp i løpet av tidsrommet
2013-2020. Luftfartøyoperatører skal kunne benytte
utslippsenheter opptil et antall som svarer til en prosentdel,
som ikke skal settes lavere enn 1,5 % av deres verifiserte
utslipp i løpet av tidsrommet 2013-2020.

«1a. Kommisjonen skal innen 31. desember
2010 undersøke om markedet for utslippskvoter
har tilstrekkelig vern mot innsidehandel eller
markedsmanipulering
og,
dersom
dette
er
hensiktsmessig, legge fram forslag for å sikre et slikt
vern. De relevante bestemmelsene i europaparlamentsog rådsdirektiv 2003/6/EF av 28. januar 2003
om
innsidehandel
og
markedsmanipulering
(markedsmisbruk)(*) kan benyttes sammen med alle
egnede justeringer som er nødvendige for å anvende
dem på råvarehandel.

Tiltak skal vedtas for å spesifisere de eksakte prosentdelene
som kommer til anvendelse i henhold til første, andre og
tredje ledd. Minst en tredjedel av det ekstra antallet som
skal fordeles til eksisterende driftsansvarlige ut over
den første prosentdelen nevnt i første ledd, skal tildeles
de driftsansvarlige som hadde det laveste nivået av
kombinert gjennomsnittlig vederlagsfri tildeling og bruk
av utslippsenheter fra prosjekter i tidsrommet 2008-2012.

_____________________
(*) EUT L 96 av 12.4.2003, s. 16.».

Disse tiltakene skal sikre at den samlede bruken av tillatte
utslippsenheter ikke overstiger 50 % av Fellesskapets
reduksjoner sammenlignet med 2005-nivåene fra de
eksisterende sektorene i henhold til fellesskapsordningen
i tidsrommet 2008-2020 og 50 % av Fellesskapets
reduksjoner sammenlignet med 2005-nivåene fra nye
sektorer og luftfart i dette tidsrommet fra den datoen de
omfattes av fellesskapsordningen og fram til 2020.
Disse tiltakene, som har til formål å endre ikkegrunnleggende bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle
det, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité
med kontroll som nevnt i artikkel 23 nr. 3.
9. Fra 1. januar 2013 kan tiltak anvendes for å begrense
bruken av særlige utslippsenheter fra prosjekttyper.
Disse tiltakene skal også fastsette tidspunktet for når
bruken av utslippsenheter i henhold til nr. 1-4 skal være i
samsvar med disse tiltakene. Dette tidspunktet skal tidligst
være seks måneder og senest tre år fra tiltakene er vedtatt.

b) Nytt nr. 3a skal lyde:
«3a. Det skal ikke oppstå noen plikt til innlevering
av utslippskvoter med hensyn til utslipp som er
verifisert som fanget opp og transportert for permanent
lagring ved et anlegg som har en gjeldende tillatelse
i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv
2009/31/EF av 23. april 2009 om geologisk lagring av
karbondioksid(*).
_________________
(*) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 114.».
c) Nytt nr. 5 skal lyde:
«5. Nr. 1 og 2 får anvendelse uten at det berører
artikkel 10c.».
16. Artikkel 13 skal lyde:
«Artikkel 13
Utslippskvotenes gyldighet
1. Utslippskvoter utstedt fra og med 1. januar 2013 skal
være gyldige for utslipp i løpet av tidsrom på åtte år som
begynner 1. januar 2013.
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2. Fire måneder etter begynnelsen av hvert tidsrom
nevnt i nr. 1 skal utslippskvoter som ikke lenger er gyldige,
og som ikke er innlevert og slettet i samsvar med artikkel
12, slettes av vedkommende myndighet.
Medlemsstatene skal utstede utslippskvoter til personer for
inneværende tidsrom til erstatning for utslippskvoter som
disse har vært i besittelse av, og som er slettet i samsvar
med første ledd.».
17. Artikkel 14 skal lyde:
«Artikkel 14
Overvåking og rapportering av utslipp
1. Kommisjonen skal innen 31. desember 2011 vedta
en forordning for overvåking og rapportering av utslipp,
samt virksomhetsdata der dette er relevant, fra de formene
for virksomhet som er oppført i vedlegg I, for overvåking
og rapportering av data om tonn-kilometer for en søknad
i henhold til artikkel 3e eller 3f, som skal bygge på
prinsippene for overvåking og rapportering som er fastsatt i
vedlegg IV, og skal angi potensialet for global oppvarming
for hver klimagass i kravene til overvåking og rapportering
av utslipp for vedkommende klimagass.
Dette tiltaket, som har til formål å endre ikke-grunnleggende
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll
som nevnt i artikkel 23 nr. 3.
2. Forordningen nevnt i nr. 1 skal ta i betraktning den mest
nøyaktige og ajourførte vitenskapelige dokumentasjonen
som er tilgjengelig, særlig fra FNs klimapanel (IPCC),
og kan også fastsette krav til de driftsansvarlige om å
rapportere om utslipp knyttet til produksjon av varer som
er framstilt i energiintensiv industri, og som kan være
underlagt internasjonal konkurranse. I nevnte forordning
kan det også fastsettes krav om at disse opplysningene skal
verifiseres på en uavhengig måte.
Disse kravene kan omfatte rapportering om utslippsnivåer
fra produksjon av elektrisk kraft som omfattes av
fellesskapsordningen i tilknytning til produksjonen av slike
varer.
3. Medlemsstatene skal påse at hver driftsansvarlig for et
anlegg eller en luftfartøyoperatør overvåker og rapporterer
utslippene fra anlegget for det aktuelle kalenderåret eller fra
1. januar 2010 for det luftfartøyet som luftfartøyoperatøren
driver, til vedkommende myndighet etter at dette året er
utløpt i samsvar med forordningen nevnt i nr. 1.
4. Forordningen nevnt i nr. 1 kan inneholde krav til bruken
av automatiserte systemer og datautvekslingsformater for
å harmonisere kommunikasjonen om overvåkingsplanen,
den årlige utslippsrapporten og verifiseringsvirksomheten
mellom den driftsansvarlige, kontrolløren og vedkommende
myndigheter.».
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18. I artikkel 15 gjøres følgende endringer:
a) Tittelen skal lyde:
«Verifisering og akkreditering».
b) Følgende avsnitt tilføyes:
«Kommisjonen skal innen 31. desember 2011 vedta
en forordning om verifisering av utslippsrapporter på
grunnlag av prinsippene som er fastsatt i vedlegg V,
og om akkreditering og overvåking av kontrollører.
Forordningen skal fastsette vilkår for akkreditering
og tilbakekalling av akkreditering, og eventuelt for
gjensidig anerkjennelse og fagfelleevaluering av
akkrediteringsorganer.
Dette tiltaket, som har til formål å endre ikkegrunnleggende bestemmelser i dette direktiv ved å
utfylle det, skal vedtas etter framgangsmåten med
forskriftskomité med kontroll som nevnt i artikkel 23
nr. 3.».
19. Ny artikkel 15a skal lyde:
«Artikkel 15a
Offentliggjøring av opplysninger og taushetsplikt
Medlemsstatene og Kommisjonen skal påse at alle vedtak
og rapporter knyttet til antall og tildeling av utslippskvoter
og til overvåking, rapportering og verifisering av utslipp
umiddelbart blir offentliggjort på en systematisk måte som
sikrer en ikke-diskriminerende tilgang.
Opplysninger som omfattes av taushetsplikt, kan ikke
offentliggjøres til andre personer eller myndigheter, unntatt
der dette er tillatt i gjeldende lover og forskrifter.».
20. I artikkel 16 skal nr. 4 lyde:
«4. Boten for utslippsoverskridelse når det gjelder
utslippskvoter utstedt fra og med 1. januar 2013 skal øke i
samsvar med den europeiske konsumprisindeksen.».
21. I artikkel 19 gjøres følgende endringer:
a) Nr. 1 skal lyde:
«1. Utslippskvoter utstedt fra og med 1. januar
2012 skal registreres i Fellesskapets register for
de prosessene som gjelder vedlikehold av de
depotkontoene som er åpnet i medlemsstaten, og for
tildeling, innlevering og sletting av utslippskvoter i
henhold til kommisjonsforordningen nevnt i nr. 3.
Hver medlemsstat skal kunne oppfylle godkjente tiltak
i henhold til FNs rammekonvensjon om klimaendring
eller Kyoto-protokollen.».
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b) Nytt nr. 4 skal lyde:
«4. Forordningen nevnt i nr. 3 skal inneholde egnede
metoder for hvordan fellesskapsregisteret skal utføre
transaksjoner og andre tiltak for å gjennomføre ordninger
nevnt i artikkel 25 nr. 1b. Den nevnte forordningen skal
også omfatte prosesser for endring og feilhåndtering knyttet
til fellesskapsregisteret med hensyn til de sakene som er
nevnt i nr. 1 i denne artikkel. Den skal inneholde egnede
metoder for hvordan det i fellesskapsregisteret skal kunne
sikres at medlemsstatenes kan ta initiativ med hensyn til
forbedret effektivitet, styring av administrative kostnader
og tiltak for kvalitetskontroll.».
22. I artikkel 21 gjøres følgende endringer:
a) I nr. 1 skal andre setning lyde:
«Denne rapporten skal særlig legge vekt på tiltak
som er truffet i forbindelse med tildelingen av
utslippskvoter, driften av registrene, anvendelsen
av gjennomføringstiltakene for overvåking og
rapportering, verifisering og akkreditering samt
spørsmål knyttet til overholdelsen av dette direktiv og
eventuell beskatning av utslippskvoter.».
b) Nr. 3 skal lyde:
«3. Kommisjonen skal organisere en informasjonsutveksling mellom vedkommende myndigheter i
medlemsstatene om utviklingen knyttet til spørsmål om
tildeling, anvendelse av utslippsreduksjonsenheter og
godkjente utslippsreduksjoner i fellesskapsordningen,
drift av registrene, overvåking, rapportering,
verifisering, akkreditering, informasjonsteknologi og
overholdelse av dette direktiv.».
23. Artikkel 22 skal lyde:
«Artikkel 22
Endringer av vedleggene
Vedleggene til dette direktiv, med unntak av vedlegg I, IIa
og IIb, kan endres på grunnlag av rapportene nevnt i artikkel
21 og erfaringene med anvendelsen av dette direktiv.
Vedlegg IV og V kan endres for å bedre overvåking,
rapportering og verifisering av utslipp.
Disse tiltakene, som har til formål å endre ikkegrunnleggende bestemmelser i dette direktiv, blant annet
ved å utfylle det, skal vedtas etter framgangsmåten med
forskriftskomité med kontroll som nevnt i artikkel 23 nr.
3.».
24. I artikkel 23 skal nytt nr. 4 lyde:
«4. Når det vises til dette nummer, får artikkel 4 og 7 i
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.».
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25. Artikkel 24 skal lyde:
«Artikkel 24
Framgangsmåter for ensidig innlemming av ytterligere
former for virksomhet og ytterligere gasser
1. Fra 2008 kan medlemsstatene anvende ordningen
for handel med utslippskvoter i henhold til dette direktiv
på former for virksomhet og klimagasser som ikke er
oppført i vedlegg I, idet det tas hensyn til alle relevante
kriterier, særlig virkningene på det indre marked, mulige
konkurransevridning, fellesskapsordningens miljøsikkerhet
og den planlagte overvåkings- og rapporteringsordningens
pålitelighet, forutsatt at disse formene for virksomhet og
disse klimagassene er godkjent av Kommisjonen
a) etter framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i
artikkel 23 nr. 2, dersom dette viser til anlegg som ikke
omfattes av vedlegg I, eller
b) etter framgangsmåten med forskriftskomité med
kontroll nevnt i artikkel 23 nr. 3, dersom dette viser
til former for virksomhet og klimagasser som ikke er
oppført i vedlegg I. Disse tiltakene har til formål å endre
ikke-grunnleggende bestemmelser i dette direktiv ved å
utfylle det.
2. Når ytterligere former for virksomhet og ytterligere
gasser er godkjent, kan Kommisjonen samtidig godkjenne
utstedelse av ytterligere utslippskvoter, og kan godkjenne
at andre medlemsstater inkluderer tilsvarende ytterligere
former for virksomheter og gasser.
3. På initiativ fra Kommisjonen eller på anmodning
fra en medlemsstat kan det vedtas en forordning om
overvåking av og rapportering om utslipp som gjelder
former for virksomhet, anlegg og klimagasser som ikke
er oppført som en kombinasjon i vedlegg I, dersom slik
overvåking og rapportering kan utføres med tilstrekkelig
nøyaktighet.
Dette tiltaket, som har til formål å endre ikke-grunnleggende
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll
som nevnt i artikkel 23 nr. 3.».
26. Ny artikkel 24a skal lyde:
«Artikkel 24a
Harmoniserte regler for prosjekter som reduserer
utslipp
1. I tillegg til de tiltakene som er fastsatt i artikkel
24, kan det vedtas gjennomføringstiltak for utstedelse av
utslippskvoter eller utslippsenheter for prosjekter som er
administrert av medlemsstatene, og som reduserer utslipp
av klimagasser som ikke omfattes av fellesskapsordningen.
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Disse tiltakene, som har til formål å endre ikkegrunnleggende bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle
det, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité
med kontroll som nevnt i artikkel 23 nr. 3.
Ingen slike tiltak skal føre til dobbelttelling av
utslippsreduksjoner eller hindre at det treffes andre
politiske tiltak for å redusere utslipp som ikke omfattes
av fellesskapsordningen. Tiltakene skal bare vedtas når
det ikke er mulig å inkludere dem i samsvar med artikkel
24, og neste revisjon av fellesskapsordningen skal vurdere
en harmonisering slik at disse utslippene omfattes i hele
Fellesskapet.
2. Det kan vedtas gjennomføringstiltak som fastsetter
detaljene for utslippsenheter i tilknytning til prosjekter på
fellesskapsplan som nevnt i nr. 1.
Disse tiltakene, som har til formål å endre ikkegrunnleggende bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle
det, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité
med kontroll som nevnt i artikkel 23 nr. 3.
3. En medlemsstat kan nekte å utstede utslippskvoter
eller utslippsenheter for visse typer prosjekter som reduserer
utslipp av klimagasser på medlemsstatens territorium.
Slike prosjekter skal utføres på grunnlag av avtalen til den
medlemsstaten der prosjektet finner sted.».
27. I artikkel 25 skal nytt nr. 1a og 1b lyde:
«1a. Det bør inngås avtaler om gjensidig anerkjennelse
av utslippskvoter mellom fellesskapsordningen og
andre forenlige obligatoriske ordninger for handel med
utslippskvoter av klimagasser med absolutte utslippstak
opprettet i andre stater eller i enheter på delstatsplan eller
regionalt plan.
1b. Ikke-bindende ordninger kan inngås med tredjestater
eller med enheter på delstatsplan eller regionalt plan
for å fastsette administrativ og teknisk samordning i
tilknytning til utslippskvoter i fellesskapsordningen eller
andre forenlige obligatoriske ordninger for handel med
utslippskvoter av klimagasser med absolutte utslippstak.».
28. Artikkel 27, 28 og 29 skal lyde:
«Artikkel 27
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a) Medlemsstaten underretter Kommisjonen om alle slike
anlegg, med angivelse av de tilsvarende tiltakene som
får anvendelse på disse anleggene, og som vil gi et
tilsvarende bidrag til eksisterende utslippsreduksjoner,
før listen over anlegg i henhold til artikkel 11 nr. 1
skal legges fram, og senest når listen legges fram for
Kommisjonen.
b) Medlemsstaten bekrefter at overvåkingsordninger er på
plass for å vurdere om noe anlegg slipper ut 25 000 tonn
karbondioksidekvivalenter eller mer, eksklusiv utslipp
fra biomasse, i løpet av et kalenderår. Medlemsstatene
kan tillate forenklede tiltak for overvåking, rapportering
og verifisering for anlegg med gjennomsnittlige årlige
verifiserte utslipp mellom 2008 og 2010 som er mindre
enn 5 000 tonn per år, i samsvar med artikkel 14.
c) Medlemsstaten bekrefter at dersom et anlegg slipper
ut 25 000 tonn karbondioksidekvivalenter eller mer,
eksklusiv utslipp fra biomasse, i løpet av ett kalenderår,
eller tiltakene som får anvendelse på vedkommende
anlegg som skal oppnå et tilsvarende bidrag til
utslippsreduksjoner, ikke lenger foreligger, skal
anlegget gjeninnføres i fellesskapsordningen.
d) Medlemsstaten offentliggjør opplysningene nevnt i
bokstav a), b) og c) for kommentar fra offentligheten.
Sykehus kan også unntas dersom de treffer tilsvarende
tiltak.
2. Dersom Kommisjonen, etter et tidsrom på tre måneder
fra tidspunktet for offentliggjøring av kommentaren fra
offentligheten, ikke motsetter seg dette innen et tidsrom
på ytterligere seks måneder, skal unntaket anses for å være
godkjent.
Etter innlevering av utslippskvoter for det tidsrommet
anlegget er en del av fellesskapsordningen, skal anlegget
utelukkes og medlemsstaten skal ikke lenger utstede
vederlagsfrie utslippskvoter til anlegget i henhold til
artikkel 10a.

Unntak for små anlegg underlagt tilsvarende tiltak
1. Etter samråd med den driftsansvarlige kan
medlemsstatene utelukke fra fellesskapsordningen anlegg
som til vedkommende myndighet har rapportert utslipp
på mindre enn 25 000 tonn karbondioksidekvivalenter og,
der disse anleggene utfører forbrenningsvirksomhet, har
en nominell termisk effekt på under 35 MW, eksklusiv
utslipp fra biomasse, i hvert av de tre årene før meddelelsen
under bokstav a) og som er underlagt tiltak som vil gi
et tilsvarende bidrag til utslippsreduksjoner, dersom
vedkommende medlemsstat overholder følgende vilkår:

3. Når et anlegg gjeninnføres i fellesskapsordningen i
henhold til nr. 1 bokstav c), skal alle utslippskvoter utstedt
i henhold til artikkel 10a gis fra og med det året anlegget
gjeninnføres. Utslippskvoter utstedt til disse anleggene skal
trekkes fra det antallet som skal auksjoneres bort i henhold
til artikkel 10 nr. 2 av den medlemsstaten der anlegget
befinner seg.
Alle slike anlegg skal bli værende i fellesskapsordningen
for resten av handelsperioden.
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4. For anlegg som ikke har vært omfattet av
fellesskapsordningen i løpet av tidsrommet 2008-2012, kan
det anvendes forenklede krav til overvåking, rapportering
og verifisering for fastsettelse av utslipp i de tre årene før
underretningen i henhold til nr. 1 bokstav a).
Artikkel 28
Justeringer som får anvendelse etter Fellesskapets
godkjenning av en internasjonal avtale om klimaendringer
1. Innen tre måneder etter at Fellesskapet har undertegnet
en internasjonal avtale om klimaendringer som innen 2020
fører til obligatoriske reduksjoner i utslipp av klimagasser
på over 20 % sammenlignet med 1990-nivåene, og som
gjenspeilet i utslippsforpliktelsen på 30 % vedtatt av Det
europeiske råd i mars 2007, skal Kommisjonen legge fram
en rapport som særlig vurderer følgende:
a) Arten av de tiltakene som er avtalt innenfor rammen av
de internasjonale forhandlingene, samt de forpliktelsene
som andre industriland påtar seg i forbindelse med
utslippsreduksjoner, og som er sammenlignbare med
Fellesskapets, og de forpliktelsene som økonomisk mer
utviklede utviklingsland påtar seg for i rimelig grad å
bidra i samsvar med sitt ansvarsområde og respektive
muligheter,
b) virkningene av den internasjonale avtalen om
klimaendringer, og følgelig de alternativene som kreves
på fellesskapsplan, for å nærme seg det mer ambisiøse
utslippsreduksjonsmålet på 30 % på en veloverveid,
åpen og rettferdig måte, idet det tas hensyn til det
arbeidet som er utført under Kyoto-protokollens første
forpliktelsesperiode,
c) konkurranseevnen til Fellesskapets produksjonsindustri
i tilknytning til risiko for karbonlekkasje,
d) virkningen av den internasjonale avtalen om
klimaendringer på andre økonomiske sektorer i
Fellesskapet,
e) virkningen på Fellesskapets landbrukssektor, herunder
risiko for karbonlekkasje,

2. På grunnlag av rapporten nevnt i nr. 1 skal
Kommisjonen ved behov legge fram et forslag til regelverk
for Europaparlamentet og Rådet som endrer dette direktiv
i henhold til nr. 1, rettet mot endringsdirektivet som trer i
kraft ved Fellesskapets godkjenning av den internasjonale
avtalen om klimaendringer og med hensyn til forpliktelsen om
utslippsreduksjoner som skal gjennomføres i henhold til denne
avtalen.
Forslaget skal bygge på prinsippene om åpenhet, økonomisk
effektivitet og kostnadseffektivitet, samt på rettferdighet og
solidaritet i fordelingen av innsatsen mellom medlemsstatene.
3. Forslaget skal etter behov tillate at driftsansvarlige
kan benytte, i tillegg til de utslippsenhetene som er
fastsatt i dette direktiv, godkjente utslippsreduksjoner,
utslippsreduksjonsenheter eller andre godkjente utslippsenheter
fra tredjestater som har ratifisert den internasjonale avtalen om
klimaendringer.
4. Forslaget skal også, dersom det er behov, omfatte andre
tiltak som er nødvendige for å hjelpe til å oppnå de obligatoriske
reduksjonene i samsvar med nr. 1 på en åpen, veloverveid og
rettferdig måte, og skal særlig omfatte gjennomføringstiltak
for at driftsansvarlige i fellesskapsordningen skal kunne
utnytte andre typer utslippsenheter fra prosjekter enn dem som
er nevnt i artikkel 11a nr. 2-5, eller eventuelt benytte andre
ordninger opprettet i henhold til den internasjonale avtalen om
klimaendringer.
5. Forslaget skal omfatte egnede overgangstiltak og
utsettende tiltak i påvente av at den internasjonale avtalen om
klimaendringer trer i kraft.
Artikkel 29
Rapport for å sikre at karbonmarkedet fungerer bedre
Dersom Kommisjonen på grunnlag av de regelmessige
rapportene om karbonmarkedet nevnt i artikkel 10 nr. 5
har dokumentasjon på at karbonmarkedet ikke fungerer på
en korrekt måte, skal den legge fram en rapport om dette
for Europaparlamentet og Rådet. Rapporten kan eventuelt
ledsages av forslag som har som formål å øke åpenheten i
karbonmarkedet, og som inneholder tiltak rettet mot å forbedre
dette markedets funksjon.».

f) de egnede metodene for å inkludere utslipp og opptak
knyttet til arealbruk, endring av arealbruk og skogbruk
i Fellesskapet,

29. Ny artikkel 29a skal lyde:

g) nyplanting og gjenplanting av skog, avvergelse av
avskoging og nedbryting av skog i tredjestater dersom
det i denne sammenheng opprettes en internasjonalt
godkjent ordning,

Tiltak ved for store prissvingninger

h) behovet for ytterligere fellesskapspolitikk og -tiltak
med hensyn til Fellesskapets og medlemsstatenes
forpliktelser om reduksjon av klimagasser.

Nr. 64/163

«Artikkel 29a

1. Dersom prisen på utslippskvoter på det europeiske
karbonmarkedet i mer enn seks fortløpende måneder er mer
enn tre ganger gjennomsnittsprisen på utslippskvoter i løpet
av de to foregående årene, skal Kommisjonen umiddelbart
sammenkalle til et møte i komiteen opprettet ved artikkel 9 i
vedtak nr. 280/2004/EF.
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2. Dersom prisutviklingen nevnt i nr. 1 ikke tilsvarer
grunnleggende endringer i markedet, kan et av følgende tiltak
treffes, idet det tas hensyn til hvor kraftig prisutviklingen er:
a) et tiltak som gir medlemsstatene mulighet til å
auksjonere bort en del av det antallet utslippskvoter
som skal auksjoneres bort, på et tidligere tidspunkt, og
b) et tiltak som gir medlemsstatene mulighet til å
auksjonere bort opptil 25 % av de gjenværende
utslippskvotene i reserven for nyinntredere.
Disse tiltakene skal vedtas etter framgangsmåten med
forvaltningskomité som nevnt i artikkel 23 nr. 4.
3. Alle tiltak skal i størst mulig grad ta hensyn til de rapportene
som legges fram av Kommisjonen for Europaparlamentet
og Rådet i henhold til artikkel 29, og til all annen relevant
informasjon fra medlemsstatene.
4. Reglene for anvendelse av disse bestemmelsene skal
fastsettes i forordningen nevnt i artikkel 10 nr. 4.».
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De skal imidlertid innen 31. desember 2009 sette i kraft
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme
artikkel 9a nr. 2 i direktiv 2003/87/EF, innført ved artikkel 1 nr.
10 i dette direktiv, og artikkel 11 i direktiv 2003/87/EF, endret
ved artikkel 1 nr. 13 i dette direktiv.
Medlemsstatene skal anvende de tiltakene som er nevnt i første
ledd fra 1. januar 2013. Når medlemsstatene vedtar tiltakene
nevnt i første og andre ledd, skal disse tiltakene 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. Kommisjonen skal
underrette de andre medlemsstatene om dette.
Artikkel 3
Overgangsbestemmelse
Bestemmelsene i direktiv 2003/87/EF, endret ved direktiv
2004/101/EF, direktiv 2008/101/EF og forordning (EF) nr.
219/2009, får fortsatt anvendelse fram til 31. desember 2012.
Artikkel 4
Ikrafttredelse

30. Vedlegg I erstattes med teksten i vedlegg I til dette direktiv.

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

31. Vedlegg IIa og IIb skal innsettes som fastsatt i vedlegg II til
dette direktiv.

Artikkel 5
Adressater
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

32. Vedlegg III oppheves.
Artikkel 2

Utferdiget i Strasbourg, 23. april 2009.

Innarbeiding i nasjonal lovgivning
1. Medlemsstatene skal innen 31. desember 2012 sette i kraft
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme
dette direktiv.

For Europaparlamentet

For Rådet

H.-G. PÖTTERING

P. NEČAS

President

Formann
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VEDLEGG I

Vedlegg I til direktiv 2003/87/EF skal lyde:

«VEDLEGG I
VIRKSOMHETSKATEGORIER SOM DETTE DIREKTIV FÅR ANVENDELSE PÅ

1.

Anlegg eller deler av anlegg som brukes til forskning, utvikling og prøving av nye produkter og prosesser, samt
anlegg som utelukkende benytter biomasse, omfattes ikke av dette direktiv.

2.

Terskelverdiene angitt nedenfor gjelder i alminnelighet for produksjonskapasitet eller ytelse. Dersom flere former
for virksomhet som hører inn under samme kategori, blir utført ved samme anlegg, skal kapasiteten til disse formene
for virksomhet legges sammen.

3.

Når den totale nominelle termiske effekten til et anlegg blir beregnet for å avgjøre om anlegget skal innlemmes i
fellesskapsordningen, blir den nominelle termiske effekten for alle tekniske enheter som utgjør en del av anlegget der
forbrenningen av brenslene skjer, lagt sammen. Disse enhetene kan omfatte alle former for kjeler, brennere, turbiner,
varmeaggregater, masovner, forbrenningsovner, røsteovner, sementovner, ovner, tørkere, motorer, brenselsceller,
enheter for kjemisk sirkulasjonsforbrenning, fakler og termiske eller katalytiske etterforbrenningsenheter. Enheter
med en nominell termisk effekt på under 3 MW og enheter som utelukkende benytter biomasse, skal ikke tas hensyn
til for denne beregningens formål. «Enheter som utelukkende benytter biomasse», omfatter enheter som benytter
fossile brensler utelukkende under oppstart eller stansing av enheten.

4.

Dersom en enhet benyttes til en form for virksomhet der terskelen ikke er uttrykt som en samlet nominell termisk
effekt, skal terskelen for denne formen for virksomhet ha forrang når det skal avgjøres om enheten skal innlemmes
i fellesskapsordningen.

5.

Dersom et anlegg overskrider terskelverdien for kapasiteten til en virksomhet i dette vedlegg, skal alle anlegg
som forbrenner brensler, bortsett fra enheter for forbrenning av farlig eller kommunalt avfall, omfattes av
utslippstillatelsen for klimagasser.

6.

Fra 1. januar 2012 skal dette også omfatte alle flyginger som ankommer eller forlater en flyplass på territoriet til en
medlemsstat som omfattes av traktaten.

ActivitiesVirksomhet

Greenhouse gasesKlimagasser

Forbrenning av brensler i anlegg med en samlet nominell termisk Karbondioksid
effekt på over 20 MW (unntatt anlegg for forbrenning av farlig eller
kommunalt avfall)
Raffinering av mineralolje

Karbondioksid

Produksjon av koks

Karbondioksid

Anlegg for røsting eller sintring av malm (herunder sulfidmalm), Karbondioksid
inkludert pelletisering
Produksjon av råjern eller stål (første- eller andregangs smelting), Karbondioksid
herunder kontinuerlig støping, med en kapasitet på over 2,5 tonn per
time
Behandling omfatter blant annet valseverk, ettervarmere, glødeovner, Karbondioksid
smier, støperier, belegging og beising
Produksjon av primæraluminium

Karbondioksid og perfluorkarboner

Produksjon av sekundæraluminium med drift av forbrenningsenheter Karbondioksid
med en samlet nominell termisk effekt på over 20 MW
Produksjon eller behandling av ikke-jernholdige metaller, herunder Karbondioksid
produksjon av legeringer, raffinering, støping osv., med drift av
forbrenningsenheter med en samlet nominell termisk effekt (inkludert
brensler benyttet som reduksjonsmidler) på over 20 MW
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ActivitiesVirksomhet

Greenhouse gasesKlimagasser

Produksjon av sementklinker i roterovner med en produksjonskapasitet Karbondioksid
på over 500 tonn per dag eller i andre ovner med en produksjonskapasitet
på over 50 tonn per dag
Produksjon av kalk eller røsting av dolomitt eller magnesitt i roterovner Karbondioksid
eller i andre ovner med en produksjonskapasitet på over 50 tonn per
dag
Framstilling av glass, herunder glassfiber, med en smeltekapasitet på Karbondioksid
over 20 tonn per dag
Framstilling av keramiske produkter ved brenning, særlig takstein, Karbondioksid
teglstein, ildfast stein, fliser, steintøy eller porselen, med en
produksjonskapasitet på over 75 tonn per dag
Framstilling av isolasjonsmaterialer av mineralull som benytter glass, Karbondioksid
stein eller slagg, med en smeltekapasitet på over 20 tonn per dag
Tørking eller røsting av gips eller produksjon av gipsplater og andre Karbondioksid
gipsprodukter, med drift av forbrenningsenheter med en samlet
nominell termisk effekt på over 20 MW
Framstilling av papirmasse av tre eller andre fibermaterialer

Karbondioksid

Framstilling av papir eller papp med en produksjonskapasitet på over Karbondioksid
20 tonn per dag
Produksjon av aktivt karbon som omfatter karbonisering av organiske Karbondioksid
stoffer som oljer, tjære, rester fra krakking og destillasjon, med drift
av forbrenningsenheter med en samlet nominell termisk effekt på over
20 MW
Produksjon av salpetersyre

Karbondioksid og dinitrogendioksid

Produksjon av adipinsyre

Karbondioksid og dinitrogendioksid

Produksjon av glyoksal- og glyoksylsyre

Karbondioksid og dinitrogendioksid

Framstilling av ammoniakk

Karbondioksid

Produksjon av organiske kjemikalier i bulk ved krakking, reformering, Karbondioksid
delvis eller full oksidering eller ved tilsvarende prosesser, med en
produksjonskapasitet på over 100 tonn per dag
Produksjon av hydrogen- (H2) og syntesegass ved reformering eller Karbondioksid
delvis oksidering med en produksjonskapasitet på over 25 tonn per dag
Produksjon av natriumkarbonat (Na2CO3) og natriumhydrogenkarbonat Karbondioksid
(NaHCO3)
Fangst av klimagasser fra anlegg som omfattes av dette direktiv, for Karbondioksid
transport og geologisk lagring på et tillatt lagringssted i henhold til
direktiv 2009/31/EF
Transport av klimagasser i rørledninger for geologisk lagring på et Karbondioksid
tillatt lagringssted i henhold til direktiv 2009/31/EF
Geologisk lagring av klimagasser på et tillatt lagringssted i henhold til Karbondioksid
direktiv 2009/31/EF
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ActivitiesVirksomhet

Luftfart
Flyginger som forlater eller ankommer en flyplass på territoriet til en
medlemsstat som omfattes av traktaten.
Denne formen for virksomhet omfatter ikke:
a) flyginger gjennomført utelukkende for transport, på offisielt
oppdrag, av en regjerende monark og dennes nærmeste familie,
statssjefer, regjeringssjefer og ministre fra en annen stat enn en
medlemsstat, der dette underbygges av en egnet statusindikator i
reiseplanen,
b) militære flyginger utført av militære luftfartøy, samt toll- og
politiflyginger,
c) flyginger knyttet til lete- og redningsaksjoner, til brannslukking,
humanitære flyginger og flyginger knyttet til nødmedisinske
tjenester og godkjent av vedkommende myndighet,
d) alle flyginger som utelukkende blir gjennomført under
visuellflygereglene som definert i vedlegg 2 til Chicagokonvensjonen,
e) flyginger som avsluttes ved samme flyplass som luftfartøyet
startet fra, og som er uten mellomlandinger,
f)

opplæringsflyginger som gjennomføres utelukkende for å oppnå et
sertifikat, eller et bevis dersom det dreier seg om en flygebesetning,
dersom dette er angitt med en passende anmerkning i reiseplanen,
forutsatt at flygingen ikke benyttes til transport av passasjerer og/
eller last, eller til posisjonering eller transport av luftfartøyet,

g) flyginger som gjennomføres utelukkende med sikte på
vitenskapelig forskning eller kontroll, prøving eller sertifisering
av luftfartøyer eller av utstyr om bord eller på bakken,
h) flyginger som gjennomføres av luftfartøy med en største tillatte
masse ved avgang på under 5 700 kg,
i)

flyginger som gjennomføres innenfor rammen av forpliktelsen til
å yte offentlig tjenester pålagt i samsvar med forordning (EØF) nr.
2408/92 på ruter i de mest fjerntliggende regionene, som angitt i
traktatens artikkel 299 nr. 2, eller på ruter der den kapasiteten som
tilbys, ikke overstiger 30 000 seter per år, og

j)

flyginger som ville høre inn under denne virksomheten dersom
det ikke var for denne bokstav, og som gjennomføres av en
kommersiell lufttransportoperatør som enten gjennomfører
— færre enn 243 flyginger per periode i tre firemånedersperioder
på rad, eller
— flyginger med et samlet årlig utslipp på under 10 000 tonn.
Flyginger som gjennomføres utelukkende med sikte på transport
av en regjerende monark og dennes nære familie, stats- og
regjeringssjefer og ministre fra en medlemsstat, når disse er på
offisielt oppdrag, kan ikke unntas i henhold til denne bokstav.»

Greenhouse gasesKlimagasser

Karbondioksid
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VEDLEGG II
Følgende vedlegg skal innsettes som vedlegg IIa og vedlegg IIb til direktiv 2003/87/EF:
VEDLEGG IIA
Økninger i prosentdelen av utslippskvoter, som av hensyn til solidaritet og vekst i Fellesskapet, skal auksjoneres
bort av medlemsstatene i henhold til artikkel 10 nr. 2 bokstav a), for å redusere utslipp og tilpasse seg
virkningene av klimaendringene
Medlemsstatens andel

Belgia

10 %

Bulgaria

53 %

Den tsjekkiske republikk

31 %

Estland

42 %

Hellas

17 %

Spania

13 %

Italia

2%

Kypros

20 %

Latvia

56 %

Litauen

46 %

Luxembourg

10 %

Ungarn

28 %

Malta

23 %

Polen

39 %

Portugal

16 %

Romania

53 %

Slovenia

20 %

Slovakia

41 %

Sverige

10 %

VEDLEGG IIB
FORDELING AV UTSLIPPSKVOTER SOM SKAL AUKSJONERES BORT AV MEDLEMSSTATENE
I HENHOLD TIL ARTIKKEL 10 NR. 2 BOKSTAV C), OG SOM GJENSPEILER ENKELTE
MEDLEMSSTATERS TIDLIGE BESTREBELSER PÅ Å OPPNÅ 20 % REDUKSJON I UTSLIPP AV SINE
KLIMAGASSER
Medlemsstat

Fordeling i prosent av de 2 % utover Kyoto-nivået

Bulgaria

15 %

Den tsjekkiske republikk

4%

Estland

6%

Ungarn

5%

Latvia

4%

Litauen

7%

Polen

27 %

Romania

29 %

Slovakia

3%
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 87/2011
av 2. februar 2011
om utpeking av EU‑referanselaboratorium for biers helse, om fastsettelse av ytterligere
ansvarsområder og oppgaver for dette laboratoriet og om endring av vedlegg VII til
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre
at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene
om dyrs helse og velferd overholdes(1), særlig artikkel 32 nr. 5
og 6, og

sikre bedre samordning. Disse ytterligere ansvarsområder
og oppgaver for EU-referanselaboratoriet for biers helse
bør derfor fastsettes i denne forordning.

4)

Del II i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 882/2004 bør
derfor endres.

5)

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:
ut fra følgende betraktninger:
Artikkel 1
1)

2)

I forordning (EF) nr. 882/2004 fastsettes generelle
oppgaver, plikter og krav for EU‑referanselaboratoriene
for næringsmidler og fôrvarer og for dyrehelse.
EU‑referanselaboratorier for dyrehelse og levende dyr
er oppført på en liste i del II i vedlegg VII til nevnte
forordning.

Etter at framgangsmåten for utvelging er avsluttet, bør
det utvalgte laboratoriet, Agence Nationale de Sécurité
Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du
travail (ANSES), med sitt forskningslaboratorium for
sykdommer hos bier, Sophia-Antipolis Laboratory, i
Frankrike, utpekes som EU‑referanselaboratorium for
biers helse for et tidsrom på fem år fra og med 1. april
2011.

Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation,
de l’environnement et du travail (ANSES), med sitt
forskningslaboratorium
for
sykdommer
hos
bier,
Sophia-Antipolis Laboratory, i Frankrike, utpekes til
EU‑referanselaboratorium for biers helse i tidsrommet 1. april
2011 til 31. mars 2016.

Visse ansvarsområder og oppgaver for dette laboratoriet
fastsettes i vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2
I del II i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 882/2004 tilføyes
nr. 18:

«18. EU-referanselaboratorium for biers helse
3)

I tillegg til de alminnelige funksjonene og oppgavene
fastsatt i artikkel 32 nr. 2 i forordning (EF) nr. 882/2004
bør visse særlige ansvarsområder og oppgaver knyttet
til de sykdomsframkallende stoffene som kan ha
innvirkning på biers helse, ivaretas på unionsplan for å

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 29 av 3.2.2011, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 123/2012 av 13. juli 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 63 av 8.11.2012, s. 1.
(1) EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1.

Agence Nationale de Sécurité Sanitaire
l’alimentation, de l’environnement et du travail
Sophia-Antipolis Laboratory
Les Templiers
105 route des Chappes
BP 111
06902 Sophia-Antipolis
Frankrike»

de
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Artikkel 3
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den kunngjøres i Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 2. februar 2011.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
______
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VEDLEGG

Visse ansvarsområder og oppgaver for EU-referanselaboratorium for biers helse
I tillegg til de alminnelige funksjonene og oppgavene til EU‑referanselaboratorier i dyrehelsesektoren i henhold
til artikkel 32 nr. 2 i forordning (EF) nr. 882/2004 skal EU‑referanselaboratorium for biers helse ha følgende
ansvarsområder og oppgaver:
1.

I samråd med Kommisjonen samordne metodene som benyttes i medlemsstatene for å diagnostisere de aktuelle
sykdommene, særlig ved
a) å typebestemme, lagre, og dersom det er relevant, levere stammer av de sykdomsframkallende stoffene for å
fremme den diagnostiske tjenesten i Unionen,
b) å typebestemme og karakterisere antigen og genom av sykdomsframkallende stoffer, dersom det er relevant og
nødvendig, for eksempel epidemiologisk oppfølging eller diagnosebekreftelse,
c) å levere standardsera og andre referansereagenser til de nasjonale referanselaboratoriene for å standardisere
prøven og reagensene som brukes i hver medlemsstat, dersom det kreves serologiske prøver,
d) å tilrettelegge for regelmessige sammenlignende prøver av diagnostiske metoder på unionsplan med de
nasjonale referanselaboratoriene for å skaffe opplysninger om diagnostiske metoder som brukes, og om
resultatet av prøver som er utført i Unionen,
e) å opprettholde sakkunnskap om Tropilaelaps‑midd og liten kubebille (Aethina tumida) og andre relevante
sykdomsframkallende stoffer slik at det raskt kan stilles en differensialdiagnose,
f)

å fastslå de sykdomsframkallende stoffenes identitet, dersom det er nødvendig i nært samarbeid med regionale
referanselaboratorier utpekt av Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE),

g) å bygge opp og vedlikeholde en ajourført samling av sykdomsframkallende stoffer og deres stammer samt en
oppdatert samling av spesifikke serum og andre reagenser mot sykdomsframkallende stoffer hos bier, når og
dersom de er tilgjengelige,
h) å tildeles ansvaret for å lage en fortegnelse over de teknikker som for tiden benyttes i de forskjellige
laboratoriene,

2.

i)

å foreslå standardiserte prøver og prøvingsmetoder eller referansereagenser for intern kvalitetskontroll,

j)

å gi Kommisjonen råd om vitenskapelige aspekter i forbindelse med biers helse.

EU‑referanselaboratorier skal:
a) bistå aktivt ved diagnostisering av utbrudd av den aktuelle sykdommen i medlemsstatene ved å motta isolater
av smitteframkallende stoffer for å bekrefte diagnosen, karakterisering og epidemiologiske undersøkelser
og umiddelbart oversende resultatene av eventuelle undersøkelser til Kommisjonen, medlemsstatene og de
berørte nasjonale referanselaboratoriene,
b) gjøre det enklere å lære opp eller videreutdanne sakkyndige i laboratoriediagnostikk med sikte på å harmonisere
diagnoseteknikkene i hele Unionen,
c) arrangere seminarer for nasjonale referanselaboratorier i henhold til arbeidsprogrammet, herunder opplæring
av sakkyndige fra medlemsstatene, og eventuelt fra tredjestater, i nye analysemetoder,
d) yte teknisk bistand til Kommisjonen og på anmodning fra Kommisjonen delta i internasjonale fora særlig med
hensyn til standardisering og bruk og gjennomføring av analytiske diagnostiske metoder,
e) utvikle overvåkingstiltak og når det er mulig, samordne tiltak som tar sikte på å bedre biers helsestatus i
Unionen, særlig ved
i)

selv eller i samarbeid med berørte nasjonale referanselaboratorier å gjennomføre undersøkelser av
prøvingsvalidering,

ii) å gi Kommisjonen vitenskapelig og teknisk bistand og samle inn opplysninger og rapporter knyttet til
EU‑referanselaboratoriets virksomhet,
iii) innføre og samordne en undersøkelse om biekolonikollaps i Unionen med henblikk på å fastsette en
referanse for hva som er «normal» sesongbetinget dødelighet hos bier,
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f)

samarbeide med relevante vedkommende laboratorier i tredjestater der disse sykdommene er utbredt med
hensyn til metoder for å diagnostisere sykdommer hos bier,

g) samarbeide med de relevante regionale laboratoriene utpekt av OIE med hensyn til eksotiske sykdommer
(Tropilaelaps‑midd og liten kubebille (Aethina tumida) og alle andre eksotiske sykdommer i Unionen),
h) samordne og oversende opplysninger til Kommisjonen og de berørte nasjonale referanselaboratoriene om
eksotiske og endemiske sykdommer eller skadedyr som vil kunne oppstå i og påvirke Unionen, herunder
biekolonikollaps.
3.

EU‑referanselaboratorier skal også
a) i samråd med Kommisjonen utføre eksperimenter og feltforsøk som tar sikte på å bedre bekjempelsen av
spesifikke sykdommer hos bier,
b) på de nasjonale referanselaboratorienes årlige møte vurdere de relevante kravene til prøvetaking fastsatt i
Verdens helseorganisasjons helseregelverk for landdyr og Verdens helseorganisasjons håndbok for landdyr,
c) bistå Kommisjonen ved gjennomgang av Verdens helseorganisasjons anbefalinger i deres helseregelverk for
landdyr og håndbok for landdyr.
__________________
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1276/2011

Nr. 64/173

2016/EØS/64/10

av 8. desember 2011
om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 med hensyn
til behandling for å drepe levedyktige parasitter i fiskerivarer beregnet på konsum(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

4)

Selv om det ifølge EFSAs uttalelse må antas at det er en
risiko for at alle ville saltvannsfisker og ferskvannsfisker
inneholder levedyktige parasitter som kan være skadelige
for menneskers helse dersom disse produktene spises rå
eller nesten rå, kan vedkommende myndighet, dersom
epidemiologiske data viser at fiskefeltene ikke utgjør
en helsefare med hensyn til forekomsten av parasitter,
vedta nasjonale tiltak som tillater unntak fra den
påkrevde frysebehandlingen av fiskerivarer av villfisk.
Kommisjonen skal underrettes om slike nasjonale tiltak.

5)

EFSAs uttalelse fastslår at for atlanterhavslaks som er
oppdrettet i flytende bur eller i tanker på land og fôret
med fôrblandinger som lite sannsynlig inneholder
levende parasitter, er risikoen for infeksjon fra larver
av rundmark ubetydelig med mindre oppdrettspraksisen
endres. Selv om det i uttalelsen fastslås at det ikke
foreligger tilstrekkelige overvåkingsdata for noen
andre oppdrettsfisker, har EFSA fastsatt kriterier for når
fiskerivarer fra akvakultur ikke utgjør noen helsefare med
hensyn til forekomsten av parasitter.

6)

Dersom de samme oppdrettsmetoder basert på disse
kriteriene følges, kan andre oppdrettede fiskerivarer
enn atlanterhavslaks anses å utgjøre en ubetydelig
risiko med hensyn til parasitter som kan være skadelige
for forbrukernes helse. Slike oppdrettede fiskerivarer
kan derfor også unntas fra kravene til frysebehandling
samtidig som det høye helsevernnivået opprettholdes.

7)

Kravene fastsatt i avsnitt VIII kapittel III del D i vedlegg III
til forordning (EF) nr. 853/2004 bør derfor endres for å ta
hensyn til visse deler av de nye vitenskapelige rådene i
EFSAs uttalelse og de praktiske erfaringene som er gjort.

8)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden
og dyrehelsen ¾

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige
hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse(1),
særlig artikkel 10 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1)

Ved forordning (EF) nr. 853/2004 fastsettes særlige
hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse
for
driftsansvarlige
for
næringsmiddelforetak.
Det fastsettes blant annet at driftsansvarlige for
næringsmiddelforetak skal omsette produkter av animalsk
opprinnelse i Den europeiske union bare dersom de
er framstilt og håndtert utelukkende i virksomheter
som oppfyller de relevante kravene i forordningens
vedlegg III.

2)

I henhold til avsnitt VIII kapittel III del D i vedlegg III
til forordning (EF) nr. 853/2004 skal driftsansvarlige for
næringsmiddelforetak sikre at visse fiskerivarer, herunder
de som skal konsumeres rå eller nesten rå, gjennomgår
en frysebehandling for å drepe levedyktige parasitter som
kan være skadelige for forbrukernes helse.

3)

I april 2010 vedtok Den europeiske myndighet for
næringsmiddeltrygghet (EFSA) en vitenskapelig uttalelse
om risikovurdering av parasitter i fiskerivarer(2) (heretter
kalt «EFSAs uttalelse»). Uttalelsen omfatter opplysninger
om tilfeller der fiskerivarer kan utgjøre en helsefare med
hensyn til forekomsten av levedyktige parasitter. I EFSAs
uttalelse analyseres også virkningen av forskjellige
behandlinger for å drepe slike parasitter i fiskerivarer.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 327 av 9.12.2011, s. 39, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 124/2012 av 13. juli 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 63 av 8.11.2012, s. 3.
(1) EUT L 139, 30.4.2004, s. 55.
(2) EFSA Journal 2010; 8(4):1543.
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VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
Vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning.
Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den kunngjøres i Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 8. desember 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
______
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VEDLEGG
Avsnitt VIII kapittel III del D i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 skal lyde:
«D. KRAV SOM GJELDER PARASITTER
1.

Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som omsetter følgende fiskerivarer fra beinfisk eller blekksprut:
a) fiskerivarer som skal konsumeres rå,
b) marinerte, saltede og alle andre behandlede fiskerivarer, dersom behandlingen ikke er tilstrekkelig til
å drepe de levedyktige parasittene,
må sikre at råvaren eller den ferdige varen gjennomgår en frysebehandling for å drepe levedyktige
parasitter som kan være skadelige for forbrukernes helse.

2.

For andre parasitter enn trematoder skal frysebehandlingen omfatte senking av temperaturen i alle deler
av varen til minst
a) – 20 °C i minst 24 timer, eller
b) – 35 °C i minst 15 timer.

3.

Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak behøver ikke å utføre behandlingen som kreves i punkt 1 for
fiskerivarer
a) som har gjennomgått eller som før konsum skal gjennomgå en varmebehandling som dreper levedyktige
parasitter. For andre parasitter enn trematoder skal varen varmes opp til en kjernetemperatur på minst
60 °C i minst 1 minutt,
b) som har vært konservert som frosne fiskerivarer i tilstrekkelig lang tid til å drepe levedyktige
parasitter,
c) fra villfisk, dersom:
i)

det foreligger epidemiologiske data som viser at de fiskefeltene der fisken har sin opprinnelse,
ikke utgjør noen helsefare når det gjelder forekomsten av parasitter,

ii) vedkommende myndighet gir tillatelse til det.
d) fra oppdrettsfisk, oppdrettet fra embryoer og utelukkende fôret med fôr som ikke kan inneholde
levedyktige parasitter som kan utgjøre en helsefare, forutsatt at ett av følgende krav er oppfylt:
i)

de er utelukkende oppdrettet i et miljø som er fritt for levedyktige parasitter, eller

ii) driftsansvarlige for næringsmiddelforetak har kontrollert, gjennom prosedyrer godkjent av
vedkommende myndighet, at fiskerivarene ikke utgjør noen helsefare med hensyn til forekomsten
av levedyktige parasitter.
4.

a) Fiskerivarer nevnt i punkt 1 skal når de omsettes være ledsaget av et dokument fra driftsansvarlige for
næringsmiddelforetak som utfører frysebehandlingen som angir hvilken type frysebehandling varene
har gjennomgått, unntatt når de leveres til sluttforbrukeren.
b) Før omsetning av fiskerivarer nevnt i punkt 3 bokstav c) og d) som ikke har gjennomgått frysebehandling
eller som før konsum ikke skal gjennomgå en behandling som dreper levedyktige parasitter som kan
utgjøre en helsefare, må driftsansvarlige for næringsmiddelforetak sikre at fiskerivarene kommer fra
et fiskefelt eller fiskeoppdrettsanlegg som oppfyller de særlige vilkårene nevnt i punkt 3 bokstav c)
og d). Denne bestemmelse kan oppfylles gjennom opplysninger i handelsdokumentet eller gjennom
andre opplysninger som ledsager fiskerivarene.»
__________________
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 366/2011

17.11.2016
Nr. 64/176

2016/EØS/64/11

av 14. april 2011
om endring av vedlegg XVII (akrylamid) til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier
(REACH)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

3)

Kommisjonsrekommandasjon 2004/394/EF av 29. april
2004 om resultatene av risikovurderingen og strategiene
for risikoreduksjon for stoffene acetonitril, akrylamid,
akrylnitril, akrylsyre, butadien, hydrogenfluorid,
hydrogenperoksid,
metakrylsyre,
metylmetakrylat,
toluen og triklorbenzen(3), vedtatt innenfor rammen av
forordning (EØF) nr. 793/93, anbefalte vurdering på
unionsplan av begrensning av markedsføring og bruk i
liten og stor skala av akrylamidbaserte injiserings- og
tettingsmidler i rådsdirektiv 76/769/EØF av 27. juli 1976
om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter
om begrensning av markedsføring og bruk av visse
farlige stoffer og stoffblandinger(4).

4)

Grenseverdien på 0,1 % akrylamid omfatter også
andre kilder for fri akrylamid til bruk i injiserings- og
tettingsprosessen, som N-metylakrylamid, som angitt i
rekommandasjon 2004/394/EF.

5)

For å verne menneskers helse og miljøet er det derfor
nødvendig å innføre begrensning av markedsføring og
bruk av akrylamid i injiserings- og tettingsmidler og for
alle deres bruksområder.

6)

I samsvar med bestemmelsene om overgangstiltak i
artikkel 137 nr. 1 bokstav a) i REACH må vedlegg XVII
til forordning (EF) nr. 1907/2006 endres.

7)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i forordning
(EF) nr. 1907/2006 —

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

ut fra følgende betraktninger:

1)

2)

Akrylamid er klassifisert som et kreftframkallende
stoff i kategori 1B og som et arvestoffskadelig stoff
i kategori 1B. Dets risikoer er blitt vurdert i samsvar
med rådsforordning (EØF) nr. 793/93 av 23. mars 1993
om vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende
stoffer(2).

Den europeiske risikovurderingen har vist at det var et
behov for å begrense eksisterende risikoer for vannmiljøet
som følge av bruk av akrylamidbaserte injiserings- og
tettingsmidler til byggeformål, og risikoene for andre
organismer som følge av indirekte eksponering via
vann, som forurenses som følge av samme anvendelse.
Det er dessuten uttrykt bekymring når det gjelder
arbeidstakeres og menneskers eksponering for akrylamid
via miljøet, både med tanke på stoffets kreftframkallende
og arvestoffskadelige art og dets giftvirkninger på
nervesystemet samt giftighet for forplantningsevnen,
som følge av eksponering som skyldes bruk i liten og stor
skala av akrylamidbaserte injiserings- og tettingsmidler.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 101 av 15.4.2011, s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 125/2012 av 13. juli 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving
og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 63
av 8.11.2012, s. 4.
(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1.
(2) EFT L 84 av 5.4.1985, s. 1.

(3)
(4)

EUT L 144 av 30.4.2004, s. 72.
EFT L 262 av 27.9.1976, s. 201.
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VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 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, 14. april 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
______

VEDLEGG
I tabellen i vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 skal ny post 60 lyde:
«60. Akrylamid
CAS-nr. 79-06-1

Skal ikke bringes i omsetning eller brukes som et stoff eller en bestanddel i
stoffblandinger for injiserings- og tettingsformål i en konsentrasjon som er lik eller
høyere enn 0,1 vektprosent etter 5. november 2012.»
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KOMMISJONSBESLUTNING

17.11.2016
Nr. 64/178

2016/EØS/64/12

av 6. mai 2010
om harmoniserte tekniske vilkår for bruk av 790–862 MHz-frekvensbåndet for jordbaserte
systemer som kan levere elektroniske kommunikasjonstjenester i Den europeiske union
[meddelt under nummer K(2010) 2923]
(2010/267/EU)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

3)

I sin resolusjon av 24. september 2008 om utnyttelse av
alle fordelene ved den digitale dividende i Europa og
om en felles tilnærming til bruken av det spektrum som
frigjøres ved overgangen til digitale sendinger, oppfordrer
Europaparlamentet medlemsstatene til å frigjøre sine
digitale dividender så snart som mulig, og ber om tiltak på
unionsplan. Rådets konklusjoner av 18. desember 2009
om hvordan den digitale dividende kan omsettes i sosiale
goder og økonomisk vekst, bekrefter Rådets holdning
fra 2008 der Kommisjonen ble oppfordret til å støtte
og bistå medlemsstatene i prosessen med å oppnå nært
samarbeid mellom medlemsstatene og med tredjestater
for å samordne spektrumbruken og dra full nytte av den
digitale dividende.

4)

Med tanke på den store innvirkningen bredbåndskommunikasjon har på vekst, er det i planen for et
økonomisk oppsving i Europa(4) satt et mål om at 100 %
bredbåndsdekning skal nås mellom 2010 og 2013(5).
Dette kan bare oppnås dersom infrastruktur for trådløs
kommunikasjon gis en viktig rolle, herunder utbygging av
bredbånd i landdistriktene, som til dels kan gjennomføres
ved å gi disse regionene tidlig tilgang til den digitale
dividende.

5)

Tildeling av 800 MHz-båndet til jordbaserte systemer
som kan tilby elektroniske kommunikasjonstjenester, vil
være et viktig element i håndteringen av tilnærmingen
mellom sektorene for mobiltelefoni, fasttelefoni og
kringkasting, og avspeiler teknisk nyskaping. Tjenestene
som tilbys i dette frekvensbåndet, bør hovedsakelig rettes
mot sluttbrukernes tilgang til bredbåndskommunikasjon,
herunder kringkastingsinnhold.

6)

I henhold til artikkel 4 nr. 2 i radiospektrumvedtaket
gav Kommisjonen 3. april 2008 Den europeiske postog telekonferanse (heretter kalt «CEPT») mandat til å
fastsette de tekniske vilkårene som skal få anvendelse for
800 MHz-båndet, som er optimert for, men ikke begrenset
til, faste og/eller mobile kommunikasjonsnett, med særlig
vekt på felles og minst mulig restriktive tekniske vilkår,

(4)

Formannskapets konklusjoner, Rådet for Den europeiske union, Brussel, 12.
desember 2008, 17271/08.
Godkjent av Rådet: Rådets dokument om hovedspørsmål (Key Issues Paper)
om konkurranseevne, mars 2009.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsvedtak
nr. 676/2002/EF av 7. mars 2002 om rammeregler
for radiospektrumpolitikk i Det europeiske fellesskap
(radiospektrumvedtaket)(1), særlig artikkel 4 nr. 3, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

I sin melding om hvordan den digitale dividende
kan omsettes i sosiale goder og økonomisk vekst(2)
understreket Kommisjonen betydningen av en enhetlig
åpning av frekvensbåndet 790–862 MHz («800 MHzbåndet») for elektroniske kommunikasjonstjenester ved
å vedta tekniske vilkår for bruk. 800 MHz-båndet er en
del av den digitale dividende, dvs. de radiofrekvenser
som frigjøres som følge av mer effektiv bruk av spektrum
på grunn av overgangen fra analogt til digitalt jordbasert
fjernsyn. De samfunnsøkonomiske fordelene som er
påvist, bygger på forutsetningen om en unionsstrategi
som vil frigjøre 800 MHz-båndet innen 2015 og
pålegge tekniske vilkår som forhindrer interferens fra
høyeffektsendinger over landegrensene.
Prinsippene
om
teknologisk
nøytralitet
og
tjenestenøytralitet er bekreftet i europaparlaments- og
rådsdirektiv 2009/140/EF av 25. november 2009 om
endring av direktiv 2002/21/EF om felles rammeregler for
elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester, 2002/19/
EF om tilgang til og samtrafikk mellom elektroniske
kommunikasjonsnett og tilhørende ressurser og 2002/20/
EF om tillatelse for elektroniske kommunikasjonsnett og
-tjenester(3) (direktivet om bedre regelverksutforming).
I sin uttalelse av 18. september 2009 om den digitale
dividende fremmer gruppen for radiospektrumpolitikk
anvendelsen av WAPECS-prinsippene og anbefaler at
Kommisjonen så snart som mulig handler i henhold til
anbefalingene i uttalelsen for å redusere usikkerheten på
EU-plan om medlemsstatenes evne til å gjøre 800 MHzbåndet tilgjengelig.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 117 av 11.5.2010, s. 95, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 128/2012 av 13. juli 2012
om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon,
audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester), se EØS-tillegget
til Den europeiske unions tidende nr. 63 av 8.11.2012, s. 8.
(1) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 1.
(2) KOM(2009) 586.
(3) EUT L 337 av 18.12.2009, s. 37.

(5)
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den mest hensiktsmessige frekvensfordelingen og en
anbefaling om hvordan PMSE-tjenester (Programme
Making and Special Events) skal håndteres.

7)

8)

9)

Innenfor rammen av dette mandatet har CEPT vedtatt fire
rapporter (CEPT-rapport 29, 30, 31 og 32). Rapportene
inneholder tekniske vilkår for basestasjoner og terminaler
som bruker 800 MHz-båndet. Slike harmoniserte tekniske
vilkår vil bidra til stordriftsfordeler uten at det kreves at
en bestemt teknologi skal brukes, og baseres på optimerte
parametrer for den mest sannsynlige bruken av båndet.

CEPT-rapport 29 omfatter veiledning i spørsmål som
gjelder samordning over landegrensene som er særlig
viktige i sameksistensfasen, da noen medlemsstater har
gjennomført de tekniske vilkårene som er optimert for
faste og/eller mobile kommunikasjonsnett, mens andre
medlemsstater fortsatt har kringkastingssendere med
høy effekt i drift på 800 MHz-båndet. CEPT mener at
sluttaktene fra Den internasjonale teleunionens regionale
radiokommunikasjonskonferanse for planlegging av den
digitale jordbaserte kringkastingstjenesten i deler av
region 1 og 3 i frekvensbåndene 174–230 MHz og 470–
862 MHz (GE06-avtalen) inneholder de framgangsmåter
for regulering som trengs for samordning over
landegrensene.

I CEPT-rapport 30 fastsettes minst mulig restriktive
tekniske vilkår ved hjelp av BEM (Block-Edge Mask),
som er forskriftsmessige krav som skal gjøre det
mulig å håndtere risikoen for skadelig interferens
mellom tilstøtende nett, og som ikke skal påvirke de
grenseverdier som er fastsatt for utstyrsstandarder i
henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/5/EF
av 9. mars 1999 om radioutstyr og teleterminalutstyr og
gjensidig godkjenning av utstyrets samsvar(6) (direktivet
for radio- og teleterminalutstyr). På grunnlag av denne
CEPT-rapporten er BEM-ene optimert for, men ikke
begrenset til, faste og/eller mobile kommunikasjonsnett
som benytter frekvensdelt dupleks (FDD) og/eller tidsdelt
dupleks (TDD).

10) I tilfeller der dette har ført til skadelig interferens eller det
med rimelighet kan forventes at slik skadelig interferens
kan oppstå, kan tiltakene fastsatt i CEPT-rapport 30 også
suppleres med forholdsmessige nasjonale tiltak.
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bør behandles snarest mulig innenfor rammen av
europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/108/EF av 15.
desember 2004 om tilnærming av medlemsstatenes lover
om elektromagnetisk kompatibilitet og om oppheving av
direktiv 89/336/EØF(7).

12) Forebygging av skadelig interferens på fjernsynsmottakerutstyr, herunder kabelfjernsynsutstyr, kan også
avhenge av terminalenes grenseverdier for sending
innenfor blokken og utenfor båndet. Vilkårene for
terminaler bør behandles snarest mulig innenfor rammen
av direktivet for radio- og teleterminalutstyr i tråd med
CEPT-rapport 30.

13) I CEPT-rapport 31 ble det konkludert med at den foretrukne
frekvensfordelingen for 800 MHz-båndet bør være basert
på FDD for å muliggjøre samordning over landegrensene
med kringkastingstjenester, og det ble bemerket at en slik
ordning ikke vil gi utilbørlige fordeler eller ulemper for
noen aktuell teknologi. Dette fratar ikke medlemsstatene
muligheten til å benytte en annen frekvensfordeling med
sikte på å a) oppnå mål av allmenn interesse, b) sikre bedre
effektivitet gjennom markedsbasert spektrumforvaltning,
c) sikre bedre effektivitet når gjeldende bruksrettigheter
skal deles i en sameksistensperiode eller d) unngå skadelig
interferens, f.eks. ved samordning med tredjestater.
Når 800 MHz-båndet tildeles eller gjøres tilgjengelig
for jordbaserte systemer som kan levere elektroniske
kommunikasjonstjenester, skal medlemsstatene derfor
bruke foretrukne frekvensfordelinger eller alternative
fordelinger beskrevet i CEPT-rapport 31.

14) I CEPT-rapport 32 erkjennes det at fortsatt drift av
anvendelser for PMSE er viktig, og en rekke mulige
frekvensbånd og nyskapende tekniske utvikling utpekes
som en løsning på disse anvendelsenes nåværende bruk
av 800 MHz-båndet. Forvaltningene bør fortsette å
undersøke tilgjengelige alternativer og PMSE-systemets
effektivitet og formidle sine funn i de regelmessige
rapportene til Kommisjonen om effektiv bruk av
spektrum.

11) For å unngå skadelig interferens og forstyrrelser på
fjernsynsmottakerutstyr, herunder kabelfjernsynsutstyr,
kan det være nødvendig med mer effektivt interferensvern
i utstyret. Vilkårene for fjernsynsmottakerutstyr

15) Ettersom saken haster, som fastslått av Europaparlamentet,
Rådet og gruppen for radiofrekvenspolitikk, og i
betraktning av den økte etterspørselen etter jordbaserte
elektroniske kommunikasjonstjenester som leverer
bredbåndskommunikasjon, som fastslått i undersøkelser
utført på europeisk og globalt plan, bør resultatene av
CEPTs mandat snarest gjennomføres i Den europeiske
union og iverksettes av medlemsstatene fra det
tidspunkt de tildeler 800 MHz-båndet til andre nett enn
kringkastingsnett med høy effekt.

(6)

(7)

EFT L 91 av 7.4.1999, s. 10.

EUT L 390 av 31.12.2004, s. 24.
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16) Det er akutt behov for felles tekniske vilkår for at systemer
som kan levere elektroniske kommunikasjonstjenester,
effektivt skal kunne bruke 800 MHz-båndet, men
for å sikre at alle tiltak som treffes av en eller flere
medlemsstater i nærmeste framtid ikke svekker fordelene
ved en harmonisert europeisk strategi, får valget av
tidspunkt direkte innvirkning på hvordan medlemsstatene
organiserer kringkastingstjenestene på sitt territorium.

17) Hver enkelt medlemsstat kan selv bestemme om og på
hvilket tidspunkt de vil tildele eller gjøre 800 MHzbåndet tilgjengelig for andre nett enn kringkastingsnett
med høy effekt, og denne beslutning berører ikke bruken
av 800 MHz-båndet til formål som gjelder offentlig orden,
offentlig sikkerhet og forsvar i visse medlemsstater.

18) Kommisjonen bør ikke fastsette en frist for når
medlemsstatene skal tillate systemer som kan levere
elektroniske kommunikasjonstjenester, å bruke 800 MHzbåndet. Dette vil bli fastsatt av Europaparlamentet og
Rådet etter forslag fra Kommisjonen, når og om det anses
hensiktsmessig.

19) Tildelingen og tilgjengeliggjøringen av 800 MHz-båndet
i samsvar med resultatene av CEPTs mandat tar hensyn
til at det finnes andre radioanvendelser som ikke omfattes
av denne beslutning. Dersom sameksistens med en
radioanvendelse ikke er omhandlet i CEPT-rapport 29, 30,
31 eller 32, kan egnede delingskriterier for sameksistens
baseres på nasjonale hensyn.

20) Best mulig utnyttelse av 800 MHz-båndet i tilfeller der
nabomedlemsstater eller tilgrensende tredjestater har
vedtatt annen bruk, vil kreve konstruktiv samordning
av sendinger over landegrensene og en nyskapende
tilnærming fra alle parter, idet det tas hensyn til
uttalelsene fra gruppen for radiofrekvenspolitikk av
19. juni 2008 om spektrumspørsmål som vedrører EUs
yttergrenser og av 18. september 2009 om den digitale
dividende. Medlemsstatene bør ta behørig hensyn
til behovet for samordning med medlemsstater som
fortsetter å gjøre nytte av eksisterende rettigheter til
høyeffektkringskasting. De bør også legge til rette for
framtidig omorganisering av 800 MHz-båndet slik at
det på lang sikt kan utnyttes best mulig av systemer
med lav eller middels effekt som kan levere elektroniske
kommunikasjonstjenester. I det særlige tilfellet med
sameksistens med radionavigasjonssystemer for luftfart,
som krever tekniske tiltak i tillegg til BEM-er, bør
medlemsstatene utarbeide bilaterale eller multilaterale
avtaler.

21) Dersom 800 MHz-båndet brukes av andre eksisterende
anvendelser i tredjestater, kan dette i flere medlemsstater
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begrense innføringen og bruken av dette frekvensbåndet
for jordbaserte systemer som kan levere elektroniske
kommunikasjonstjenester, og dette må tas i betraktning
i en eventuell framtidig beslutning om å fastsette en frist
for når medlemsstatene skal tillate bruk av 800 MHzbåndet til slike jordbaserte systemer. Opplysninger om
slike frister vil bli meddelt Kommisjonen i henhold til
artikkel 7 og artikkel 6 nr. 2 i radiospektrumvedtaket og
offentliggjøres i henhold til artikkel 5 i nevnte vedtak.
22) For å sikre en effektiv bruk av 800 MHz-båndet også på
lang sikt bør forvaltningene fortsette sine undersøkelser
med sikte på å oppnå en mer effektiv og nyskapende
utnyttelse. Det bør tas hensyn til slike undersøkelser ved
en eventuell ny gjennomgåelse av denne beslutning.
23) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med
uttalelse fra Radiospektrumkomiteen —
TRUFFET DENNE BESLUTNING:
Artikkel 1
Formålet med denne beslutning er å harmonisere de tekniske
vilkårene for tilgang til og effektiv bruk av frekvensbåndet
790–2 690 MHz (800 MHz-båndet) for jordbaserte systemer
som kan levere elektroniske kommunikasjonstjenester i Den
europeiske union.
Artikkel 2
1. Når de tildeler eller gjør 800 MHz-båndet tilgjengelig
for andre nett enn kringkastingsnett med høy effekt, skal
medlemsstatene gjøre dette for jordbaserte systemer, uten
enerett, som kan levere elektroniske kommunikasjonstjenester
i samsvar med de parametrer som er fastsatt i vedlegget til
denne beslutning.
2. Medlemsstatene skal sikre at systemene nevnt i nr. 1 gir
passende vern til systemer i tilstøtende frekvensbånd.
3. Medlemsstatene skal legge til rette for avtaler om
samordning over landegrensene med sikte på å muliggjøre drift
av systemene nevnt i nr. 1, idet det tas hensyn til eksisterende
framgangsmåter for regulering og eksisterende rettigheter.
4. Medlemsstatene behøver ikke å overholde forpliktelsene
som følger av denne beslutning i geografiske områder der
samordning av spektrum med tredjestater krever avvik fra
parametrene fastsatt i vedlegget til denne beslutning, forutsatt
at de meddeler Kommisjonen relevante opplysninger, herunder
hvilke geografiske områder som berøres, og offentliggjør dette
i henhold til radiospektrumvedtaket. Medlemsstatene skal
gjøre alle praktisk mulige anstrengelser for å løse slike avvik
og underrette Kommisjonen om disse.
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Artikkel 3
Medlemsstatene skal overvåke bruken av 800 MHz-båndet og på anmodning framlegge rapport for
Kommisjonen om resultatene. Ved behov skal Kommisjonen foreta en ny gjennomgåelse av denne
beslutning.
Artikkel 4
Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Brussel, 6. mai 2010.
For Kommisjonen
Neelie KROES
Visepresident
______
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VEDLEGG
PARAMETRER NEVNT I ARTIKLENE
De tekniske vilkårene i dette vedlegg presenteres i form av frekvensfordeling og «Block Edge Mask» (BEM). En BEM
er en spektrummaske som er definert, som en funksjon av frekvens, i forhold til grensen for en spektrumblokk som
en operatør har fått bruksrettighet til. Den består av komponenter innenfor og utenfor blokken som angir de tillatte
strålingsnivåene for frekvenser som er henholdsvis innenfor og utenfor den spektrumblokken det er gitt tillatelse for.
BEM-nivåene fastsettes ved å kombinere verdiene angitt i tabellene nedenfor på en slik måte at grenseverdien for
hver frekvens framgår av den verdien som er høyest (minst begrensende) av a) basiskravene, b) overgangskravene
og c) kravene innenfor blokken (der det er relevant). BEM presenteres som høyeste grenseverdi for gjennomsnittlig
ekvivalent isotrop utstrålt effekt (EIRP) eller samlet utstrålt effekt (TRP)(8) i løpet av et gjennomsnittlig tidsintervall,
og over en målefrekvensbåndbredde. I tidsdomenet beregnes gjennomsnittsverdien av EIRP eller TRP over de aktive
delene av signalpakkene og tilsvarer én effektstyringsinnstilling. I frekvensdomenet fastsettes EIRP eller TRP over
målebåndbredden fastsatt i tabellene nedenfor(9). Generelt og med mindre annet er angitt, tilsvarer BEM-nivåene den
effekten som den berørte innretningen utstråler, uansett antall sendeantenner, med unntak for overgangskravene for
basestasjoner, som er fastsatt per antenne.
BEM skal anvendes som en vesentlig del av de tekniske vilkårene som er nødvendige for å sikre sameksistens mellom
tjenester på nasjonalt plan. Det er imidlertid underforstått at avledede BEM-er ikke alltid gir det nødvendige vern
av tjenester som rammes av interferens, og ytterligere interferensreduserende teknikker vil måtte anvendes på en
forholdsmessig måte på nasjonalt plan for å løse eventuelle gjenstående tilfeller av interferens.
Medlemsstatene skal også sikre at operatører av jordbaserte systemer som kan levere elektroniske
kommunikasjonstjenester i 800 MHz-båndet, kan bruke mindre begrensende tekniske parametrer enn dem som er
fastsatt nedenfor, forutsatt at alle berørte parter blir enige om å bruke slike parametrer, og at disse operatørene fortsetter
å overholde de tekniske vilkårene for vern av andre tjenester, anvendelser eller nett og forpliktelser som følger av
samordning over landegrensene.
Utstyr som brukes i dette frekvensbåndet, kan også bruke andre grenseverdier for effekt enn dem som er fastsatt
nedenfor, forutsatt at det benyttes egnede interferensreduserende teknikker som er i samsvar med direktiv 1999/5/EF,
og som gir minst like godt vern som disse tekniske parametrene.
Begrepet blokkgrense viser til frekvensgrensene for en tildelt bruksrettighet. Begrepet båndgrense viser til grensen for
et frekvensområde som er tildelt for et bestemt formål.
A. Generelle parametrer
1.

Innenfor frekvensbåndet 790–862 MHz skal frekvensfordelingen være som følger:
a) De tildelte blokkstørrelsene skal være multiplumer av 5 MHz.
b) Typen av dupleksdrift skal være FDD med følgende fordeling: Dupleksavstanden skal være 41 MHz med
basestasjonsoverføring (nedforbindelse) plassert i nedre del av frekvensbåndet, fra 791 MHz til 821 MHz, og
terminaloverføring (oppforbindelse) plassert i øvre del av frekvensbåndet, fra 832 MHz til 862 MHz.

2.

Uten hensyn til del A nr. 1, men forutsatt at de tekniske vilkårene i del B og C i dette vedlegg får anvendelse,
kan medlemsstatene innføre alternative frekvensfordelinger med sikte på å a) oppnå mål av allmenn interesse,
b) sikre bedre effektivitet gjennom markedsbasert spektrumforvaltning, c) sikre bedre effektivitet når gjeldende
bruksrettigheter skal deles i en sameksistensperiode eller d) unngå interferens.
B. Tekniske vilkår for FDD- eller TDD-basestasjoner

1.

Grenseverdier innenfor blokken:
Det er ikke obligatorisk med en EIRP-grenseverdi innenfor blokken for basestasjoner. Medlemsstatene kan
imidlertid fastsette grenseverdier, og med mindre annet er begrunnet, vil slike grenseverdier normalt ligge innenfor
området 56 dBm/5 MHz til 64 dBm/5 MHz.

2.

Grenseverdier utenfor blokken:

(8)

TRP er et mål på hvor stor effekt antennen faktisk utstråler. TRP defineres som integralet av den effekten som utstråles i forskjellige
retninger over hele strålingssfæren.
Den faktiske målebåndbredden for måleutstyret som brukes til samsvarsprøving, kan være mindre enn målebåndbredden som angis
i tabellene.

(9)
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Tabell 1
Basiskrav — BEM for basestasjoners EIRP-grenseverdier utenfor blokken
Høyeste gjennomsnittlige EIRP
utenfor blokken

Målebåndbredde

Frekvenser brukt til FDD-oppforbindelse

–49,5 dBm

5 MHz

Frekvenser brukt til TDD

–49,5 dBm

5 MHz

Frekvensområde for sending utenfor blokken

Tabell 2
Overgangskrav — BEM for basestasjoners EIRP-grenseverdier utenfor blokken per antenne (3) over
frekvenser for FDD-nedforbindelse og TDD
Høyeste gjennomsnittlige EIRP
utenfor blokken

Målebåndbredde

–10 til –5 MHz fra nedre blokkgrense

18 dBm

5 MHz

–5 til 0 MHz fra nedre blokkgrense

22 dBm

5 MHz

0 til +5 MHz fra øvre blokkgrense

22 dBm

5 MHz

+5 til +10 MHz fra øvre blokkgrense

18 dBm

5 MHz

Gjenstående frekvenser for FDD-nedforbindelse

11 dBm

1 MHz

Frekvensområde for sending utenfor blokken

Tabell 3
Overgangskrav — BEM for basestasjoners EIRP-grenseverdier utenfor blokken per antenne (4) over
frekvenser brukt som beskyttelsesbånd
Høyeste gjennomsnittlige EIRP
utenfor blokken

Målebåndbredde

Beskyttelsesbånd mellom båndgrense for
kringkasting på 790 MHz og båndgrense for FDDnedforbindelse(1)

17,4 dBm

1 MHz

Beskyttelsesbånd mellom båndgrense for
kringkasting på 790 MHz og båndgrense for TDD

15 dBm

1 MHz

Beskyttelsesbånd mellom båndgrense for
FDD-nedforbindelse og FDD-oppforbindelse
(dupleksgap)(2)

15 dBm

1 MHz

Beskyttelsesbånd mellom båndgrense for FDDnedforbindelse og båndgrense for TDD

15 dBm

1 MHz

Beskyttelsesbånd mellom båndgrense for FDDoppforbindelse og båndgrense for TDD

15 dBm

1 MHz

Frekvensområde for sending utenfor blokken

(1)
(2)

790 MHz til 791 MHz for frekvensfordelingen beskrevet i del A nr. 1.
821 MHz til 832 MHz for frekvensfordelingen beskrevet i del A nr. 1.

____________
(3)
(4)

For én til fire antenner.
Se fotnote 3.
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Tabell 4
Basiskrav — BEM for basestasjoners EIRP-grenseverdier utenfor blokken over frekvenser under 790 MHz
Tilfelle

A

B

C

For fjernsynskanaler med
beskyttet kringkasting

For fjernsynskanaler der
kringkasting skjer med et
middels høyt beskyttelsesnivå

For fjernsynskanaler med
ubeskyttet kringkasting

Vilkår for basestasjoners
EIRP (P) innenfor blokken
dBm/10 MHz

Høyeste gjennomsnittlige
EIRP utenfor blokken

Målebåndbredde

P ≥ 59

0 dBm

8 MHz

36 ≤ P < 59

(P – 59) dBm

8 MHz

P < 36

–23 dBm

8 MHz

P ≥ 59

10 dBm

8 MHz

36 ≤ P < 59

(P – 49) dBm

8 MHz

P < 36

–13 dBm

8 MHz

Ingen vilkår

22 dBm

8 MHz

Tilfellene A, B og C i tabell 4 kan anvendes per kringkastingskanal og/eller per region slik at samme kringkastingskanal
kan ha forskjellig grad av vern i forskjellige geografiske områder og forskjellige kringkastingskanaler kan ha forskjellig
grad av vern i samme geografiske område. Medlemsstatene skal anvende basiskravene i tilfelle A i situasjoner der
digitale jordbaserte kringkastingskanaler er i bruk på det tidspunkt det blir innført jordbaserte systemer som kan levere
elektroniske kommunikasjonstjenester. Medlemsstatene skal anvende basiskravene i tilfelle A, B eller C i situasjoner
der de aktuelle jordbaserte kringkastingskanalene ikke er i bruk på det tidspunkt det blir innført jordbaserte systemer
som kan levere elektroniske kommunikasjonstjenester. De skal ta hensyn til at det i tilfelle A og B tas høyde for at de
aktuelle kringkastingskanalene kan tas i bruk til digital jordbasert kringkasting på et senere tidspunkt, mens tilfelle C
er egnet når det ikke er planer om å ta i bruk de aktuelle kringkastingskanalene.
C. Tekniske vilkår for FDD- eller TDD-terminaler
Tabell 5
Krav innenfor blokken — BEM for terminalers grenseverdier for sending innenfor blokken over frekvenser
for FDD-oppforbindelse og TDD
Høyeste gjennomsnittlige effekt innenfor blokken
(1)

23 dBm(1)

Denne grenseverdien for effekt angis som EIRP for faste eller installerte terminaler og som TRP for mobile eller nomadiske
terminaler. EIRP og TRP er ekvivalente for isotrope antenner. Det anerkjennes at denne verdien kan avvike med inntil +2 dB for å
ta hensyn til drift under ekstreme miljøforhold og til produksjonsvariasjoner.

Medlemsstatene kan lempe på grenseverdiene i tabell 5 for bestemte anvendelser, f.eks. faste terminaler i landdistrikter,
forutsatt at dette ikke svekker vernet av andre tjenester, nett og anvendelser, og at tverrnasjonale forpliktelser oppfylles.
__________________
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KOMMISJONSBESLUTNING

Nr. 64/185

2016/EØS/64/13

av 26. april 2011
om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne for delsystemet «Energi» i det transeuropeiske
jernbanesystem for konvensjonelle tog
[meddelt under nummer K(2011) 2740]
(2011/274/EU)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

grunnleggende kravene og sikre jernbanesystemets
samtrafikkevne.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
4)

I TSI-en i vedlegget er det vist til kommisjonsbeslutning
2010/713/EU av 9. november 2010 om moduler for
framgangsmåter for vurdering av samsvar, bruksegnethet
og EF-verifisering som skal brukes i de tekniske
spesifikasjonene for samtrafikkevne vedtatt i henhold til
europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF(3).

5)

I samsvar med artikkel 17 nr. 3 i direktiv 2008/57/
EF skal medlemsstatene underrette Kommisjonen og
de andre medlemsstatene om framgangsmåtene for
samsvarsvurdering og verifisering som skal brukes i
særtilfellene, samt hvilke organer som er ansvarlig for
gjennomføring av disse framgangsmåtene.

6)

Denne TSI berører ikke bestemmelsene i andre relevante
TSI-er som kan få anvendelse på delsystemer for energi.

7)

TSI-en i vedlegget bør ikke kreve bruk av en bestemt
teknologi eller bestemte tekniske løsninger, unntatt i
tilfeller der dette er absolutt nødvendig av hensyn til
samtrafikkevnen til jernbanesystemet i Unionen.

8)

I samsvar med artikkel 11 nr. 5 i direktiv 2008/57/EF
bør TSI-en i vedlegget i et begrenset tidsrom tillate at
samtrafikkomponenter anvendes i delsystemer uten å
være sertifisert, dersom visse vilkår er oppfylt.

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/
EF av 17. juni 2008 om samtrafikkevnen i Fellesskapets
jernbanesystem(1), særlig artikkel 6 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1)

I samsvar med artikkel 2 bokstav e) i og vedlegg II
til direktiv 2008/57/EF er jernbanesystemet inndelt
i strukturelle og funksjonelle delsystemer, herunder
delsystemet «Energi».

2)

Ved vedtak C(2006) 124 endelig av 9. februar 2006
fikk Det europeiske jernbanebyrå (byrået) et mandat av
Kommisjonen til å utvikle tekniske spesifikasjoner for
samtrafikkevne (TSI-er) i henhold til europaparlamentsog rådsdirektiv 2001/16/EF av 19. mars 2001 om
samtrafikkevnen til det transeuropeiske jernbanesystem
for konvensjonelle tog(2). I forbindelse med nevnte
mandat er Byrået bedt om å utarbeide et utkast til
TSI for delsystemet «Energi» i jernbanesystemet for
konvensjonelle tog.

3)

Med tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne (TSIer) menes spesifikasjoner som er vedtatt i samsvar
med direktiv 2008/57/EF. TSI-ene i vedlegget omfatter
delsystemet «Energi» med sikte på å oppfylle de

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 126 av 14.5.2011, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 130/2012 av 13. juli 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 63 av 8.11.2012, s. 11.
(1) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1.
(2) EFT L 110 av 20.4.2001, s. 1.

(3)

EUT L 319 av 4.12.2010, s. 1.
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For fortsatt å oppmuntre til nyskaping og ta hensyn til
erfaringene som er gjort, bør TSI-en i vedlegget revideres
regelmessig.

10) 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:
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sertifiserte samtrafikkomponentene og årsakene til at de
ikke er sertifisert, herunder anvendelsen av nasjonale regler
meddelt i henhold til artikkel 17 i direktiv 2008/57/EF.

4. Når overgangsperioden er slutt, og med de unntak
som tillates i henhold til punkt 6.6.3 om vedlikehold, skal
samtrafikkomponenter dekkes av den nødvendige EFerklæringen om samsvar og/eller bruksegnethet før de anvendes
i delsystemet.

Artikkel 1
Kommisjonen vedtar herved en teknisk spesifikasjon for
samtrafikkevne (TSI) med hensyn til delsystemet «Energi» i
det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog.
TSI-en er fastsatt i vedlegget til denne beslutning.
Artikkel 2
Denne TSI-en får anvendelse på all ny, oppgradert eller
fornyet infrastruktur i det transeuropeiske jernbanesystem
for konvensjonelle tog, som definert i vedlegg I til direktiv
2008/57/EF.

Artikkel 5
I samsvar med artikkel 5 nr. 3 bokstav f) i direktiv 2008/57/
EF er det i kapittel 7 i TSI-en i vedlegget fastsatt en strategi for
overgang til et delsystem for energi med full samtrafikkevne.
Denne overgangen skal gjennomføres i forbindelse med artikkel
20 i nevnte direktiv, der prinsippene for anvendelsen av TSIen på fornyelses- eller oppgraderingsprosjekter er spesifisert.
Medlemsstatene skal tre år etter at denne beslutning er trådt i
kraft, oversende Kommisjonen en rapport om gjennomføringen
av artikkel 20 i direktiv 2008/57/EF. Denne rapporten vil bli
diskutert i komiteen nedsatt ved artikkel 29 i direktiv 2008/57/
EF, og TSI-en i vedlegget vil eventuelt bli tilpasset.

Artikkel 3
Framgangsmåtene for vurdering av samsvar, bruksegnethet
og EF-verifisering angitt i kapittel 6 i TSI-en i vedlegget skal
bygge på modulene fastsatt i beslutning 2010/713/EU.
Artikkel 4
1. I en overgangsperiode på ti år er det tillatt å utstede et
EF-verifiseringssertifikat til et delsystem som inneholder
samtrafikkomponenter som ikke har en EF-erklæring om
samsvar eller bruksegnethet, forutsatt at bestemmelsene i punkt
6.3 i vedlegget er overholdt.
2. Produksjon eller oppgradering/fornyelse av delsystemet
med bruk av de ikke-sertifiserte samtrafikkomponentene,
herunder ibruktaking, skal være fullført innen utløpet av
overgangsperioden.

Artikkel 6
1. Når det gjelder de punktene som er klassifisert som
særtilfeller i kapittel 7 i TSI-en, er de vilkårene som skal være
oppfylt ved verifiseringen av samtrafikkevnen i henhold til
artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2008/57/EF, de gjeldende tekniske
reglene som er i bruk i medlemsstaten, og som tillater
ibruktaking av de delsystemene som omfattes av denne
beslutning.

2. Hver medlemsstat skal innen seks måneder etter at dette
vedtak er meddelt, underrette de øvrige medlemsstatene og
Kommisjonen om

a) de gjeldende tekniske reglene nevnt i nr. 1,
3.

I overgangsperioden skal medlemsstatene sikre at

a) årsakene til den manglende sertifiseringen av
samtrafikkomponenten påvises på riktig måte i
framgangsmåten for verifisering nevnt i nr. 1,
b) de nasjonale sikkerhetsmyndighetene, i sin årsrapport
omhandlet i artikkel 18 i europaparlaments- og rådsdirektiv
2004/49/EF(4), også gir nærmere opplysninger om de ikke(4)

EUT L 164 av 30.4.2004, s. 44.

b) framgangsmåtene for samsvarsvurdering og kontroll som
vil bli benyttet ved anvendelse av de tekniske reglene nevnt
i nr. 1,

c) hvilke organer den utpeker til å gjennomføre
framgangsmåtene for samsvarsvurdering og kontroll av
særtilfellene nevnt i nr. 1.
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Artikkel 7
Denne beslutning får anvendelse fra 1. juni 2011.
Artikkel 8
Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 26. april 2011.
For Kommisjonen
Siim KALLAS
Visepresident
______
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1.

INNLEDNING

1.1.

Teknisk virkeområde
Denne TSI-en gjelder delsystemet «Energi» i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog.
Delsystemet «Energi» er oppført på listen over delsystemer i vedlegg II til direktiv 2008/57/EF.

1.2.

Geografisk virkeområde
Det geografiske virkeområdet for denne TSI-en er det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle
tog, som beskrevet i kapittel 1.1 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 (kapittel 2),
b) fastsette grunnleggende krav til delsystemet «Energi» (kapittel 3),
c) fastsette hvilke funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner delsystemet og dets grensesnitt
mot andre delsystemer skal oppfylle (kapittel 4),
d) fastsette hvilke samtrafikkomponenter og grensesnitt som skal omfattes av europeiske
spesifikasjonene, herunder europeiske standarder, og som er nødvendige for å oppnå samtrafikkevne
i jernbanesystemet (kapittel 5),
e) angi for hvert enkelt tilfelle som vurderes, på den ene side hvilke framgangsmåter som skal benyttes
for å vurdere samtrafikkomponentenes samsvar eller bruksegnethet, og på den annen side EFverifiseringen av delsystemene (kapittel 6),
f)

angi strategien for gjennomføring av TSI-en. Det er særlig nødvendig å spesifisere de trinnene som
skal gjennomføres for å oppnå en gradvis overgang fra den nåværende til den endelige situasjonen,
der samsvar med TSI-en skal være regelen (kapittel 7),

g) angi, med henblikk på det berørte personalet, hvilke faglige kvalifikasjoner som kreves, og hvilke
helse- og sikkerhetsvilkår på arbeidsplassen som må oppfylles med sikte på drift og vedlikehold av
det aktuelle delsystemet og med sikte på gjennomføringen av TSI-en (kapittel 4).
Det kan dessuten, i samsvar med artikkel 5 nr. 5, fastsettes bestemmelser for særtilfeller, og disse
særtilfellene er angitt i kapittel 7.
I kapittel 4 omfatter denne TSI-en også drifts- og vedlikeholdsregler for det virkeområdet som er angitt i
nr. 1.1 og 1.2 ovenfor.
2.

DEFINISJON AV OG VIRKEOMRÅDE FOR DELSYSTEMET

2.1.

Definisjon av delsystemet «Energi»
TSI-en for delsystemet «Energi» inneholder en spesifikasjon av de kravene som er nødvendige for å sikre
jernbanesystemets samtrafikkevne. Denne TSI-en omfatter alle faste anlegg, likestrøm eller vekselstrøm,
som, idet det tas hensyn til de grunnleggende kravene, kreves for å forsyne et tog med trekkraftenergi.
Delsystemet «Energi» omfatter også definisjonen av og kvalitetskriteriene for samspillet mellom en
strømavtaker og kjøreledningen. Ettersom strømskinnen på bakken (skinne nr. tre) og kontaktskosystemet
ikke er «målsystemet», inneholder denne TSI-en ingen beskrivelse av et slikt systems egenskaper eller
funksjonalitet.
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Figur 1
Delsystemet «Energi»

Delsystemet «Energi» består av følgende:
a) Understasjoner: På primærsiden koplet til høyspenningsnettet, med transformering av
høyspenningen til en spenning og/eller et strømforsyningssystem som egner seg for togene. På
sekundærsiden er understasjonene koplet til jernbanens kjøreledningssystem.
b) Fordelingsstasjoner: Elektrisk utstyr plassert på steder mellom understasjonene for å mate og
parallellkople kjøreledningsnettet og for å gi beskyttelse, isolasjon og tilleggsforsyning.
c) Skilleseksjoner: Utstyr som kreves for å sikre overgang mellom ulike elektriske systemer eller
mellom ulike faser av det samme elektriske systemet.
d) Kjøreledningssystem: Et system som fordeler den elektriske energien til togene som kjører på
strekningen, og overfører den til togene ved hjelp av strømavtakere. Kjøreledningssystemet er
også utstyrt med manuelt styrte eller fjernstyrte skillebrytere som kreves for å frakople seksjoner
eller grupper av kjøreledningssystemer etter driftsbehov. Tilslutningslinjer er også en del av
kjøreledningssystemet.
e) Returkrets: Alle ledere som utgjør den planlagte banen for tilbakeføring av trekkraftstrømmen, og
som brukes som et tillegg under feilsituasjoner. Med hensyn til dette aspektet er derfor returkretsen
en del av delsystemet «Energi» og har et grensesnitt mot delsystemet «Infrastruktur».
I tillegg omfatter delsystemet «Energi» i henhold til direktiv 2008/57/EF også
f)

de ombordmonterte delene av utstyret for måling av forbruk av elektrisk energi — for måling
elektrisk energi som tas fra eller tilbakeføres til (under regenerativ bremsing) kjøreledningen fra
kjøretøyet, og som kommer fra det utvendige elektriske trekkraftsystemet. Utstyret er integrert i det
skinnegående trekkraftkjøretøyet og tas i bruk sammen med dette, og omfattes av virkeområdet til
TSI-en for lokomotiver og rullende materiell for passasjertransport for konvensjonelle tog.

I direktiv 2008/57/EF tas det også hensyn til at strømavtakerne, som overfører elektrisk energi fra
kjøreledningssystemet til kjøretøyet, omfattes av delsystemet «Rullende materiell». De er montert og
integrert i det rullende materiellet og tas i bruk sammen med dette, og omfattes av virkeområdet til TSI-en
«Lokomotiver og rullende materiell for passasjertransport» for jernbanesystemet for konvensjonelle tog.
Parametrene for kvaliteten på strømavtakingen er imidlertid spesifisert i TSI-en «Energi» for
jernbanesystemet for konvensjonelle tog.
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2.1.1.

Strømforsyning
Strømforsyningssystemet skal konstrueres slik at hvert tog forsynes med nødvendig energi.
Tilførselsspenningen, hvert togs strømforbruk og ruteplanen er derfor viktige aspekter ved ytelsen.
Som enhver annen elektrisk innretning er et tog konstruert for å fungere korrekt når en nominell spenning
og en nominell frekvens påføres på dets forbindelsespunkter, dvs. strømavtakere og hjul. Endringer i og
grenseverdier for disse parametrene må defineres for å sikre at togets ytelse blir som forventet.
Moderne, elektrisk drevne tog benytter ofte regenerativ bremsing for å tilbakeføre energi til
strømforsyningen og dermed redusere det samlede energiforbruket. Strømforsyningssystemet kan
konstrueres for å utnytte energi fra regenerativ bremsing.
I alle strømforsyninger kan kortslutninger og andre feilsituasjoner inntreffe. Strømforsyningen må
derfor konstrueres slik at kontrollsystemene oppdager disse feilene umiddelbart, og utløser tiltak for
å fjerne kortslutningsstrømmen og frakople den skadede delen av kretsen. Etter slike hendelser må
strømforsyningen kunne gjenopprette forsyningen til alle anlegg så snart som mulig, slik at driften kan
gjenopptas.

2.1.2.

Kjøreledning og strømavtaker
En forenlig geometri mellom kjøreledningen og strømavtakeren er et viktig aspekt ved samtrafikkevnen.
Med hensyn geometrisk samspill er det nødvendig å spesifisere kjøreledningens høyde over skinnene,
variasjonen i kjøreledningens høyde, sideavviket under vindtrykk og kontaktkraften. Strømavtakerhodets
geometri er også avgjørende for å sikre god kontakt med kjøreledningen, samtidig som det tas hensyn til
kjøretøyets krengning.
For å styrke samtrafikkevnen i europeiske nett siktes det mot de strømavtakerne som er spesifisert i TSI-en
«Lokomotiver og rullende materiell for passasjertransport» i jernbanesystemet for konvensjonelle tog.
Samspillet mellom en kjøreledning og en strømavtaker er et svært viktig aspekt med hensyn til å etablere
en pålitelig kraftoverføring uten unødvendige forstyrrelser for jernbaneanleggene og miljøet. Dette
samspillet bestemmes hovedsakelig av
a) statiske og aerodynamiske virkninger, avhengig av kvaliteten på strømavtakerens kontaktlameller,
hvordan strømavtakeren er konstruert, formen på kjøretøyet der strømavtakeren/strømavtakerne er
montert, og plasseringen av strømavtakeren på kjøretøyet,
b) forenligheten mellom kontaktlamellenes materiale og kjøreledningen,
c) de dynamiske egenskapene til kjøreledningen og strømavtakeren/strømavtakerne for vogner og
togsett,
d) antallet strømavtakere i bruk og avstanden mellom dem, ettersom hver strømavtaker kan forstyrre
andre strømavtakere på det samme kjøreledningsavsnittet.

2.2.

Grensesnitt mot andre delsystemer samt innenfor delsystemet

2.2.1.

Innledning
Delsystemet «Energi» har grensesnitt mot noen av de andre delsystemene i jernbanesystemet, slik at
planlagt ytelse kan oppnås. Disse er oppført nedenfor.

2.2.2.

Grensesnitt for strømforsyning
a) Spenning og frekvens og tillatte variasjoner av disse har grensesnitt mot delsystemet «Rullende
materiell».
b) Linjenes installerte effekt og den spesifiserte effektfaktoren bestemmer jernbanesystemets ytelse og
grensesnittene mot delsystemet «Rullende materiell».
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c) Regenerativ bremsing reduserer energiforbruket og grensesnittene mot delsystemet «Rullende
materiell».
d) Faste elektriske anlegg og framdriftsutstyr om bord må beskyttes mot kortslutninger. Utløsning
av effektbrytere i understasjoner og om bord i togene må koordineres. Elektrisk beskyttelse har
grensesnitt mot delsystemet «Rullende materiell».
e) Elektrisk forstyrrelse og oversvingningsutslipp har grensesnitt mot delsystemene «Rullende
materiell» og «Styring, kontroll og signal».
f)

2.2.3.

Returstrømkretsen har noen grensesnitt mot delsystemene «Styring, kontroll og signal» og
«Infrastruktur».

Grensesnitt for kjøreledningsutstyr og strømavtakere og samspillet mellom dem
a) Kjøreledningens helling og endringen i helling må holdes under særlig oppsyn for å unngå tap
av kontakt og unormal slitasje. Kjøreledningens høyde og hellingsforhold har grensesnitt mot
delsystemene «Infrastruktur» og «Rullende materiell».
b) Kjøretøyets og strømavtakerens krengning har grensesnitt mot delsystemet «infrastruktur».
c) Kvaliteten på strømavtakingen avhenger av antallet strømavtakere i bruk, avstanden mellom dem og
andre forhold ved trekkraftenhetene. Plasseringen av strømavtakerne har grensesnitt mot delsystemet
«Rullende materiell».

2.2.4.

Grensesnitt for faseskille- og systemskilleseksjoner
a) For at tog skal kunne passere overganger mellom ulike strømforsyningssystemer og faseskilleseksjoner
uten forbikopling, må strømavtakernes antall og plassering på togene beregnes. Dette gir grensesnitt
mot delsystemet «Rullende materiell».
b) For at tog skal kunne passere overganger mellom strømforsyningssystemer og faseskilleseksjoner
uten forbikopling, må togets strøm kontrolleres. Dette gir grensesnitt mot delsystemet «Styring,
kontroll og signal»
c) Ved passering gjennom nøytrale avsnitt i strømforsyningssystemet kan det være nødvendig å senke
strømavtakeren/strømavtakerne. Dette gir grensesnitt mot delsystemet «Styring, kontroll og signal»

3.

GRUNNLEGGENDE KRAV
I henhold til artikkel 4 nr. 1 i direktiv 2008/57/EF skal jernbanesystemet, samt dets delsystemer og
samtrafikkomponenter, oppfylle de grunnleggende kravene som er fastsatt i generelle vendinger i vedlegg
III til direktivet. Tabellen nedenfor inneholder de grunnleggende parametrene i denne TSI-en og hvordan
de svarer til de grunnleggende kravene som forklart i vedlegg III til direktivet.

Punkt i
TSI

Tittel

Sikkerhet

Pålitelighet
og
tilgjengelighet

Helse

Miljøvern

Teknisk
kompatibilitet

4.2.3

Spenning og frekvens

—

—

—

—

1.5
2.2.3

4.2.4

Parametrer for
forsyningssystemets ytelse

—

—

—

—

1.5
2.2.3

4.2.5

Kontinuitet i
strømforsyningen i tilfelle
forstyrrelser i tunneler

1.1.1
2.2.1

1.2

—

—

—

4.2.6

Strømkapasitet,
likestrømsystemer,
stillestående tog

—

—

—

—

1.5
2.2.3

4.2.7

Regenerativ bremsing

—

—

—

1.4.1
1.4.3

1.5
2.2.3

4.2.8

Samordning av elektrisk
beskyttelse

2.2.1

—

—

—

1.5
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Punkt i
TSI

Tittel
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Sikkerhet

Pålitelighet
og
tilgjengelighet

Helse

Miljøvern

—

—

—

1.4.1
1.4.3

1.5

—

—

1.4.1
1.4.3
2.2.2

1.5

Teknisk
kompatibilitet

4.2.9

Oversvingninger og
dynamiske virkninger for
vekselstrømsystemer

4.2.11

Elektromagnetisk
kompatibilitet

4.2.12

Miljøvern

—

—

—

1.4.1
1.4.3
2.2.2

—

4.2.13

Kjøreledningens geometri

—

—

—

—

1.5
2.2.3

4.2.14

Strømavtakerprofil

—

—

—

—

1.5
2.2.3

4.2.15

Gjennomsnittlig kontaktkraft

—

—

—

—

1.5
2.2.3

4.2.16

Dynamikk og kvalitet på
strømopptaket

—

—

—

1.4.1
2.2.2

1.5
2.2.3

4.2.17

Avstand mellom
strømavtakere

—

—

—

—

1.5
2.2.3

4.2.18

Kjøreledningsmateriale

—

—

1.3.1
1.3.2

1.4.1

1.5
2.2.3

4.2.19

Faseskilleseksjoner

2.2.1

—

—

1.4.1
1.4.3

1.5
2.2.3

4.2.20

Systemskilleseksjoner

2.2.1

—

—

1.4.1
1.4.3

1.5
2.2.3

4.2.21

Utstyr for måling av forbruk
av elektrisk energi

—

—

—

—

1.5

4.4.2

Styring av strømforsyningen

1.1.1
1.1.3
2.2.1

1.2

—

—

—

4.4.3

Utførelse av arbeider

1.1.1
2.2.1

1.2

—

—

1.5

4.5

Vedlikeholdsregler

1.1.1
2.2.1

1.2

—

—

1.5
2.2.3

4.7.2

Beskyttelsestiltak for
understasjoner og
fordelingsstasjoner

1.1.1
1.1.3
2.2.1

—

—

1.4.1
1.4.3
2.2.2

1.5

4.7.3

Beskyttelsestiltak for
kjøreledningssystemet

1.1.1
1.1.3
2.2.1

—

—

1.4.1
1.4.3
2.2.2

1.5

4.7.4

Beskyttelsestiltak for
returstrømkretsen

1.1.1
1.1.3
2.2.1

—

—

1.4.1
1.4.3
2.2.2

1.5

4.7.5

Andre generelle krav

1.1.1
1.1.3
2.2.1

—

—

1.4.1
1.4.3
2.2.2

—

4.7.6

Klær med høy synlighet

2.2.1

—

—

—

—
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4.

BESKRIVELSE AV DELSYSTEMET

4.1.

Innledning
Jernbanesystemet som direktiv 2008/57/EF får anvendelse på, og som delsystemet er en del av, er et
integrert system som må verifiseres med hensyn til samsvar. Dette gjelder særlig med hensyn til
delsystemets spesifikasjoner, dets grensesnitt mot systemet det er integrert i, og reglene for drift og
vedlikehold.
Funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner for delsystemet og dets grensesnitt, beskrevet i
punkt 4.2 og 4.3, skal ikke kreve bruk av bestemte teknologier eller tekniske løsninger, med mindre
dette er strengt nødvendig for å oppnå samtrafikkevne i jernbanenettet. Nyskapende løsninger for
samtrafikkevne kan likevel gjøre det nødvendig med nye spesifikasjoner og/eller nye vurderingsmetoder.
For å gi mulighet for teknologisk nyskaping skal disse spesifikasjonene og vurderingsmetodene utvikles
gjennom den prosessen som er beskrevet i punkt 6.1.3 og 6.2.3.
Samtidig som det tas hensyn til alle gjeldende grunnleggende krav, beskrives delsystemet «Energi» ved
spesifikasjonene fastsatt i punkt 4.2 til 4.7. En liste over relevante parametrer for delsystemet «Energi»
som skal tas med i infrastrukturregisteret, finnes i vedlegg C til denne TSI-en.
Framgangsmåter for EF-verifiseringen av delsystemet «Energi» er angitt i punkt 6.2.4 og tabell B.1 i
vedlegg B til denne TSI-en.
Særtilfellene er oppført i punkt 7.5.
Dersom det vises til EN-standarder, får ingen variasjoner kalt «nasjonale avvik» eller «særlige nasjonale
forhold» i standarden anvendelse.

4.2.

Funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner for delsystemet

4.2.1.

Generelle bestemmelser
Ytelsen som kreves av delsystemet «Energi», skal tilsvare jernbanesystemets relevante ytelse med hensyn
til

4.2.2.

–

største linjehastighet, togtype, og

–

togenes og strømavtakernes kraftbehov.

Grunnleggende parametrer for å beskrive delsystemet «Energi»
De grunnleggende parametrene som kjennetegner delsystemet «Energi», er som følger:
–

–

Strømforsyning:
–

Spenning og frekvens (4.2.3)

–

Parametrer for forsyningssystemets ytelse (4.2.4)

–

Kontinuitet i strømforsyningen i tilfelle forstyrrelser i tunneler (4.2.5)

–

Strømkapasitet, likestrømsystemer, stillestående tog (4.2.6)

–

Regenerativ bremsing (4.2.7)

–

Samordning av elektrisk beskyttelse (4.2.8)

–

Oversvingninger og dynamiske virkninger for vekselstrømsystemer (4.2.9)

–

Utstyr for måling av forbruk av elektrisk energi (4.2.21)

Kjøreledningens geometri og kvalitet på strømopptaket:
–

Kjøreledningens geometri (4.2.13)

–

Strømavtakerprofil (4.2.14)
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4.2.3.

–

Gjennomsnittlig kontaktkraft (4.2.15)

–

Dynamikk og kvalitet på strømopptaket (4.2.16)

–

Avstand mellom strømavtakere (4.2.17)

–

Kjøreledningsmateriale (4.2.18)

–

Faseskilleseksjoner (4.2.19)

–

Systemskilleseksjoner (4.2.20)

Spenning og frekvens
For lokomotiver og trekkraftenheter er det nødvendig med standardisering av spenning og frekvens.
Verdiene og grensene for spenning og frekvens ved understasjonens forbindelsespunkter og ved
strømavtakeren skal være i samsvar med punkt 4 i EN 50163:2004.
Av hensyn til forenlighet med produksjons- og distribusjonssystemene for elektrisk strøm og
standardiseringen av utstyr til understasjoner skal målsystemet for strømforsyningssystemet være et
vekselstrømsystem med 25 kV og 50 Hz.
På grunn av de høye investeringskostnadene ved overgang fra andre systemspenninger til 25 kV-systemet
og muligheten for å bruke trekkraftenheter med flere systemer tillates imidlertid bruk av følgende systemer
for nye, oppgraderte eller fornyede delsystemer:
–

Vekselstrøm 15 kV 16,7 Hz

–

Likestrøm 3 kV

–

Likestrøm 1,5 kV

Nominell spenning og frekvens skal oppføres i infrastrukturregisteret (se vedlegg C).
4.2.4.

Parametrer for forsyningssystemets ytelse
Utformingen av delsystemet «Energi» bestemmes av linjehastigheten for den planlagte tjenesten og av
topografien.
Følgende parametrer må derfor vurderes:

4.2.4.1.

–

den maksimale togstrømmen,

–

togenes effektfaktor, og

–

den gjennomsnittlige nyttespenningen.

Maksimal togstrøm
Infrastrukturforvaltningen skal oppgi den største tillatt togstrømmen i infrastrukturregisteret (se vedlegg
C).
Utformingen av delsystemet «Energi» skal sikre at strømforsyningen er i stand til å oppnå den spesifiserte
ytelsen, og gjøre det mulig å kjøre togene med en effekt på under 2 MW uten strømbegrensning, som
beskrevet i punkt 7.3 i EN 50388:2005.

4.2.4.2.

To g e n e s e f f e k t f a k t o r
Togenes effektfaktor skal være i samsvar med kravene i vedlegg G og punkt 6.3 i EN 50388:2005.

4.2.4.3.

Gjennomsnittlig nyttespenning
Den beregnede gjennomsnittlige nyttespenningen «ved strømavtakeren» skal være i samsvar med
EN 50388:2005, punkt 8.3 og 8.4, med bruk av konstruksjonsdataene for effektfaktoren i henhold til
vedlegg G.

4.2.5.

Kontinuitet i strømforsyningen i tilfelle forstyrrelser i tunneler
Strømforsynings- og kjøreledningssystemet skal konstrueres slik at det muliggjør kontinuerlig drift i
tilfelle av forstyrrelser i tunneler. Dette skal oppnås ved å seksjonere kjøreledningen i samsvar med punkt
4.2.3.1 TSI-en «Sikkerhet i jernbanetunneler».
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4.2.6.

Strømkapasitet, likestrømsystemer, stillestående tog
I likestrømsystemer skal kjøreledningen være slik konstruert at den tåler 300 A (i et forsyningssystem på
1,5 kV) og 200 A (i et forsyningssystem på 3 kV) per strømavtaker når toget står stille.
Dette skal oppnås ved bruk av en statisk kontaktkraft som definert i punkt 7.1 i EN 50367:2006.
Dersom kjøreledningen er konstruert for å tåle høyere strømverdier ved stillstand, skal
infrastrukturforvaltningen oppgi dette i infrastrukturregisteret (se vedlegg C).
Ved utformingen av kjøreledningen skal det tas hensyn til temperaturgrenseverdiene i samsvar med punkt
5.1.2 i EN 50119:2009.

4.2.7.

Regenerativ bremsing
Strømforsyningssystemer av vekselstrømstypen skal være slik konstruert at det kan benyttes regenerativ
bremsing ved driftsbremsing, og slik at energi kan utveksles trinnløst med andre tog eller på andre måter.
Strømforsyningssystemer av likestrømstypen skal være slik konstruert at det kan benyttes regenerativ
bremsing ved driftsbremsing, i det minste ved utveksling av energi med andre tog.
Opplysninger om muligheten for bruk av regenerativ bremsing skal gis i infrastrukturregisteret (se
vedlegg C).

4.2.8.

Samordning av elektrisk beskyttelse
Samordningen av elektrisk beskyttelse av delsystemet «Energi» skal være i samsvar med kravene angitt i
punkt 11 i EN 50388:2005, unntatt tabell 8, som erstattes med vedlegg H til denne TSI-en.

4.2.9.

Oversvingninger og dynamiske virkninger for vekselstrømsystemer
Delsystemene «Energi» og «Rullende materiell» for jernbanesystemet for konvensjonelle skal kunne
fungere sammen uten interferensproblemer, som f.eks. overspenninger og andre fenomener beskrevet i
punkt 10 i EN 50388:2005.

4.2.10.

Oversvingningsutslipp i strømforsyningssystemet
Oversvingningsutslipp i strømforsyningssystemet skal håndteres av infrastrukturforvaltningen, samtidig
som det tas hensyn til europeiske eller nasjonale standarder og kravene til strømforsyningssystemet.
Ingen samsvarsvurdering kreves i denne TSI-en.

4.2.11.

Ekstern elektromagnetisk kompatibilitet
Ekstern elektromagnetisk kompatibilitet er ikke et særlig kjennetegn ved jernbanenettet.
Strømforsyningsanlegg skal oppfylle de grunnleggende kravene i direktiv 2004/108/EF (direktivet om
elektromagnetisk kompatibilitet).
Ingen samsvarsvurdering kreves i denne TSI-en.

4.2.12.

Miljøvern
Miljøvern omfattes av annet EU-regelverk om vurderingen av visse prosjekters virkninger på miljøet.
Ingen samsvarsvurdering kreves i denne TSI-en.

4.2.13.

Kjøreledningens geometri
Kjøreledningen skal konstrueres for bruk med strømavtakere hvis hodegeometri er spesifisert i punkt
4.2.8.2.9.2 i TSI-en «Lokomotiver og rullende materiell for passasjertransport» for jernbanesystemet for
konvensjonelle tog.
Samtrafikkevnen i jernbanenettet bestemmes av kjøreledningens høyde, kjøreledningens helling i forhold
til sporet og kjøreledningens sideavvik under påvirkning av sidevind.

4.2.13.1.

Kjøreledningens høyde
Kjøreledningens nominelle høyde skal ligge i området 5,00 – 5,75 m. Forholdet mellom kjøreledningens
høyde og strømavtakerens arbeidshøyder er omhandlet i EN 50119:2009, figur 1.
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Kjøreledningens høyde kan være lavere i tilfeller knyttet til profil (som broer eller tunneler).
Kjøreledningens minstehøyde skal beregnes i samsvar med punkt 5.10.4 i EN 50119:2009.
Kjøreledningen kan være høyere i tilfeller som f.eks. planoverganger, lasteområder, osv. I disse tilfellene
skal kjøreledningens største dimensjonerende høyde ikke overstige 6,20 m.
Når det tas hensyn til toleranser og heving i samsvar med EN 50119:2009, figur 1, skal kjøreledningens
største høyde ikke overstige 6,50 m.
Den nominelle spenningen og kjøreledningens høyde skal oppføres i infrastrukturregisteret (se
vedlegg C).
4.2.13.2.

Va r i a s j o n i k j ø r e l e d n i n g e n s h ø y d e
Variasjonen i kjøreledningens høyde skal oppfylle kravene i punkt 5.10.3 i EN50119:2009.
Kjøreledningens helling spesifisert i punkt 5.10.3 i EN50119:2009 kan overskrides i unntakstilfeller
dersom en rekke begrensninger på kjøreledningens høyde, f.eks. planoverganger, broer eller tunneler,
hindrer oppfyllelse av kravene; ved anvendelse av kravene i punkt 4.2.16 kreves i så fall bare at kravet
som gjelder den største kontaktkraften, oppfylles.

4.2.13.3.

Sideavvik
Kjøreledningens største tillatte sideavvik normalt på sporets prosjekterte midtlinje under påvirkning av
sidevind er gitt i tabell 4.2.13.3.
Tabell 4.2.13.3
Største tillatte sideavvik
Strømavtakerens lengde

Største tillatte sideavvik

1 600 mm

0,40 m

1 950 mm

0,55 m

Verdiene skal justeres idet det tas hensyn til strømavtakerens bevegelse og sporets toleranser i henhold til
vedlegg E.
Ved flerskinnespor skal kravet oppfylles for hvert skinnepar (konstruert for å brukes som enkeltspor) som
skal vurderes mot denne TSI-en.
Strømavtakerprofilene som er tillatt på strekningen, skal oppføres i infrastrukturregisteret (se vedlegg C).
4.2.14.

Strømavtakerprofil
Ingen deler av delsystemet «Energi» skal bevege seg innenfor den mekaniske kinematiske
strømavtakerprofilen (se vedlegg E, figur E.2), unntatt kjøreledningen og direksjonsstaget.
Den mekaniske kinematiske strømavtakerprofilen for samtrafikklinjer bestemmes ved bruk av metoden
vist i punkt E.2 i vedlegg E og ved bruk av strømavtakerprofilene fastsatt i punkt 4.2.8.2.9.2 i TSI-en
«Lokomotiver og rullende materiell for passasjertransport» for jernbanesystemet for konvensjonelle tog.
Denne profilen beregnes ved hjelp av en kinematisk metode, med følgende verdier:

4.2.15.

–

for strømavtakerens krengning — epu — på 0,110 m ved den nedre kontrollhøyden — h’u ≤ 5,0 m, og

–

for strømavtakerens krengning — epu — på 0,170 m ved den øvre kontrollhøyden — h’u — 6,5 m,

–

i samsvar med vedlegg E punkt E.2.1.4 og andre verdier i samsvar med vedlegg E punkt E.3.

Gjennomsnittlig kontaktkraft
Den gjennomsnittlige kontraktkraften Fm er den statistiske gjennomsnittsverdien av kontaktkraften. Fm
dannes av de statiske, dynamiske og aerodynamiske bestanddelene i strømavtakerens kontaktkraft.
Den statiske kontaktkraften er definert i punkt 7.1 i EN 50367:2006. Områdene for Fm for hvert av
strømforsyningssystemene er fastsatt i tabell 4.2.15.
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Tabell 4.2.15
Intervaller for gjennomsnittlig kontaktkraft
Strømforsyningssystem

Fm opp til 200 km/t

Vekselstrøm

60 N < Fm< 0,00047*v + 90 N

Likestrøm 3 kV

90 N < Fm< 0,00097*v2 + 110 N

Likestrøm 1,5 kV

70 N < Fm< 0,00097*v2 + 140 N

2

der [Fm] = gjennomsnittlig kontaktkraft i N og [v] = hastighet i km/t.
I samsvar med punkt 4.2.16 skal kjøreledningene være konstruert slik at de er i stand til å tåle denne øvre
grensekurven for kontaktkraften gitt i tabell 4.2.15.
4.2.16.

Dynamikk og kvalitet på strømopptaket
Kjøreledningen skal være konstruert i samsvar med kravene til dynamikk. Kjøreledningens heving ved
den prosjekterte hastigheten skal være i samsvar med verdiene i tabell 4.2.16.
Strømopptakets kvalitet er avgjørende for en kjørelednings levetid og skal derfor oppfylle omforente og
målbare parametrer.
Overholdelse av kravene til dynamikk skal kontrolleres ved vurdering av
–

kjøreledningens heving
og enten

–

gjennomsnittlig kontaktkraft Fm og standardavvik σmax
eller

–

prosentvis gnistdannelse.

Oppdragsgiveren skal angi hvilken metode som skal benyttes til kontrollen. Verdiene som skal oppnås ved
hjelp av den valgte metoden, er fastsatt i tabell 4.2.16.
Tabell 4.2.16
Krav til dynamikk og kvalitet på strømopptaket
Krav

For v > 160 km/t

For v ≤ 160 km/t

Plass for heving av lett direksjonsstag
Gjennomsnittlig kontaktkraft Fm
Standardavvik ved største linjehastighet σmax (N)

2S0
Se punkt 4.2.15
0.3 Fm

Prosentvis gnistdannelse ved største linjehastighet, NQ ≤ 0,1 for
(%) (minstevarighet på gnister 5 ms)
vekselstrømsystemer
≤ 0,2 for
likestrømsystemer

≤ 0,1

For definisjoner, verdier og prøvingsmetoder vises til EN 50317:2002 og EN 50318:2002.
S0 er beregnet, simulert eller målt heving av kjøreledningen ved et lett direksjonsstag, noe som oppstår
under normale driftsforhold med én eller flere strømavtakere med en gjennomsnittlig kontaktkraft Fm ved
maksimal linjehastighet. Når hevingen av direksjonsstaget begrenses fysisk som følge av kjøreledningens
konstruksjon, kan den nødvendige plassen reduseres til 1,5 S0 (med henvisning til punkt 5.10.2 i
EN 50119:2009).
Maksimal kraft (Fmax) på en åpen strekning ligger vanligvis innenfor intervallet Fm pluss tre standardavvik
σmax. Høyere verdier kan forekomme på særlige steder og er gitt i EN 50119:2009, tabell 4, punkt 5.2.5.2.
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For stive deler i kjøreledningssystemet, for eksempel seksjonsisolatorer, kan kontaktkraften gå opp til
maksimalt 350 N.
4.2.17.

Avstand mellom strømavtakere
Kjøreledningen skal være konstruert for minst to nærliggende strømavtakere i funksjon, med en
minsteavstand mellom strømavtakerhodenes midtlinjer som fastsatt i tabell 4.2.17:
Tabell 4.2.17
Avstand mellom strømavtakere
Driftshastighet
(km/t)

Minsteavstand ved vekselstrøm
(m)

Type

Minsteavstand ved 3 kV
likestrøm
(m)

Minsteavstand ved 1,5 kV
likestrøm
(m)

A

B

C

A

B

C

A

B

C

160 < v ≤ 200

200

85

35

200

115

35

200

85

35

120 < v ≤ 160

85

85

35

20

20

20

85

35

20

80 < v ≤ 120

20

15

15

20

15

15

35

20

15

v ≤ 80

8

8

8

8

8

8

20

8

8

Følgende parametrer skal eventuelt oppgis i infrastrukturregisteret (se vedlegg C):

4.2.18.

–

Kjøreledningens konstruksjonstype med hensyn til avstand (A eller B eller C) i henhold til tabell
4.2.17

–

Minsteavstanden mellom tilstøtende strømavtakere med lavere verdier enn dem som er vist i tabell
4.2.17

–

Antall strømavtakere over to som linjen er konstruert for

Kjøreledningsmateriale
Kombinasjonen av kjøreledningens materiale og kontaktlamellens materiale har en stor innvirkning på
slitasjen på begge sider.
Tillatte materialer for kjøreledninger er kobber og kobberlegeringer (unntatt kobber-kadmium-legeringer).
Kjøreledningen skal oppfylle kravene i EN 50149:2001, punkt 4.1, 4.2 og 4.5 til 4.7 (unntatt tabell 1).
For vekselstrømlinjer skal kjøreledningen være konstruert slik at den tillater bruk av kontaktlameller av
rent karbon (TSI-en «Lokomotiver og rullende materiell for passasjertransport» for jernbanesystemet
for konvensjonelle tog, punkt 4.2.8.2.9.4.2). Dersom infrastrukturforvaltningen godtar andre materialer i
kontaktlamellene, skal dette oppgis i infrastrukturregisteret (se vedlegg C).
For likestrømlinjer skal kjøreledningen være konstruert slik at den tillater bruk av kontaktlamellmaterialer
i samsvar TSI-en «Lokomotiver og rullende materiell for passasjertransport» for jernbanesystemet for
konvensjonelle tog, punkt 4.2.8.2.9.4.2.

4.2.19.

Faseskilleseksjoner
Faseskilleseksjonene skal være slik konstruert at togene kan forflytte seg fra én seksjon til en annen,
tilstøtende seksjon uten at de to fasene sammenkoples. Effektforbruket skal reduseres til null i henhold til
EN 50388:2005, punkt 5.1.
Det skal treffes egnede tiltak (med unntak av den korte nøytrale seksjonen i henhold til vedlegg F — fig.
F.1) for å sikre at et tog som har stanset innenfor faseskillet, kan startes igjen. Den nøytrale seksjonen skal
kunne koples til de tilstøtende seksjonene ved hjelp av fjernstyrte skillebrytere.
De nøytrale seksjonene skal vanligvis utformes ved hjelp av løsningene som er beskrevet i EN 50367:2006,
vedlegg A.1, eller i vedlegg F til denne TSI-en. Dersom alternative løsninger foreslås, skal det påvises at
den alternative løsningen er minst like pålitelig.
Det skal gis opplysninger om utformingen av faseskilleseksjoner og tillatte konfigurasjoner av hevede
strømavtakere i infrastrukturregisteret (se vedlegg C).
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Generelt
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Systemskilleseksjonene skal være slik konstruert at kjøretøyene kan forflytte seg fra ett
strømforsyningssystem til et annet, tilstøtende system uten at de to systemene sammenkoples. Et
systemskille mellom vekselstrøm- og likestrømsystemer krever at det treffes ytterligere tiltak i
returkretsen, som fastsatt i punkt 6.1.1 i EN 50122-2:1998.
Det finnes to metoder for passering av systemskilleseksjoner:
a) med løftet strømavtaker som berører kjøreledningen,
b) med løftet strømavtaker som ikke berører kjøreledningen.
Infrastrukturforvaltningene for to nabosystemer skal bli enige om enten a) eller b) i henhold til de
gjeldende forhold. Metoden som vedtas, skal oppføres i infrastrukturregisteret (se vedlegg C).
4.2.20.2.

Løftede strømavtakere
Dersom systemskilleseksjonene passeres med strømavtakerne hevet til kjøreledningen, spesifiseres deres
funksjonelle konstruksjon som følger:
–

Kjøreledningens ulike deler skal ha en geometri som hindrer at strømavtakerne kortslutter eller
sammenkopler de to strømsystemene.

–

Det skal treffes tiltak i delsystemet «Energi» for å unngå at de to tilstøtende strømsystemene
sammenkoples dersom utløsningsmekanismen for effektbryter(e) om bord skulle svikte.

–

Variasjoner i kjøreledningens høyde langs hele den nøytrale seksjonen skal oppfylle kravene i punkt
5.10.3 i EN 50119:2009.

De tillatte strømavtakerplasseringene for passering av systemskillet med løftede strømavtakere skal angis
i infrastrukturregisteret (se vedlegg C).
4.2.20.3.

Senkede strømavtakere
Dette alternativet skal velges dersom vilkårene for passasje med hevede strømavtakere ikke kan oppfylles.
Dersom en systemskilleseksjon passeres med senkede strømavtakere, skal den være konstruert slik at
elektrisk kontakt mellom de to strømforsyningssystemene med en utilsiktet hevet strømavtaker unngås.
Det skal finnes utstyr for å slå av begge strømforsyningssystemene dersom en strømavtaker blir værende
i løftet stilling, f.eks. ved påvisning av kortslutninger.

4.2.21.

Utstyr for måling av forbruk av elektrisk energi
Som angitt i punkt 2.1 i denne TSI-en er kravene til utstyr for måling av forbruk av elektrisk energi om
bord fastsatt i TSI-en «Lokomotiver og rullende materiell for passasjertransport» for jernbanesystemet for
konvensjonelle tog.
Dersom utstyr for måling av forbruk av elektrisk energi monteres, skal utstyret være forenlig med punkt
4.2.8.2.8 i TSI-en «Lokomotiver og rullende materiell for passasjertransport» for jernbanesystemet for
konvensjonelle tog. Utstyret kan brukes til fakturaformål, og dataene det gir, skal godtas for fakturering i
alle medlemsstatene.

4.3.

Funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner for grensesnittene

4.3.1.

Generelle krav
Ut fra et teknisk kompatibilitetssynspunkt er grensesnittene oppført etter delsystem som følger: Rullende
materiell, Infrastruktur, Styring, kontroll og signal, Drift og trafikkstyring. Henvisninger til TSI-en
«Sikkerhet i jernbanetunneler» er også tatt med.

4.3.2.

Lokomotiver og rullende materiell for passasjertransport
TSI-en «Energi» for jernbanesystemet for
konvensjonelle tog
Parameter

Spenning og frekvens

Punkt

4.2.3

TSI-en «Lokomotiver og rullende materiell for
passasjertrnasport» for jernbanesystemet for konvensjonelle
tog
Parameter

Drift innenfor spennings- og
frekvensområdene

Punkt

4.2.8.2.2
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TSI-en «Energi» for jernbanesystemet for
konvensjonelle tog
Parameter

TSI-en «Lokomotiver og rullende materiell for
passasjertrnasport» for jernbanesystemet for konvensjonelle
tog

Punkt

Parameter

Punkt

Maksimal togstrøm

4.2.4.1

Maksimal effekt og strøm fra
kjøreledning

4.2.8.2.4

Togenes effektfaktor

4.2.4.2

Effektfaktor

4.2.8.2.6

Strømkapasitet, likestrømsystemer,
stillestående tog

4.2.6

Maksimal strøm ved stillstand for
likestrømsystemer

4.2.8.2.5

Regenerativ bremsing

4.2.7

Regenerativ bremsing med energi
til kjøreledning

4.2.8.2.3

Samordning av elektrisk
beskyttelse

4.2.8

Elektrisk beskyttelse av toget

4.2.8.2.10

Oversvingninger og dynamiske
virkninger for vekselstrømsystemer

4.2.9

Forstyrrelser i energisystemet for
vekselstrømsystemer

4.2.8.2.7

Kjøreledningens geometri

4.2.13

Strømavtakerens arbeidsområde i
høyden

4.2.8.2.9.1

Strømavtakerhodets geometri

4.2.8.2.9.2

Strømavtakerhodets geometri

4.2.8.2.9.2

Strømavtakerprofil

4.2.14

Profiler
Gjennomsnittlig kontaktkraft

4.2.15

4.2.3.1

Strømavtakerens statiske
kontaktkraft

4.2.8.2.9.5

Strømavtakerens kontaktkraft og
dynamikk

4.2.8.2.9.6

Dynamikk og kvalitet på
strømopptaket

4.2.16

Strømavtakerens kontaktkraft og
dynamikk

4.2.8.2.9.6

Avstand mellom strømavtakere

4.2.17

Plassering av strømavtakere

4.2.8.2.9.7

Kjøreledningens materiale

4.2.18

Kontaktlamellmateriale

Skilleseksjoner:

4.3.3.
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Fase

4.2.19

System

4.2.20

Utstyr for måling av forbruk av
elektrisk energi

4.2.21

4.2.8.2.9.4.2

Kjøring gjennom faseskille- eller
systemskilleseksjoner

4.2.8.2.9.8

Målefunksjon for energiforbruk

4.2.8.2.8

Infrastruktur
TSI-en «Energi» for jernbanesystemet for
konvensjonelle tog
Parameter

Strømavtakerprofil

Punkt

4.2.14

Beskyttelsestiltak for
— kjøreledningssystem

4.7.3

— returstrømkrets

4.7.4

TSI-en «Infrastruktur» for jernbanesystemet for
konvensjonelle tog
Parameter

Punkt

Frittromsprofil

4.2.4.1

Beskyttelse mot elektrisk støt

4.2.11.3
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Styring, kontroll og signal
Grensesnittet for styring av strømforsyningen i faseskille- og systemskilleseksjoner er et grensesnitt
mellom delsystemene «Energi» og «Rullende materiell». Grensesnittet styres imidlertid via delsystemet
«Styring, kontroll og signal» og spesifiseres følgelig i TSI-ene «Styring, kontroll og signal» og
«Lokomotiver og rullende materiell for passasjertransport» for jernbanesystemet for konvensjonelle tog.
Ettersom oversvingningsstrømmer som skapes av rullende materiell, påvirker delsystemet «Styring,
kontroll og signal» gjennom delsystemet «Energi», behandles dette temaet innenfor delsystemet «Styring,
kontroll og signal».

4.3.5.

Drift og trafikkstyring
Infrastrukturforvaltningen skal ha etablert systemer for å kommunisere med jernbaneforetakene.
TSI-en for energi for konvensjonelle tog
Parameter

Punkt

Styring av
strømforsyningen

4.4.2

Utførelse av arbeider
4.3.6.

4.4.3

TSI-en for drift og trafikkstyring for konvensjonelle tog
Parameter

Punkt

Beskrivelse av jernbanelinjen og det relevante
utstyret montert langs sporet på de trafikkerte
jernbanelinjene

4.2.1.2.2

Informasjon til lokomotivføreren i sanntid

4.2.1.2.3

Endrede elementer

4.2.1.2.2.2

Sikkerhet i jernbanetunneler
TSI-en for energi for konvensjonelle tog
Parameter

Kontinuitet i strømforsyningen i tilfelle
av forstyrrelser i tunneler
4.4.

Driftsregler

4.4.1.

Innledning

TSI-en for sikkerhet i jernbanetunneler
Punkt

4.2.5

Parameter

Seksjonering av kjøreledning eller
strømskinner

Punkt

4.2.3.1

For å oppfylle de grunnleggende kravene i kapittel 3 gjelder følgende driftsregler for det delsystemet som
omfattes av denne TSI-en:
4.4.2.

Styring av strømforsyningen

4.4.2.1.

Styring av strømforsyningen under normale forhold
For å overholde punkt 4.2.4.1 under normale forhold skal togstrømmen ikke overstige verdien angitt i
infrastrukturregisteret (se vedlegg C).

4.4.2.2.

Styring av strømforsyningen under unormale forhold
Under unormale forhold kan den største tillatte togstrømmen (se vedlegg C) være lavere.
Infrastrukturforvaltningen skal gi melding til jernbaneforetakene om variasjonen.

4.4.2.3.

Styring av strømforsyningen i tilfelle av fare
Infrastrukturforvaltningen skal innføre framgangsmåter for å styre strømforsyningen på en passende måte
i en nødssituasjon. Jernbaneforetak som har ansvaret for driften av linjen, og selskaper som arbeider
på linjen, skal gi melding om de midlertidige tiltakene, deres geografiske plassering og art og hvordan
det signaliseres. Ansvaret for jording skal fastsettes i nødplanen som infrastrukturforvaltningen skal
utarbeide. Samsvarsvurdering skal utføres ved å kontrollere tilstedeværelsen av kommunikasjonskanaler,
-instrukser, -framgangsmåter og -innretninger som skal brukes i en nødssituasjon.
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4.4.3.

Utførelse av arbeider
Ved visse forhåndsplanlagte arbeider kan det være nødvendig å avvike midlertidig fra spesifikasjonene for
delsystemet «Energi» og dets samtrafikkomponenter fastsatt kapittel 4 og 5 i denne TSI-en. I så fall skal
infrastrukturforvaltningen fastsette de hensiktsmessige unntaksdriftsforholdene som er nødvendige for å
ivareta sikkerheten.
Følgende generelle bestemmelser får anvendelse:

4.5.

–

De vilkårene for unntaksdrift som ikke er i samsvar med TSI-ene, skal være midlertidige og planlagte.

–

Jernbaneforetak som har ansvaret for driften av linjen, og selskaper som arbeider på linjen, skal
gi melding om disse midlertidige unntakene, deres geografiske plassering og art og hvordan de
signaliseres.

Vedlikeholdsregler
De spesifiserte egenskapene for strømforsyningssystemet (herunder understasjoner og fordelingsstasjoner)
og kjøreledningen skal opprettholdes i hele levetiden deres.
En vedlikeholdsplan skal utarbeides for å sikre at de spesifiserte egenskapene for delsystemet «Energi»
som er nødvendige for å sikre samtrafikkevnen, holdes innenfor de spesifiserte grenseverdiene.
Vedlikeholdsplanen skal særlig inneholde en beskrivelse av personalets faglige dyktighet og av det
personlige verneutstyret som personalet skal bruke.
Vedlikeholdsprosedyrene skal ikke svekke sikkerhetstiltak som f.eks. returstrømkretsens kontinuitet,
begrensning av overspenninger og påvisning av kortslutninger.

4.6.

Faglige kvalifikasjoner
Infrastrukturforvaltningen er ansvarlig for de faglige kvalifikasjonene og den faglige dyktigheten til
personalet som står for styring og drift av delsystemet «Energi»; infrastrukturforvaltningen skal sikre
at prosessene for vurdering av kompetanse er godt dokumentert. Kompetansekravene med hensyn til
vedlikehold av delsystemet «Energi» skal spesifiseres i vedlikeholdsplanen (se punkt 4.5).

4.7.

Helse og sikkerhet

4.7.1.

Innledning
Helse- og sikkerhetsforholdene for personale som skal stå for drift og vedlikehold av delsystemet «Energi»
og for gjennomføring av TSI-en, er beskrevet i punktene nedenfor.

4.7.2.

Beskyttelsestiltak for understasjoner og fordelingsstasjoner
Elektrisk sikkerhet for strømforsyningssystemene for trekkraft skal oppnås ved å konstruere og prøve
disse anleggene i henhold til EN 50122-1:1997, punkt 8 (unntatt henvisning til EN 50179) og 9.1.
Understasjoner og fordelingsstasjoner skal være stengt for uvedkommendes adgang.
Jordingen av understasjoner og fordelingsstasjoner skal integreres i det generelle jordingssystemet langs
strekningen.
For hvert anlegg skal det ved hjelp av konstruksjonskontroll påvises at returstrømkretsene og jordledningene
er tilstrekkelige. Det skal påvises at beskyttelsestiltakene mot elektrisk støt og skinnespenning er installert
i samsvar med konstruksjonen.

4.7.3.

Beskyttelsestiltak for kjøreledningssystemet
Elektrisk sikkerhet for kjøreledningssystemet og beskyttelse mot elektrisk støt skal oppnås ved å oppfylle
kravene i EN 50119:2009, punkt 4.3, og EN 50122-1:1997, punkt 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 og 7, unntatt kravene
om forbindelser for sporkretsene.
Jordingstiltakene for kjøreledningssystemet skal integreres i det generelle jordingssystemet langs
strekningen.
For hvert anlegg skal det ved hjelp av konstruksjonskontroll påvises at jordledningene er tilstrekkelige.
Det skal påvises at beskyttelsestiltakene mot elektrisk støt og skinnespenning er installert i samsvar med
konstruksjonen.
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4.7.4.

Beskyttelsestiltak for returstrømkretsen
Elektrisk sikkerhet og funksjonalitet for returstrømkretsen skal oppnås ved å konstruere disse anleggene i
samsvar med EN 50122-1:1997, punkt 7 og 9.2 til 9.6 (unntatt henvisning til EN 50179).
For hvert anlegg skal det ved hjelp av konstruksjonskontroll påvises at returstrømkretsene er tilstrekkelige.
Det skal påvises at beskyttelsestiltakene mot elektrisk støt og skinnespenning er installert i samsvar med
konstruksjonen.

4.7.5.

Andre generelle krav
I tillegg til punkt 4.7.2 til 4.7.4 og kravene spesifisert i vedlikeholdsplanen (se punkt 4.5) skal det tas
forholdsregler for å sikre vedlikeholds- og driftspersonalets helse og sikkerhet, i samsvar med europeiske
regler og nasjonale regler som oppfyller kravene i det europeiske regelverket.

4.7.6.

Klær med høy synlighet
Personale som er involvert i vedlikeholdet av delsystemet «Energi», skal, når de arbeider på eller i nærheten
av sporet, bære lysreflekterende klær som er påført CE-merket (og derfor oppfyller bestemmelsene i
rådsdirektiv 89/686/EØF av 21. desember 1989 om tilnærming av medlemsstatenes lover om personlig
verneutstyr(5)).

4.8.

Infrastrukturregisteret og det europeiske registeret over godkjente kjøretøytyper

4.8.1.

Innledning
I samsvar med artikkel 33 og 35 i direktiv 2008/57/EF skal hver TSI angi nøyaktig hvilke opplysninger
som må omfattes av det europeiske registeret over godkjente typer kjøretøyer og av infrastrukturregisteret.

4.8.2.

Infrastrukturregister
I vedlegg C til denne TSI-en er det angitt hvilke opplysninger om delsystemet «Energi» som skal tas
med i infrastrukturregisteret. I alle tilfeller der hele eller deler av delsystemet «Energi» bringes i samsvar
med denne TSI-en, skal det foretas en registrering i infrastrukturregisteret som angitt i vedlegg C og det
relevante punktet i kapittel 4 og 7.5 (særtilfeller).

4.8.3.

Europeisk register over godkjente kjøretøytyper
I vedlegg D til denne TSI-en er det angitt hvilke opplysninger om delsystemet «Energi» som skal tas med
i det europeiske registeret over godkjente kjøretøytyper.

5.

SAMTRAFIKKOMPONENTER

5.1.

Liste over komponenter
Samtrafikkomponentene omfattes av de relevante bestemmelsene i direktiv 2008/57/EF og er oppført
nedenfor for delsystemet «Energi».
Kjøreledning

Samtrafikkomponenten «Kjøreledning» består av de nedenfor oppførte komponentene
som skal monteres i et delsystem for energi, og de tilhørende konstruksjons- og
konfigurasjonsreglene.
Kjøreledningens deler består av opphengt(e) ledning(er) over jernbanelinjen som
forsyner elektriske tog med strøm, sammen med tilhørende festeanordninger,
ledningsisolatorer og andre monteringsdeler, herunder mateledninger og koplingskabler.
Den er plassert over konstruksjonsprofilens øvre grense og forsyner kjøretøyene med
elektrisk energi via strømavtakere.
Omkringliggende komponenter, slik som utliggere, master og fundamenter,
tilbakeledere, autotransformatorledere, brytere og andre isolatorer, inngår ikke i
samtrafikkomponenten «Kjøreledning». De omfattes av delsystemets krav med hensyn
til samtrafikkevne.

(5)
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Samsvarsvurderingen skal dekke fasene og egenskapene angitt i punkt 6.1.3 samt dem som er angitt med
«X» i tabell A.1 i vedlegg A til denne TSI-en.
5.2.

Komponentenes ytelse og spesifikasjoner

5.2.1.

Kjøreledning

5.2.1.1.

Kjøreledningens geometri
Kjøreledningens konstruksjon skal være i samsvar med punkt 4.2.13.

5.2.1.2.

Gjennomsnittlig kontaktkraft
Kjøreledningen skal konstrueres på grunnlag av den gjennomsnittlige kontaktkraften Fm som er angitt i
punkt 4.2.15.

5.2.1.3.

Dynamikk
Kravene til kjøreledningens dynamikk er oppført i punkt 4.2.16.

5.2.1.4.

Plass til heving
Kjøreledningen skal være konstruert med nødvendig plass til heving som oppført i punkt 4.2.16.

5.2.1.5.

Utforming med hensyn til avstand mellom strømavtakere
Kjøreledningen skal være konstruert med avstand mellom strømavtakerne som oppført i punkt 4.2.17.

5.2.1.6.

Strøm når toget står stille
I likestrømsystemer skal kjøreledningen være konstruert i samsvar med kravene i punkt 4.2.6.

5.2.1.7.

Kjøreledningens materiale
Kjøreledningsmaterialet skal oppfylle kravene i punkt 4.2.18.

6.

SAMSVARSVURDERING AV SAMTRAFIKKOMPONENTENE OG EF-VERIFISERING AV
DELSYSTEMENE

6.1.

Samtrafikkomponenter

6.1.1.

Framgangsmåter for samsvarsvurdering
Framgangsmåtene for samsvarsvurdering av samtrafikkomponenter, som definert i punkt 5 i denne TSIen, skal gjennomføres ved bruk av de relevante modulene.
Framgangsmåtene for vurdering av særlige krav til samtrafikkomponenter er oppført i punkt 6.1.4.

6.1.2.

Bruk av moduler
Følgende moduler for samsvarsvurdering av samtrafikkomponenter benyttes:
— CA

Intern produksjonskontroll

— CB

EF-typeprøving

— CC

Typesamsvar på grunnlag av intern produksjonskontroll

— CH

Samsvar på grunnlag av fullstendig kvalitetsstyringssystem

— CH1 Samsvar på grunnlag av fullstendig kvalitetsstyringssystem og konstruksjonskontroll
Tabell 6.1.2
Moduler for samsvarsvurdering av samtrafikkomponenter
Framgangsmåter

Brakt i omsetning i EU før denne TSI-en trådte i kraft
Brakt i omsetning i EU etter at denne TSI-en trådte i kraft

Moduler

CA eller CH
CB + CC eller CH1
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Modulene for samsvarsvurdering av samtrafikkomponenter skal velges blant modulene i tabell 6.1.2.
Produkter som er brakt i omsetning før offentliggjøring av denne TSI-en, anses som typegodkjent,
og EF-typeprøving (modul CB) er derfor ikke nødvendig, forutsatt at produsenten påviser at
samtrafikkomponentene er prøvd og verifisert med positivt resultat i forbindelse med tidligere bruk under
sammenlignbare forhold, og at de er i samsvar med kravene i denne TSI-en. I så fall er vurderingene
fortsatt gyldige for den nye bruken. Dersom det ikke er mulig å påvise at løsningen er prøvd tidligere
med positivt resultat, anvendes framgangsmåten for samtrafikkomponenter som er brakt i omsetning etter
offentliggjøring av denne TSI-en.
6.1.3.

Nyskapende løsninger for samtrafikkomponenter
Dersom en nyskapende løsning foreslås for en samtrafikkomponent som definert i punkt 5.2, skal
produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet angi avvikene fra det aktuelle punktet i denne
TSI-en og oversende dem til Kommisjonen for analyse.
Dersom analysen resulterer i en positiv uttalelse, skal de hensiktsmessige funksjons- og
grensesnittspesifikasjonene for komponenten, samt vurderingsmetoden, utvikles under tilsyn av
Kommisjonen.
Relevante funksjons- og grensesnittspesifikasjoner og tilhørende vurderingsmetoder skal innarbeides i
TSI-en når den revideres.
Kommisjonen kan tillate at den nyskapende løsningen benyttes før den innarbeides i TSI-en i forbindelse
med revisjonen, ved å gi melding om en beslutning som Kommisjonen treffer i samsvar med artikkel 29 i
direktivet.

6.1.4.

Særlig framgangsmåte for vurdering av samtrafikkomponenter – Kjøreledning

6.1.4.1.

Vu r d e r i n g a v d y n a m i k k o g k v a l i t e t p å s t r ø m o p p t a k e t
Vurderingen av dynamikk og kvalitet på strømopptaket omfatter kjøreledningen (delsystemet «Energi»)
og strømavtakeren (delsystemet «Rullende materiell»).
En ny utforming av kjøreledningen skal vurderes ved simulering i samsvar med EN 50318:2002 og ved
måling av en prøveseksjon av den nye utformingen i samsvar med EN 50317:2002.
Simulering og resultatanalyse skal foretas under representative forhold (for eksempel tunneler,
krysningspunkter, nøytrale seksjoner, osv.).
Simuleringene skal gjennomføres med minst to forskjellige strømavtakertyper som er i samsvar med
TSI-en(6) for den aktuelle hastigheten(7) og det aktuelle strømforsyningssystemet, med hastigheter opp til
konstruksjonshastigheten for den foreslåtte samtrafikkomponenten «Kjøreledning».
Det er tillatt å utføre simuleringen med strømavtakertyper som er under sertifisering som
samtrafikkomponenter, forutsatt at de oppfyller de øvrige kravene i TSI-en for lokomotiver og rullende
materiell for passasjertransport for konvensjonelle tog.
Simuleringen skal utføres med én strømavtaker og med flere strømavtakere med innbyrdes avstand i
samsvar med kravene i punkt 4.2.17.
For å kunne godtas skal kvaliteten på den simulerte strømavtakingen være i samsvar med punkt 4.2.16 for
heving, gjennomsnittlig kontaktkraft og standardavvik for hver av strømavtakerne.
Dersom simuleringsresultatene kan godtas, skal det foretas en dynamisk prøving på stedet i en representativ
seksjon av den nye kjøreledningen.
Ved nevnte prøving på stedet skal en av de to strømavtakertypene som ble valgt til simuleringen, monteres
på rullende materiell som kan oppnå riktig hastighet i den representative seksjonen.

(6)
(7)

Dvs. strømavtakere som er sertifisert som samtrafikkomponent i henhold til TSI-ene for jernbanesystemet for konvensjonelle tog
eller høyhastighetstog.
Dvs. at hastigheten for de to strømavtakertypene minst skal være lik konstruksjonshastigheten for den simulerte kjøreledningen.
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Prøvingene skal minst gjennomføres for de ugunstigste plasseringene av strømavtakerne som følge av
simuleringene, og skal oppfylle kravene fastsatt i punkt 4.2.17.
Hver strømavtaker skal produsere en gjennomsnittlig kontaktkraft i samsvar med kravene i punkt 4.2.15
opp til den planlagte konstruksjonshastigheten for den kjøreledningen som prøves.
For å kunne godtas skal kvaliteten på den målte strømavtakingen være i samsvar med punkt 4.2.16 for
heving, og enten gjennomsnittlig kontaktkraft og standardavvik eller overslag i prosent.
Dersom samtlige ovennevnte vurderinger har falt positivt ut, skal den prøvde kjøreledningskonstruksjonen
anses å oppfylle kravene, og den kan benyttes på linjer med kompatible konstruksjonsegenskaper.
Vurdering av dynamikk og kvalitet på strømopptaket for samtrafikkomponenten «Strømavtaker» er
oppført i punkt 6.1.2.2.6 i TSI-en for lokomotiver og rullende materiell for passasjertransport for
jernbanesystemet for konvensjonelle tog.
6.1.4.2.

Vu r d e r i n g a v s t r ø m n å r t o g e t s t å r s t i l l e
Samsvarsvurderingen skal gjennomføres i samsvar med EN 50367:2006, tillegg A.4.1.

6.1.5.

EF-samsvarserklæring for samtrafikkomponenter
I samsvar med punkt 3 i vedlegg IV til direktiv 2008/57/EF skal EF-samsvarserklæringen ledsages av en
beskrivelse av bruksvilkårene:
–

nominell spenning og frekvens,

–

største konstruksjonshastighet

6.2.

Delsystemet «Energi»

6.2.1.

Generelle bestemmelser
På søkerens anmodning skal det meldte organet gjennomføre EF-verifiseringen i samsvar med vedlegg VI
til direktiv 2008/57/EF og i samsvar med bestemmelsene i de relevante modulene.
Dersom søkeren påviser at prøvingene eller verifiseringene av et «Energi»-delsystem tidligere har falt
positivt ut for en konstruksjon under sammenlignbare forhold, skal det meldte organet ta hensyn til disse
prøvingene og verifiseringene ved EF-verifiseringen.
Framgangsmåtene for vurdering av særlige krav til delsystemet er oppført i punkt 6.2.4.
Søkeren skal utarbeide EF-verifiseringserklæringen for delsystemet «Energi» i samsvar med artikkel 18
nr. 1 i og vedlegg V til direktiv 2008/57/EF.

6.2.2.

Bruk av moduler
Søkeren eller dens representant, etablert i Fellesskapet, kan med hensyn til framgangsmåten for verifisering
av delsystemet «Energi» velge enten:

6.2.2.1.

–

modul SG: EF-verifisering på grunnlag av verifisering av enkelteksemplar, eller

–

modul SH1: EF-verifisering på grunnlag av fullstendig kvalitetsstyringssystem og designkontroll.

Bruk av modul SG
Ved valg av modul SG kan det meldte organet ta hensyn til dokumentasjon fra undersøkelser, kontroller
eller prøvinger som har blitt gjennomført på en vellykket måte, under sammenlignbare forhold, av andre
organer (8) eller av (eller på vegne av) søkeren.

(8)

Vilkårene for å sette ut kontroller og prøvinger skal tilsvare de vilkårene som gjelder for meldte organer ved utsetting av oppgaver
til andre (se punkt 6.5 i «Blue Guide on the New Approach»).
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6.2.2.2.

Bruk av modul SH1
Modul SH1 kan velges bare dersom den virksomheten som bidrar til det foreslåtte delsystemet som skal
verifiseres (konstruksjon, framstilling, montering og installasjon), omfattes av et kvalitetsstyringssystem
for konstruksjon, produksjon, kontroll og prøving av det ferdige produktet som er godkjent og kontrollert
av et meldt organ.

6.2.3.

Nyskapende løsninger
Dersom delsystemet omfatter en nyskapende løsning som definert i punkt 4.1, skal søkeren angi avviket
fra de relevante punktene i TSI-en og gi melding til Kommisjonen.
I tilfelle av en positiv uttalelse vil relevant funksjons- og grensesnittspesifikasjoner og vurderingsmetoder
for denne løsningen bli utviklet.
De relevante funksjons- og grensesnittspesifikasjonene og de tilhørende vurderingsmetodene skal deretter
innarbeides i TSI-en i forbindelse med revisjonen. Kommisjonen kan tillate at den nyskapende løsningen
benyttes før den innarbeides i TSI-en i forbindelse med revisjonen, ved å gi melding om en beslutning som
Kommisjonen treffer i samsvar med artikkel 29 i direktivet.

6.2.4.

Særlige framgangsmåter for vurdering av delsystem

6.2.4.1.

Vu r d e r i n g a v g j e n n o m s n i t t l i g n y t t e s p e n n i n g
Vurderingen skal gjennomføres i samsvar med EN 50388:2005, punkt 14.4.1, 14.4.2 (bare simulering) og
14.4.3.

6.2.4.2.

Vu r d e r i n g a v r e g e n e r a t i v b r e m s i n g
For faste anlegg som forsynes med vekselstrøm, skal vurderingen utføres i samsvar med punkt 15.7.2 i EN
50388:2005. 14.7.2.
For likestrømsforsyning skal vurderingen utføres ved en prosjekteringsundersøkelse.

6.2.4.3.

Vu r d e r i n g a v s a m o r d n i n g a v e l e k t r i s k b e s k y t t e l s e
For konstruksjon og drift av understasjoner skal vurderingen utføres i samsvar med punkt 10.4 i
EN 50388:2005. 14.6.

6.2.4.4.

Oversvingninger og dynamiske virkninger for vekselstrømsystemer
Vurderingen skal utføres på grunnlag av en kompatibilitetsundersøkelse i samsvar med punkt 10.3 i
EN 50388:2005, samtidig som det tas hensyn til overspenninger gitt i punkt 10.4 i EN 50388:2005.

6.2.4.5.

Vu r d e r i n g a v d y n a m i k k o g k v a l i t e t p å s t r ø m o p p t a k e t ( i n t e g r e r i n g i e t
delsystem)
Dersom kjøreledningen som skal monteres på en ny jernbanelinje, er sertifisert som samtrafikkomponent,
skal målinger av samvirkingsparametrene i henhold til EN 50317:2002 brukes til å kontrollere om
monteringen er korrekt.
Disse målingene skal gjennomføres med en strømavtaker som er samtrafikkomponent, og som oppviser
den gjennomsnittlige kontaktkraften som det er krav om i punkt 4.2.15 i denne TSI-en for den planlagte
konstruksjonshastigheten for kjøreledningen.
Hovedmålet med denne prøvingen er å identifisere feil ved gjennomføring av konstruksjonen, men ikke å
vurdere konstruksjonen som sådan.
Den monterte kjøreledningen kan godtas dersom måleresultatene er i samsvar med kravene i punkt 4.2.16
til heving og enten gjennomsnittlig kontaktkraft og standardavvik eller prosentvis gnistdannelse.
Vurdering av dynamikk og kvalitet på strømopptaket med sikte på å integrere strømavtakeren i delsystemet
«Rullende materiell» er angitt i punkt 6.2.2.2.14 i TSI-en for lokomotiver og rullende materiell for
passasjertransport for jernbanesystemet for konvensjonelle tog

6.2.4.6.

Vu r d e r i n g a v v e d l i k e h o l d s p l a n
Vurderingen skal foretas ved å kontrollere at det foreligger en vedlikeholdsplan.
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Det meldte organet har ikke ansvar for å vurdere om de detaljerte kravene i planen er hensiktsmessige.
6.3.

Delsystemer som inneholder samtrafikkomponenter som ikke har en EF-erklæring

6.3.1.

Vilkår
I overgangsperioden fastsatt i artikkel 4 i denne beslutning kan et meldt organ utstede et EFverifiseringssertifikat for et delsystem, selv om noen av samtrafikkomponentene som inngår i delsystemet,
ikke omfattes av de aktuelle EF-erklæringene om samsvar og/eller bruksegnethet i henhold til denne TSIen, dersom følgende tre kriterier er oppfylt:
–

Delsystemets samsvar er kontrollert av det meldte organet mot kravene i kapittel 4 og i forhold til
kapittel 6.2 til 7 (unntatt 7.6 «særtilfeller») i denne TSI-en.
Det kreves heller ikke at samtrafikkomponentene er i samsvar med kapittel 5 og 6.1.

–

De samtrafikkomponentene som ikke omfattes av den aktuelle EF-erklæringen om samsvar og/eller
bruksegnethet, har vært brukt i et delsystem som allerede er godkjent og tatt i bruk i minst én av
medlemsstatene før denne TSI-ens ikrafttredelse.

EF-erklæringer om samsvar og /eller bruksegnethet skal ikke utarbeides for samtrafikkomponenter som
vurderes på denne måten.
6.3.2.

Dokumentasjon
Av delsystemets EF-verifiseringssertifikat skal det framgå klart hvilke samtrafikkomponenter det meldte
organet har vurdert som ledd i verifiseringen av delsystemet.
Følgende skal framgå klart av EF-verifiseringserklæringen for delsystemet:

6.3.3.

–

hvilke samtrafikkomponenter som er vurdert som en del av delsystemet,

–

en bekreftelse på at delsystemet inneholder samtrafikkomponenter som er identiske med dem som er
verifisert som en del av delsystemet,

–

årsaken(e) til at produsenten ikke har framlagt en EF-erklæring om samsvar og/eller bruksegnethet
for disse samtrafikkomponentene før de ble innlemmet i delsystemet, herunder anvendelsen av
nasjonale regler som er meddelt i samsvar med artikkel 17 i direktiv 2008/57/EF.

Vedlikehold av delsystemer som er sertifisert i henhold til punkt 6.3.1
I og etter overgangsperioden, og inntil delsystemet er oppgradert eller fornyet (samtidig som det tas
hensyn til medlemsstatenes beslutning om anvendelse av TSI-er), kan det organet som er ansvarlig for
vedlikeholdet, på eget ansvar benytte samtrafikkomponenter som ikke har en EF-erklæring om samsvar
og/eller bruksegnethet, som erstatninger (reservedeler) som ledd i vedlikeholdet av delsystemet,
forutsatt at de er av samme type. Det organet som er ansvarlig for vedlikeholdet, må uansett sikre at
de vedlikeholdsrelaterte erstatningskomponentene er egnet til den bruken de får, at de brukes til det de
er bestemt for, og gjør det mulig å oppnå samtrafikkevne innenfor jernbanesystemet, samtidig som de
oppfyller de grunnleggende kravene. Slike komponenter skal være sporbare og sertifisert i samsvar med
nasjonale eller internasjonale regler eller i samsvar med regler for god praksis som er allment anerkjent i
jernbanesektoren.

7.

GJENNOMFØRING

7.1.

Generelt
Medlemsstaten skal for TEN-linjer spesifisere de delene av delsystemet «Energi» som er nødvendige for
tjenester med samtrafikkevne (f.eks. kjøreledning over spor, sidespor, stasjoner, skiftestasjon), og som
derfor ikke er i samsvar med denne TSI-en. Når medlemsstaten spesifiserer disse elementene, skal de
vurdere sammenhengen i hele systemet.

7.2.

Strategi for gradvis gjennomføring av samtrafikkevne

7.2.1.

Innledning
Strategien som beskrives i denne TSI-en, får anvendelse på nye, oppgraderte og fornyede linjer.
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Endring av eksisterende linjer for å bringe dem i samsvar med TSI-ene kan medføre høye
investeringskostnader og kan derfor gjennomføres gradvis.
I samsvar med vilkårene fastsatt i artikkel 20 nr. 1 i direktiv 2008/57/EF angir overgangsstrategien
hvordan eksisterende anlegg skal tilpasses når det er økonomisk berettiget å gjøre det.
7.2.2.

Overgangsstrategi for spenning og frekvens
Valget av strømforsyningssystem er en beslutning som tilligger medlemsstatene. Beslutningen bør tas på
et økonomisk grunnlag, samtidig som det tas hensyn til minst følgende faktorer:

7.2.3.

–

eksisterende strømforsyningssystem i den aktuelle medlemsstaten,

–

eventuell forbindelse til en jernbanelinje i nabostater med en eksisterende strømforsyning.

Overgangsstrategi for strømavtakere og kjøreledningens geometri
Kjøreledningen skal konstrueres for bruk av minst én strømavtaker med hodegeometri (1 600 mm
eller 1 950 mm) spesifisert i TSI-en for lokomotiver og rullende materiell for passasjertransport for
jernbanesystemet for konvensjonelle tog. 4.2.8.2.9.2.

7.3.

Anvendelse av denne TSI-en på nye linjer
Kapittel 4 til 6 og eventuelle særlige bestemmelser i punkt 7.5 får full anvendelse på jernbanelinjer som
faller inn under det geografiske virkeområdet til denne TSI-en (jfr. punkt 1.2), og som vil bli tatt i bruk
etter at denne TSI-en har trådt i kraft.

7.4.

Anvendelse av denne TSI-en på eksisterende linjer

7.4.1.

Innledning
Selv om TSI-en kan få full anvendelse på nye anlegg, kan gjennomføring på eksisterende linjer gjøre
det nødvendig å endre eksisterende utstyr. Graden av nødvendige endringer vil avhenge av i hvilken
utstrekning det eksisterende utstyret er i samsvar med kravene. Følgende prinsipper gjelder for TSI-en for
jernbanesystem for konvensjonelle tog, med forbehold for punkt 7.5 (særtilfeller):
Dersom artikkel 20 nr. 2 i direktiv 2008/57/EF får anvendelse fordi en godkjenning om ibruktaking er
nødvendig, skal medlemsstaten avgjøre hvilke av kravene i TSI-en som må anvendes, samtidig som den
tar hensyn til overgangsstrategien.
Dersom artikkel 20 nr. 2 i direktiv 2008/57/EF ikke får anvendelse fordi en ny godkjenning om
ibruktaking ikke er nødvendig, anbefales samsvar med denne TSI-en. Dersom samsvar ikke kan oppnås,
skal oppdragsgiveren underrette medlemsstaten om årsakene til dette.
Dersom medlemsstaten krever at nytt utstyr skal tas i bruk, skal oppdragsgiveren definere de praktiske
tiltakene og de ulike fasene av prosjektet som er nødvendig for å oppnå de ytelsesnivåene som kreves.
Prosjektfasene kan omfatte overgangsperioder der utstyr kan tas i bruk med redusert ytelse.
Det er mulig at et eksisterende delsystem tillater kjøring med kjøretøyer som er i samsvar med
TSI-en, samtidig som de oppfyller de grunnleggende kravene i direktiv 2008/57/EF. I så fall bør
infrastrukturforvaltningen på frivillig grunnlag kunne utfylle infrastrukturregisteret fastsatt i artikkel
35 i direktiv 2008/57/EF. Framgangsmåten som skal benyttes for å påvise graden av samsvar med de
grunnleggende parametrene i TSI-en, skal fastsettes i den spesifikasjonen for infrastrukturregisteret som
Kommisjonen skal vedta i samsvar med nevnte artikkel.

7.4.2.

Oppgradering/fornyelse av kjøreledningen og/eller strømforsyningen
Det er mulig å foreta en gradvis endring av hele eller en del av kjøreledningen og/eller strømforsyningssystemet — element for element — over et lengre tidsrom for å oppnå samsvar med denne TSI-en.
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Samsvar for hele delsystemet kan imidlertid erklæres først når alle elementer er brakt i samsvar med TSIen.
I prosessen med opprusting/fornyelse bør det tas hensyn til nødvendigheten av fortsatt kompatibilitet med
det eksisterende delsystemet for energi og andre delsystemer. Dersom et prosjekt omfatter elementer som
ikke er i samsvar med TSI-en, bør framgangsmåtene for samsvarsvurdering og EF-verifisering avtales
med medlemsstaten.
7.4.3.

Parametrer knyttet til vedlikehold
Ved vedlikehold av delsystemet «Energi» kreves ingen formelle verifiseringer og tillatelser til ibruktaking.
Utskiftinger som ledd i vedlikehold kan likevel gjennomføres så langt det er praktisk mulig, i samsvar
med kravene i denne TSI-en, som et bidrag til å øke samtrafikkevnen.

7.4.4.

Eksisterende delsystem som ikke omfattes av et fornyelses- eller oppgraderingsprosjekt
Et delsystem som allerede er i drift, kan gjøre det mulig for tog som er i samsvar med kravene i TSI-ene
«Rullende materiell for høyhastighetstog» og «Rullende materiell for konvensjonelle tog», å være i drift
samtidig som de oppfyller de grunnleggende kravene. Infrastrukturforvaltningen kan i så fall, på frivillig
grunnlag, utfylle infrastrukturregisteret i samsvar med vedlegg C til denne TSI-en for å påvise graden av
samsvar med de grunnleggende parametrene i denne TSI-en.

7.5.

Særtilfeller

7.5.1.

Innledning
Følgende særlige bestemmelser er tillatt i særtilfellene nevnt nedenfor:
a) «P»-tilfeller: permanente tilfeller,
b) «T»-tilfeller: midlertidige tilfeller, der det anbefales at målsystemet oppnås innen 2020
(et mål fastsatt i europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1692/96/EF av 23. juli 1996 om
fellesskapsretningslinjer for utviklingen av et transeuropeisk transportnett(9), som endret ved
europaparlaments- og rådsvedtak nr. 884/2004/EF(10).

7.5.2.

Liste over særtilfeller

7.5.2.1.

Særtrekk ved det estiske jernbanenettet
«P»-tilfelle
Alle de grunnleggende parametrene fra punkt 4.2.3 til 4.2.20 gjelder ikke for linjer med en sporvidde på
1 520 mm, og de er et åpent punkt.

7.5.2.2.

Særtrekk ved det franske jernbanenettet

7.5.2.2.1.

Spenning og frekvens (4.2.3)
«T»-tilfelle
Verdiene og grensene for spenning og frekvens ved understasjonens forbindelsespunkter og ved
strømavtakeren på de elektrifiserte 1,5 kV likestrømslinjene
–

Nimes til Port Bou

–

Toulouse til Narbonne

kan overskride verdiene fastsatt i punkt 4 i EN 50163:2004 (Umax2 nesten 2 000 V).
7.5.2.2.2.

Gjennomsnittlig kontaktkraft (4.2.15)
«P»-tilfelle
For linjer med 1,5 kV likestrøm er kontaktkraften innenfor følgende intervall:

(9) EFT L 228 av 9.9.1996, s. 1.
(10) EUT L 167 av 30.4.2004, s. 1.
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Tabell 7.5.2.2.2
Intervaller for gjennomsnittlig kontaktkraft
Likestrøm 1,5 kV

70 N < Fm< 0,00178*v2 + 110 N med en verdi på 140 N ved stillstand

7.5.2.3.

Særtrekk ved det finske jernbanenettet

7.5.2.3.1.

Kjøreledningens geometri — kjøreledningens høyde (4.2.13.1)
«P»-tilfelle
Kjøreledningens nominelle høyde er 6,15 m, minste høyde er 5,60 m og største høyde er 6,60 m.

7.5.2.4.

Særtrekk ved det latviske jernbanenettet
«P»-tilfelle
Alle de grunnleggende parametrene fra punkt 4.2.3 til 4.2.20 gjelder ikke for linjer med en sporvidde på
1 520 mm, og de er et åpent punkt.

7.5.2.5.

Særtrekk ved det litauiske jernbanenettet
«P»-tilfelle
Alle de grunnleggende parametrene fra punkt 4.2.3 til 4.2.20 gjelder ikke for linjer med en sporvidde på
1 520 mm, og de er et åpent punkt.

7.5.2.6.

Særtrekk ved det slovenske jernbanenettet

7.5.2.6.1.

Strømavtakerprofil (4.2.14)
«P»-tilfelle
For Slovenia, i forbindelse med fornyelse og oppgradering av eksisterende linjer med hensyn til
konstruksjonenes eksisterende profil (tunneler, overgangsbroer, broer), er den mekaniske kinematiske
strømavtakerprofilen i samsvar med strømavtakerprofilen på 1 450 mm, som fastsatt i standarden EN
50367, 2006, figur B.2.

7.5.2.7.

Særtrekk ved Det forente kongerikes jernbanenett for Storbritannia

7.5.2.7.1.

Kjøreledningens høyde (4.2.13.1)
«P»-tilfelle
I Storbritannia, i forbindelse med oppgradering eller fornyelse av det eksisterende delsystemet «Energi»,
eller bygging av nye delsystemer for energi på eksisterende infrastruktur, skal den nominelle høyden på
kjøreledningen være minst 4 700 mm.

7.5.2.7.2.

Sideavvik (4.2.13.3)
«P»-tilfeller
I Storbritannia, i forbindelse med nye, oppgraderte eller fornyede delsystemer for energi, er kjøreledningens
tillatte sideavvik i forhold til sporets dimensjonerende midtlinje under påvirkning av sidevind 475 mm
(med mindre en lavere verdi er oppgitt i infrastrukturregisteret) når kjøreledningens høyde er minst
4 700 mm, samtidig som det tas hensyn til konstruksjon, temperaturvirkninger og masteutbøyning. For
kjøreledninger som er høyere enn 4 700 mm, skal denne verdien reduseres med 0,040 x (ledningshøyde
(mm) – 4700) mm.

7.5.2.7.3.

Strømavtakerprofil (4.2.14 og vedlegg E)
«P»-tilfeller
I Storbritannia, i forbindelse med oppgradering eller fornyelse av det eksisterende «Energi»-delsystemet
eller bygging av nye delsystemer for energi på eksisterende infrastruktur, er den mekaniske kinematiske
strømavtakerprofilen fastsatt i diagrammet nedenfor (figur 7.5.2.7).
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Figur 7.5.2.7
Strømavtakerprofil

Diagrammet viser den største profilen som strømavtakerhodets bevegelser skal holde seg innenfor. Profilen
skal plasseres på den ytterste midtlinjeposisjonen for sporet som sportoleransene tillater; sportoleransene
er ikke tatt hensyn til. Profilen er en absoluttprofil, ikke en referanseprofil som er gjenstand for justeringer.
Ved alle hastigheter opp til linjehastigheten, ved største overhøyde, ved største vindhastighet som
muliggjør ubegrenset drift, og ved ekstrem vindhastighet, som fastsatt i infrastrukturregisteret, gjelder
følgende:
–

W = 800 + J mm, når H ≤ 4 300 mm, og

–

W′ = 800 + J + (0,040 x (H – 4 300)) mm, når H > 4 300 mm

der:
H = høyde til toppen av profilen over skinnenivået (i mm). Denne verdien er summen av
kjøreledningshøyden og plassen som er avsatt til løfting,
J=

200 mm på rette spor,

J=

230 mm på spor med kurver,

J=

190 mm (minst) ved begrensninger som følge av at avstanden til sivile infrastrukturkomponenter
av økonomiske grunner ikke kan økes.
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Ytterligere hensyn skal tas, herunder slitasje på kjøreledningen, mekanisk avstand, elektrisk
isolasjonsavstand (statisk eller dynamisk).
7.5.2.7.4.

Elektrifisert jernbane for 600/750 V likestrøm, med strømskinner på bakkeplan
«P»-tilfelle
Linjer med strømforsyningssystemer for 600/750 V likestrøm med strømskinner på bakkeplan konfigurert
med tre eller fire skinner skal fortsatt oppgraderes, fornyes og utvides når dette er økonomisk berettiget.
Nasjonale standarder gjelder.

7.5.2.7.5.

Beskyttelsestiltak for kjøreledningssystemet (4.7.3)
«P»-tilfelle
Med henvisning til punkt 5.1 i EN 50122-1:1997 gjelder det særlige vilkåret for dette punktet (5.1.2.1).

8.

LISTE OVER VEDLEGG
A. Samsvarsvurdering av samtrafikkomponenter
B. EF-verifisering av delsystemet «Energi»
C. Infrastrukturregister, informasjon om delsystemet «Energi»
D. Det europeiske registeret over godkjente kjøretøytyper, nødvendige opplysninger for delsystemet
«Energi»
E. Bestemmelse av den mekaniske kinematiske strømavtakerprofilen
F.

Faseskille- og systemskilleløsninger

G. Effektfaktor
H. Elektrisk beskyttelse: utløsning av hovedeffektbryter
I.

Liste over referansestandarder

J.

Ordliste
______
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Vedlegg A

SAMSVARSVURDERING AV SAMTRAFIKKOMPONENTER
A.1

Virkeområde
I dette vedlegget behandles samsvarsvurderingen av samtrafikkomponenter (kjøreledning) for delsystemet
«Energi».
Framgangsmåten i punkt 6.1.2 skal følges for eksisterende samtrafikkomponenter.

A.2

Egenskaper
Egenskapene til samtrafikkomponentene som skal vurderes ved hjelp av modul CB eller CHI, er markert med X
i tabell A.1. Produksjonsfasen skal vurderes innenfor delsystemet.
Tabell A.1
Vurdering av samtrafikkomponenten «Kjøreledning»
Vurdering i følgende fase
Konstruksjons- og utviklingsfase

Egenskap — punkt

Kontroll av
Konstruksjons
produksjons
kontroll
prosessen

Produksjons
fase

Typeprøving

Produktkvalitet
(serie
produksjon)

Særlige framgangsmåter for
vurdering

Geometri — 5.2.1.1

X

i.r.

i.r.

i.r.

Gjennomsnittlig
kontaktkraft — 5.2.1.2

X

i.r.

i.r.

i.r.

Dynamikk — 5.2.1.3

X

i.r.

X

i.r.

Samsvarsvurdering i
henhold til punkt 6.1.4.1
ved validert simulering i
henhold til EN 50318:2002
for konstruksjonskontroll
og målinger i henhold
til EN 50317:2002 for
typeprøving

Plass til heving —
5.2.1.4

X

i.r.

X

i.r.

Validert simulering i
henhold til EN 50318:2002
for konstruksjonskontroll
og måling i henhold
til EN 50317:2002 for
typeprøvinger med
gjennomsnittlig kontaktkraft i
henhold til punkt 4.2.15

Utforming med hensyn
til avstand mellom
strømavtakere — 5.2.1.5

X

i.r.

i.r.

i.r.

Strøm når toget står
stille — 5.2.1.6

X

i.r.

X

i.r.

Kjøreledningsmateriale
— 5.2.1.7

X

i.r.

X

i.r.

i.r: ikke relevant

I henhold til punkt 6.1.4.2
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VEDLEGG B

EF-VERIFISERING AV DELSYSTEMET «ENERGI»
B.1. Virkeområde
I dette vedlegget behandles EF-verifiseringen av delsystemet «Energi».
B.2. Egenskaper og moduler
Egenskapene til delsystemet som skal vurderes i de ulike fasene av konstruksjon, installering og drift, er markert
med X i tabell B.1.
Tabell B.1
EF-verifisering av delsystemet «Energi»
Vurderingsfase

Grunnleggende parametrer

Konstruk
sjons- og
utviklings
fase

Produksjonsfase
Særlige framgangsmåter for
vurdering

Konstruksjonskontroll

Konstruk
sjon,
sammen
setning,
montering

Montering
før
ibruktaking

Validering
under
fullverdige
driftsforhold

Spenning og frekvens — 4.2.3

X

i.r.

i.r.

i.r.

Parametrer for
forsyningssystemets ytelse
— 4.2.4

X

i.r.

i.r.

i.r.

Kontinuitet i strømforsyningen
i tilfelle av forstyrrelser i
tunneler — 4.2.5

X

i.r.

X

i.r.

X(*)

i.r.

i.r.

i.r.

Regenerativ bremsing — 4.2.7

X

i.r.

i.r.

i.r.

I henhold til punkt 6.2.4.2

Samordning av elektrisk
beskyttelse — 4.2.8

X

i.r.

X

i.r.

I henhold til punkt 6.2.4.3

Oversvingninger og
dynamiske virkninger for
vekselstrømsystemer — 4.2.9

X

i.r.

i.r.

i.r.

I henhold til punkt 6.2.4.4

Kjøreledningens geometri:
kjøreledningens høyde —
4.2.13.1

X(*)

i.r.

i.r.

i.r.

Kjøreledningens geometri:
variasjon i kjøreledningens
høyde — 4.2.13.2

X(*)

i.r.

i.r.

i.r.

Kjøreledningens geometri:
sideavvik — 4.2.13.3

X(*)

i.r.

i.r.

i.r.

X

i.r.

i.r.

i.r.

Strømkapasitet,
likestrømsystemer, tog som
står stille — 4.2.6

Strømavtakerprofil — 4.2.14

Vurdering av gjennomsnittlig
nyttespenning i henhold til
punkt 6.2.4.1
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Vurderingsfase

Grunnleggende parametrer

Konstruk
sjons- og
utviklings
fase

Produksjonsfase

Konstruksjonskontroll

Konstruk
sjon,
sammen
setning,
montering

Montering
før
ibruktaking

Validering
under
fullverdige
driftsforhold

Gjennomsnittlig kontaktkraft
— 4.2.15

X(*)

i.r.

i.r.

i.r.

Dynamikk og kvalitet på
strømopptaket — 4.2.16

X(*)

i.r.

X

i.r.

Strømavtakerprofil — 4.2.17

X(*)

i.r.

i.r.

i.r.

Kjøreledningsmateriale —
4.2.18

X(*)

i.r.

i.r.

i.r.

Faseskilleseksjoner — 4.2.19

X

i.r.

i.r.

i.r.

Systemskilleseksjoner —
4.2.20

X

i.r.

i.r.

i.r.

Styring av strømforsyningen i
tilfelle fare — 4.4.2.3

X

i.r.

X

i.r.

Vedlikeholdsregler — 4.5

i.r.

i.r.

X

i.r.

Beskyttelse mot elektrisk støt
4.7.2, 4.7.3, 4.7.4

X

X

X

i.r.(1)

i.r.: ikke relevant
(*) Skal utføres bare dersom kjøreledningen ikke er blitt vurdert som samtrafikkomponent.

Særlige framgangsmåter for
vurdering

Verifisering i henhold til
punkt 6.1.4.1 ved validert
simulering i henhold
til EN 50318:2002 for
konstruksjonskontroll.
Verifisering av monterte
kjøreledninger i henhold til
punkt 6.2.4.5 ved målinger i
henhold til EN 50317:2002

I henhold til punkt 6.2.4.6
1) Validering
under
fullverdige driftsforhold
skal
utføres
bare
når
valideringen
i
fasen «Montering før
ibruktaking» ikke er
mulig

17.11.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 64/221

VEDLEGG C:

INFRASTRUKTURREGISTER, INFORMASJON OM DELSYSTEMET «ENERGI»
C.1. Virkeområde
I dette vedlegget behandles de opplysningene om delsystemet «Energi» som skal tas med i infrastrukturregisteret
for hver ensartede seksjon av linjer som er i samsvar med kravene, i henhold til punkt 4.8.2.
C.2. Egenskaper som skal beskrives
Tabell C.1 angir de egenskapene ved delsystemet «Energi» som det skal gis opplysninger om for hvert linjeavsnitt.
Tabell C.1
Opplysninger som skal gis i infrastrukturregisteret
Parameter, samtrafikkelement

Punkt

Spenning og frekvens

4.2.3

Maksimal togstrøm

4.2.4.1

Maksimal strøm ved stillstand for likestrømsystemer

4.2.6

Vilkår for å gjøre bruk av gjenvunnet energi

4.2.7

Nominell kjøreledningshøyde

4.2.13.1

Godkjent(e) strømavtakerprofil(er)

4.2.13.3

Maksimal linjehastighet med én strømavtaker i drift (dersom det er relevant)

4.2.17

Kjøreledningens konstruksjonstype med hensyn til avstand

4.2.17

Minste avstand mellom tilstøtende strømavtakere (dersom det er relevant)

4.2.17

Antall strømavtakere over to som linjen er konstruert for (dersom det er relevant)

4.2.17

Tillatt materiale i kontaktlamellen

4.2.18

Faseskilleseksjoner: typen skilleseksjoner som brukes
Opplysninger om driften, utforming av den hevede strømavtakeren

4.2.19

Systemskilleseksjoner: typen skilleseksjoner som brukes
Opplysninger om driften: utløsning av effektbryter, senking av strømavtakere

4.2.20

Særtilfeller

7.5

Eventuelle andre avvik fra TSI-kravene
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VEDLEGG D

DET

EUROPEISKE

REGISTERET OVER GODKJENTE KJØRETØYTYPER,
OPPLYSNINGER FOR DELSYSTEMET «ENERGI»

NØDVENDIGE

D.1. Virkeområde
Dette vedlegget omfatter de opplysningene om delsystemet «Energi» som skal tas med i det europeiske registeret
over godkjente kjøretøytyper.
D.2. Egenskaper som skal beskrives
Tabell D.1 inneholder de egenskapene for samtrafikkevnen til delsystemet «Energi» som det skal gis opplysninger
om i det europeiske registeret over godkjente typer kjøretøyer.
Tabell D.1
Opplysninger som skal gis i det europeiske registeret over godkjente kjøretøytyper

Parameter, samtrafikkelement

Opplysning

TSI-en «Lokomotiver
og rullende materiell
for passasjertransport»
for jernbanesystemet
for konvensjonelle tog,
punkt

Elektrisk beskyttelse av toget

Utkoplingskapasitet for effektbryter (kA) om bord i tog som
kjører på linjer med 15 kV
16,7 Hz strømforsyning

4.2.8.2.10

Plassering av strømavtakere

Avstand

4.2.8.2.9.7

Strømbegrensningsinnretning montert

Type/nominell verdi

4.2.8.2.4

Montering av automatiske
effektstyringsinnretninger

Type/nominell verdi

4.2.8.2.4

Regenerativ brems montert

Ja/nei

4.2.8.2.3

Er det utstyr om bord for måling av energiforbruk?

Ja/nei

4.2.8.2.8

Energirelaterte særtilfeller
Eventuelle andre avvik fra TSI-kravene

7.3
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VEDLEGG E

BESTEMMELSE AV DEN MEKANISKE KINEMATISKE STRØMAVTAKERPROFILEN
E.1.

Generelt

E.1.1.

Plass som skal frigjøres på elektrifiserte linjer
På linjer som er elektrifisert med en kjøreledning, skal det frigjøres ekstra plass
–

for å gi plass til kjøreledningsutstyret,

–

for å gi fri passasje til strømavtakeren.

Dette tillegg omhandler fri passasje for strømavtakeren (strømavtakerprofilen). Infrastrukturforvaltningen skal
ta hensyn til den elektriske klaringen.
E.1.2.

Særlige forhold
Strømavtakerprofilen skiller seg på enkelte måter fra frittromsprofilen:

E.1.3.

–

Strømavtakeren er (delvis) strømførende, og derfor må den elektriske klaringen overholdes, alt etter
hindringens art (isolert eller ikke).

–

Om nødvendig bør det tas hensyn til om strømavtakeren har isolerende horn. Det må derfor defineres en
dobbel referansekontur, slik at det kan tas hensyn til den mekaniske og elektriske forstyrrelsen samtidig.

–

Når strømavtakeren tar av strøm, er den hele tiden i kontakt med kjøreledningen, og derfor varierer
høyden. Det gjør også høyden på strømavtakerprofilen.

Symboler og forkortelser
Symbol

Betegnelse

Enhet

bw

Halve lengden av strømavtakerbøylen

m

bw,c

Halve lengden av strømavtakerbøylens ledende område (med isolerende horn) eller
arbeidsområde (med ledende horn)

m

b’o,mec

Bredden på den mekaniske, kinematiske strømavtakerprofilen ved øvre kontrollpunkt

m

b’u,mec

Bredden på den mekaniske, kinematiske strømavtakerprofilen ved nedre kontrollpunkt

m

bh,mec

Bredden på den mekaniske, kinematiske strømavtakerprofilen ved mellomhøyde, h

m

dl

Kjøreledningens sideavvik

m

Do

Referanseverdi for overhøyde som ligger til grunn for kjøretøyets strømavtakerprofil

m

ep

Strømavtakerens krengning som følge av kjøretøyets egenskaper

m

epo

Strømavtakerens krengning ved øvre kontrollpunkt

m

epu

Strømavtakerens krengning ved nedre kontrollpunkt

m

fs

Margin for å ta hensyn til heving av kjøreledningen

m

fwa

Margin for å ta hensyn til slitasje på strømavtakerens kontaktlamell

m

fws

Margin for å ta hensyn til at bøylen kan rage utover kjøreledningen på grunn av
strømavtakerens krengning

m
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Symbol

Betegnelse

17.11.2016

Enhet

h

Høyde i forhold til kjøreflaten

m

h’co

Krengesenterets referansehøyde for strømavtakerprofilen

m

h’

Referansehøyde ved beregning av strømavtakerprofilen

m

h’o

Maksimal kontrollhøyde for strømavtakerprofilen i strømavtakingsposisjon

m

h’u

Minste kontrollhøyde for strømavtakerprofilen i strømavtakingsposisjon

m

heff

Strømavtakerens høyde i hevet posisjon

m

hcc

Kjøreledningens statiske høyde

m

I’0

Referanseverdi for manglende overhøyde som ligger til grunn for kjøretøyets
strømavtakerprofil

m

L

Avstand mellom skinnenes senterlinjer i et spor

m

l

Sporvidde, avstand mellom skinnekantene

m

q

Sideforskyvning mellom aksel og boggiramme eller, for kjøretøyer uten boggi, mellom m
aksel og vognkasse

qs’

Kvasistatisk bevegelse

s’o

Omforent fleksibilitetskoeffisient mellom kjøretøyet og infrastrukturen i forbindelse
med bestemmelse av strømavtakerprofilen

S’i/a

Tillatt ekstra overheng på innsiden/utsiden av kurven for strømavtakere

m

w

Sideforskyvning mellom boggi og vognkasse

m

θ

Monteringstoleransen for strømavtakeren på taket

radian

τ

Fleksibilitet i sideretningen for monteringsinnretningen på taket

m

Σj

Summen av (horisontale) sikkerhetsmarginer for enkelte tilfeldige fenomener (j = 1, 2
eller 3) for strømavtakerprofilen

Senket a: Utsiden av kurven.
Senket i: Innsiden av kurven.

m
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E.1.2.

Grunnleggende prinsipper
Figur E.1
Strømavtakerprofiler

Forklaring:
Y: Sporets senterlinje
Y’: Strømavtakerens senterlinje — til utledning av referanseprofilen for fri passasje
Y’’: Strømavtakerens senterlinje — til utledning av den mekaniske, kinematiske strømavtakerprofilen
1 : Strømavtakerprofil
2 : Referanseprofil for fri passasje
3 : Mekanisk, kinematisk profil
Kravene til strømavtakerprofilen er oppfylt bare dersom kravene til den mekaniske og den elektriske profilen
oppfylles samtidig:
–

Referanseprofilen for fri passasje omfatter lengden på strømavtakerhodet og strømavtakerens krengning
ep, som gjelder fram til referanseverdien for overhøyde eller for manglende overhøyde.

–

Strømførende og isolerte hindringer skal holdes utenfor den mekaniske profilen.

–

Ikke-isolerte hindringer (jordede eller med en annen spenning enn kjøreledningen) skal holdes utenfor
den mekaniske og den elektriske profilen.

Figur E.1 viser de mekaniske profilene for strømavtakeren.
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E.2.

Bestemmelse av den mekaniske, kinematiske strømavtakerprofilen

E.2.

Bestemmelse av bredden på den mekaniske profilen

E.2.1.1. V i r k e o m r å d e
Strømavtakerprofilens bredde bestemmes hovedsakelig av strømavtakerens lengde og forskyvninger. I
sideforskyvningene forekommer det, i tillegg til bestemte fenomener, også fenomener som ligner dem som
gjelder for konstruksjonsprofilen.
Strømavtakerprofilen skal undersøkes ved følgende høyder:
–

øvre kontrollhøyde h’o,

–

nedre kontrollhøyde h’o,

Mellom disse to høydene kan det antas at profilbredden varierer lineært.
De ulike parametrene er vist i figur E.2.
E.2.1.2. B e r e g n i n g s m e t o d e
Strømavtakerprofilens bredde bestemmes ved summen av parametrene definert nedenfor. Dersom det kjøres
med forskjellige strømavtakere på en linje, tas den største bredden i betraktning.
For nedre kontrollpunkt med h = h’u:
b’u(i/a),mec = (bw + epu + S’i/a + qs’i/a + Σj)max
For øvre kontrollpunkt med h = h’u:
b’o(i/a),mec = (bw + epo + S’i/a + qs’i/a + Σj)max
MERKNAD: i/a = på innsiden/utsiden av kurven.
For en mellomhøyde h bestemmes bredden med en interpolasjon:

E.2.1.3. Halve lengden b w av strømavtakerbøylen
Halve lengden bw av strømavtakerbøylen avhenger av typen strømavtaker som benyttes. Strømavtakerprofilen(e)
som skal vurderes, er fastsatt i TSI-en «Lokomotiver og rullende materiell for passasjertransport» for
jernbanesystemet for konvensjonelle tog, punkt 4.2.8.2.9.2.
E.2.1.4. Strømavtakerens krengning e p
Krengningen avhenger hovedsakelig av følgende fenomener:
–

Forskyvning q + w i akselkassene og mellom boggi og vognkasse

–

Størrelsen på kjøretøyets vognkassehelling (avhengig av den spesifikke fleksibiliteten s’0, referanseverdien
for overhøyde D’0 og referanseverdien for manglende overhøyde I’0)

–

Monteringstoleransen θ for strømavtakeren på taket

–

Fleksibiliteten i sideretningen for monteringsutstyret på taket

–

Den aktuelle høyden h’
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Figur E.2
Bestemmelse av bredden på strømavtakerens mekaniske, kinematiske profil i ulike høyder

Forklaring:
Y: Sporets senterlinje
1: Referanseprofil for fri passasje
2: Mekanisk, kinematisk strømavtakerprofil
E.2.1.5. E k s t r a o v e r h e n g
Strømavtakerprofilen har et ekstra overheng. Ved normalsporvidde gjelder følgende formel:

For andre sporvidder gjelder nasjonale regler.
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E.2.1.6. K v a s i s t a t i s k e f f e k t
Ettersom strømavtakeren er montert på taket, spiller den kvasistatiske effekten en viktig rolle for beregningen
av strømavtakerprofilen. Den nevnte effekten beregnes på grunnlag av spesifikk fleksibilitet s0’, referanseverdi
for overhøyde D’0 og referanseverdi for manglende overhøyde I’0:

MERKNAD: Strømavtakere monteres vanligvis på taket av en trekkraftenhet, der referansefleksibiliteten s0’
vanligvis er mindre enn den referansefleksibiliteten som gjelder for frittromsprofilen s0.
E.2.1.7. T o l e r a n s e r
I samsvar med profildefinisjonen bør følgende fenomener tas i betraktning:
–

asymmetrisk belastning,

–

sideforskyvning av sporet mellom to påfølgende vedlikeholdstiltak,

–

overhøydevariasjon mellom to påfølgendevedlikeholdstiltak,

–

svingninger framkalt av ujevnheter i sporet.

Summen av de ovennevnte toleransene uttrykkes ved Σj.
E.2.2.

Bestemmelse av høyden på den mekaniske profilen
Profilhøyden bestemmes på grunnlag av kjøreledningens statiske høyde hcc på det aktuelle lokale stedet. Det
skal tas hensyn til følgende parametrer:
–

Heving fs av kjøreledningen som følge av strømavtakerens kontaktkraft Verdien av fs avhenger av typen
kjøreledning og bestemmes derfor av infrastrukturforvaltningen i samsvar med punkt 4.2.16.

–

Heving av strømavtakerhodet over kontaktpunktet på grunn av strømavtakerhodets vridning og som
følge av slitasje på slepestykket fws + fwa. Den tillatte verdien for fws framgår av TSI-en «Lokomotiver og
rullende materiell for passasjertransport» for jernbanesystemet for konvensjonelle tog, og fwa og avhenger
av kravene til vedlikehold.

Høyden på den mekaniske profilen er gitt ved følgende formel:
heff = hcc + fs + fws + fwa
E.3.

Referanseparametrer
Parametrene for den kinematiske mekaniske strømavtakerprofilen og for bestemmelse av kjøreledningens
maksimale sideavvik er som følger:
l – i samsvar med sporvidden
s0 = 0,225
hc0 = 0,5 m
I0 = 0,066 m og D0 = 0,066 m
h’o = 6,500 m og h’u = 5,000 m

E.4.

Beregning av kjøreledningens maksimale sideavvik
Kjøreledningens maksimale sideavvik beregnes ut fra strømavtakerens totale bevegelse i forhold til sporets
nominelle posisjon og det ledende området (eller arbeidsområdet for strømavtakere uten horn av ledende
materiale), på følgende måte:
dl = bw,c + bw – b’h,mec
bw,c – definert i punkt 4.2.8.2.9.1 og 4.2.8.2.9.2 i TSI-en «Lokomotiver og rullende materiell for
passasjertransport» for jernbanesystemet for konvensjonelle tog.

________
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VEDLEGG F
LØSNINGER FOR FASESKILLE- OG SYSTEMSKILLESEKSJONER
Utforminger av faseskilleseksjoner er beskrevet i EN 50367:2006, vedlegg A.1.3 (lang nøytral seksjon) og vedlegg
A.1.5 (delt nøytral seksjon – strekningsskillene kan erstattes med doble seksjonsskillebrytere) eller i figur F.1 eller F.2.
Figur F.1
Nøytral seksjon med nøytrale seksjonsskillebrytere

I figur F.1 kan de nøytrale seksjonene (d) dannes ved hjelp av nøytrale seksjonsskillebrytere, og målene skal være som
følger:
D≤8m
Dersom et tog stanser inne i faseskillet, sikrer de små lengdene at ingen særlige tiltak er nødvendige for å starte toget
igjen.
Lengden på d skal velges i samsvar med systemspenningen, den minste linjehastigheten og det største
strømavtakerbredden.
Figur F.2
Delt nøytral seksjon

Vilkår:

L´ > D + 2 l 	
L′′ > 80 m

D < 79 m
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Spennet som omfatter tre påfølgende strømavtakere, skal være større enn 80 m (L′′). Den mellomliggende strømavtakeren
kan plasseres hvor som helst innenfor dette spennet. Avhengig av minsteavstanden mellom to tilliggende strømavtakere
i drift skal infrastrukturforvaltningen fastsette togets minste driftshastighet. Ingen elektrisk forbindelse skal kunne
finnes mellom strømavtakere som er i bruk.
______
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Nr. 64/231

VEDLEGG G
EFFEKTFAKTOR
I dette vedlegget omhandles bare induktiv effektfaktor og effektforbruk over hele spenningsområdet fra Umin1 til Umax1
definert i EN 50163.
Tabell G.1 viser et togs totale induktive effektfaktor λ. Ved beregning av λ skal det bare tas hensyn til bærebølgen i
strømavtakerens spenning.
Tabell G.1
Total induktiv effektfaktor λ for et tog
Umiddelbar togeffekt P ved
strømavtakeren

TSI-linjekategori I og II for
høyhastighetstog (b)

TSI-linjekategori III, IV, V, VI, VII og
klassiske linjer

P>2

≥ 0,95

≥ 0,95

0≤P≤2

a

a

MW

For skiftestasjoner og lokomotivstaller skal bærebølgens effektfaktor være ≥ 0,8 (MERKNAD 1) på følgende vilkår:
Toget står parkert med drivstrømmen avslått og alle hjelpesystemer i drift, og den aktive effekten som tas ut, er større
enn 200 kW.
Beregningen av samlet gjennomsnittlig λ for en togreise, medregnet opphold, gjøres ved hjelp av den aktive energien
WP (MWh) og den reaktive energien WQ (MVArh), som fås ved en datamaskinsimulering av en togreise, eller måles
på et faktisk tog.

a For å kontrollere den totale effektfaktoren for et togs hjelpebelastning under utrullingsfasene skal den samlede
gjennomsnittlige λ-verdien (trekkraft- og hjelpesystemer), definert ved simulering og/eller måling, være høyere
enn 0,85 over en reise som omfatter hele ruteplanen (typisk reise mellom to stasjoner medregnet kommersielle
stoppesteder).
b Gjelder for tog i samsvar med TSI-en «Rullende materiell» for jernbanesystemet for høyhastighetstog.

Under gjenvinningen kan den induktive effektfaktoren avta fritt for å holde spenningen innenfor grenseverdiene.
MERKNAD 1:

Høyere effektfaktorer enn 0,8 vil føre til bedre økonomisk ytelse på grunn av et redusert behov for
fast utstyr.

MERKNAD 2:

På linjekategori III til VII kan infrastrukturforvaltningen, for rullende materiell som fantes før
offentliggjøringen av denne TSI-en, fastsette vilkår med hensyn til f.eks. økonomi, drift eller
effektbegrensning for godkjenning av tog med samtrafikkevne, der effektfaktorene ligger under den
verdien som er spesifisert i tabell G.1.
______
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VEDLEGG H

ELEKTRISK BESKYTTELSE UTLØSNING AV HOVEDEFFEKTBRYTER
Tabell H.1
Påvirkning på effektbrytere ved en intern feil i en motorvogn

Strømforsyningssystem

25 000 V - 50 Hz vekselstrøm

Ved intern feil i trekkraftenhetene
Utløsningsrekkefølge for:
Effektbryter for understasjonens
mateledning

Umiddelbar utløsning(a)

Trekkraftenhetens effektbryter

Umiddelbar utløsning

15 000 V - 16,7 Hz vekselstrøm Umiddelbar utløsning(a)

Transformatorens primærside:
Utløsning skal skje trinnvis(b)
Transformatorens sekundærside:
Umiddelbar utløsning

750 V, 1 500 V og 3 000 V
likestrøm

Umiddelbar utløsning

(a)
()
b

Umiddelbar utløsning(a)

Utløsningen av effektbryteren bør skje svært raskt for høye kortslutningsstrømmer. Trekkraftenhetens effektbryter bør så vidt mulig
utløses for å prøve å unngå utløsning av effektbryteren i understasjonen.
Dersom effektbryterens bryterkapasitet tillater det, bør utløsningen skje umiddelbart. Deretter bør trekkraftenhetens effektbryter så
vidt mulig utløses for å prøve å unngå utløsing av effektbryteren i understasjonen.

MERKNAD 1

Nye og moderniserte trekkraftenheter bør utstyres med hurtigeffektbrytere som er i stand til å bryte
den maksimale kortslutningsstrømmen på kortest mulig tid.

MERKNAD 2

Ved høy kortslutningsstrøm betyr umiddelbar utløsning at understasjonens eller togets effektbryter
bør tre i funksjon uten tilsiktet forsinkelse. Dersom førstetrinnsreleet ikke utløses, vil andretrinnsreleet
(reservebeskyttelsesreleet) utløses 300 ms senere. For førstetrinnsreleet, og på det nåværende
utviklingstrinn i teknikken, angis nedenfor varigheten av den høyeste kortslutningsstrømmen sett fra
understasjonens effektbryter:
15 000 V - 16,7 Hz vekselstrøm

-> 100 ms

For 25 000 V-50 Hz vekselstrøm

-> 80 ms

For 750 V, 1 500 V og 3 000 V likestrøm

-> 20 til 60 ms

______
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VEDLEGG I

LISTE OVER REFERANSESTANDARDER
Tabell I.1
Liste over referansestandarder
Indeksnr.

Henvisning

Dokumentnavn

Versjon

Grunnleggende paramet(r)er

1

EN 50119

Jernbaneapplikasjoner
— Faste installasjoner —
Luftlinjer for elektrisk drift

2009

Strømkapasitet, likestrømsystemer,
stillestående tog (4.2.6)
Kjøreledningens høyde (4.2.13.1)
Variasjon i kjøreledningens høyde
(4.2.13.2)
Dynamikk og kvalitet på strømopptaket
(4.2.16)
Systemskilleseksjoner (4.2.20)
Beskyttelsestiltak for
kjøreledningssystemet (4.7.3)

2

EN 50122-1

Jernbaneapplikasjoner —
Faste installasjoner — Del 1:
Beskyttelsesforholdsregler
relatert til elektrisk sikkerhet
og jording

1997

Beskyttelsestiltak for understasjoner og
fordelingsstasjoner (4.7.2)
Beskyttelsestiltak for
kjøreledningssystemet (4.7.3)
Beskyttelsestiltak for returstrømkretsen
(4.7.4)

3

EN 50122-2

Jernbaneapplikasjoner —
Faste installasjoner — Del
2: Beskyttelsesmetoder
mot virkninger av spredestrømmer forårsaket av
likestrøms fremdriftsystemer

1998

Systemskilleseksjoner (4.2.20)

4

EN 50149

Jernbaneapplikasjoner
— Faste installasjoner —
Elektrisk koplingsutstyr —
Kobber og kobbermetaller i
strømforsyninger

2001

Kjøreledningsmateriale (4.2.18)

5

EN 50317

Jernbaneapplikasjoner —
Strømsamlingssystemer
— Krav til og stadfesting
av målinger i det dynamiske
påvirkningsområdet mellom
pantograf og kjøreledning

2002

Dynamikk og kvalitet på strømopptaket
(4.2.16)

6

EN 50318

Jernbaneapplikasjoner —
Strømsamlingssystemer
— Simuleringsstadfesting
i det dynamiske
påvirkningsområdet mellom
pantograf og kjøreledning

2002

Dynamikk og kvalitet på strømopptaket
(4.2.16)
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Indeksnr.

Henvisning

Dokumentnavn

Versjon

Grunnleggende paramet(r)er

7

EN 50367

Jernbaneapplikasjoner —
Strømforsyningssystemer
— Tekniske kriterier for
sammenhengen mellom
pantograf og kjøreledning
(for å få fri adgang)

2006

Strømkapasitet, likestrømsystemer,
stillestående tog (4.2.6)
Gjennomsnittlig kontaktkraft (4.2.15)
Faseskilleseksjoner (4.2.19)

8

EN 50388

Jernbaneapplikasjoner —
Strømforsyning og rullende
materiell — Tekniske kriterier
for koordinering mellom
strømforsyning (understasjon)
og rullende materiell for å
oppnå samtrafikkevne

2005

Parametrer for forsyningssystemets
ytelse (4.2.4)
Samordning av elektrisk beskyttelse
(4.2.8)
Oversvingninger og dynamiske
virkninger for vekselstrømsystemer
(4.2.9)
Faseskilleseksjoner (4.2.19)

9

EN 50163

Jernbaneapplikasjoner
— Matespenninger for
jernbanenettet

2004

Spenning og frekvens (4.2.3)
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Nr. 64/235

VEDLEGG J

ORDLISTE
Definert term

Forkortelse

Definisjon

Kilde/referanse

Kjøreledningssystem

System som fordeler den elektriske energien til
togene som trafikkerer banen, og overfører den
til togene via strømavtakere

Kontaktkraft

Vertikal kraft som strømavtakeren påfører EN 50367:2006
kjøreledningen.

Heving av kjøreledningen

Kjøreledningens oppadgående bevegelse på EN 50119:2009
grunn av kraften som utøves av strømavtakeren

Strømavtaker

Utstyr som er montert på kjøretøyet, og som IEC 60050-811, definisjon
skal hente strøm fra en kjøreledning eller en 811-32-01
strømskinne

Profil

Et
sett
med
regler
som
omfatter
en
referansekontur
med
tilhørende
beregningsregler, som gjør det mulig å
bestemme kjøretøyets ytre mål og det frie
rommet rundt infrastrukturen
MERKNAD:
Avhengig
av
hvilken
beregningsmetode som benyttes, vil profilen
være statisk, kinematisk eller dynamisk.

Sideavvik

Sideveis forskyvning av kjøreledningen i
maksimal sidevind

Planovergang

Skjæringspunkt i samme plan mellom en vei og
ett eller flere jernbanespor

Linjehastighet

Høyeste hastighet, målt i kilometer per time,
som er linje er konstruert for

Vedlikeholdsplan

En rekke dokumenter som fastsetter
prosedyrene for vedlikehold av infrastrukturen,
vedtatt av en infrastrukturforvaltning

Gjennomsnittlig
kontaktkraft

Kontaktkraftens statistiske gjennomsnittsverdi

Gjennomsnittlig
nyttespenning — tog

Spenning som identifiserer det dimensjonerende EN 50388:2005
toget og gjør det mulig å kvantifisere virkningen
på dets ytelse

Gjennomsnittlig
nyttespenning — sone

Spenning som gir en indikasjon på EN 50388:2005
strømforsyningens kvalitet i en geografisk sone
i det tidsrom i ruteplanen da trafikken er størst

Minste
kjøreledningshøyde

Minsteverdien for kjøreledningens høyde i
spennet for å unngå overslag mellom én eller
flere kjøreledninger og kjøretøyer under alle
forhold

Nominell
kjøreledningshøyde

Nominell verdi for kjøreledningens høyde ved EN 50367:2006
et støttepunkt under normale forhold

EN 50367:2006
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Definert term

Forkortelse

Definisjon

17.11.2016

Kilde/referanse

Nominell spenning

Den spenning som kjennetegner et anlegg eller EN 50163:2004
en del av et anlegg

Normal drift

Planlagt ruteplandrift

Kjøreledning

OCL

Ledning som er plassert over (eller ved siden IEC 60050-811-33-02
av) konstruksjonsprofilens øvre grense og
forsyner kjøretøyene med elektrisk energi via
takmontert utstyr til strømopptak

Referansekontur

En kontur knyttet til hver profil som viser
formen på et tverrsnitt og benyttes som grunnlag
for utarbeiding av dimensjoneringsregler for
henholdsvis infrastrukturen og kjøretøyet

Returkrets

Alle ledere som utgjør den planlagte banen EN 50122-1:1997
for tilbakeføring av trekkraftstrømmen og
strømmen under feilsituasjoner.

Statisk kontaktkraft

Den gjennomsnittlige vertikale kraften EN 50367:2006
som strømavtakerhodet utøver opp mot
kjøreledningen ved hjelp av hevemekanismen,
mens strømavtakeren er hevet og kjøretøyet
står stille
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KOMMISJONSBESLUTNING
av 22. november 2011

om kriterier for godkjenning av opplæringssentre som driver opplæring av lokomotivførere, om
kriterier for godkjenning av eksaminatorer for lokomotivførere og om kriterier for organisering
av prøver i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/59/EF
[meddelt under nummer K(2011) 7966]
(2011/765/EU)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

eksaminasjonsmetoder, ferdigheter og pedagogisk
egnethet. Vedkommende myndighet bør for hver person
eller instans som søker om å bli godkjent som eksaminator
for lokomotivførere, kontrollere om personen eller
instansen har tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre
prøver innenfor de respektive kompetanseområdene.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/59/
EF av 23. oktober 2007 om sertifisering av lokomotivførere som
fører lokomotiver og tog på jernbanenettet i Fellesskapet(1),
særlig artikkel 23 nr. 3 bokstav b) og artikkel 25 nr. 5, og

6)

Eksaminatorer for lokomotivførere bør gjennomføre
prøver på en uavhengig og upartisk måte. For dette
formål bør de personene eller instansene som søker om
godkjenning, bevise overfor vedkommende myndighet at
de oppfyller kravene.

7)

Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med
uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 32 i direktiv
2007/59/EF —

ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

4)

5)

For å oppnå et hensiktsmessig og sammenlignbart
kvalitetsnivå med hensyn til opplæring og prøver
for lokomotivførere og lokomotivførerkandidater
med sikte på sertifisering av lokomotivførerne og
lokomotivførerkandidatene i alle medlemsstater er
det nødvendig å innføre felles kriterier på unionsplan
for framgangsmåtene for både godkjenning av
opplæringssentre og godkjenning av eksaminatorer for
lokomotivførere.

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

KAPITTEL 1

Opplæring og prøver bør gjennomføres på en
hensiktsmessig måte og med et rimelig og sammenlignbart
kvalitetsnivå i alle medlemsstater, med sikte på å oppnå
gjensidig godkjenning av prøver.

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Opplæringssentrene bør være kompetente med hensyn
til den opplæringen de gir. Opplæringssentrene skal
særlig ha teknisk kompetanse og driftskompetanse og
kunne organisere opplæringskurs samt ha tilstrekkelig
bemanning og utstyr.

Formål og virkeområde

Det bør fastsettes særlige bestemmelser for
opplæringssentre
som
tilhører
jernbaneforetak
eller infrastrukturforvaltninger som søker om
sikkerhetssertifikater eller sikkerhetsgodkjenninger. For å
redusere den administrative byrden bør en medlemsstat
kunne tilby mulighet til å kombinere godkjenningen
av slike opplæringssentre med prosessen med å tildele
sikkerhetssertifikater eller sikkerhetsgodkjenninger.
Eksaminatorer for lokomotivførere bør være kvalifiserte
og kompetente med hensyn til formålet med de prøvene
som de ønsker å gjennomføre. Krav til en eksaminators
kompetanse bør ta hensyn til aspekter som f.eks.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 314 av 29.11.2011, s. 36, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 131/2012 av 13. juli 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 63 av 8.11.2012, s. 12.
(1) EUT L 315 av 3.12.2007, s. 51.

Artikkel 1
I denne beslutning fastsettes kriteriene for godkjenning av
opplæringssentre som tilbyr yrkesopplæring til lokomotivførere
og lokomotivførerkandidater, kriteriene for godkjenning av
eksaminatorer for lokomotivførere og lokomotivførerkandidater
og kriteriene for organisering av prøver i samsvar med direktiv
2007/59/EF.

Den får anvendelse på

a) opplæringssentre som tilbyr opplæringskurs til
lokomotivførere og lokomotivførerkandidater, for
opplæringsoppgaver spesifisert i artikkel 23 i direktiv
2007/59/EF,

b) eksaminatororer for lokomotivførere som har tillatelse til
å kontrollere kompetansen til lokomotivførerkandidater
eller lokomotivførere som skal sertifiseres i samsvar med
artikkel 25 i direktiv 2007/59/EF.
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Artikkel 2
Definisjoner
I denne beslutning menes med:

a) «søker» en instans, eller en enkeltperson som har
etablert et selskap, som søker om godkjenning til å tilby
opplæringskurs i forbindelse med opplæringsoppgavene
nevnt i artikkel 23 nr. 5 og 6 i direktiv 2007/59/EF,
herunder en enkeltperson som søker om å bli godkjent som
eksaminator i henhold til artikkel 25 nr. 1 og 2 i direktiv
2007/59/EF,

b) «instruktør» en person med relevante ferdigheter og
relevant kompetanse til å planlegge, organisere og
gjennomføre opplæringskurs,

skal anvende de samme reglene for personer som er ansatt i
selskapet som eier opplæringssenteret, som for andre personer.
Medlemsstatene skal sørge for å iverksette tiltak som sikrer at
dette prinsippet overholdes.

Artikkel 4
Kompetansekrav
1. En søker skal demonstrere tekniske kompetanse og
kompetanse om driften samt evne til å organisere opplæringskurs
som passer til opplæringsoppgavene. Søkeren skal være
tilstrekkelig bemannet og utstyrt og drive virksomheten i et
miljø som egner seg til opplæring med sikte på å forberede
lokomotivførere til prøver for å oppnå eller vedlikeholde
førerbevis og sertifikater i samsvar med direktiv 2007/59/EF.

2.
c) «eksaminator» en person med relevante ferdigheter og
relevant kompetanse som er godkjent til å gjennomføre og
bedømme prøver i henhold til direktiv 2007/59/EF,

d) «prøve» en prosess for å kontrollere en lokomotivførers
eller en lokomotivførerkandidats kompetanse i samsvar
med direktiv 2007/59/EF på én eller flere måter, f.eks.
skriftlig, muntlig eller praktisk,

e) «prøvesenter» en instans som er etablert for å tilby prøver
til lokomotivførere i samsvar med artikkel 25 i direktiv
2007/59/EF,

f) «godkjenning» en formell erklæring om den
kompetansen en person eller instans har til å gjennomføre
opplæringsoppgaver eller prøver, utstedt av en myndighet
som medlemsstaten har utpekt for dette formål,

g) «vedkommende myndighet» den vedkommende myndighet
som er definert i artikkel 3 i direktiv 2007/59/EF, eller
et annet organ som medlemsstaten har utpekt, eller som
vedkommende myndighet har gitt i oppgave å godkjenne
opplæringssentre og sensorer gjennom delegering.

KAPITTEL 2
OPPLÆRINGSSENTRE
Artikkel 3
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Søkerne skal særlig

a) ha en effektiv ledelsesstruktur, for å sikre at lærere
og instruktører har tilstrekkelige kvalifikasjoner og
tilstrekkelig erfaring i samsvar med kravene fastsatt i
direktiv 2007/59/EF,

b) ha nødvendig personale, anlegg, utstyr og lokaler for den
opplæringen som tilbys, og forventet antall elever,

c) sikre at praktisk opplæring gis av lærere og instruktører
som har både et gyldig lokomotivførerbevis og et gyldig
sertifikat som omfatter emnet det undervises i, eller
en lignende type linje/rullende materiell, og som har
yrkespraksis som lokomotivfører av minst tre års varighet.
Dersom instruktøren ikke har et gyldig sertifikat for
relevante infrastruktur eller rullende materiell, skal en fører
som har sertifikat for nevnte infrastruktur eller rullende
materiell, være til stede under opplæringen, i samsvar med
artikkel 4 nr. 2 bokstav e) i direktiv 2007/59/EF,

d) angi metodikken de vil bruke for å sikre innholdet,
opplæringskursenes
organisering
og
varighet,
opplæringsplanene og kompetanseordningene,

e) ha til rådighet systemer for registrering av
opplæringsaktiviteter, herunder opplysninger om deltakere,
instruktører, antall kurs og formålet med dem,

Uavhengighet og upartiskhet
Opplæringssentre skal gi opplæringskurs på en upartisk måte
for alle deltakere.

Særlig dersom et opplæringssenter tilbyr opplæring til personer
som er ansatt i selskapet som eier opplæringssenteret, i tillegg
til andre personer, skal opplæringen gjennomføres uavhengig
av interessene til selskapet som eier opplæringssenteret, og
skal være upartisk overfor alle deltakere. Opplæringssentre

f) ha et etablert kvalitetsstyringssystem eller tilsvarende
framgangsmåter for å overvåke samsvar med og egnethet av
systemene og framgangsmåtene, for å sikre at opplæringen
som gis, oppfyller kravene fastsatt i direktiv 2007/59/EF,

g) sørge for kompetansestyring, løpende opplæring og tiltak
for å holde instruktørenes yrkesferdigheter à jour,
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h) demonstrere framgangsmåter for å holde opplæringsmetoder,
-verktøy og -utstyr à jour, herunder opplæringslitteratur,
opplæringsprogramvare og dokumenter skaffet til veie
av infrastrukturforvaltningen, som f.eks. regelbøker om
driftsregler, signaler eller sikkerhetssystemer.

3. En medlemsstat kan innføre tilleggskrav til opplæringen
knyttet til infrastrukturen på dens eget territorium.

4. Søkere som ønsker å gi opplæring i særskilt kommunikasjon og terminologi for jernbanedrift og sikkerhetsrutiner,
skal sende sin søknad til vedkommende myndighet i den
medlemsstaten der infrastrukturen som kommunikasjonen og
terminologien omhandler, befinner seg.
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KAPITTEL 3
EKSAMINATORER
Artikkel 7
Uavhengighet og upartiskhet
Søkere skal bekrefte at de vil gjennomføre prøvene på en
upartisk måte uten forskjellsbehandling, fri for alle former
for press og påvirkning som kan påvirke bedømmingen av
prøveresultatene og måten prøvene gjennomføres på.

For dette formål skal vedkommende myndighet utarbeide en
erklæring som inngår i et søknadsskjema som søkeren skal
undertegne.

Artikkel 5
Opplæringssentre som tilhører et jernbaneforetak eller en
infrastrukturforvaltning
1. En medlemsstat kan tillate at en søker som tilhører
et jernbaneforetak eller en infrastrukturforvaltning, som
utelukkende gir opplæring til ansatte i det selskapet søkeren
tilhører, og som oppfyller alle kravene fastsatt i artikkel
4 i denne beslutning, godkjennes i kombinasjon med
sikkerhetssertifiserings- eller sikkerhetsgodkjenningsprosessen
i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/
EF(2).

Artikkel 8
Kompetansekrav
1. Søkere skal ha kompetanse og erfaring innenfor det
området de ønsker å avholde prøver for.

Den nødvendige erfaringen skal være samlet i løpet av en
yrkespraksis på minst fire år innenfor en periode på høyst fem
år før søknadsdatoen.

2. I så fall kan godkjenningserklæringen vises på relevant
sikkerhetssertifikat eller sikkerhetsgodkjenning.

3. Arbeidsorganisasjon og -ledelse hos søkeren omhandlet i
nr. 1 skal være strukturert på en slik måte at interessekonflikter
unngås.

Artikkel 6
Ny eller nyutstyrt linje og nylig innført rullende materiell
Med hensyn til nye eller nylig utstyrte linjer eller nylig innført
rullende materiell kan en medlemsstat spesifisere vilkår som
et godkjent opplæringssenter kan benytte som grunnlag for å
organisere praktisk opplæring, som avvik fra artikkel 4 nr. 2
bokstav c).

Bruken av dette unntaket skal være strengt begrenset til
det tilfellet der det ennå ikke finnes en instruktør som har et
sertifikat som allerede omfatter den nye eller nylig utstyrte
linjen eller det nye rullende materiellet.

Opplæringen skal oppfylle alle kravene i artikkel 4 nr. 2 bokstav
c) med hensyn til lokomotivførerbeviset og sertifikatet fastsatt
i artikkel 14 og 15 i direktiv 2007/59/EF og med hensyn til den
perioden med yrkespraksis som kreves.
( 2)

EUT L 164 av 30.4.2004, s. 44.

Den nødvendige perioden med yrkeserfaring kan omfatte
perioder med erfaring som leder for lokomotivførere som har
et gyldig lokomotivførerbevis og et tilleggssertifikat, eller
som instruktør i forbindelse med opplæringsoppgaver som er
relevante for den innsendte søknaden.

2. Med hensyn til praktiske prøver om bord på togene skal
søkeren ha både et gyldig lokomotivførerbevis og et gyldig
sertifikat som omfatter temaet for prøven eller en lignende type
linje/rullende materiell. Når instruktøren ikke har et gyldig
sertifikat for den infrastrukturen eller det rullende materiellet
som prøven gjelder, skal en fører som har sertifikat for den
nevnte infrastrukturen eller det nevnte rullende materiellet,
være til stede under opplæringen, i samsvar med artikkel 4 nr.
2 bokstav e) i direktiv 2007/59/EF.

Søkeren skal ha en yrkespraksis på minst fire år som fører,
opparbeidet i en periode på høyst fem år før søknadsdatoen.
Søkerens kunnskap skal være à jour på søknadstidspunktet.

3.

For søkerne gjelder i tillegg følgende minstekriterier:
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a) De skal ha lytte- og talekompetanse på prøvespråket
tilsvarende minst nivå B2 i Det felles europeiske
rammeverket for språk fastsatt av Europarådet(3).

b) De skal ha de ferdigheter og den pedagogiske egnethet
som kreves for å gjennomføre prøver, og skal ha
grundig kunnskap om de relevante prøvemetodene og
prøvedokumentene.

c) De skal vise hvordan de vil holde sin yrkeskompetanse à
jour med hensyn til emnene de avholder prøver i.
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d) I tilfeller der en eksaminator som deltar på prøven,
har gitt opplæring om det emnet prøven gjelder, til
lokomotivføreren eller lokomotivførerkandidaten, skal
en annen eksaminator som ikke har vært involvert i den
forberedende opplæringen, gjennomføre prøvingen.

e) En prøve skal utarbeides med særlig vekt på fortrolig
behandling av de spørsmålene som vil bli stilt under
prøven.

Artikkel 10
Ny eller nyutstyrt linje og nylig innført rullende materiell

d) De skal være kjent med sertifiseringsordningen for
lokomotivførere.

4. En medlemsstat kan fastsette tilleggskrav til eksaminatorer
som gjennomfører prøver knyttet til medlemsstatens egen
infrastruktur.

Med hensyn til nye eller nylig utstyrte linjer eller nylig innført
rullende materiell kan en medlemsstat spesifisere vilkår som
en godkjent eksaminator kan benytte som grunnlag for å
gjennomføre prøver, som unntak fra artikkel 9.

Bruken av dette unntaket skal være strengt begrenset til
det tilfellet der det ennå ikke finnes en instruktør som har et
sertifikat som allerede omfatter den nye eller nylig utstyrte
linjen eller det nye rullende materiellet.

KAPITTEL 4
ORGANISERING AV PRØVER
Artikkel 9
Felles kriterier for organisering av prøver
Prøver som organiseres for å vurdere lokomotivføreres
kompetanse i samsvar med artikkel 25 i direktiv 2007/59/EF,
skal oppfylle følgende kriterier:

Opplæringen skal oppfylle alle kravene i artikkel 4 nr. 2 bokstav
c) med hensyn til lokomotivførerbeviset og sertifikatet fastsatt
i artikkel 14 og 15 i direktiv 2007/59/EF og med hensyn til den
perioden med yrkespraksis som kreves.

KAPITTEL 5
SLUTTBESTEMMELSER

a) For prøver som gjennomføres av to eller flere personer,
skal den personen som leder prøven, være en godkjent
eksaminator i samsvar med bestemmelsene i denne
beslutning.

b) Dersom prøven gjelder den praktiske delen av
lokomotivførernes kompetanse, skal eksaminatoren
inneha lokomotivførerbevis og et tilleggssertifikat som gir
tillatelse til å bruke infrastrukturen og til å føre det rullende
materiellet som er tema for prøven, eller en lignende type
linje/rullende materiell; dersom eksaminatoren ikke har et
gyldig sertifikat for den infrastrukturen eller det rullende
materiellet som prøven gjelder, skal en fører som har
sertifikat for nevnte infrastruktur eller rullende materiell,
være til stede under prøven, i samsvar med artikkel 4 nr. 2
bokstav e) i direktiv 2007/59/EF.

c) Prøvene skal gjennomføres på en åpen måte og vare lenge
nok til å vise med tilstrekkelig dokumenterte bevis at alle
de relevante emnene i vedleggene til direktiv 2007/59/EF
er dekket.
(3)

Common European Framework of Reference for Languages: Learning,
Teaching, Assessment, 2001 (engelsk utgave på Cambridge University Press
– ISBN 0-521-00531-0). Også tilgjengelig på Europarådets nettsted: http://
www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/Common%20European%20
Framework%20hyperlinked.pdf

Artikkel 11
Overgangsperiode
Dersom et jernbaneforetak eller en infrastrukturforvaltning
allerede har valgt eksaminatorer med sikte på å gjennomføre
prøver for sine egne ansatte, i samsvar med nasjonale
bestemmelser og krav som gjaldt før denne beslutning
trådte i kraft, kan en medlemsstat beslutte at nevnte valgte
eksaminatorer får lov til å fortsette å gjennomføre prøver i
samsvar med følgende vilkår:

a) Jernbaneforetaket eller infrastrukturforvaltningen har valgt
eksaminatoren innenfor rammen av et sikkerhetssertifikat
eller en sikkerhetsgodkjenning som er utstedt i samsvar
med direktiv 2004/49/EF, og innenfor de grenser for
virkeområdet som vedkommende myndighet har fastsatt,
og inntil utløpet av dette sikkerhetssertifikatet eller denne
sikkerhetsgodkjenningen.

b) Jernbaneforetaket eller infrastrukturforvaltningen skal
kontrollere at kravene fastsatt i denne beslutning med
hensyn til eksaminatorer som de har valgt, er oppfylt;
dersom en eksaminator ikke oppfyller et krav, skal
jernbaneforetaket eller infrastrukturforvaltningen treffe
egnede tiltak for å sikre at kravene til eksaminatorer blir
oppfylt.
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Artikkel 12
Anvendelse
Denne beslutning får anvendelse fra 15. mai 2012.
For opplæringssentre som allerede tilbyr opplæringstjenester på denne beslutnings anvendelsesdato, får
beslutningen anvendelse fra 1. juli 2013.
Artikkel 13
Adressater
Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Brussel, 22. november 2011.
For Kommisjonen
Siim KALLAS
Visepresident
________________________
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD
av 7. desember 2011

om godkjenning av Kapp Verde i medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF
med omsyn til systema for opplæring og sertifisering av sjøfolk
[meld under nummeret K(2011) 8998]
(2011/821/EU)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

2011 la Kapp Verde fram dei opplysningane
og prova som det vart bede om med omsyn til
gjennomføringa av høvelege og tilstrekkelege
korrigerande tiltak for å rette opp dei fleste manglane
som vart oppdaga under vurderinga av samsvaret.

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske
unionen,
med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/
EF av 19. november 2008 om minstekrav til sjøfolks
opplæringsnivå(1), særleg artikkel 19 nr. 3 første leddet,

6)

Dei resterande manglane gjeld på den eine sida mangel på
eit visst opplæringsutstyr ved den viktigaste institusjonen
for maritim utdanning og opplæring i Kapp Verde, og
på den andre sida noko av kursinnhaldet i samband med
avsnitt A-III/2 i STCW-konvensjonen. Kapp Verde er
difor vorte oppmoda om å gjennomføre fleire korrigerande
tiltak på desse områda. Desse manglane gjev likevel ikkje
grunn til å tvile på at Kapp Verde generelt oppfyller krava
i STCW-konvensjonen med omsyn til opplæring og
sertifisering av sjøfolk.

7)

Resultatet av vurderinga av samsvaret og vurderinga
av opplysningane som Kapp Verde har lagt fram, viser
at Kapp Verde oppfyller dei relevante krava i STCWkonvensjonen og har gjort høvelege tiltak for å hindre
svik med omsyn til sertifikat.

8)

Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar
med fråsegna frå Utvalet for sjøtryggleik og hindring av
ureining frå skip —

med tilvising til oppmodinga frå Kypros av 13. mai 2005, og
ut frå desse synsmåtane:
1)

2)

I samsvar med direktiv 2008/106/EF kan medlemsstatane
ta ei avgjerd om å godkjenne dei sertifikata som tredjestatar
har utferda til sjøfolk, på det vilkåret at Kommisjonen har
godkjent den aktuelle tredjestaten. Desse tredjestatane må
oppfylle alle krava i konvensjonen til Den internasjonale
sjøfartsorganisasjonen (IMO) om normer for opplæring,
sertifikat og vakthald for sjøfolk (1978), i revidert utgåve
av 1995 (STCW-konvensjonen)(2).
Ved brev av 13. mai 2005 og 1. desember 2005 sende Kypros
inn ei oppmoding om godkjenning av Kapp Verde. Som
følgje av denne oppmodinga har Kommisjonen vurdert
systema for opplæring og sertifisering i Kapp Verde med
sikte på å kontrollere om denne staten oppfyller alle krava
i STCW-konvensjonen og om det er gjort tilfredsstillande
tiltak for å hindre svik med omsyn til sertifikat. Denne
vurderinga vart gjord på grunnlag av ein inspeksjon som
sakkunnige frå Det europeiske sjøtryggleiksbyrået utførte
i juni 2006. Under den inspeksjonen vart det oppdaga
visse manglar i opplærings- og sertifiseringssystema.

TEKE DENNE AVGJERDA:
Artikkel 1
For føremåla med artikkel 19 i direktiv 2008/106/EF er Kapp
Verde godkjend med omsyn til systema for opplæring og
sertifisering av sjøfolk.
Artikkel 2

3)

Kommisjonen la fram for medlemsstatane ein rapport om
resultata av vurderinga.

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane.

4)

Ved brev av 2. februar 2009, 8. desember 2009 og
17 september 2010 oppmoda Kommisjonen Kapp Verde
om å leggje fram prov på at dei manglane som vart
oppdaga, er vortne retta opp.

Utferda i Brussel, 7. desember 2011.

5)

Ved brev av 23. april 2009, 19. januar 2010, 4 desember
2010, 25. februar 2011, 10. mars 2011 og 25. mai

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 327 av 9.12.2011, s. 67, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 132/2012 av 13. juli 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 63 av 8.11.2012, s. 13.
(1) TEU L 323 av 3.12.2008, s. 33.
(2) Vedteken av Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen.

For Kommisjonen
Siim KALLAS
Visepresident

17.11.2016
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Nr. 64/243

2016/EØS/64/16

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD
av 7. desember 2011

om godkjenning av Bangladesh i medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF med
omsyn til systema for opplæring og sertifisering av sjøfolk
[meld under nummeret K(2011) 8999]
(2011/822/EU)(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

4)

Ved brev av 26. mars 2009, 9. desember 2009 og
28. september 2010 oppmoda Kommisjonen Bangladesh
om å leggje fram prov på at dei manglane som vart
oppdaga, er vortne retta opp.

5)

Ved brev av 29. mars 2009, 21. mai 2009, 12. juli 2009,
4. januar 2010, 27. februar 2011 og 14. mars 2011 la
Bangladesh fram dei opplysningane og prova som det vart
bede om med omsyn til gjennomføringa av høvelege og
tilstrekkelege korrigerande tiltak for å rette opp dei fleste
av dei manglane som vart oppdaga under vurderinga av
samsvaret.

6)

Dei resterande manglane gjeld på den eine sida mangel
på eit visst opplæringsutstyr i ein av institusjonane for
maritim utdanning og opplæring i Bangladesh, og på den
andre sida opplæring innanfor ramma av førebuande kurs
i samband med avsnitt A-II/1 i STCW-konvensjonen.
Bangladesh er difor vorte oppmoda om å gjennomføre
fleire korrigerande tiltak på desse områda. Desse manglane
gjev likevel ikkje grunn til å tvile på at Bangladesh
generelt oppfyller krava i STCW-konvensjonen med
omsyn til opplæring og sertifisering av sjøfolk.

7)

Resultatet av vurderinga av samsvaret og vurderinga
av opplysningane som Bangladesh har lagt fram, viser
at Bangladesh oppfyller dei relevante krava i STCWkonvensjonen og har gjort høvelege tiltak for å hindre
svik med omsyn til sertifikat.

8)

Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar
med fråsegna frå Utvalet for sjøtryggleik og hindring av
ureining frå skip —

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske
unionen,
med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/
EF av 19. november 2008 om minstekrav til sjøfolks
opplæringsnivå(1), særleg artikkel 19 nr. 3 første leddet,
med tilvising til oppmodinga frå Kypros av 26. juli 2007, frå
Italia av 24. desember 2007 og frå Belgia av 25. juni 2008, og
ut frå desse synsmåtane:
1)

I samsvar med direktiv 2008/106/EF kan medlemsstatane
ta ei avgjerd om å godkjenne dei sertifikata som tredjestatar
har utferda til sjøfolk, på det vilkåret at Kommisjonen har
godkjent den aktuelle tredjestaten. Desse tredjestatane må
oppfylle alle krava i konvensjonen til Den internasjonale
sjøfartsorganisasjonen (IMO) om normer for opplæring,
sertifikat og vakthald for sjøfolk (1978), i revidert utgåve
av 1995 (STCW-konvensjonen)(2).

2)

Brev med oppmoding om godkjenning av Bangladesh
er send inn frå Kypros av 26. juli 2007, frå Italia av
24. desember 2007 og frå Belgia av 25. juni 2008. Som
følgje av desse oppmodingane har Kommisjonen vurdert
systema for opplæring og sertifisering i Bangladesh med
sikte på å kontrollere om denne staten oppfyller alle krava
i STCW-konvensjonen og om det er gjort tilfredsstillande
tiltak for å hindre svik med omsyn til sertifikat. Denne
vurderinga vart gjord på grunnlag av ein inspeksjon som
sakkunnige frå Det europeiske sjøtryggleiksbyrået utførte
i februar 2008. Under den inspeksjonen vart det oppdaga
visse manglar i opplærings- og sertifiseringssystema.

TEKE DENNE AVGJERDA:
3)

Kommisjonen la fram for medlemsstatane ein rapport om
resultata av vurderinga.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 327 av 9.12.2011, s. 68, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 132/2012 av 13. juli 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 63 av 8.11.2012, s. 13.
(1) TEU L 323 av 3.12.2008, s. 33.
(2) Vedteken av Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen.

Artikkel 1
For føremåla med artikkel 19 i direktiv 2008/106/EF er
Bangladesh godkjend med omsyn til systema for opplæring og
sertifisering av sjøfolk.
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Artikkel 2
Denne avgjerda er retta til medlemsstatane.
Utferda i Brussel, 7. desember 2011.
For Kommisjonen
Siim KALLAS
Visepresident
____________

17.11.2016

17.11.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 64/245

2016/EØS/64/17

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD
av 9. februar 2012
om godkjenning av Ghana i medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF med
omsyn til systema for opplæring og sertifisering av sjøfolk
[meld under nummeret K(2012) 616]
(2012/75/EU)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —
med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske
unionen,

til gjennomføringa av høvelege og tilstrekkelege
korrigerande tiltak for å rette opp dei fleste av dei manglane
som vart oppdaga under vurderinga av samsvaret.
6)

To manglar står att. Den første gjeld det faktumet at
Ghana ikkje fullt ut sikrar at fartstid i flåten eller på
losbåtar er relevant for dei kvalifikasjonane som krevst
for sertifisering. Den andre gjeld manglar ved opplæring
i og utstyr til brannsløkking ved ein institusjon for
maritim opplæring. Ghana er difor vorte oppmoda om å
gjennomføre fleire korrigerande tiltak på desse områda.
Desse manglane gjev likevel ikkje grunn til å tvile på at
Ghana generelt oppfyller krava i STCW-konvensjonen
med omsyn til opplæring og sertifisering av sjøfolk.

7)

Resultatet av vurderinga av samsvaret og vurderinga av
opplysningane som Ghana har lagt fram, viser at Ghana
oppfyller dei relevante krava i STCW-konvensjonen og
har gjort høvelege tiltak for å hindre svik med omsyn til
sertifikat.

8)

Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar
med fråsegna frå Utvalet for sjøtryggleik og hindring av
ureining frå skip —

med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/
EF av 19. november 2008 om minstekrav til sjøfolks
opplæringsnivå(1), særleg artikkel 19 nr. 3 første leddet,
med tilvising til oppmodinga frå Kypros av 13. mai 2005, og
ut frå desse synsmåtane:
1)

2)

I samsvar med direktiv 2008/106/EF kan medlemsstatane
ta ei avgjerd om å godkjenne dei sertifikata som tredjestatar
har utferda til sjøfolk, på det vilkåret at Kommisjonen har
godkjent den aktuelle tredjestaten. Desse tredjestatane må
oppfylle alle krava i konvensjonen til Den internasjonale
sjøfartsorganisasjonen (IMO) om normer for opplæring,
sertifikat og vakthald for sjøfolk (1978), i revidert utgåve
av 1995 (STCW-konvensjonen)(2).
Kypros sende inn oppmodinga om godkjenning av
Ghana ved brev av 13. mai 2005. Som følgje av denne
oppmodinga har Kommisjonen vurdert systemet for
opplæring og sertifisering i Ghana med sikte på å
kontrollere om denne staten oppfyller alle krava i STCWkonvensjonen og om det er gjort tilfredsstillande tiltak for
å hindre svik med omsyn til sertifikat. Denne vurderinga
vart gjord på grunnlag av ein inspeksjon som sakkunnige
frå Det europeiske sjøtryggleiksbyrået utførte i desember
2009. Under den inspeksjonen vart det oppdaga visse
manglar i opplærings- og sertifiseringssystema.

3)

Kommisjonen la fram for medlemsstatane ein rapport om
resultata av vurderinga.

4)

Ved brev av 20. desember 2010 oppmoda Kommisjonen
Ghana om å leggje fram prov på at dei manglane som vart
oppdaga, er vortne retta opp.

5)

TEKE DENNE AVGJERDA:
Artikkel 1
For føremåla med artikkel 19 i direktiv 2008/106/EF er Ghana
godkjend med omsyn til systema for opplæring og sertifisering
av sjøfolk.
Artikkel 2
Denne avgjerda er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 9. februar 2012.

Ved brev av 21. februar 2011 la Ghana fram dei
opplysningane og prova som det vart bede om med omsyn
__________________

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 38 av 11.2.2012, s. 45, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 132/2012 av 13. juli 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 63 av 8.11.2012, s. 13.
(1) TEU L 323 av 3.12.2008, s. 33.
(2) Vedteken av Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen.

For Kommisjonen
Siim KALLAS
Visepresident
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2016/EØS/64/18

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD
av 9. februar 2012

om godkjenning av Uruguay i medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF med
omsyn til systema for opplæring og sertifisering av sjøfolk
[meld under nummeret K(2012) 619]
(2012/76/EU)(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

med omsyn til gjennomføringa av høvelege og
tilstrekkelege korrigerande tiltak for å rette opp dei fleste
av dei manglane som vart oppdaga under vurderinga av
samsvaret.

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske
unionen,
med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/
EF av 19. november 2008 om minstekrav til sjøfolks
opplæringsnivå(1), særleg artikkel 19 nr. 3 første leddet,

6)

To manglar står att. Den første gjeld det faktumet
at kvalitetsstandardsystemet ikkje omfattar visse
delar av forvaltinga, som til dømes godkjenning av
opplæringsprogram. Den andre mangelen gjeld formatet
til sertifikata. Uruguay er difor vorte oppmoda om å
gjennomføre fleire korrigerande tiltak på desse områda.
Desse manglane gjev likevel ikkje grunn til å tvile på at
Uruguay generelt oppfyller krava i STCW-konvensjonen
med omsyn til opplæring og sertifisering av sjøfolk.

7)

Resultatet av vurderinga av samsvaret og vurderinga
av opplysningane som Uruguay har lagt fram, viser
at Uruguay oppfyller dei relevante krava i STCWkonvensjonen og har gjort høvelege tiltak for å hindre
svik med omsyn til sertifikat.

8)

Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar
med fråsegna frå Utvalet for sjøtryggleik og hindring av
ureining frå skip —

med tilvising til oppmodinga frå Spania av 14. februar 2006, og
ut frå desse synsmåtane:
1)

2)

I samsvar med direktiv 2008/106/EF kan medlemsstatane
ta ei avgjerd om å godkjenne dei sertifikata som tredjestatar
har utferda til sjøfolk, på det vilkåret at Kommisjonen har
godkjent den aktuelle tredjestaten. Desse tredjestatane må
oppfylle alle krava i konvensjonen til Den internasjonale
sjøfartsorganisasjonen (IMO) om normer for opplæring,
sertifikat og vakthald for sjøfolk (1978), i revidert utgåve
av 1995 (STCW-konvensjonen)(2).
Spania sende inn oppmodinga om godkjenning av
Uruguay ved brev av 14. februar 2006. Som følgje av
denne oppmodinga har Kommisjonen vurdert systemet
for opplæring og sertifisering i Uruguay med sikte på å
kontrollere om denne staten oppfyller alle krava i STCWkonvensjonen og om det er gjort tilfredsstillande tiltak for
å hindre svik med omsyn til sertifikat. Denne vurderinga
vart gjord på grunnlag av ein inspeksjon som sakkunnige
frå Det europeiske sjøtryggleiksbyrået utførte i juni 2007.
Under den inspeksjonen vart det oppdaga visse manglar i
opplærings- og sertifiseringssystema.

3)

Kommisjonen la fram for medlemsstatane ein rapport om
resultata av vurderinga.

4)

Ved brev av 16. februar 2009 og 8. desember 2010
oppmoda Kommisjonen Uruguay om å leggje fram prov
på at dei manglane som vart oppdaga, er vortne retta opp.

5)

TEKE DENNE AVGJERDA:
Artikkel 1
For føremåla med artikkel 19 i direktiv 2008/106/EF er
Uruguay godkjend med omsyn til systema for opplæring og
sertifisering av sjøfolk.
Artikkel 2
Denne avgjerda er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 9. februar 2012.

Ved brev av 30. april 2009 og 18. mars 2011 la Uruguay
fram dei opplysningane og prova som det vart bede om
__________________

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 38 av 11.2.2012, s. 46, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 132/2012 av 13. juli 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 63 av 8.11.2012, s. 13.
(1) TEU L 323 av 3.12.2008, s. 33.
(2) Vedteken av Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen.

For Kommisjonen
Siim KALLAS
Visepresident

17.11.2016
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 295/2012

Nr. 64/247

2016/EØS/64/19

av 3. april 2012
om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 om opprettelse av fellesskapslisten over
luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen som ble
opprettet ved rådsforordning (EØF) nr. 3922/1991 av
16. desember 1991 om harmonisering av tekniske krav
og administrative fremgangsmåter i sivil luftfart(3).

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
5)

Flysikkerhetskomiteen har hørt redegjørelser fra EASA
om resultatene av gjennomgangen av revisjonsrapportene
utført av Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart
(heretter kalt «ICAO») innenfor rammen av ICAOs
program for sikkerhetstilsyn (USOAP). Medlemsstatene
ble anmodet om å prioritere inspeksjoner på bakken
av luftfartsselskaper som har fått lisens i stater der
ICAO har påvist betydelige sikkerhetsproblemer, eller
der EASA har konkludert med betydelige mangler
i sikkerhetstilsynsordningen. Uten at dette berører
Kommisjonens rådspørring i henhold til forordning (EF)
nr. 2111/2005, vil dette gjøre det mulig å skaffe ytterligere
opplysninger om sikkerhetsytelsen til luftfartsselskaper
som har fått lisens i nevnte stater.

6)

Flysikkerhetskomiteen har hørt redegjørelser fra EASA
om faglige bistandsprosjekter som er gjennomført i stater
som berøres av forordning (EF) nr. 2111/2005. Komiteen
er blitt underrettet om at det foreligger ytterligere
anmodninger om faglig bistand og samarbeid for å
forbedre luftfartsmyndighetenes administrative og faglige
kapasitet med sikte på å løse saker der internasjonale
standarder ikke er oppfylt. Medlemsstatene ble oppfordret
til å svare på nevnte anmodninger på bilateralt plan og
samordne med Kommisjonen og EASA.

7)

Forordning (EF) nr. 474/2006 bør derfor endres.

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 2111/2005 av 14. desember 2005 om opprettelse av en
fellesskapsliste over luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i
Fellesskapet og om informasjon til lufttransportpassasjerer om
identiteten til utførende luftfartsselskaper, og om oppheving av
artikkel 9 i direktiv 2004/36/EF(1), særlig artikkel 4(2), og

ut fra følgende betraktninger:

1)

Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 474/2006 av 22. mars
2006 ble fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er
underlagt driftsforbud i Unionen, omhandlet i kapittel II i
forordning (EF) nr. 2111/2005, opprettet.

2)

I samsvar med artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF)
nr. 2111/2005 har visse medlemsstater samt Det
europeiske flysikkerhetsbyrå (heretter kalt «EASA»)
oversendt til Kommisjonen opplysninger som er
relevante for ajourføringen av fellesskapslisten.
Relevante opplysninger er også oversendt av tredjestater.
På grunnlag av dette bør fellesskapslisten ajourføres.

3)

Kommisjonen
har
underrettet
alle
berørte
luftfartsselskaper direkte eller, dersom dette ikke var
praktisk mulig, gjennom tilsynsmyndighetene om hvilke
sentrale fakta og årsaker som vil bli lagt til grunn for en
beslutning om å pålegge dem driftsforbud i Unionen eller
endre vilkårene i et driftsforbud for et luftfartsselskap
som er oppført på fellesskapslisten.

4)

Luftfartsselskaper fra Den europeiske union

8)

Kommisjonen har gitt de berørte luftfartsselskapene
mulighet til å gjennomgå dokumentene som er framlagt
av medlemsstatene, framlegge skriftlige merknader
og innen ti virkedager gi en muntlig redegjørelse for

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 98 av 4.4.2012, s. 13, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 135/2012 av 13. juli 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 63 av 8.11.2012, s. 18.
(1) EUT L 344 av 27.12.2005, s. 15.
(2) EUT L 143 av 30.4.2004, s. 76.

(3)

På bakgrunn av resultater fra inspeksjoner på bakken
av luftfartøyer fra visse luftfartsselskaper i Unionen
eller fra standardiseringsinspeksjoner utført av EASA,
samt inspeksjoner og revisjoner foretatt av selskapenes
nasjonale luftfartsmyndigheter på særlige områder,
har visse medlemsstater truffet håndhevingstiltak. De
opplyste Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen
om nevnte tiltak: Tyskland opplyste at flere tyske
luftfartsselskaper er underlagt forsterket tilsyn, herunder
Air Alliance Express og Air Traffic GmbH Dusseldorf,
EFT L 373 av 31.12.1991, s. 4.
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Latvia opplyste at godkjenningssertifikatet til Inversija
ble tilbakekalt 19. januar 2012, Italia opplyste at
godkjenningssertifikatet til ItaliAirlines var tilbakekalt,
og at lufttransportlisensen til Livingston fortsatt er
opphevet, Hellas opplyste at den kommersielle lisensen
til luftfartsselskapet Hellenic Imperial Airways per 28.
februar 2012 ikke lenger var opphevet, men at selskapet
fortsatt er under forsterket tilsyn, og at ytterligere
tilsyn var innført for luftfartsselskapene Sky wings
Airlines og Hermes Airlines, Nederland opplyste at
godkjenningssertifikatet til Solid-air ble tilbakekalt
28. desember 2011 og til Amsterdam Airlines 6. februar
2012, Spania opplyste at godkjenningssertifikatet til
Zorex ble opphevet 7. november 2011, Sverige opplyste
at godkjenningssertifikatet til AirSweden Aviation AB ble
tilbakekalt 10. januar 2012, at godkjenningssertifikatet til
FlygCentrum AB ble tilbakekalt 16. desember 2011, og at
Nova Air fortsatt er under forsterket tilsyn, og Romania
opplyste at godkjenningssertifikatet til Direct Aero
Services ble tilbakekalt 20. mars 2012.
Luftfartsselskaper fra Republikken Albania
9)

Som følge av beslutningen som ble tatt på det forrige
møtet i Flysikkerhetskomiteen i november 2011(4),
rapporterte vedkommende myndigheter i Albania om
framskritt i gjennomføringen av handlingsplanen, men
en viss forsinkelse når det gjelder langsiktige ansettelser
av kvalifiserte inspektører. Albania oppfordres til å
påskynde tiltakene for å øke tilsynsmyndighetens
kapasitet. EASA vil fortsatt overvåke gjennomføringen
av de korrigerende tiltakene og utføre en omfattende
oppfølgingsinspeksjon i oktober 2012 for å bekrefte at
handlingsplanene gjennomføres på en tilfredsstillende
måte. Flysikkerhetskomiteen vil vurdere situasjonen på
nytt avhengig av resultatene av denne inspeksjonen.
Comlux Aruba N.V.

10) Vedkommende myndigheter i Frankrike rapporterte at de
ikke kunne utstede en godkjenning til Comlux Aruba N.V.,
et luftfartsselskap som er sertifisert i Aruba, på grunn av
sikkerhetsmangler som ble påvist under vurderingen av
det tekniske spørreskjemaet framlagt av operatøren med
sikte på å få landingstillatelse i nevnte medlemsstat, og
meddelte sine konklusjoner til medlemsstatene gjennom
SAFA-databasen(5).
11) På bakgrunn av nevnte mangler har Kommisjonen innledet
samtaler med Arubas vedkommende myndigheter og
luftfartsselskapet, uttrykt bekymring for sikkerheten
ved driften av Comlux Aruba N.V. i EU og bedt om
ytterligere opplysninger om de tiltak som vedkommende
myndigheter og luftfartsselskapet har truffet for å utbedre
manglene.
(4)
(5)

Betraktning 14)-25) i forordning (EU) nr. 1197/2011 (EUT L 303 av
22.11.2011, s. 15).
Standardrapport nr. DGAC/F-2011-1879
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12) Vedkommende myndigheter i Aruba og luftfartsselskapet
framla en skriftlig redegjørelse og deltok på et møte
med Kommisjonen, EASA og visse medlemmer i
Flysikkerhetskomiteen 20. februar 2012. Selv om
sikkerhetsmanglene som er påvist av Frankrike, synes
å være utbedret, ble det på grunnlag av opplysningene
som ble framlagt, påvist flere problemer med hensyn til
operatørens hovedforetak. Luftfartsselskapet opplyste
at kontoret i Aruba er begrenset til to sekretærer, og
at hovedkontoret, der den operative kontrollen av
luftfartsoperasjonene og den kontinuerlige luftdyktigheten
utøves, ikke ligger i Aruba. Vedkommende myndigheter
i Aruba opplyste imidlertid at de har foretatt en
gjennomgang av den sivile luftfartslovgivningen for å
sikre at luftfartsselskaper som er sertifisert i Aruba, har
sitt hovedforetak i nevnte stat, og at Comlux Aruba ble
anmodet om å dokumentere at selskapets hovedforetak
ligger i Aruba, senest 1. august 2012.
13) Kommisjonen merket seg dette og vil fortsette å overvåke
de administrative og rettslige tiltak som vedkommende
myndigheter i Aruba treffer for å sikre at luftfartsselskaper
som er sertifisert i Aruba, har sitt hovedforetak i Aruba.
Luftfartsselskaper fra Den demokratiske republikk
Kongo
14) Alle luftfartsselskaper som er sertifisert i Den
demokratiske republikk Kongo, har vært oppført i
vedlegg A siden mars 2006(6). Det har framkommet
opplysninger om at vedkommende myndigheter i Den
demokratiske republikk Kongo har utstedt et nytt sertifikat
til luftfartsselskapet Jet Congo Airways. Vedkommende
myndigheter i Den demokratiske republikk Kongo har
ikke svart på Kommisjonens anmodning om opplysninger
og har ikke framlagt bevis på at sikkerhetstilsynet med
nye luftfartsselskaper fullt ut overholder internasjonale
sikkerhetsstandarder. På grunnlag av de felles kriterier
er derfor vurderingen at dette luftfartsselskapet også bør
oppføres i vedlegg A.
15) Siden forrige møte i Flysikkerhetskomiteen er det
rapportert flere dødsulykker med luftfartsselskaper
sertifisert i Den demokratiske republikk Kongo.
30. januar 2012 havarerte et luftfartøy av typen Antonov
28 med registreringsnummer 9Q-CUN som ble drevet av
TRACEP Congo Aviation, noe som førte til at luftfartøyet
ble totalskadet, og at fire personer omkom. 12. februar
2012 havarerte et luftfartøy av typen Gulfstream IV med
registreringsnummer N25A som ble drevet av Katanga
Express, noe som førte til at luftfartøyet ble totalskadet,
og at seks personer omkom. Vedkommende myndigheter
i Den demokratiske republikk Kongo har imidlertid ikke
svart på Kommisjonens anmodninger om opplysninger
om de foreløpige funnene fra havarietterforskningen.
(6)

Betraktning 60)-64) i forordning (EF) nr. 474/2006 av 22. mars 2006 (EUT
L 84 av 23.3.2006, s. 18).
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Luftfartsselskaper fra Ekvatorial-Guinea
16) Alle luftfartsselskaper som er sertifisert i EkvatorialGuinea, har vært oppført i vedlegg A siden mars
2006(7). Kommisjonen og EASA holdt et samråd
med vedkommende myndigheter i Ekvatorial-Guinea
(DGAC) 22. februar 2012. På møtet presenterte DGAC
de framskritt som så langt var gjort for å avhjelpe
sikkerhetsproblemene som ble påvist i ICAO-revisjonen
som ble gjennomført innenfor rammen av USOAP i 2007.
17) DGAC framla for Kommisjonen bevis på tilbakekalling av
godkjenningssertifikatene til følgende luftfartsselskaper:
GETRA, Guinea Airways, UTAGE, Euroguineana
de Aviacion y Transportes, General Work Aviacion,
Star Equatorial Airlines og EGAMS. Ettersom disse
luftfartsselskapene, som er sertifisert i Ekvatorial-Guinea,
følgelig har innstilt sin virksomhet, bør de fjernes fra
vedlegg A.
18) DGAC framla for Kommisjonen opplysninger som
tyder på at det er blitt utstedt et godkjenningssertifikat
til luftfartsselskapet Punto Azul. Ettersom DGAC ikke
framla bevis på at sikkerhetstilsynet med luftfartsselskapet
er gjennomført i overensstemmelse med internasjonale
sikkerhetsstandarder, anses det imidlertid på grunnlag av
de felles kriterier at det bør oppføres i vedlegg A.
19) Kommisjonen har merket seg framskrittene til DGAC
og oppfordret dem til å fortsette arbeidet med å
opprette et sivilt luftfartstilsyn i overensstemmelse med
internasjonale sikkerhetsstandarder.
Luftfartsselskaper fra Republikken Indonesia
20) Samtalene med vedkommende myndigheter i
Indonesia (DGCA) fortsetter med sikte på å overvåke
DGCAs framskritt i å sikre sikkerhetstilsyn med alle
luftfartsselskaper som er sertifisert i Indonesia, i samsvar
med internasjonale sikkerhetsstandarder. 7. februar 2012
ble det holdt en videokonferanse mellom Kommisjonen,
EASA og DGCA. DGCA bekreftet at de fortsetter å gjøre
framskritt, og opplyste om ytterligere håndhevingstiltak
mot visse luftfartsselskaper under deres tilsyn: Blant
annet har godkjenningssertifikatene til Kartika Airlines,
Mimika Air, Riau Airlines og Survei Udara Penas blitt
opphevet.
21) DGCA opplyste og dokumenterte også at godkjenningssertifikatet til Megantara ble tilbakekalt 13. august 2010.
På grunnlag av de felles kriterier er vurderingen derfor at
dette luftfartsselskapet bør fjernes fra vedlegg A.
( 7)

Betraktning 65)-69) i forordning (EF) nr. 474/2006 av 22. mars 2006 (EUT
L 84 av 23.3.2006, s. 18).
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22) DGCA opplyste videre at nye godkjenningssertifikater
var blitt utstedt til TransNusa Aviation Mandiri 19. august
2011, Enggang Air Service 1. mars 2010, Surya Air
8. april 2011, Ersa Eastern Aviation 9. september 2011
og Matthew Air Nusantara 20. september 2011. Ettersom
DGCA ikke framla bevis på at sikkerhetstilsynet
med luftfartsselskapene ivaretas i overensstemmelse
med internasjonale sikkerhetsstandarder, anses det
imidlertid på grunnlag av de felles kriterier at disse
luftfartsselskapene bør oppføres i vedlegg A.
23) Kommisjonen har merket seg framskrittene til DGCA og
oppfordret dem til å fortsette det solide arbeidet med å
opprette et sivilt luftfartstilsyn i full overensstemmelse
med internasjonale sikkerhetsstandarder, og vil vurdere
saken på nytt før neste møte i Flysikkerhetskomiteen.
Luftfartsselskaper fra Libya
24) På bakgrunn av dødsulykken 13. mai 2010 med et
luftfartøy av typen Airbus A330 som drives av Afriqiyah
Airways, og dokumenterte sikkerhetsmangler påvist
av SAFA-programmet for Afriqiyah Airways(8) og
United Aviation(9), innledet Kommisjonen samtaler med
vedkommende myndigheter i Libya (LCAA) i oktober
2010. Samtalene ble avbrutt av borgerkrigen i Libya.
25) Samtalene ble tatt opp igjen i oktober 2011, og
LCAA opplyste at de hadde opphevet alle libyske
godkjenningssertifikater (AOC-er) og ville gjennomføre
en ny sertifiseringsprosess før opphevingen av
godkjenningssertifikatene ble avsluttet. Under tilsynet som
ble utført i forbindelse med den fornyede sertifiseringen,
avdekket LCAA betydelige sikkerhetsproblemer hos
Afriqiyah Airways, særlig innen pilotopplæring, mangel
på vedlikeholdspersonell og utilstrekkelig utstyr til å
utføre vedlikeholdsoppgaver. Likevel utstedte LCAA et
godkjenningssertifikat til Afriqiyah Airways kort tid etter
tilsynet.
26) Kommisjonen, EASA og flere medlemmer i
Flysikkerhetskomiteen hadde ytterligere samtaler
med LCAA, Afriqiyah Airways, Libyan Airlines og
Global Aviation 22. februar 2012. Foreløpig har LCAA
imidlertid ikke framlagt opplysningene det ble anmodet
om, blant annet listen over luftfartsselskaper som er
sertifisert i Libya, alle tilhørende godkjenningssertifikater
og driftsspesifikasjoner, revisjonsrapportene som ble
utarbeidet før opphevingene ble avsluttet, og bevis
på at påviste avvik i revisjonene har blitt utbedret på
tilfredsstillende måte. I tillegg opplyste de at det hadde
oppstått problemer knyttet til undersøkelsen av Afriqiyah
Airways-ulykken, og at det foreløpig ikke forelå noen
konklusjon.
(8)
(9)

DGAC/F-2010-1761;
CAA-NL-2010-68;
CAA-NL-2010-210;
LBA/D-2010-656;
DGAC/F-2010-850;
ENAC-IT-2010-400;
DGAC/F-2010-2060; DGAC/F-2010-1571; DGAC/F-2010-498
LBA/D-2010-1258; DGAC/F-2010-841
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27) Libyas transportminister, LCAA, Afriqiyah Airways og
Libyan Airlines gav presentasjoner for Flysikkerhetskomiteen 20. mars 2012. Ministeren vedgikk at Libyas
flysikkerhetssystem ikke er i samsvar med ICAOstandardene. Han framla planer for å utbedre situasjonen
med et treårig program med bistand fra eksterne
flysikkerhetseksperter.

28) På møtet i Flysikkerhetskomiteen bekreftet ministeren,
og LCAA bekreftet skriftlig 22. mars 2012, at
libyske luftfartsselskaper på grunn av de påviste
sikkerhetsmanglene ikke vil få tillatelse til å fly i Den
europeiske union, Norge, Island og Sveits før tidligst
22. november 2012, og at deres godkjenningssertifikater
vil bli endret slik at disse begrensningene framgår. Han
opplyste videre at en komité var blitt opprettet for å drive
gjenoppbyggingen av det libyske flysikkerhetssystemet.
Han opplyste at LCAA ville samarbeide tett
med Kommisjonen og framlegge regelmessige
framdriftsrapporter.

29) Komiteen merket seg de libyske myndigheters
besluttsomhet og anmodet om at LCAA senest
20. april 2012 framlegger for Kommisjonen en plan
for korrigerende tiltak som omfatter alle utestående
anmodninger om opplysninger, og fastsetter særlige tiltak
og frister for å utbedre mangler i deres tilsynsordning.

30) Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen anerkjente de
betydelige problemene Libya står overfor etter konflikten,
og merket seg ministerens besluttsomhet for å iverksette
en gjenoppbyggingsprosess. Kommisjonen oppfordrer
LCAA til å fortsette den åpne og konstruktive dialogen
med Kommisjonen etter slutten på den nylige konflikten.
Dersom LCAA ikke klarer å innføre begrensningene de
har varslet, vil imidlertid Kommisjonen bli nødt til treffe
umiddelbare beskyttelsestiltak i samsvar med artikkel
5 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 2111/2005.

31) Flysikkerhetssituasjonen i Libya vil bli vurdert på nytt
av Flysikkerhetskomiteen i møtet som er planlagt i
november 2012, der effekten av tiltakene som er truffet
av vedkommende myndigheter i Lybia, vil bli vurdert.

Luftfartsselskaper fra Den islamske republikk
Mauritania

32) Alle luftfartsselskaper som er sertifisert i Mauritania,
har vært oppført i vedlegg A siden mars 2010(10).
(10) Betraktning 43)-51) i forordning (EU) nr. 1071/2010 av 22. november 2010
(EUT L 306 av 23.11.2010, s. 49).
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Vedkommende myndigheter i Mauritania (ANAC)
opplyste at det var blitt utstedt et nytt godkjenningssertifikat til luftfartsselskapet Mauritania Airlines,
uten å dokumentere at sikkerhetstilsynet med
selskapet er i samsvar med gjeldende internasjonale
sikkerhetsstandarder. Godkjenningssertifikatet ble utstedt
8. mai 2011 uten at det ble dokumentert at flere mangler
som ble påvist under den første sertifiseringen av selskapet
(gjennomgang av drifts- og vedlikeholdsrutinene i april
2011 og kontroll på stedet mellom 3. og 5. mai 2011), var
blitt utbedret før et nytt godkjenningssertifikat ble utstedt.
Videre ble godkjenningssertifikatet utstedt uten at det på
forhånd ble kontrollert at operatøren hadde de nødvendige
godkjenninger for kontinuerlig luftdyktighet og
vedlikehold. Det ble heller ikke framlagt dokumentasjon
på at luftfartsselskapet er underlagt kontinuerlig tilsyn
i samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder. På
grunnlag av de felles kriterier er derfor vurderingen at
også dette luftfartsselskapet bør oppføres i vedlegg A.

33) ANAC opplyste også at godkjenningssertifikatet til
Mauritania Airways utløp 15. desember 2010 og ikke
ble fornyet, ettersom selskapet innstilte sin virksomhet.
På grunnlag av de felles kriterier er vurderingen derfor at
dette luftfartsselskapet bør fjernes fra vedlegg A.

34) Mauritania opplyste at det var truffet effektive tiltak for
å oppnå positive endringer i sikkerhetstilsynsordningen,
herunder endringer i lovgivningen om sivil luftfart for
å bringe den i samsvar med vedleggene til Chicagokonvensjonen; dessuten er ANACs ledelse, oppbygning
og bemanning endret. Videre er prosessene for sertifisering
og løpende overvåking av luftfartsselskaper ajourført og
vil tre i kraft i nær framtid.

35) ICAO konstaterte at Mauritania fortsatt ikke har utbedret
alle mangler, men mente at Mauritanias innsats for å
utbedre sikkerhetsmanglene som ble påvist i kontrollen
i 2008, fortjener honnør. Staten har regelmessig framlagt
ajourførte versjoner av sin plan for korrigerende tiltak
og har rapportert om betydelige framskritt. ICAOs
samordnede valideringsbesøk (ICVM) som er planlagt i
mai 2012, blir viktig for å bekrefte framskrittene.

36) Kommisjonen ser med tilfredshet på framskrittene som
vedkommende myndigheter i Mauritania rapporterer
fra utbedringen av manglene som er påvist av ICAO,
og oppfordrer myndighetene til fortsatt innsats i
samarbeid med ICAO. Flysikkerhetskomiteen vil vurdere
situasjonen på nytt avhengig av resultatene av ICAOs
samordnede valideringsbesøk.
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Pakistan International Airways
37) Kommisjonen har fortsatt samtalene med vedkommende
myndigheter i Pakistan (PCAA) og Pakistan International
Airways (PIA), og hadde et møte med dem 20. februar
2012 for å vurdere framskrittene i gjennomføringen av
deres plan for korrigerende tiltak.
38) PCAA rapporterte og framla bevis på at de har forsterket
tilsynet med PIA, truffet lovgivningsmessige tiltak
gjennom å oppheve visse vedlikeholdslisenser og krevd
betydelige endringer i PIAs kvalitetsstyringssystem. De
opplyste om det tilfredsstillende resultatet av ICAOrevisjonen i juni 2011 og framla sine planer om å vedta
nye forskrifter som omfatter EASAs del 145-regler.
39) PIA rapporterte at tiltakene beskrevet i planen over
korrigerende tiltak var gjennomført, bortsett fra grundige
kontroller av fire luftfartøyer som for øyeblikket
gjennomgikk vedlikehold. De bekreftet at et omfattende
opplæringsprogram var iverksatt, og at det vil bli
videreført.
40) EASA opplyste Flysikkerhetskomiteen om at manglene
som ble påvist i SAFA-inspeksjonene av PIAs luftfartøyer,
hadde ført til at framgangsmåten for oppheving av EASAs
del 145-godkjenning av vedlikeholdsorganisasjoner ble
iverksatt 11. november 2011. EASA bemerket at PIAs
plan for korrigerende tiltak tilsynelatende fokuserer på
relevante sikkerhetsproblemer, men at man ikke kan
stole på at PCAA faktisk overvåker resultatene av PIAs
vedlikeholdsstandarder, noe som førte til at EASA 6. mars
2012 ble nødt til å oppheve EASAs del 145-godkjenning.
41) Kommisjonen merket seg framskrittene til PCAA og PIA
i å utbedre påviste sikkerhetsproblemer, men bekreftet
at man vil treffe tiltak for å begrense sikkerhetsrisikoen
dersom det oppstår hendelser som gir grunn til nye
bekymringer. Medlemsstatene vil derfor fortsette å
kontrollere at gjeldende sikkerhetsstandarder faktisk
overholdes, gjennom å prioritere at inspeksjoner på
bakken utføres på luftfartsselskapets luftfartøyer, i
samsvar med kommisjonsforordning (EF) nr. 351/2008 av
16. april 2008 om gjennomføring av europaparlamentsog rådsdirektiv 2004/36/EF når det gjelder prioritering
av inspeksjoner på bakken av luftfartøyer som benytter
lufthavner i Fellesskapet(11).
Luftfartsselskaper fra Republikken Filippinene
42) Alle luftfartsselskaper som er sertifisert i Filippinene,
har vært oppført i vedlegg A siden 31. mars 2010(12).
(11) EUT L 109 av 19.4.2008, s. 7.
(12) Betraktning 74)-87) i forordning (EU) nr. 273/2010 av 30. mars 2010 (EUT
L 84 av 31.3.2010, s. 32).
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Vedkommende myndigheter i Filippinene (CAAP)
opplyste at det er utstedt nye godkjenningssertifikater
til luftfartsselskapene Aero Equipment Aviation Inc,
AirAsia Philippines Certeza Infosys Corp., MidSea Express, Southern Air Flight Services, NorthSky
Air Inc. og Island Helicopter Services. CAAP ga
imidlertid ikke tilstrekkelige svar på Kommisjonens
anmodninger om opplysninger, idet det ikke ble
framlagt godkjenningssertifikater og fullstendige
driftsspesifikasjoner for nevnte luftfartsselskaper.
CAAP dokumenterte heller ikke at sertifiseringen og
det kontinuerlige tilsynet med nevnte luftfartsselskaper
fullt ut er i samsvar med gjeldende internasjonale
sikkerhetsstandarder. På grunnlag av de felles kriterier er
derfor vurderingen at disse luftfartsselskapene også bør
oppføres i vedlegg A.
43) Siden forrige møte i Flysikkerhetskomiteen er det
rapportert om flere dødsulykker der luftfartsselskaper
sertifisert i Filippinene har vært innblandet. Et luftfartøy
av typen Beechcraft 65-80 med registreringsnummer RPC824 som ble drevet av Aviation Technology Innovator,
krasjet inn i Felixberto Serrano Elementary School i
nærheten av Manila 10. desember, noe som førte til at
luftfartøyet ble totalskadet, og at 14 personer omkom.
CAAP svarte ikke på Kommisjonens anmodninger
om foreløpige funn fra ulykkesetterforskningen, men
rapporterte bare at godkjenningssertifikatet var «inaktivt/
tilbakelevert», uten å oppgi tidspunktet eller relevant
dokumentasjon for dette. Et luftfartøy av typen Cessna
172S med registreringsnummer RP-C209 som ble drevet
av Avia Tours, var involvert i en dødsulykke 4. mars
2012, noe som førte til at luftfartøyet ble totalskadet,
og at to personer omkom. Selv om CAAP framla
midlertidige opplysninger om ulykken, var det ikke
mulig å bekrefte gyldigheten av godkjenningssertifikatet,
ettersom den foreløpige ulykkesrapporten viste at
godkjenningssertifikatet er gyldig til 14. august 2012,
mens det i følge CAAP utløp 14. februar 2012.
44) CAAP opplyste at flere operatører har et «inaktivt/
tilbakelevert» godkjenningssertifikat eller har blitt
sertifisert på nytt i henhold til PCAR del 11 for å brukes til
arbeidsflyging. CAAP kunne imidlertid ikke bevise at de
tilsvarende godkjenningssertifikatene var blitt tilbakekalt,
og at operatørene ikke lenger var involvert i kommersiell
lufttransport. På grunnlag av de felles kriterier er derfor
vurderingen at disse operatørene fortsatt bør være oppført
i vedlegg A.
45) I januar 2012 utførte USAs føderale luftfartsmyndighet
(FAA) en ukelang teknisk undersøkelse i Filippinene for
å vurdere CAAPs framskritt i sitt arbeid for å overholde
internasjonale sikkerhetsstandarder. CAAP kunne ikke
framlegge detaljerte opplysninger om resultatet av
denne undersøkelsen. Det er imidlertid ikke konstatert
endringer i FAAs vurdering av Filippinene, som befinner
seg i kategori 2, dvs. overholder ikke internasjonale
sikkerhetsstandarder.

Nr. 64/252

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Luftfartsselskaper fra Den russiske føderasjon
46) Etter møtet i Flysikkerhetskomiteen i november 2011(13),
der vedkommende myndigheter i Den russiske føderasjon
(FATA) framla opplysninger og bevis på at det er
innført begrensninger på deler av eller hele driften til
luftfartsselskapene Aviastar-TU, UTAir-Cargo, Tatarstan
Airlines, Daghestan Airlines, Yakutia og Vim Avia (Vim
Airlines), har Kommisjonen aktivt fortsatt samrådet med
FATA for å følge opp utviklingen.
47) Det ble holdt samrådsmøter i Brussel 19. desember 2011 og
21. februar 2012 mellom FATA og Kommisjonen, EASA
og visse medlemmer i Flysikkerhetskomiteen. FATA
opplyste at de hadde til hensikt å heve begrensningene
som var pålagt deler av flåten til Tatarstan Airlines
(luftfartøy av typen Boeing B737-500, B737-400, B737300, Tupolev 154M og Yakovlev Yak-42), AviastarTU (luftfartøy av typen Tupolev Tu-204) og Yakutia
(luftfartøyer av typen Boeing B757-200, B737-300 og
B737-800), ettersom de var tilfreds med resultatene av
inspeksjonene av disse luftfartsselskapene.
48) FATA framla også bevis på ytterligere håndhevingstiltak.
Blant annet ble godkjenningssertifikatet til Daghestan
Airlines tilbakekalt 19. desember 2011 som følge
av problemer som ble oppdaget i revisjonen av
luftfartsselskapet. FATA opplyste også at de hadde
anmodet UTAir-Cargo om å iverksette ytterligere
korrigerende tiltak før begrensningene for flåten kunne
bli opphevet.
49) For å sikre at FATAs tiltak fører til varige sikkerhetsforbedringer, vil medlemsstatene fortsette å kontrollere
at luftfartsselskaper fra Den russiske føderasjon faktisk
overholder gjeldende sikkerhetsstandarder, gjennom å
prioritere at inspeksjoner på bakken utføres på selskapenes
luftfartøyer i henhold til forordning (EF) nr. 351/2008, og
kan treffe relevante tiltak for å sikre at kravene håndheves.
Kommisjonen vil fortsette å overvåke resultatene.
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opprettet et fungerende sikkerhetsstyringssystem.
Luftfartsselskapet kunne ennå ikke dokumentere at
nevnte investeringer var iverksatt og effektive.

52) FATA opplyste at operatøren ble forventet å gjennomføre
alle korrigerende tiltak og utbedringstiltak innen 1. april
2012. FATA opplyste at man deretter vil utføre en
inspeksjon av luftfartsselskapet for å kontrollere om alle
mangler er utbedret på en tilfredsstillende måte, med sikte
på å oppheve gjeldende begrensninger. FATA samtykket
i å framlegge for Kommisjonen framdriftsrapportene om
luftfartsselskapets gjennomføring av korrigerende tiltak
og resultatene av den etterfølgende inspeksjonen.

53) På bakgrunn av ovennevnte og idet det tas hensyn til
håndhevingstiltak som er truffet av FATA, synes det å
være for tidlig å vurdere situasjonen til luftfartsselskapet
på nytt. Kommisjonen vil undersøke situasjonen til
Vim Avia i et framtidig møte i Flysikkerhetskomiteen
på grunnlag av rapportene framlagt av FATA og deres
beslutning om å videreføre de gjeldende begrensningene.

Luftfartsselskaper fra Republikken Venezuela

Conviasa

54) Det foreligger bevis på flere alvorlige sikkerhetsmangler
hos luftfartsselskapet Conviasa, som er sertifisert i
Venezuela. Manglene er påvist ved inspeksjoner på bakken
som vedkommende myndigheter i Spania har utført
innenfor rammen av SAFA-programmet(14). Conviasa
har vist manglende evne til å utbedre sikkerhetsmanglene.
Conviasa ga ikke tilstrekkelige svar i tide på alle
manglene som de spanske luftfartsmyndigheter gjorde
dem oppmerksom på. De gjentatte tilfellene av manglende
overholdelse tyder på systematiske sikkerhetsmangler på
området drift og vedlikehold.

Vim Avia
50) FATA bekreftet at VIM AVIA fortsatt er underlagt
driftsbegrensninger som utelukker flyginger til EU
(landinger og overflyginger) for hele flåten (åtte
luftfartøyer av typen Boeing B757-200) i påvente av full
gjennomføring av en plan for korrigerende tiltak.
51) Ved ovennevnte møte 21. februar 2012 presenterte Vim
Avia investeringer i sikkerhet, særlig innen opplæring,
men selskapet kunne ikke dokumentere at det hadde
(13) Betraktning 36)-25) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr.
1197/2011 av 21. november 2011 (EUT L 303 av 22.11.2011, s. 19).

55) Conviasa har vært involvert i flere ulykker, herunder
to dødsulykker der den ene involverte et luftfartøy
av typen ATR42 med registreringsnummer YV-1010
13. september 2010 og den andre et luftfartøy av typen
Boeing B737-200 med registreringsnummer YV-102T
30. august 2008. Vedkommende myndigheter i Venezuela
har ikke formidlet resultatene av etterforskningen av
ulykkene til Kommisjonen, og Kommisjonen har heller
ikke kjennskap til noen anbefalinger for å unngå flere
ulykker.
(14) Rapport nr. AESA-E-2011-234, -326, -412, -553, -663, -715, -832, -895 og
AESA-E-2012-1.
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56) På bakgrunn av ovennevnte mangler innledet
Kommisjonen samtaler med vedkommende myndigheter
i Venezuela i august 2011, der den uttrykte alvorlig
bekymring for sikkerheten ved driften av Conviasa
og ba om ytterligere opplysninger om de tiltak som
vedkommende myndigheter og luftfartsselskapet har
truffet for å utbedre manglene.
57) Myndighetene har ikke gitt tilstrekkelige svar i tide
på Kommisjonens forespørsler om sikkerhetstilsyn
med Conviasa, ettersom de opplysninger det ble
anmodet om, særlig opplysninger om framdriften
i
ulykkesetterforskningen,
anbefalinger
fra
etterforskningen, tiltak som er truffet for å utbedre
mulige årsaker til ulykkene, og luftfartsselskapets
driftsspesifikasjoner, krav og begrensninger knyttet til
godkjenningssertifikatet, ikke har blitt framlagt.
58) Conviasa og vedkommende myndigheter i Venezuela gav
en presentasjon for Flysikkerhetskomiteen 21. mars 2012.
Luftfartsselskapet oppgav at det hadde truffet tiltak for å
styrke interne kontroller, opplæring og gjennomføring av
et sikkerhetsstyringssystem, og at flere tiltak vurderes i
den kommende tiden. Vedkommende myndigheter hevdet
at alle mangler som var påvist i inspeksjoner på bakken,
var blitt håndtert. Komiteen merket seg at det pågikk
et betydelig samarbeid mellom luftfartsselskapet og
vedkommende myndigheter i Spania. Luftfartsselskapet
kunne imidlertid ikke forklare hvorfor det gjentatte
ganger er påvist mangler i etterfølgende inspeksjoner.
Luftfartsselskapet kunne ikke opplyse om årsakene til
ovennevnte dødsulykker og de tiltak som er truffet for å
unngå at det skjer igjen. Luftfartsselskapet kunne heller
ikke framlegge grunnleggende opplysninger om dets
flåte eller driftsspesifikasjoner, krav og begrensninger i
tilknytning til dets godkjenningssertifikat.
59) I lys av ovenstående og på grunnlag av de felles kriterier
er vurderingen at Conviasa ikke oppfyller gjeldende
sikkerhetsstandarder og derfor bør oppføres i vedlegg A.
Línea Turística Aerotuy
60) Det foreligger bevis på sikkerhetsmangler hos
luftfartsselskapet Línea Turística Aerotuy, som
er sertifisert i Venezuela. Manglene er påvist ved
inspeksjoner på bakken som Frankrike har utført innenfor
rammen av SAFA-programmet(15).
61) Línea Turística Aerotuy har vært involvert i flere ulykker,
herunder en dødsulykke 17. april 2009 med et luftfartøy
av typen Cessna 208B med registreringsnummer
YV-1181.
(15) Rapport nr. DGAC/F-2011-663, -972, -1159, -2385, -2636.
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62) På bakgrunn av ovennevnte mangler innledet
Kommisjonen samråd med vedkommende myndigheter
i Venezuela i august 2011, der den uttrykte alvorlig
bekymring for sikkerheten ved driften av Línea Turística
Aerotuy og ba om ytterligere opplysninger om de tiltak
som vedkommende myndigheter og luftfartsselskapet har
truffet for å utbedre manglene. Myndighetene har ikke
gitt tilstrekkelige svar i tide.

63) Línea Turística Aerotuy og vedkommende myndigheter i
Venezuela ga en presentasjon for Flysikkerhetskomiteen
21. mars 2012, ledsaget av skriftlig dokumentasjon.
Luftfartsselskapet framla sitt godkjenningssertifikat
sammen
med
fullstendige
driftsspesifikasjoner.
Luftfartsselskapet oppgav at det hadde truffet tiltak for
å utbedre manglene som ble påvist under inspeksjonene
på bakken, og at vedkommende myndigheter i Frankrike
var tilfreds med utbedringene, og framla bevis på dette.
Luftfartsselskapet framla opplysningene det var anmodet
om, for den ovennevnte dødsulykken, og vedkommende
myndigheter framla ulykkesrapporten sammen med
tilhørende konklusjoner og anbefalinger. Vedkommende
myndigheter i Venezuela opplyste også at det var tatt hensyn
til anbefalingene fra ulykkesundersøkelsesrapporten og
resultatene av inspeksjoner på bakken i forbindelse med
tilsynet med luftfartsselskapet.

64) Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen merket seg
luftfartsselskapets respons og åpenhet i håndteringen
av de påviste sikkerhetsmanglene. Medlemsstatene vil
imidlertid fortsette å kontrollere at luftfartsselskapet
faktisk overholder gjeldende sikkerhetsstandarder,
gjennom å prioritere at inspeksjoner på bakken utføres
på selskapets luftfartøyer i samsvar med forordning (EF)
nr. 351/2008, og kan treffe relevante tiltak for å sikre at
kravene håndheves.

Estelar Latinoamérica

65) Det foreligger bevis på sikkerhetsmangler hos
luftfartsselskapet Estelar Latinoamérica, som er sertifisert
i Venezuela. Manglene er påvist ved inspeksjoner på
bakken som Frankrike har utført innenfor rammen av
SAFA-programmet(16).

66) På bakgrunn av nevnte mangler innledet Kommisjonen
samtaler med vedkommende myndigheter i Venezuela
i august 2011, der den uttrykte alvorlig bekymring for
sikkerheten ved driften av Estelar Latinoamerica og ba om
ytterligere opplysninger om de tiltak som vedkommende
myndigheter og luftfartsselskapet har truffet for å utbedre
manglene. Myndighetene har ikke gitt tilstrekkelige svar
i tide.
(16) Rapport nr. DGAC/F-2011-632, -990, -1636, -1863, -2332.
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67) Estelar Latinoamerica og vedkommende myndigheter i
Venezuela ga en presentasjon for Flysikkerhetskomiteen
21. mars 2012, ledsaget av skriftlig dokumentasjon.
Luftfartsselskapet framla sitt godkjenningssertifikat
sammen
med
fullstendige
driftsspesifikasjoner.
Luftfartsselskapet oppga at det hadde truffet tiltak for å
utbedre manglene som ble påvist under inspeksjonene
på bakken, og at vedkommende myndigheter i Frankrike
var tilfreds med utbedringene, og framla bevis på dette.
Vedkommende myndigheter påpekte at de garanterer at
resultatene av inspeksjonene på bakken blir tatt hensyn til
i forbindelse med tilsyn med luftfartsselskapet.
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og hos tilsynsmyndighetene for disse luftfartsselskapene.
På grunnlag av de felles kriterier er derfor vurderingen at
disse luftfartsselskapene fortsatt bør være underlagt enten
et driftsforbud (vedlegg A) eller driftsbegrensninger
(vedlegg B).
70) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Flysikkerhetskomiteen —
VEDTATT DENNE FORORDNING:

68) Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen merket seg
luftfartsselskapets respons og åpenhet i håndteringen
av de påviste sikkerhetsmanglene. Medlemsstatene vil
imidlertid fortsette å kontrollere at luftfartsselskapet
faktisk overholder gjeldende sikkerhetsstandarder,
gjennom å prioritere at inspeksjoner på bakken utføres
på selskapets luftfartøyer i samsvar med forordning (EF)
nr. 351/2008, og kan treffe relevante tiltak for å sikre at
kravene håndheves.

Artikkel 1
I forordning (EF) nr. 474/2006 gjøres følgende endringer:
1. Vedlegg A erstattes med teksten i vedlegg A til denne
forordning.
2. Vedlegg B erstattes med teksten i vedlegg B til denne
forordning.

Generelle betraktninger om øvrige luftfartsselskaper
i vedlegg A og B
69) Kommisjonen har så langt ikke mottatt bevis på
fullstendig gjennomføring av egnede utbedringstiltak
hos de øvrige luftfartsselskapene som er oppført på
fellesskapslisten som ble ajourført 21. november 2011,

Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 3. april 2012.

For Kommisjonen, på vegne av presidenten,
Siim KALLAS
Visepresident
______
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 98 av 4.4.2012, s. 21-35.]
_________________
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1221/2009

17.11.2016
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2016/EØS/64/20

av 25. november 2009
om frivillig deltaking for organisasjonar i ei fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon
(EMAS), og om oppheving av forordning (EF) nr. 761/2001 og kommisjonsvedtak 2001/681/EF og
2006/193/EF(*)
EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET
EUROPEISKE UNIONEN HAR —

FOR

DEN

organisasjonar til å offentleggjere nøyaktige rapportar
om prestasjonane sine når det gjeld miljøutvikling eller
berekraftig utvikling, med ei stadfesting frå uavhengige
organ.

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet, særleg artikkel 175 nr. 1,

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen,
3)

I kommisjonsmeldinga av 30. april 2007 om førebels
revisjon av det sjette fellesskapshandlingsprogrammet
for miljø vert det lagt vekt på at verkemåten til frivillige
ordningar som er utarbeidde for industrien, må betrast, og
at desse ordningane har eit stort potensial, men er enno
ikkje vortne utvikla fullt ut. Kommisjonen vert oppmoda
om å revidere ordningane for å fremje deltakinga i dei, og
for å redusere den administrative byrda som er knytt til
forvaltinga av dei.

4)

I kommisjonsmeldinga av 16. juli 2008 om berekraftig
forbruk og produksjon og om ein berekraftig handlingsplan
for industripolitikk vert det lagt vekt på at EMAS hjelper
organisasjonar med å optimere produksjonsprosessane
deira, redusere miljøverknadene og utnytte ressursane
meir effektivt.

5)

For å fremje ei samanhengande tilnærming mellom
dei rettsaktene som vert utarbeidde på fellesskapsplan
når det gjeld miljøvern, bør Kommisjonen og
medlemsstatane vurdere korleis det kan takast omsyn
til EMAS-registrering ved utarbeidinga av regelverk,
eller korleis slik registrering kan nyttast som eit verktøy
for å gjennomføre regelverket. For å gjere EMAS meir
attraktiv for organisasjonar bør dei òg ta omsyn til EMAS
i innkjøpspolitikken sin, og, der det er føremålstenleg, vise
til EMAS eller tilsvarande miljøstyringsordningar som
vilkår for gjennomføring av byggje- og anleggskontraktar
og kontraktar om tenesteyting.

med tilvising til fråsegna frå Det europeiske økonomi- og
sosialutvalet(1),

med tilvising til fråsegna frå Regionutvalet(2),

etter den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 251 i
traktaten(3), og

ut frå desse synsmåtane:

1)

I artikkel 2 i traktaten er det fastsett at Fellesskapet
mellom anna har til oppgåve å fremje ein berekraftig
vekst i heile Fellesskapet.

2)

I europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1600/2002/
EF av 22. juli 2002 om fastsettelse av Fellesskapets
sjette miljøhandlingsprogram(4) er betre samarbeid
og partnarskap med føretak peikt ut som ein strategi
for å oppnå miljømåla. Frivillig forplikting utgjer ein
svært viktig del av dette. I denne samanhengen vert det
rekna som naudsynt å oppmuntre til ei større deltaking
i fellesskapsordninga for miljøstyring og miljørevisjon
(EMAS) og å utvikle initiativ som oppmuntrar

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 342 av 22.12.2009, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 136/2012 av 13. juli 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 63 av 8.11.2012, s. 19.
(1) Fråsegn gjeven 25. februar 2009 (enno ikkje offentleggjord i TEU).
(2) TEU C 120 av 28.5.2009, s. 56.
(3) Europaparlamentsfråsegn av 2. april 2009 (enno ikkje offentleggjord i
TEU), og rådsavgjerd av 26. oktober 2009.
(4) TEF L 242 av 10.9.2002, s. 1.
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6)

7)

8)
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I artikkel 15 i europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 761/2001 av 19. mars 2001 om frivillig deltaking for
organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøstyring og
miljørevisjon (EMAS)(1) er det fastsett at Kommisjonen
skal gå gjennom EMAS-ordninga på nytt på bakgrunn
av røynslene med bruken av ordninga, og om naudsynt
gjere framlegg om føremålstenlege endringar for
Europaparlamentet og Rådet.

Bruken av miljøstyringsordningar, medrekna EMAS slik
det er fastsett i forordning (EF) nr. 761/2001, har synt seg
å vere effektiv for å fremje betre miljøprestasjonar hjå
organisasjonar. Det er likevel behov for å auke talet på
organisasjonar som tek del i ordninga, slik at den samla
verknaden av miljøbetringane vert endå større. Difor bør
røynslene frå gjennomføringa av den nemnde forordninga
nyttast til å betre føresetnadene for at EMAS skal kunne
betre den samla miljøprestasjonen til organisasjonane.

Organisasjonane bør oppmuntrast til å ta del i EMAS
på frivillig grunnlag og vil kunne ha føremoner av slik
deltaking både med omsyn til kontroll frå styresmaktene,
kostnadssparing og offentleg omdømme, på det vilkåret
at dei er i stand til å påvise ei betring av miljøprestasjonen
sin.
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13) Ordninga for å fastsetje om ein organisasjon etterlever
alle gjeldande lovfesta miljøkrav, bør styrkjast for å
gjere EMAS meir truverdig, og framfor alt for å gjere det
mogleg for medlemsstatane å redusere den administrative
byrda for EMAS-registrerte organisasjonar i form av
færre eller enklare reglar.

14) Ved gjennomføringa av EMAS bør arbeidstakarane i
organisasjonen ta aktivt del, ettersom dette vil gjere
arbeidet deira meir tilfredsstillande og auke kunnskapen
deira om miljøspørsmål, noko som òg kan vere nyttig
både i og utanfor arbeidsmiljøet.

15) EMAS-logoen bør vere eit attraktivt verktøy for
organisasjonane med omsyn til kommunikasjon og
marknadsføring, noko som kan auke medvitet om EMAS
blant kjøparar og andre aktørar. Reglane for bruk av
EMAS-logoen bør gjerast enklare ved at det berre vert
nytta éin logo, og eksisterande restriksjonar bør fjernast,
bortsett frå dei som gjeld produkt og emballasje. Det
bør ikkje vere mogleg å forveksle logoen med andre
miljømerke som er påførte produkt.

EMAS bør gjerast tilgjengeleg for alle organisasjonar,
både i og utanfor Fellesskapet, som driv verksemd som har
ein miljøverknad. EMAS bør gje desse organisasjonane
eit middel til å styre denne verknaden og til å betre den
samla miljøprestasjonen sin.

16) Kostnader og gebyr knytte til EMAS-registrering bør vere
rimelege og stå i høve til storleiken på organisasjonen og
omfanget av det arbeidet som skal gjerast av dei rette
organa. Utan at det rører ved reglane for statsstøtte i
traktaten bør det vurderast om små organisasjonar kan få
unntak eller reduksjonar når det gjeld betaling av gebyr.

10) Organisasjonane, særleg små organisasjonar, bør
oppmuntrast til å ta del i EMAS. Deltakinga deira bør
fremjast gjennom å lette tilgangen deira til informasjon,
til eksisterande støttemidlar og til offentlege institusjonar,
og ved å innføre eller fremje tiltak for teknisk støtte.

17) Organisasjonane bør jamleg utarbeide og offentleggjere
miljøfråsegner med opplysningar til ålmenta og andre
partar som det gjeld, om korleis dei etterlever dei
gjeldande lovfesta miljøkrava – og om miljøprestasjonen
sin.

9)

11) Organisasjonar
som
gjennomfører
andre
miljøstyringsordningar, og som ønskjer å byte til EMAS,
bør kunne gjere dette så enkelt som mogleg. Tilknyting til
andre miljøstyringsordningar bør vurderast.

12) Organisasjonar som har område i ein eller fleire
medlemsstatar, bør kunne registrere heile området eller
delar av dei i ei samla registrering.
(1)

TEF L 114 av 24.4.2001, s. 1.

18) For å sikre at informasjonen er relevant og kan
jamførast, bør rapporteringa om miljøprestasjonane til
organisasjonane byggje på allmenne og sektorspesifikke
ytingsindikatorar som legg vekt på dei viktigaste
miljøområda på prosess- og produktnivå, ved hjelp av
føremålstenlege standardverdiar for referansemåling og
klassifiseringar. Dette vil vere til hjelp for organisasjonane
slik at dei kan jamføre eigne miljøprestasjonar både i
ulike rapporteringsperiodar og med miljøprestasjonane til
andre organisasjonar.
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19) Medlemsstatane bør utveksle opplysningar og
samarbeide om å utarbeide referansedokument som m.a.
omfattar beste miljøstyringspraksis og indikatorar for
miljøprestasjon for visse sektorar. Desse dokumenta bør
medverke til at organisasjonane lettare kan konsentrere
seg om dei viktigaste miljøaspekta innanfor ein viss
sektor.
20) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008 av
9. juli 2008 om fastsettelse av kravene til akkreditering og
markedstilsyn for markedsføring av produkter(1) inneheld
føresegner om akkreditering på nasjonalt og europeisk
plan, og utgjer ei overordna ramme for akkreditering. I
denne forordninga bør desse reglane utfyllast i den grad
det er naudsynt, samstundes som det vert teke omsyn til
særtrekka ved EMAS, t.d. behovet for å sikre eit høgt
truverd i høve til aktørane, særleg medlemsstatane,
og meir spesifikke reglar bør fastsetjast der dette er
føremålstenleg. EMAS-føresegnene bør sikre og stadig
auke kompetansen til miljøkontrollørane ved å syte for ei
uavhengig og nøytral akkrediterings- eller lisensordning
og opplæring og eigna tilsyn med verksemda deira, for
såleis å garantere at EMAS-ordninga er open og truverdig
for dei organisasjonane som tek del i ordninga.
21) Når ein medlemsstat vel å ikkje nytte akkreditering for
EMAS, bør artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) nr. 765/2008
nyttast.
22) Medlemsstatane og Kommisjonen bør setje i verk tiltak
for å fremje og støtte ordninga.
23) Utan at det rører ved reglane for statsstøtte i traktaten bør
medlemsstatane innføre stimuleringstiltak for registrerte
organisasjonar, t.d. ved å gje tilgang til finansiering eller
skattemessige føremoner innanfor ramma av ordningar
som støttar miljøprestasjonen innanfor industrien, på
det vilkåret at organisasjonane kan påvise at dette betrar
miljøprestasjonen deira.
24) Medlemsstatane og Kommisjonen bør utarbeide og
gjennomføre særlege tiltak med sikte på at fleire
organisasjonar, særleg små organisasjonar, tek del i
EMAS.
25) For å sikre ein harmonisert bruk av denne forordninga
bør Kommisjonen, på grunnlag av eit prioritetsprogram,
utarbeide sektorvise referansedokument på det området
som er omfatta av denne forordninga.
26) Dersom det er naudsynt, og i lys av dei røynslene som
er gjorde, bør denne forordninga reviderast innan fem år
etter at ho tek til å gjelde.
27) Forordning (EF) nr. 761/2001 vert bytt ut med denne
forordninga, og bør difor opphevast.
( 1)

TEU L 218 av 13.8.2008, s. 30.

17.11.2016

28) Ettersom relevante føresegner i kommisjonsrekommandasjon 2001/680/EF av 7. september 2001 om
retningslinjer for gjennomføring av europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 761/2001 om frivillig deltaking for
organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøstyring og
miljørevisjon (EMAS)(2) og kommisjonsrekommandasjon
2003/532/EF av 10. juli 2003 om retningslinjer for
gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 761/2001 om frivillig deltakelse for organisasjoner
i en fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon
(EMAS) med hensyn til valg og bruk av indikatorer for
miljøprestasjon(3) er tekne inn i denne forordninga, bør
desse rettsaktene ikkje lenger nyttast, ettersom dei vert
avløyste av denne forordninga.
29) Ettersom måla for denne forordninga, som er å skape
ei einsarta, truverdig ordning og unngå innføring av
ulike nasjonale ordningar, ikkje kan nåast i tilstrekkeleg
grad av medlemsstatane og difor på grunn av omfanget
og verknadene av forordninga betre kan nåast på
fellesskapsplan, kan Fellesskapet vedta tiltak i samsvar
med nærleiksprinsippet slik det er fastsett i artikkel 5 i
traktaten. I samsvar med prinsippet om rimeleg samhøve,
slik det er fastsett i den nemnde artikkelen, går ikkje
denne forordninga lenger enn det som er naudsynt for å
nå desse måla.
30) Dei tiltaka som er naudsynte for å gjennomføre denne
forordninga, bør vedtakast 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(4).
31) Kommisjonen bør særleg få fullmakt til å fastsetje
framgangsmåtar for fagfellevurdering av rette organ,
for utarbeiding av sektorvise referansedokument, for
godkjenning av eksisterande miljøstyringsordningar
eller delar av slike som er i samsvar med tilsvarande
krav i denne forordninga, og for endring av vedlegg I–
VIII. Ettersom desse tiltaka er allmenne og har som
føremål å endre ikkje-grunnleggjande føresegner i denne
forordninga, m.a. ved å utfylle henne med nye ikkjegrunnleggjande føresegner, skal dei vedtakast etter den
framgangsmåten med forskriftsutval med kontroll som er
fastsett i artikkel 5a i avgjerd 1999/468/EF.
32) Ettersom det tek ei viss tid før det kjem på plass
rammer som sikrar at denne forordninga verkar på ein
tilfredsstillande måte, bør medlemsstatane få ein frist
på tolv månader etter at denne forordninga tek til å
gjelde, til å endre dei framgangsmåtane som vert nytta
av akkrediteringsorgana og dei rette organa, slik at dei
vert i samsvar med dei tilsvarande føresegnene i denne
forordninga. Innanfor denne fristen på tolv månader bør
akkrediteringsorgan og rette organ framleis kunne nytte
dei framgangsmåtane som er fastsette i medhald av
forordning (EF) nr. 761/2001 —
VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:
(2)
(3)
(4)
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KAPITTEL I

7.

«indirekte miljøaspekt» eit miljøaspekt som kan vere
eit resultat av samspelet mellom ein organisasjon og
tredjemann, og som i rimeleg grad kan påverkast av
organisasjonen,

8.

«miljøverknad» alle endringar av miljøet, anten dei er til
skade eller nytte, som heilt eller delvis er eit resultat av
verksemda, produkta eller tenestene til ein organisasjon,

9.

«miljøgjennomgåing» ein grundig innleiande analyse av
miljøaspekta, miljøverknadene og miljøprestasjonen i
samband med verksemda, produkta og tenestene til ein
organisasjon,

ALLMENNE FØRESEGNER

Artikkel 1
Føremål
Det vert innført ei fellesskapsordning for miljøstyring og
miljørevisjon, heretter kalla «EMAS», som organisasjonar i
eller utanfor Fellesskapet kan ta del i på frivillig grunnlag.
Føremålet med EMAS, som er eit viktig verktøy i
handlingsplanen for berekraftig forbruk og produksjon og for ein
berekraftig industripolitikk, er å fremje ei kontinuerleg betring
av miljøprestasjonen til organisasjonar ved at organisasjonane
innfører og gjennomfører miljøstyringsordningar, ei jamleg,
systematisk og objektiv vurdering av resultatet av desse
ordningane, informasjon om miljøprestasjonar, ein open dialog
med ålmenta og andre partar som det gjeld, og ei aktiv deltaking
i organisasjonane av arbeidstakarane, og med tilstrekkeleg
opplæring.

Artikkel 2
Definisjonar

I denne forordninga tyder:
1.

«miljøpolitikk» dei overordna måla og retningslinjene
til ein organisasjon med omsyn til miljøprestasjonen
hans slik dei formelt er uttrykte av den øvste leiinga i
organisasjonen, medrekna etterleving av alle gjeldande
lovfesta miljøkrav, og dessutan ei plikt til kontinuerleg
betring av miljøprestasjonen. Miljøpolitikken gjev ei
ramme for handling og for fastsetjinga av miljømål og
miljødelmål,

2.

«miljøprestasjon» målbare resultat av måten ein
organisasjon styrer miljøaspekta sine på,

3.

«etterleving av regelverket» full gjennomføring av
gjeldande lovfesta miljøkrav, medrekna vilkår for løyve,

4.

«miljøaspekt» eit element i verksemda, produkta eller
tenestene til ein organisasjon, som har eller kan ha ein
miljøverknad,

5.

«vesentleg miljøaspekt» eit miljøaspekt som har eller kan
ha ein vesentleg miljøverknad,

6.

«direkte miljøaspekt» eit miljøaspekt som er knytt
til verksemda, produkta og tenestene til sjølve
organisasjonen, og som han har direkte styringsmessig
kontroll over,
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10. «miljøprogram» ei utgreiing om dei tiltaka, ansvarsområda
og midla som vert nytta eller planlagde for å nå miljømål
og -delmål, og fristane som er sette for å nå desse
miljømåla og -delmåla,
11. «miljømål» eit overordna miljømessig mål som har
opphav i miljøpolitikken, og som organisasjonen har sett
seg føre å nå, og som skal talfestast dersom det er mogleg,
12. «miljødelmål» eit detaljert krav til prestasjon som har
opphav i miljømåla, skal nyttast på ein organisasjon eller
delar av han, og som må fastsetjast og oppfyllast for å nå
desse måla,
13. «miljøstyringsordning» den delen av den samla
styringsordninga som omfattar organisasjonsstruktur,
planlegging, ansvarsområde, rutinar, framgangsmåtar,
metodar og ressursar som er naudsynte for å utvikle,
gjennomføre, verkeleggjere, gjennomgå og halde ved lag
miljøpolitikken, og forvalte miljøaspekta,
14. «beste miljøstyringspraksis» den mest effektive måten
som organisasjonar innanfor ein relevant sektor kan
gjennomføre miljøstyringsordninga på, og som kan gje
best mogleg miljøprestasjon under visse økonomiske og
tekniske omstende,
15. «vesentleg endring» alle endringar i drifta, strukturen,
forvaltinga, prosessane, verksemda, produkta eller
tenestene til ein organisasjon som har eller kan ha
omfattande verknader på miljøstyringsordninga til ein
organisasjon, på miljøet eller på menneskehelsa,
16. «intern miljørevisjon» ei systematisk, dokumentert,
jamleg og objektiv vurdering av miljøprestasjonen til ein
organisasjon og til styringsordninga og dei prosessane
som er utarbeidde for å verne miljøet,
17. «miljørevisor» ein person eller ei gruppe personar som
tilhøyrer ein organisasjon, eller ein fysisk eller juridisk
person utanfor organisasjonen som handlar på vegner
av denne organisasjonen, som gjer ei vurdering særleg
av den eksisterande miljøstyringsordninga og avgjer om
det er samsvar med miljøpolitikken og -programmet til
organisasjonen, medrekna etterleving av dei gjeldande
lovfesta miljøkrava,
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18. «miljøfråsegn» utførlege opplysningar til ålmenta og til
andre partar som det gjeld, om organisasjonens
a) struktur og verksemd,
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25. «godkjenning» stadfestinga til miljøkontrolløren
som utførte kontrollen, om at opplysningar og data i
miljøfråsegna og den ajourførte miljøfråsegna til ein
organisasjon er pålitelege, truverdige og korrekte, og
oppfyller krava i denne forordninga,

b) miljøpolitikk og miljøstyringsordning,
c) miljøaspekt og miljøverknader,
d) miljøprogram, miljømål og miljødelmål,
e) miljøprestasjon og etterleving av gjeldande lovfesta
miljøkrav slik dei er fastsette i vedlegg IV,
19. «ajourført miljøfråsegn» dei utførlege opplysningane til
ålmenta og andre partar som det gjeld, med ajourføringar
av den miljøfråsegna som sist vart godkjend, berre med
omsyn til miljøprestasjonen til ein organisasjon og
etterlevinga hans av gjeldande lovfesta miljøkrav slik det
er fastsett i vedlegg IV,

26. «tilsynsstyresmakter» dei rette styresmaktene som
er utpeikte av medlemsstatane til å påvise, hindre og
granske brot på dei gjeldande lovfesta miljøkrava, og
der det krevst, gjere tiltak for å kontrollere at krava vert
etterlevde,
27. «indikator for miljøprestasjon» ein spesifikk indikator
som gjer det mogleg å måle miljøprestasjonen til ein
organisasjon,
28. «små organisasjonar»
a) svært små, små og mellomstore føretak slik det er
definert i kommisjonsrekommandasjon 2003/361/EF
av 6. mai 2003 om definisjonen av svært små, små og
mellomstore bedrifter(1), eller

20. «miljøkontrollør»
a) eit samsvarsvurderingsorgan slik det er definert
i forordning (EF) nr. 765/2008, eller ei anna
samanslutning eller gruppe av slike organ, som har
fått akkreditering i samsvar med denne forordninga,
eller

b) lokale styresmakter som har under 10 000
innbyggjarar, eller andre offentlege styresmakter
som har under 250 tilsette og eit årleg budsjett på
høgst 50 millionar euro, eller ein årsbalanse på høgst
43 millionar euro, og som omfattar følgjande:

b) ein fysisk eller juridisk person, eller ei samanslutning
eller gruppe av slike personar, som har fått lisens til å
utføre kontroll og godkjenning i samsvar med denne
forordninga,

i) statlege eller andre offentlege forvaltingar, eller
offentlege rådgjevande organ, på nasjonalt,
regionalt eller lokalt plan,

21. «organisasjon» eit selskap, ei samanslutning, eit firma, eit
føretak, ei styresmakt eller ein institusjon, i eller utanfor
Fellesskapet, eller ein del eller kombinasjon av slike,
anten juridisk person eller ikkje, offentleg eller privat,
som har eigne funksjonar og eiga forvalting,

ii) fysiske eller juridiske personar som utfører
offentlege forvaltingsoppgåver etter nasjonal
lovgjeving, medrekna særskilde oppgåver,
særskild verksemd eller særskilde tenester i
samband med miljøet, og

22. «område» ein viss geografisk stad som vert forvalta og
kontrollert av ein organisasjon, og som vert nytta til
verksemd, produkt og tenester, medrekna all infrastruktur,
alt utstyr og alle materiale; eit «område» er den minste
eininga som kan registrerast,
23. «klynge» ei gruppe av uavhengige organisasjonar som
ligg nær kvarandre geografisk eller er knytte saman
gjennom forretningsverksemd, og som gjennomfører
miljøstyringsordninga i fellesskap,
24. «kontroll» den samsvarsvurderingsprosessen som ein
miljøkontrollør utfører for å vise om miljøgjennomgåinga,
miljøpolitikken og miljøstyringsordninga til ein
organisasjon, og den interne miljørevisjonen hans og
gjennomføringa av denne, oppfyller krava i denne
forordninga,

iii) fysiske eller juridiske personar som har offentleg
ansvar eller offentlege verv, eller som yter
offentlege tenester i samband med miljøet under
tilsyn av eit organ eller ein person som er omfatta
av bokstav b),
29. «samla registrering» ei felles registrering av alle eller
nokre av områda til ein organisasjon som har område i ein
eller fleire medlemsstatar eller i tredjestatar,
30. «akkrediteringsorgan» eit nasjonalt akkrediteringsorgan
som er oppnemnt i medhald av artikkel 4 i forordning
(EF) nr. 765/2008, og som er ansvarleg for akkreditering
av og tilsyn med miljøkontrollørar,
(1)
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31. «lisensutferdingsorgan» eit organ som er oppnemnt
i samsvar med artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF)
nr. 765/2008, og som er ansvarleg for utferding av lisensar
til og for tilsyn med miljøkontrollørar.
KAPITTEL II
REGISTRERING AV ORGANISASJONAR
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2. Organisasjonar kan nytte seg av hjelpa som er
nemnd i artikkel 32, som vert tilboden i medlemsstaten der
organisasjonen søkjer om registrering.
3. Organisasjonar som har ei sertifisert miljøstyringsordning
som er godkjend i samsvar med artikkel 45 nr. 4, skal ikkje vere
nøydde til å utføre dei delane som er vortne godkjende som
jamgode med denne forordninga.

Artikkel 3
Fastsetjing av det rette organet
1. Søknader om registrering frå organisasjonar i ein
medlemsstat skal rettast til eit rett organ i denne medlemsstaten.

4. Organisasjonane skal leggje fram faktiske prov eller
dokumentasjon på at organisasjonen oppfyller alle gjeldande
lovfesta miljøkrav.

2. Ein organisasjon som har område i ein eller fleire
medlemsstatar eller tredjestatar, kan søkje om éi samla
registrering av alle eller nokre av desse områda.

Organisasjonane kan be om opplysningar frå den rette
tilsynsstyresmakta eller -styresmaktene i samsvar med
artikkel 32, eller frå miljøkontrolløren.

Søknader om éi samla registrering skal rettast til eit rett organ i
medlemsstaten der organisasjonen har det hovudkontoret eller
forvaltingssenteret sitt som er utpeikt for føremålet med dette
nummeret.

Organisasjonar utanfor Fellesskapet skal òg vise til dei
lovfesta miljøkrava som gjeld for liknande organisasjonar i
medlemsstatane der dei aktar å sende inn ein søknad.

3. Søknader om registrering frå organisasjonar utanfor
Fellesskapet, medrekna samla registrering som berre gjeld
område som ligg utanfor Fellesskapet, kan rettast til alle rette
organ i desse medlemsstatane som kan registrere organisasjonar
utanfrå Fellesskapet i samsvar med artikkel 11 nr. 1 andre
leddet.

Der det finst sektorvise referansedokument, slik det er nemnt
i artikkel 46, tilgjengelege for den spesifikke sektoren, skal
det visast til det relevante dokumentet ved vurderinga av
miljøprestasjonen til organisasjonen.

Desse organisasjonane skal syte for at miljøkontrolløren som
skal utføre kontrollen og godkjenne miljøstyringsordninga til
organisasjonen, har akkreditering eller lisens i medlemsstaten
der organisasjonen søkjer om registrering.

5. Både den innleiande miljøgjennomgåinga og
miljøstyringsordninga, framgangsmåten for revisjon og
gjennomføringa av denne skal kontrollerast av ein akkreditert
eller autorisert miljøkontrollør, som òg skal godkjenne
miljøfråsegna.

Artikkel 4
Førebuing med sikte på registrering

Artikkel 5

1. Organisasjonar som ønskjer å registrere seg for første
gong, skal

Søknad om registrering

a) utføre ei miljøgjennomgåing av alle miljøaspekta til
organisasjonen i samsvar med dei krava som er fastsette i
vedlegg I og i vedlegg II nr. A.3.1,
b) i lys av resultata frå miljøgjennomgåinga, utarbeide og
gjennomføre ei miljøstyringsordning som omfattar alle
krava som er nemnde i vedlegg II, og som samstundes, der
det er mogleg, tek omsyn til beste miljøstyringspraksis i
den aktuelle sektoren slik det er nemnt i artikkel 46 nr. 1
bokstav a),
c) utføre ein intern revisjon i samsvar med dei krava som er
fastsette i vedlegg II nr. A.5.5 og vedlegg III,
d) utarbeide ei miljøfråsegn, i samsvar med vedlegg IV. Der
det finst sektorvise referansedokument, slik det er nemnt
i artikkel 46, tilgjengelege for den spesifikke sektoren,
skal det takast omsyn til det relevante dokumentet ved
vurderinga av miljøprestasjonen til organisasjonen.

1. Alle organisasjonar som oppfyller dei krava som er
fastsette i artikkel 4, kan søkje om registrering.
2. Søknaden om registrering skal rettast til det rette organet
som er fastsett i samsvar med artikkel 3, og skal innehalde
følgjande:
a) den godkjende miljøfråsegna i elektronisk eller prenta
form,
b) den fråsegna som er nemnd i artikkel 25 nr. 9, underskriven
av den miljøkontrolløren som har godkjent miljøfråsegna,
c) eit utfylt skjema som inneheld minst dei opplysningane
som er fastsette i vedlegg VI,
d) prov på at eventuelle gjeldande gebyr er betalte.
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3. Søknaden skal skrivast på det offisielle språket eller eitt
av dei offisielle språka til medlemsstaten der organisasjonen
søkjer om registrering.

Registrerte organisasjonar kan oppfylle dette kravet ved at dei
på oppmoding gjev tilgang til miljøfråsegna og den ajourførte
miljøfråsegna, eller ved å lage lenkjer til nettstader der desse
fråsegnene er tilgjengelege.

KAPITTEL III

Registrerte organisasjonar skal nytte skjemaet i vedlegg VI til å
opplyse om korleis dei gjev offentleg tilgang.

PLIKTENE TIL REGISTERERTE ORGANISASJONAR

Artikkel 7
Artikkel 6
Fornying av EMAS-registrering
1.

Ein registrert organisasjon skal minst kvart tredje år

a) få kontrollert heile miljøstyringsordninga og revisjonsprogrammet sitt, og gjennomføringa av desse,

Unntak for små organisasjonar
1. Dei rette organa skal, etter oppmoding frå ein liten
organisasjon, utvide tidsrommet som er nemnt i artikkel 6 nr. 1,
frå tre til opptil fire år, eller tidsrommet som er nemnt i artikkel 6
nr. 2, frå eitt til opptil to år, på det vilkåret at miljøkontrolløren
som har kontrollert organisasjonen, kan stadfeste at alle dei
følgjande vilkåra er oppfylte:

b) utarbeide miljøfråsegna i samsvar med dei krava som
er fastsette i vedlegg IV, og få henne godkjend av ein
miljøkontrollør,

a) det ligg ikkje føre nokon vesentleg miljørisiko,

c) sende over den godkjende miljøfråsegna til det rette
organet,

c) det ligg ikkje føre vesentlege lokale miljøproblem som
organisasjonen medverkar til.

d) sende over til det rette organet eit utfylt skjema som inneheld
minst dei opplysningane som er fastsette i vedlegg VI,
e) dersom det er aktuelt, betale eit gebyr til det rette organet
for fornying av registreringa.
2. Utan at det rører ved nr. 1, skal ein registrert organisasjon
i dei mellomliggjande åra
a) i samsvar med revisjonsprogrammet utføre ein intern
revisjon av miljøprestasjonen sin og etterlevinga si av
gjeldande lovfesta miljøkrav i samsvar med vedlegg III,
b) utarbeide ei ajourført miljøfråsegn i samsvar med dei krava
som er fastsette i vedlegg IV, og få henne godkjend av ein
miljøkontrollør,
c) sende over den godkjende, ajourførte miljøfråsegna til det
rette organet,
d) sende over til det rette organet eit utfylt skjema som inneheld
minst dei opplysningane som er fastsette i vedlegg VI,
e) dersom det er aktuelt, betale eit gebyr til det rette organet
for å halde ved lag registreringa.
3. Registrerte organisasjonar skal gjere miljøfråsegna og
den ajourførte miljøfråsegna si offentleg tilgjengeleg innan éin
månad etter registreringa fann stad, og innan éin månad etter at
registreringa vart fornya.

b) organisasjonen har ingen planar om vesentlege endringar
slik det er definert i artikkel 8, og

Organisasjonen kan nytte skjemaet i vedlegg VI til å sende inn
den oppmodinga som er nemnd i første leddet.
2. Det rette organet skal avslå oppmodinga dersom vilkåra
i nr. 1 ikkje er oppfylte. Organet skal gje organisasjonen ei
utførleg grunngjeving for avslaget.
3. Organisasjonar som har fått ei lenging på opptil to år
slik det er nemnt i nr. 1, skal sende over den ikkje-godkjende,
ajourførte miljøfråsegna si til det rette organet kvart år
medan dei har unntak frå plikta til å ha ei godkjend ajourført
miljøfråsegn.
Artikkel 8
Vesentlege endringar
1. Dersom ein registrert organisasjon har planar om å innføre
vesentlege endringar, skal han utføre ei miljøgjennomgåing av
desse endringane, medrekna miljøaspekta og miljøverknadene
deira.
2. Etter ei miljøgjennomgåing av endringane skal
organisasjonen ajourføre den innleiande miljøgjennomgåinga
si og endre miljøpolitikken sin, miljøprogrammet sitt og
miljøstyringsordninga si, og revidere og ajourføre heile
miljøfråsegna si tilsvarande.
3. Alle dokument som er endra og ajourførte i medhald av
nr. 2, skal kontrollerast og godkjennast innan ein frist på seks
månader.
4. Etter godkjenninga skal organisasjonen melde frå
om endringane til det rette organet ved bruk av skjemaet i
vedlegg VI, og gjere endringane offentleg tilgjengelege.
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Artikkel 9
Intern miljørevisjon
1. Ein registrert organisasjon skal innføre eit
revisjonsprogram som sikrar at det i eit tidsrom på høgst tre
år, eller fire år dersom det unntaket som er fastsett i artikkel 7,
vert nytta, vert gjennomført ein intern miljørevisjon av all
verksemd innanfor organisasjonen i samsvar med dei krava
som er fastsette i vedlegg III.
2. Revisjonen skal utførast av miljørevisorar som kvar og
ein eller i fellesskap har den kompetansen som er naudsynt for
å utføre desse oppgåvene, og som er tilstrekkeleg uavhengige
med omsyn til den verksemda som dei skal revidere, til at dei
kan gjere ei objektiv vurdering.
3. Måla for kvar revisjon eller revisjonsperiode, medrekna
kor ofte kvar aktivitet skal reviderast, skal fastsetjast i
miljørevisjonsprogrammet til organisasjonen.
4. Miljørevisorane skal utarbeide ein skriftleg revisjonsrapport ved slutten av kvar revisjon og revisjonsperiode.
5. Miljørevisoren skal melde frå til organisasjonen om
resultata av og konklusjonane frå revisjonen.
6. Etter revisjonsprosessen skal organisasjonen utarbeide og
gjennomføre ein eigna handlingsplan.

4.
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EMAS-logoen skal ikkje nyttast

a) på produkt eller produktemballasje, eller
b) i samband med påstandar som inneheld jamføringar med
anna verksemd eller andre tenester, eller på ein måte som
kan skape forveksling med miljømerke på produkt.
5. All miljøinformasjon som vert offentleggjord av ein
registrert organisasjon, kan vere påført EMAS-logoen, på det
vilkåret at slike opplysningar viser til den nyaste miljøfråsegna
til organisasjonen eller til den ajourførte miljøfråsegna hans
som opplysningane er henta frå, og at ein miljøkontrollør har
godkjent opplysningane for å vere
a) korrekte,
b) dokumenterte og kontrollerbare,
c) relevante og nytta i ein høveleg samanheng,
d) representative for
organisasjonen,

den

samla

miljøprestasjonen

til

e) vanskelege å mistyde, og
f) vesentlege med omsyn til den samla miljøverknaden.
KAPITTEL IV
REGLAR SOM SKAL NYTTAST PÅ RETTE ORGAN
Artikkel 11
Utpeiking av rette organ og rolla deira

7. Organisasjonen skal innføre føremålstenlege ordningar
som sikrar at resultata frå revisjonen vert følgde opp.
Artikkel 10
Bruk av EMAS-logoen
1. Utan at det rører ved artikkel 35 nr. 2 kan EMASlogoen som er fastsett i vedlegg V, nyttast berre av registrerte
organisasjonar, og berre så lenge registreringa deira er gyldig.

Registreringsnummeret til organisasjonen skal alltid vere
påført logoen.

2. EMAS-logoen skal berre nyttast i samsvar med dei
tekniske spesifikasjonane som er fastsette i vedlegg V.

3. Dersom ein organisasjon, i samsvar med artikkel 3 nr. 2,
vel ikkje å ta med alle områda sine i den samla registreringa,
skal han syte for at det i kommunikasjonen med ålmenta og
ved bruken av EMAS-logoen går klart fram kva område som er
omfatta av registreringa.

1. Medlemsstatane skal peike ut rette organ som skal ha
ansvaret for å registrere organisasjonar som høyrer heime i
Fellesskapet, i samsvar med denne forordninga.
Medlemsstatane kan fastsetje at dei rette organa som dei peikar
ut, i samsvar med denne forordninga skal utføre og ha ansvaret
for å registrere organisasjonar frå tredjestatar.
Dei rette organa skal kontrollere at organisasjonar vert førte
inn i registeret, og at registreringa deira vert halden ved lag,
medrekna mellombels og endeleg stryking av organisasjonar
frå registeret.
2.

Det rette organet kan vere nasjonalt, regionalt eller lokalt.

3. Samansetnaden av det rette organet skal sikre at det er
uavhengig og upartisk.
4. Dei rette organa skal ha dei ressursane som er naudsynte,
både i form av økonomiske midlar og personell, for at dei skal
kunne utføre oppgåvene sine på ein tilfredsstillande måte.

Nr. 64/264

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

5. Dei rette organa skal nytte denne forordninga på ein
einsarta måte og skal ta del i jamlege fagfellevurderingar slik
det er fastsett i artikkel 17.
Artikkel 12
Plikter knytte til registreringsprosessen
1. Dei rette organa skal fastsetje framgangsmåtar for
registrering av organisasjonar. Dei skal særleg fastsetje reglar
for å
a) vurdere merknader frå partar som det gjeld, medrekna
akkrediteringsog
lisensutferdingsorgan,
rette
tilsynsstyresmakter og dei representative organa til
organisasjonane, om søkjaren eller om registrerte
organisasjonar,
b) handsame avslag på søknader om registrering, og om
mellombels eller endeleg stryking av organisasjonar frå
registeret, og
c) handsame overprøvingar av og klager mot avgjerdene
deira.
2. Dei rette organa skal opprette og føre eit register over
organisasjonar som er registrerte i medlemsstatane deira,
medrekna opplysningar om korleis det er mogleg å få tilgang
til miljøfråsegna eller den ajourførte miljøfråsegna deira, og
ajourføre registeret kvar månad i tilfelle endringar.
Registeret skal vere offentleg tilgjengeleg på ein nettstad.
3. Dei rette organa skal kvar månad, direkte eller gjennom
dei nasjonale styresmaktene slik det er fastsett av dei
medlemsstatane som det gjeld, melde frå til Kommisjonen om
endringar i det registeret som er nemnt i nr. 2.
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d) det ligg ikkje føre relevante klager frå partar som det gjeld,
eller det er funne ei positiv løysing på klagene,
e) det rette organet, på grunnlag av mottekne prov, er viss på
at organisasjonen oppfyller alle krava i denne forordninga,
og
f) det rette organet har motteke eit eventuelt registreringsgebyr.
3. Det rette organet skal melde frå til organisasjonen om at
han er vorten registrert, og tildele han registreringsnummeret
og EMAS-logoen.
4. Dersom eit rett organ konkluderer med at ein
søkjarorganisasjon ikkje oppfyller dei krava som er fastsette
i nr. 2, skal det avslå søknaden om å registrere denne
organisasjonen og gje han ei utførleg grunngjeving for dette.
5. Dersom eit rett organ mottek ein skriftleg tilsynsrapport
frå akkrediterings- eller lisensutferdingsorganet, og det går
fram av rapporten at verksemda til miljøkontrolløren ikkje
vart utført på ein måte som i tilstrekkeleg grad sikrar at
søkjarorganisasjonen oppfyller krava i denne forordninga, skal
det avslå søknaden om å registrere denne organisasjonen. Det
rette organet skal oppmode organisasjonen om å sende inn ein
ny søknad om registrering.
6. Det rette organet skal rådspørje dei partane som det
gjeld, medrekna organisasjonen, for å skaffe fram den
dokumentasjonen som er naudsynt for å kunne ta ei avgjerd om
å avslå søknaden om registrering av ein organisasjon.
Artikkel 14

Artikkel 13

Fornying av registreringa til ein organisasjon

Registrering av organisasjonar

1. Eit rett organ skal fornye registreringa av organisasjonen
dersom alle dei følgjande vilkåra er oppfylte:

1. Dei rette organa skal vurdere søknader om registrering
av organisasjonar i samsvar med dei framgangsmåtane som er
fastsette for dette føremålet.
2. Når ein organisasjon søkjer om registrering, skal det
rette organet registrere denne organisasjonen og tildele han
eit registreringsnummer dersom alle dei følgjande vilkåra er
oppfylte:
a) det rette organet har motteke ein søknad om registrering
som omfattar alle dei dokumenta som er nemnde i artikkel 5
nr. 2 bokstav a)–d),
b) det rette organet har slått fast at kontroll og godkjenning er
utført i samsvar med artikkel 25, 26 og 27,
c) det rette organet, på grunnlag av mottekne materielle prov,
t.d. ein skriftleg rapport frå den rette tilsynsstyresmakta, er
viss på at det ikkje er påvist brot på dei gjeldande lovfesta
miljøkrava,

a) det rette organet har motteke ei godkjend miljøfråsegn
slik det er nemnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav c), ei godkjend,
ajourført miljøfråsegn slik det er nemnt i artikkel 6 nr. 2
bokstav c) eller ei ikkje-godkjend, ajourført miljøfråsegn
slik det er nemnt i artikkel 7 nr. 3,
b) det rette organet har motteke eit utfylt skjema som inneheld
minst dei opplysningane som er fastsette i vedlegg VI, slik
det er nemnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav d) og artikkel 6 nr. 2
bokstav d),
c) det rette organet har ingen prov på at kontroll og
godkjenning ikkje er utført i samsvar med artikkel 25, 26
og 27,
d) det rette organet har ingen prov på at organisasjonen ikkje
etterlever dei gjeldande lovfesta miljøkrava,
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e) det ligg ikkje føre relevante klager frå partar som det gjeld,
eller det er funne ei positiv løysing på klagene,
f) det rette organet, på grunnlag av mottekne prov, er viss på
at organisasjonen oppfyller alle krava i denne forordninga,
og
g) det rette organet har motteke eit eventuelt gebyr for
fornying av registreringa.
2. Det rette organet skal melde frå til organisasjonen om at
registreringa er vorten fornya.
Artikkel 15
Mellombels eller endeleg stryking av organisasjonar frå
registeret
1. Dersom eit rett organ meiner at ein registrert organisasjon
ikkje oppfyller krava i denne forordninga, skal det gje
organisasjonen høve til å leggje fram synspunkta sine på saka.
Dersom organisasjonen ikkje klarar å gje eit tilfredsstillande
svar, skal han strykast mellombels eller endeleg frå registeret.
2. Dersom eit rett organ mottek ein skriftleg tilsynsrapport
frå akkrediterings- eller lisensutferdingsorganet, og det går
fram av rapporten at verksemda til miljøkontrolløren ikkje
vart utført på ein måte som i tilstrekkeleg grad sikrar at den
registrerte organisasjonen oppfyller krava i denne forordninga,
skal registreringa strykast mellombels.
3. Ein registrert organisasjon skal strykast mellombels eller
endeleg frå registeret, slik det høver, dersom han ikkje har
sendt over noko av det følgjande til det rette organet innan to
månader etter at han vert beden om det:
a) den godkjende miljøfråsegna, ei ajourført miljøfråsegn
eller den underskrivne fråsegna som er nemnd i artikkel 25
nr. 9,
b) eit skjema som inneheld minst dei opplysningane som er
fastsette i vedlegg VI, frå organisasjonen.
4. Dersom eit rett organ får melding i form av ein skriftleg
rapport frå den rette tilsynsstyresmakta om at organisasjonen
ikkje har retta seg etter nokre av dei gjeldande lovfesta
miljøkrava, skal det mellombels eller endeleg stryke tilvisinga
til denne organisasjonen frå registeret, alt etter kva som høver.
5. Dersom eit rett organ avgjer at det vil mellombels eller
endeleg stryke ei registrering, skal det minst ta omsyn til
følgjande:
a) dei miljøverknadene som følgjer av at organisasjonen ikkje
etterlever krava i denne forordninga,
b) evne til å sjå på førehand at organisasjonen ikkje vil
etterleve krava i denne forordninga, eller dei omstenda som
førte til dette,
c) tidlegare tilfelle av at organisasjonen ikkje har etterlevd
krava i denne forordninga, og
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d) dei særlege omstenda som gjeld organisasjonen.
6. Det rette organet skal rådspørje dei partane som det
gjeld, medrekna organisasjonen, for å skaffe fram den
dokumentasjonen som er naudsynt for å kunne ta avgjerda si
om å stryke registreringa av organisasjonen mellombels eller
endeleg frå registeret.
7. Dersom eit rett organ på annan måte enn ved ein skriftleg
tilsynsrapport frå akkrediterings- eller lisensutferdingsorganet,
har motteke dokumentasjon på at verksemda til miljøkontrolløren
ikkje vart utført på ein måte som i tilstrekkeleg grad sikrar at
organisasjonen oppfyller krava i denne forordninga, skal det
rådspørje det akkrediterings- eller lisensutferdingsorganet som
fører tilsyn med miljøkontrolløren.
8.

Det rette organet skal grunngje alle tiltaka som dei gjer.

9. Det rette organet skal syte for at organisasjonen får
relevante opplysningar om samrådet med dei partane som det
gjeld.
10. Den mellombels strykinga av ein organisasjon frå
registeret skal omgjerast dersom det rette organet har motteke
tilfredsstillande opplysningar om at organisasjonen etterlever
krava i denne forordninga.
Artikkel 16
Forum av rette organ
1. Dei rette organa skal skipe eit forum av rette organ frå
alle medlemsstatar, heretter kalla «forum av rette organ», som
skal møtast minst éin gong i året, med ein representant frå
Kommisjonen til stades.
Forumet av rette organ fastset møteføresegnene sine.
2. Rette organ frå kvar medlemsstat skal ta del i forumet
av rette organ. Dersom det finst fleire rette organ i ein
medlemsstat, skal det gjerast eigna tiltak for å sikre at alle desse
får informasjon om verksemda til forumet av rette organ.
3. Forumet av rette organ skal utarbeide retningslinjer
for å sikre einsarta framgangsmåtar for registrering av
organisasjonar i samsvar med denne forordninga, medrekna
fornying av registrering og mellombels og endeleg stryking av
organisasjonar frå registeret, både i og utanfor Fellesskapet.
Forumet av rette organ skal sende over desse retningslinjene
til Kommisjonen, saman med dokument som gjeld
fagfellevurdering.
4. Eit framlegg til retningslinjer om framgangsmåtar for
harmonisering, som er godkjent av forumet av rette organ,
skal leggjast fram av Kommisjonen til vedtaking i samsvar
med framgangsmåten med forskriftsutval med kontroll som er
nemnd i artikkel 49 nr. 3.
Desse dokumenta skal gjerast offentleg tilgjengelege.
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Artikkel 17
Fagfellevurdering av rette organ
1. Forumet av rette organ skal leggje til rette for ei
fagfellevurdering for å vurdere om registreringssystemet til
kvart rett organ er i samsvar med denne forordninga, og for
å utarbeide ein harmonisert strategi for bruken av reglane for
registrering.
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c) at organisasjonen kontinuerleg betrar miljøprestasjonen
sin, og
d) at data og opplysningar i dei følgjande dokumenta er
pålitelege, truverdige og korrekte:
i) miljøfråsegna,
ii) den ajourførte miljøfråsegna,

2. Fagfellevurderinga skal utførast jamleg og minst kvart
fjerde år, og skal innehalde ei vurdering av dei reglane og
framgangsmåtane som er fastsette i artikkel 12, 13 og 15. Alle
rette organ skal ta del i fagfellevurderinga.
3. Kommisjonen skal fastsetje framgangsmåtar for
gjennomføringa av fagfellevurderinga, medrekna høvelege
framgangsmåtar ved klager mot avgjerder som vert tekne som
følgje av fagfellevurderinga.
Dei tiltaka som er utarbeidde for å endre ikkje-grunnleggjande
føresegner i denne forordninga ved å utfylle henne, skal
vedtakast i samsvar med framgangsmåten med forskriftsutval
med kontroll som er nemnd i artikkel 49 nr. 3.
4. Dei framgangsmåtane som er nemnde i nr. 3, skal
fastsetjast før den første fagfellevurderinga finn stad.
5. Forumet av rette organ skal jamleg sende over ein rapport
om fagfellevurderinga til Kommisjonen og til det utvalet som
er oppnemnt i medhald av artikkel 49 nr. 1.
Denne rapporten skal gjerast offentleg tilgjengeleg etter at han
er godkjend av forumet av rette organ og det utvalet som er
nemnt i første leddet.
KAPITTEL V
MILJØKONTROLLØRAR
Artikkel 18
Oppgåvene til miljøkontrollørane
1. Miljøkontrollørane skal vurdere om ein organisasjons
miljøgjennomgåing, miljøpolitikk, miljøstyringsordning,
framgangsmåtar for miljørevisjon og gjennomføring av desse
oppfyller krava i denne forordninga.
2.

Miljøkontrollørane skal kontrollere følgjande:

a) at organisasjonen etterlever alle krava i denne forordninga
med omsyn til den innleiande miljøgjennomgåinga,
miljøstyringsordninga, miljørevisjonen og resultata av
denne og miljøfråsegna eller den ajourførte miljøfråsegna,
b) at organisasjonen etterlever dei gjeldande lovfesta
miljøkrava på fellesskapsplan og på nasjonalt, regionalt og
lokalt plan,

iii) eventuell miljøinformasjon som skal godkjennast.
3. Miljøkontrollørane skal særleg kontrollere at den
innleiande miljøgjennomgåinga eller -revisjonen, eller
andre framgangsmåtar som organisasjonen gjennomfører,
er føremålstenlege, utan at det vert utført unødvendig
dobbeltarbeid.
4. Miljøkontrollørane skal kontrollere om resultata av den
interne revisjonen er pålitelege. Dei skal eventuelt gjennomføre
stikkprøvekontrollar for dette føremålet.
5. Ved kontrollen i samband med førebuinga til registrering
av ein organisasjon skal miljøkontrolløren særleg kontrollere at
organisasjonen minst oppfyller følgjande krav:
a) det er utarbeidd ei miljøstyringsordning som fungerer
fullgodt, i samsvar med vedlegg II,
b) det er innført eit fullstendig revisjonsprogram som er sett
i verk i samsvar med vedlegg III, slik at iallfall dei mest
vesentlege miljøverknadene er omfatta,
c) gjennomgåinga til leiinga, som er nemnd i vedlegg II del A,
er fullført, og
d) det er utarbeidd ei miljøfråsegn i samsvar med vedlegg IV,
og det er teke omsyn til sektorvise referansedokument når
desse ligg føre.
6. Ved kontrollen i samband med fornyinga av registreringa
slik det er nemnt i artikkel 6 nr. 1, skal miljøkontrolløren
kontrollere at organisasjonen oppfyller dei følgjande krava:
a) organisasjonen har innført ei miljøstyringsordning som
fungerer fullgodt, i samsvar med vedlegg II,
b) organisasjonen har utarbeidd eit revisjonsprogram som
fungerer fullgodt, der minst éin revisjonsperiode er fullført
i samsvar med vedlegg III,
c) organisasjonen har fullført éi gjennomgåing som leiinga
har utført, og
d) organisasjonen har utarbeidd ei miljøfråsegn i samsvar
med vedlegg IV, og det er teke omsyn til sektorvise
referansedokument når desse ligg føre.
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7. Ved kontrollen i samband med fornyinga av registreringa
slik det er nemnt i artikkel 6 nr. 2, skal miljøkontrolløren
kontrollere at organisasjonen minst oppfyller dei følgjande
krava:
a) organisasjonen har utført ein intern revisjon av
miljøprestasjonen sin og etterlevinga si av gjeldande
lovfesta miljøkrav i samsvar med vedlegg III,
b) organisasjonen kan påvise at han heile tida etterlever
dei gjeldande lovfesta miljøkrava og heile tida betrar
miljøprestasjonen sin, og
c) organisasjonen har utarbeidd ei ajourført miljøfråsegn i
samsvar med vedlegg IV, og det er teke omsyn til sektorvise
referansedokument når desse ligg føre.
Artikkel 19
Kontrollfrekvens
1. Miljøkontrolløren skal i samråd med organisasjonen
utarbeide eit program som skal sikre at alle delar som er
naudsynte for registreringa og fornyinga av registreringa slik
det er nemnt i artikkel 4, 5 og 6, vert kontrollerte.
2. Miljøkontrolløren skal med intervall på høgst tolv
månader godkjenne alle ajourførte opplysningar i miljøfråsegna
eller den ajourførte miljøfråsegna.
Unntaket som er fastsett i artikkel 7, skal nyttast når det er
relevant.
Artikkel 20
Krav til miljøkontrollørane
1. Kandidatar som ønskjer å oppnå akkreditering
eller få lisens som miljøkontrollør i samsvar med denne
forordninga, skal søkje om dette til det akkrediterings- eller
lisensutferdingsorganet som dei ønskjer akkreditering eller
lisens frå.
I søknaden skal det opplysast om verkeområdet for
akkrediteringa eller lisensen som er ønskeleg, ved å vise
til standarden for næringsgruppering slik det er fastsett i
forordning (EF) nr. 1893/2006(1).
2. Miljøkontrolløren skal leggje fram for akkrediteringseller lisensutferdingsorganet høveleg dokumentasjon på
kompetansen sin, medrekna sakkunnskap, relevant røynsle og
teknisk kunnskap som er relevant for verkeområdet for den
akkrediteringa eller lisensen som det vert søkt om, på følgjande
område:
a) denne forordninga,
(1)

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1893/2006 av 20. desember
2006 om innføring av en standard for næringsgruppering NACE Revisjon 2
(TEU L 393 av 30.12.2006, s. 1).
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b) den allmenne verkemåten til miljøstyringsordningar,
c) relevante sektorvise referansedokument som er utferda
av Kommisjonen i medhald av artikkel 46, for bruken av
denne forordninga,
d) krava i lover og forskrifter som gjeld for den verksemda
som skal kontrollerast og godkjennast,
e) miljøaspekt og miljøverknader, medrekna
dimensjonen ved berekraftig utvikling,

miljø-

f) dei miljømessige tekniske aspekta ved den verksemda som
skal kontrollerast og godkjennast,
g) den allmenne verkemåten til den verksemda som skal
kontrollerast og godkjennast, med sikte på å vurdere kor
eigna styringsordninga er sett i høve til vekselverknaden
mellom organisasjonen og produkta, tenestene og drifta til
organisasjonen, og miljøet, medrekna minst følgjande:
i) teknologiar som organisasjonen nyttar,
ii) terminologi og verktøy som vert nytta i samband med
verksemda,
iii) driftsmessig verksemd og
vekselverknaden med miljøet,

eigenskapar

ved

iv) metodar for evaluering av vesentlege miljøaspekt,
v) teknologiar for kontroll med og reduksjon av ureining,
h) miljørevisjonskrav og -metodar, medrekna evne
til å gjennomføre effektive kontrollrevisjonar av
ei miljøstyringsordning, fastsetje eigna resultat og
konklusjonar frå revisjonen, og utarbeide og leggje fram
revisjonsrapportar, i munnleg og skriftleg form, for å
dokumentere kontrollrevisjonen på ein klar måte,
i) revisjon av miljøopplysningar, miljøfråsegna og den
ajourførte miljøfråsegna i høve til forvalting, lagring og
handtering av data, framlegging av data i skriftleg og
grafisk format for bruk med sikte på vurdering av moglege
datafeil, bruk av hypotesar og estimat,
j) miljødimensjonen til produkt og tenester, medrekna
miljøaspekta og miljøprestasjonen under og etter bruk, og
integriteten til data som vert nytta til å ta miljøavgjerder.
3. Miljøkontrolløren skal kunne dokumentere ei kontinuerleg
fagleg utvikling på dei kompetanseområda som er fastsette i
nr. 2, og tillate at akkrediterings- eller lisensutferdingsorganet
kan gjennomføre ei vurdering av dette.
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4. Miljøkontrolløren skal vere ein ekstern tredjemann som
er uavhengig, særleg av miljørevisoren eller konsulenten
til organisasjonen, og upartisk og objektiv ved utøvinga av
verksemda si.
5. Miljøkontrolløren skal sikre at han ikkje er utsett for
noko kommersielt, økonomisk eller anna form for press som
ville kunne påverke vurderingsevna hans eller svekkje tilliten
til den uavhengige vurderinga og integriteten hans i samband
med kontrollverksemda. Miljøkontrolløren skal syte for at alle
reglar som vert nytta med omsyn til dette, vert etterlevde.
6. For å kunne oppfylle kontroll- og godkjenningskrava
i denne forordninga skal miljøkontrolløren ha til rådvelde
dokumenterte metodar og framgangsmåtar, medrekna ordningar
for kvalitetskontroll og føresegner om fortruleg handsaming.
7. Dersom miljøkontrolløren er ein organisasjon, skal han
ha ein organisasjonsplan der det vert gjort grundig greie for
strukturar og ansvarstilhøve i organisasjonen, og ei fråsegn om
den rettslege statusen, eigartilhøva og finansieringskjeldene til
organisasjonen.
Denne organisasjonsplanen skal gjerast tilgjengeleg på
oppmoding.
8. Etterlevinga av desse krava skal sikrast gjennom
den vurderinga som vert gjord før akkrediteringa eller
lisenstildelinga, og gjennom tilsynet til akkrediterings- eller
lisensutferdingsorganet.
Artikkel 21
Tilleggskrav til miljøkontrollørar som er fysiske personar,
og som utfører kontroll- og godkjenningsverksemd på eiga
hand
I tillegg til at dei oppfyller dei krava som er fastsette i artikkel 20,
skal fysiske personar som fungerer som miljøkontrollørar, og
som utfører kontrollar og godkjenning på eiga hand, ha
a) all den kompetansen som er naudsynt for å utføre kontrollog godkjenningsverksemd på dei områda som er omfatta av
lisensen deira,
b) ein lisens med eit avgrensa verkeområde, avhengig av den
personlege kompetansen deira.
Artikkel 22
Tilleggskrav til miljøkontrollørar som driv verksemd i
tredjestatar
1. Dersom ein miljøkontrollør aktar å utføre kontrollog godkjenningsverksemd i tredjestatar, skal han søkje om
akkreditering eller lisens for den eller dei aktuelle tredjestatane.
2. For å få akkreditering eller lisens for ein tredjestat, skal
miljøkontrolløren, i tillegg til dei krava som er fastsette i
artikkel 20 og 21, oppfylle dei følgjande krava:
a) ha kunnskap om og forståing av krava i dei lovene og
forskriftene som gjeld for miljøet, i den tredjestaten som
det vert søkt om akkreditering eller lisens for,
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b) ha kunnskap om og forståing av det offisielle språket i den
tredjestaten som det vert søkt om akkreditering eller lisens
for.
3. Dei krava som er fastsette i nr. 2, skal reknast for å vere
oppfylte dersom miljøkontrolløren kan dokumentere at det ligg
føre ei avtale mellom kontrolløren og ein kvalifisert person
eller organisasjon som oppfyller desse krava.
Denne personen eller organisasjonen skal vere uavhengig av
den organisasjonen som skal kontrollerast.
Artikkel 23
Tilsyn med miljøkontrollørar
1. Tilsynet med kontroll- og godkjenningsverksemd som
vert utført av miljøkontrollørar i
a) medlemsstaten der dei har akkreditering eller lisens, skal
utførast av det akkrediterings- eller lisensutferdingsorganet
som har gjeve akkrediteringa eller tildelt lisensen,
b) ein tredjestat, skal utførast av det akkrediterings- eller
lisensutferdingsorganet som har gjeve akkrediteringa eller
tildelt lisensen til miljøkontrolløren for denne verksemda,
c) ein annan medlemsstat enn den der akkrediteringa eller
lisensen er tildelt, skal utførast av akkrediterings- eller
lisensutferdingsorganet i medlemsstaten der kontrollen finn
stad.
2. Minst fire veker før kvar kontroll i ein medlemsstat skal
miljøkontrolløren sende over opplysningar om akkrediteringa
eller lisensen sin og om tidspunkt og stad for kontrollen, til det
akkrediterings- eller lisensutferdingsorganet som er ansvarleg
for tilsynet med den miljøkontrolløren som det gjeld.
3. Miljøkontrolløren skal straks melde frå til akkrediteringseller lisensutferdingsorganet om alle endringar som har verknad
for akkrediteringa eller lisensen eller verkeområdet for desse.
4. Akkrediterings- eller lisensutferdingsorganet skal med
jamne mellomrom som ikkje overstig 24 månader, gjere
tiltak for å sikre at miljøkontrolløren framleis oppfyller
akkrediterings- eller lisenskrava, og for å overvake kvaliteten
på den kontroll- og godkjenningsverksemda som vert utført.
5. Tilsynet kan utførast som ein kontorrevisjon, ein kontroll
på staden i organisasjonane, ved bruk av spørjeskjema eller ved
gjennomgåing av miljøfråsegner eller ajourførte miljøfråsegner
som miljøkontrolløren har godkjent, og ved gjennomgåing av
kontrollrapporten.
Tilsynet skal stå i eit rimeleg høve til den verksemda som
miljøkontrolløren utfører.
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6. Organisasjonane skal leggje til rette for at
akkrediterings- eller lisensutferdingsorgana får føre tilsyn med
miljøkontrolløren under kontroll- og godkjenningsprosessen.
7. Alle avgjerder som vert tekne av akkrediterings- eller
lisensutferdingsorganet for å mellombels eller endeleg stryke
akkrediteringa eller lisensen, eller for å avgrense verkeområdet
for akkrediteringa eller lisensen, skal takast berre etter at
miljøkontrolløren har hatt høve til å uttale seg.
8. Dersom akkrediterings- eller lisensutferdingsorganet som
fører tilsyn, meiner at kvaliteten på arbeidet til miljøkontrolløren
ikkje oppfyller krava i denne forordninga, skal det sendast over
ein skriftleg tilsynsrapport til den miljøkontrolløren som det
gjeld, og til det rette organet som den organisasjonen som det
gjeld, aktar å søkje om registrering hos eller som har registrert
den organisasjonen som det gjeld.
Dersom tvisten ikkje vert løyst, skal tilsynsrapporten sendast
over til forumet av akkrediterings- og lisensutferdingsorgan,
som er nemnt i artikkel 30.
Artikkel 24
Tilleggskrav for tilsyn med miljøkontrollørar som
driv verksemd i ein annan medlemsstat enn den som
akkrediteringa eller lisensen vart tildelt i
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som fører til at miljøkontrolløren vert forseinka. Dersom
akkrediterings- eller lisensutferdingsorganet ikkje er i stand til
å utføre oppgåvene sine i samsvar med nr. 2 og 3 før tidspunktet
for kontroll og godkjenning slik dette er meldt av kontrolløren
i samsvar med nr. 1 bokstav b), skal det gje kontrolløren ei
utførleg grunngjeving for dette.
5. Akkrediterings- eller lisensutferdingsorgana skal ikkje
krevje gebyr som inneber skilnadshandsaming, for melding og
tilsyn.
6. Dersom akkrediterings- eller lisensutferdingsorganet som
fører tilsyn, meiner at kvaliteten på arbeidet til miljøkontrolløren
ikkje oppfyller krava i denne forordninga, skal det sendast over
ein skriftleg tilsynsrapport til den miljøkontrolløren som det
gjeld, til det akkrediterings- eller lisensutferdingsorganet som
har gjeve akkrediteringa eller tildelt lisensen, og til det rette
organet som den organisasjonen som det gjeld, aktar å søkje
om registrering hjå, eller som har registrert organisasjonen.
Dersom tvisten ikkje vert løyst, skal tilsynsrapporten sendast
over til forumet av akkrediterings- og lisensutferdingsorgan
som er nemnt i artikkel 30.
Artikkel 25
Vilkår for utføringa av kontroll og godkjenning

1. Ein miljøkontrollør som har akkreditering eller lisens i
éin medlemsstat, skal minst fire veker før han/ho skal utføre
kontroll- og godkjenningsverksemd i ein annan medlemsstat,
sende over følgjande opplysningar til akkrediterings- eller
lisensutferdingsorganet i den sistnemnde medlemsstaten:

1. Miljøkontrolløren skal drive verksemda si innanfor
rammene av akkrediteringa eller lisensen sin, og på grunnlag
av ei skriftleg avtale med organisasjonen.

a) nærmare opplysningar om akkrediteringa eller lisensen,
kompetanse, særleg kjennskap til lovfesta miljøkrav og
til det offisielle språket i den andre medlemsstaten, og
eventuelt om samansetnaden av kontrollørgruppa,

a) opplyse om verkeområdet for verksemda,

b) tidspunkt og stad for kontrollen og godkjenninga,
c) adressa til organisasjonen, og kontaktopplysingar.
Denne meldinga skal sendast over før kvar kontroll og
godkjenning.
2. Akkrediterings- eller lisensutferdingsorganet kan be om
ei presisering når det gjeld kontrolløren sin kjennskap til dei
naudsynte gjeldande lovfesta miljøkrava.
3. Akkrediterings- eller lisensutferdingsorganet kan krevje
andre vilkår enn dei som er nemnde i nr. 1, berre dersom desse
andre vilkåra ikkje avgrensar den retten miljøkontrolløren
har til å yte tenester i ein annan medlemsstat enn den som
akkrediteringa eller lisensen vart tildelt i.
4. Akkrediterings- eller lisensutferdingsorganet skal ikkje
nytte den framgangsmåten som er nemnd i nr. 1, på ein måte

Avtala skal

b) opplyse om vilkår som skal gjere det mogleg for
miljøkontrolløren å utføre verksemda si på ein uavhengig
og profesjonell måte, og
c) forplikte organisasjonen til det samarbeidet som er
naudsynt.
2. Miljøkontrolløren skal sikre at dei ulike delane av
organisasjonen er klart avgrensa og svarar til den faktiske
inndelinga av verksemda.
Miljøfråsegna skal syne klart kva delar av organisasjonen som
er underlagde kontroll eller godkjenning.
3. Miljøkontrolløren skal gjere ei vurdering av dei punkta
som er oppførte i artikkel 18.
4. Som eit ledd i kontroll- og godkjenningsverksemda
skal miljøkontrolløren granske dokumentasjonen, vitje
organisasjonen, utføre stikkprøvekontrollar og gjennomføre
samtalar med personalet.

Nr. 64/270

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

5. Før miljøkontrolløren vitjar organisasjonen, skal
organisasjonen syte for at kontrolløren får grunnleggjande
opplysningar om organisasjonen og verksemda hans,
miljøpolitikken og miljøprogrammet, ei omtale av den
miljøstyringsordninga som vert nytta i organisasjonen,
detaljerte opplysningar om den miljøgjennomgåinga
eller miljørevisjonen som er utført, rapporten om denne
gjennomgåinga eller revisjonen og opplysningar om eventuelle
etterfølgjande korrigerande tiltak som er sette i verk, og utkastet
til miljøfråsegn eller ajourført miljøfråsegn.
6. Miljøkontrolløren skal utarbeide ein skriftleg rapport til
organisasjonen om resultatet av kontrollen, der det vert gjort
greie for følgjande:
a) alle spørsmål som er relevante for verksemda som
miljøkontrolløren utfører,
b) korleis alle krava i denne forordninga vert etterlevde,
medrekna dokumentasjon, resultat og konklusjonar til
støtte for dette,
c) ei vurdering av dei resultata og måla som er oppnådde,
jamført med tidlegare miljøfråsegner og med vurderinga
av miljøprestasjonen og vurderinga av den kontinuerlege
betringa av miljøprestasjonen til organisasjonen,
d) eventuelle tekniske manglar ved miljøgjennomgåinga,
metoden for miljørevisjon, miljøstyringsordninga eller
andre relevante prosessar.
7. I tilfelle der det ikkje er samsvar med føresegnene i
denne forordninga, skal det i tillegg gjerast greie for følgjande
i rapporten:
a) resultat av og konklusjonar om det manglande samsvaret til
organisasjonen, og dokumentasjonen som desse resultata
og konklusjonane byggjer på,
b) innvendingar mot utkastet til miljøfråsegn eller ajourført
miljøfråsegn, saman med opplysningar om endringar
eller tilføyingar som bør gjerast i miljøfråsegna eller den
ajourførte miljøfråsegna.
8. Etter kontrollen skal
miljøfråsegna eller den
organisasjonen, og stadfeste
forordninga, på det vilkåret
godkjenninga stadfestar at

miljøkontrolløren godkjenne
ajourførte miljøfråsegna til
at ho oppfyller krava i denne
at resultatet av kontrollen og

a) opplysningar og data i miljøfråsegna eller den ajourførte
miljøfråsegna til organisasjonen er truverdige og korrekte,
og oppfyller krava i denne forordninga, og
b) det ikkje ligg føre prov på at organisasjonen ikkje oppfyller
gjeldande lovfesta miljøkrav.
9. Etter godkjenninga skal miljøkontrolløren utferde ei
underskriven fråsegn slik det er nemnt i vedlegg VII, som
stadfestar at kontrollen og godkjenninga er utført i samsvar
med denne forordninga.
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10. Miljøkontrollørar som har akkreditering eller lisens i éin
medlemsstat, kan utføre kontroll- og godkjenningsverksemd
i alle andre medlemsstatar i samsvar med dei krava som er
fastsette i denne forordninga.
Kontroll- eller godkjenningsverksemda skal vere underlagd
tilsyn frå akkrediterings- eller lisensutferdingsorganet i
medlemsstaten der verksemda skal utførast. Når arbeidet
tek til, skal akkrediterings- eller lisensutferdingsorganet ha
melding om dette i samsvar med den fristen som er fastsett i
artikkel 24 nr. 1.
Artikkel 26
Kontroll og godkjenning av små organisasjonar
1. Når det skal utførast kontroll- og godkjenningsverksemd,
skal miljøkontrolløren ta omsyn til dei særlege eigenskapane til
små organisasjonar, medrekna følgjande:
a) korte rapporteringslinjer,
b) personale som utfører fleire oppgåver,
c) opplæring på arbeidsplassen,
d) evne til snøgg omstilling, og
e) avgrensa dokumentasjon på framgangsmåtar.
2. Miljøkontrolløren skal utføre kontrollen eller
godkjenninga på ein måte som ikkje pålegg små organisasjonar
unødvendige byrder.
3. Miljøkontrolløren skal ta omsyn til objektive prov
på at ordninga er effektiv, mellom anna at organisasjonen
har framgangsmåtar som står i høve til omfanget av og
kompleksiteten i verksemda, kva art miljøverknadene er av, og
kompetansen til personalet.
Artikkel 27
Vilkår for kontroll og godkjenning i tredjestatar
1. Miljøkontrollørar som har akkreditering eller lisens i éin
medlemsstat, kan utføre kontroll- og godkjenningsverksemd
for ein organisasjon i ein tredjestat i samsvar med dei krava
som er fastsette i denne forordninga.
2. Minst seks veker før ein kontroll eller ei godkjenning i
ein tredjestat, skal miljøkontrolløren sende over opplysningar
om akkrediteringa eller lisensen sin og om tidspunkt og stad
for kontrollen eller godkjenninga, til det akkrediterings- eller
lisensutferdingsorganet i medlemsstaten der den organisasjonen
som det gjeld, aktar å søkje om registrering eller er registrert.
3. Kontroll- og godkjenningsverksemda skal vere underlagd
tilsyn frå akkrediterings- eller lisensutferdingsorganet i
medlemsstaten der miljøkontrolløren har akkreditering
eller lisens. Når arbeidet tek til, skal akkrediterings- eller
lisensutferdingsorganet ha melding om dette i samsvar med den
fristen som er fastsett i nr. 2.
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KAPITTEL VI
AKKREDITERINGS- OG
LISENSUTFERDINGSORGAN

Artikkel 28
Akkrediterings- og lisensutferding
1. Akkrediteringsorgan som vert oppnemnde av
medlemsstatane i medhald av artikkel 4 i forordning
(EF) nr. 765/2008, skal ha ansvaret for akkrediteringa av
miljøkontrollørar og tilsynet med den verksemda som
miljøkontrollørane utfører i samsvar med denne forordninga.
2. Medlemsstatane kan oppnemne eit lisensutferdingsorgan
i samsvar med artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) nr. 765/2008,
som skal vere ansvarleg for utferding av lisensar til
miljøkontrollørar, og for tilsynet med desse.
3. Medlemsstatane kan avgjere at dei ikkje vil tillate
akkreditering av eller utferding av lisens til fysiske personar
som miljøkontrollørar.
4. Akkrediterings- og lisensutferdingsorgana skal vurdere
kompetansen til ein miljøkontrollør på grunnlag av dei
krava som er fastsette i artikkel 20, 21 og 22, og som gjeld
verkeområdet for den akkrediteringa eller lisensen som det er
søkt om.
5. Verkeområdet for akkrediteringa eller lisensen til
miljøkontrollørane skal fastsetjast i samsvar med standarden
for næringsgruppering slik det er fastsett i forordning (EF)
nr. 1893/2006. Dette verkeområdet er avgrensa av kompetansen
til miljøkontrolløren, og skal, der det er føremålstenleg, ta
omsyn til omfanget av og kompleksiteten i verksemda.
6. Akkrediterings- og lisensutferdingsorgana skal fastsetje
høvelege framgangsmåtar for akkreditering eller lisensutferding,
avslag på søknader om akkreditering eller lisens, mellombels
eller endeleg tilbakekalling av akkrediteringa av eller lisensen
til miljøkontrollørar, og for tilsynet med miljøkontrollørar.
Desse framgangsmåtane skal omfatte ordningar for vurdering
av synspunkta frå dei partane som det gjeld, medrekna dei rette
organa og dei representative organa til organisasjonar, som er
knytte til søkjarar og miljøkontrollørar som har akkreditering
eller lisens.
7. Dersom ein søknad om akkreditering eller lisens vert
avslått, skal akkrediterings- eller lisensutferdingsorganet gje
miljøkontrolløren melding om grunnane for avgjerda si.
8. Akkrediterings- eller lisensutferdingsorgana skal
utarbeide, revidere og ajourføre ei liste over miljøkontrollørar og
verkeområdet for akkrediteringa eller lisensen i medlemsstatane
deira, og kvar månad melde frå om endringar i denne lista,
direkte eller gjennom dei nasjonale styresmaktene slik det er
fastsett i den medlemsstaten som det gjeld, til Kommisjonen
og til det rette organet i medlemsstaten der akkrediterings- eller
lisensutferdingsorganet høyrer heime.
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9. Akkrediterings- og lisensutferdingsorgana skal, innanfor
rammene av dei reglane og framgangsmåtane for tilsyn med
verksemd slik det er fastsett i artikkel 5 nr. 3 i forordning (EF)
nr. 765/2008, utarbeide ein tilsynsrapport der dei etter samråd
med den miljøkontrolløren som det gjeld, skal ta ei av dei
følgjande avgjerdene:
a) at verksemda til miljøkontrolløren ikkje vart utført
tilstrekkeleg godt til å sikre at organisasjonen oppfyller
krava i denne forordninga,
b) at kontrollen og godkjenninga til miljøkontrolløren
vart utført i strid med eitt eller fleire av krava i denne
forordninga.
Denne rapporten skal sendast over til det rette organet i
medlemsstaten der organisasjonen er registrert eller søkjer
om registrering, og eventuelt til det akkrediterings- eller
lisensutferdingsorganet som har gjeve akkrediteringa eller
tildelt lisensen.
Artikkel 29
Mellombels eller endeleg tilbakekalling av ei akkreditering
eller ein lisens
1. Mellombels eller endeleg tilbakekalling av akkrediteringa
eller lisensen krev samråd med dei partane som det gjeld,
medrekna miljøkontrolløren, slik at akkrediterings- eller
lisensutferdingsorganet kan få den dokumentasjonen som er
naudsynt for at det skal kunne ta avgjerda si.
2. Akkrediterings- eller lisensutferdingsorganet skal melde
frå til miljøkontrolløren om grunngjevinga for dei tiltaka
som vert gjorde, og eventuelt om drøftingane med den rette
tilsynsstyresmakta.
3. Akkrediteringa eller lisensen skal tilbakekallast
mellombels eller endeleg inntil det er godtgjort at
miljøkontrolløren etterlever krava i denne forordninga, alt
etter kva som høver, avhengig av arten og omfanget av den
manglande etterlevinga av eller brotet på dei lovfesta krava.
4. Den mellombels tilbakekallinga av akkrediteringa
eller lisensen skal opphevast når akkrediterings- eller
lisensutferdingsorganet
har
motteke
tilfredsstillande
opplysningar om at miljøkontrolløren etterlever denne
forordninga.
Artikkel 30
Forum av akkrediterings- og lisensutferdingsorgan
1. Det skal skipast eit forum som er samansett av
alle akkrediterings- og lisensutferdingsorgana frå alle
medlemsstatar, heretter kalla «forum av akkrediterings- og
lisensutferdingsorgan», som skal møtast minst éin gong i året,
med ein representant frå Kommisjonen til stades.
2. Forumet av akkrediterings- og lisensutferdingsorgan skal
ha til oppgåve å sikre einsarta framgangsmåtar i samband med
følgjande:
a) akkreditering av eller lisensutferding til miljøkontrollørar
i medhald av denne forordninga, medrekna avslag og
mellombels og endeleg tilbakekalling av akkrediteringa
eller lisensen,
b) tilsyn med den verksemda som vert utført
miljøkontrollørar som har akkreditering eller lisens.

av
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3. Forumet av akkrediterings- og lisensutferdingsorgan
skal utarbeide retningslinjer for spørsmål som gjeld
kompetanseområdet til akkrediterings- og lisensutferdingsorgan.

b) identifisering av dei rette tilsynsstyresmaktene for særlege
lovfesta miljøkrav som er utpeikte som gjeldande.

4. Forumet av akkrediterings- og lisensutferdingsorgan
fastset møteføresegnene sine.

3. Medlemsstatane kan overføre dei oppgåvene som er
nemnde i nr. 1 og 2, til dei rette organa eller til eventuelle andre
organ som har den naudsynte sakkunnskapen og tilstrekkelege
ressursar til å fullføre oppgåva.

5. Retningslinjene som er nemnde i nr. 3, og møteføresegnene
som er nemnde i nr. 4, skal sendast over til Kommisjonen.
6. Eit framlegg til retningslinjer om framgangsmåtar for
harmonisering, som er godkjent av forumet av akkrediteringsog lisensutferdingsorgan, skal leggjast fram av Kommisjonen til
vedtaking i samsvar med framgangsmåten med forskriftsutval
med kontroll som er nemnd i artikkel 49 nr. 3.
Desse dokumenta skal gjerast offentleg tilgjengelege.
Artikkel 31
Fagfellevurdering av akkrediterings- og
lisensutferdingsorgan
1. Fagfellevurderinga med omsyn til akkreditering
av og lisensutferding til miljøkontrollørar i medhald av
denne forordninga, som skal organiserast av forumet av
akkrediterings- og lisensutferdingsorgan, skal utførast jamleg
og minst kvart fjerde år, og skal omfatte ei vurdering av dei
reglane og framgangsmåtane som er fastsette i artikkel 28
og 29.
Alle akkrediterings- og lisensutferdingsorgan skal ta del i
fagfellevurderinga.
2. Forumet av akkrediterings- og lisensutferdingsorgan
skal jamleg sende over ein rapport om fagfellevurderinga til
Kommisjonen og til det utvalet som er oppnemnt i medhald av
artikkel 49 nr. 1.
Denne rapporten skal gjerast offentleg tilgjengeleg etter
at han er godkjend av forumet av akkrediterings- og
lisensutferdingsorgan og det utvalet som er nemnt i første
leddet.
KAPITTEL VII
REGLAR SOM SKAL NYTTAST PÅ
MEDLEMSSTATANE

4. Medlemsstatane skal syte for at tilsynsstyresmaktene
svarar på spørsmål, i det minste frå små organisasjonar,
om dei gjeldande lovfesta miljøkrava som høyrer inn
under kompetanseområdet deira, og gje opplysningar til
organisasjonane om dei måtane som dei kan nytte for å vise
korleis organisasjonen oppfyller dei gjeldande lovfesta krava.
5. Dersom registrerte organisasjonar ikkje etterlever dei
gjeldande lovfesta miljøkrava, skal medlemsstatane syte for at
dei rette tilsynsstyresmaktene melder frå til det rette organet
som har registrert organisasjonen.
Den rette tilsynsstyresmakta skal melde frå til det rette organet
så snart som råd, og seinast éin månad etter at ho har fått
kjennskap til den manglande etterlevinga.
Artikkel 33
Fremjing av EMAS
1. Medlemsstatane skal, i samarbeid med dei rette organa,
tilsynsstyresmaktene og andre relevante aktørar, fremje
EMAS-ordninga, samstundes som det vert teke omsyn til den
verksemda som er nemnd i artikkel 34–38.
2. For dette føremålet kan medlemsstatane utarbeide ein
marknadsføringsstrategi som skal reviderast jamleg.
Artikkel 34
Opplysningar
1. Medlemsstatane skal gjere eigna tiltak for å gje
opplysningar til
a) ålmenta om måla for og dei viktigaste delane av EMAS,

Artikkel 32
Hjelp til organisasjonar når det gjeld etterleving av
lovfesta miljøkrav
1. Medlemsstatane skal sikre at organisasjonane får tilgang
til opplysningar og tilbod om hjelp i samband med lovfesta
miljøkrav i den aktuelle medlemsstaten.
2.

Slik hjelp skal omfatte følgjande:

a) opplysningar om gjeldande lovfesta miljøkrav,

b) organisasjonane om innhaldet i denne forordninga.
2. Når det er føremålstenleg, skal medlemsstatane nytte
fagtidsskrift, lokalaviser, reklamekampanjar eller andre eigna
middel for å gjere EMAS meir allmenn kjend.
Medlemsstatane kan særleg samarbeide med industrisamanslutningar, forbrukarorganisasjonar, miljøorganisasjonar,
fagforeiningar, lokale institusjonar og andre relevante aktørar.
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Artikkel 35
Reklameverksemd
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3. Ordningar som er innførte i medhald av nr. 1 og 2, skal
setjast i verk med det føremålet at deltakarane skal unngå
unødvendige kostnader, særleg når det gjeld små organisasjonar.

1. Medlemsstatane skal drive reklameverksemd for EMAS.
Slik verksemd kan omfatte følgjande:

Artikkel 38

a) å fremje utvekslinga av kunnskap om og beste praksis når
det gjeld EMAS, blant alle partane som det gjeld,

EMAS og andre politikkområde og verkemiddel i
Fellesskapet

b) å utvikle effektive verktøy for fremjing av EMAS, og stille
desse til rådvelde for organisasjonane,

1. Utan at det rører ved fellesskapsregelverket skal
medlemsstatane vurdere korleis EMAS-registrering i samsvar
med denne forordninga kan

c) å gje teknisk støtte til organisasjonane i samband med
utforminga og gjennomføringa av verksemda deira knytte
til marknadsføring av EMAS,
d) å oppmuntre til partnarskap mellom organisasjonane for å
fremje EMAS.
2. EMAS-logoen utan registreringsnummer kan nyttast
av rette organ, akkrediterings- og lisensutferdingsorgan,
nasjonale styresmakter og andre aktørar, til marknadsføringsog reklameføremål for å fremje EMAS. I slike tilfelle skal
bruken av EMAS-logoen slik det er fastsett i vedlegg V, ikkje
gje inntrykk av at brukaren er registrert dersom dette ikkje er
tilfelle.
Artikkel 36
Fremjing av deltakinga frå små organisasjonar
Medlemsstatane skal gjere høvelege tiltak for å oppmuntre til
deltaking frå små organisasjonar, m.a. ved å:
a) lette tilgangen til opplysningar og støttemidlar som er
særleg tilpassa deira behov,
b) syte for at rimelege registreringsgebyr kan oppmuntre til
slik deltaking,
c) fremje tiltak for teknisk støtte.
Artikkel 37
Klynger og stegvis tilnærming
1. Medlemsstatane skal oppmuntre til at lokale styresmakter,
i samarbeid med industrisamanslutningar, handelskammer og
andre partar som det gjeld, gjev særleg hjelp til klynger av
organisasjonar, slik at dei kan oppfylle dei krava til registrering
som er nemnde i artikkel 4, 5 og 6.
Kvar organisasjon i klynga skal registrerast separat.
2. Medlemsstatane skal oppmuntre organisasjonane til å
innføre ei miljøstyringsordning. Dei skal særleg oppmuntre til
ei stegvis tilnærming med sikte på EMAS-registrering.

a) takast omsyn til ved utarbeidinga av nytt regelverk,
b) nyttast som eit verktøy ved bruken og gjennomføringa av
regelverket,
c) takast omsyn til ved offentlege innkjøp.
2. Utan at det rører ved fellesskapsregelverket, særleg
når det gjeld regelverket for konkurranse, skattelegging og
statsstøtte, skal medlemsstatane, der det er føremålstenleg,
gjere tiltak for å gjere det lettare for organisasjonane å verte
EMAS-registrerte, eller halde registreringa ved lag.
Desse tiltaka kan m.a. omfatte følgjande:
a) enklare reglar, slik at ein registrert organisasjon vert rekna
for å oppfylle visse lovfesta miljøkrav som er fastsette i
andre rettsakter, og som dei rette styresmaktene har fastsett,
b) betre regelverk, noko som kan føre til at andre rettsakter vert
endra, slik at byrder på organisasjonar som tek del i EMAS,
vert fjerna, reduserte eller forenkla med sikte på å fremje
velfungerande marknader og å betre konkurranseevna.
Artikkel 39
Gebyr
1. Medlemsstatane kan påleggje gebyr, samstundes som dei
skal ta omsyn til følgjande:
a) dei kostnadene som kjem på i samband med informasjon og
hjelp til organisasjonane frå dei organa som er utpeikte eller
oppnemnde av medlemsstatane i medhald av artikkel 32,
b) dei kostnadene som kjem på i samband med akkreditering
av, lisensutferding til og tilsyn med miljøkontrollørar,
c) kostnader i samband med registrering, fornying av
registrering, mellombels og endeleg stryking av
registreringar hjå rette organ, og tilleggskostnader knytte til
forvaltinga av desse prosessane for organisasjonar utanfor
Fellesskapet.
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Desse gebyra skal vere rimelege og stå i høve til storleiken til
organisasjonen og omfanget av det arbeidet som skal utførast.

2. Kommisjonen skal halde ved lag og gjere offentleg
tilgjengeleg

2. Medlemsstatane skal syte for at organisasjonane får
melding om alle gebyr som kan påleggjast.

a) eit register over
organisasjonar,

Artikkel 40
Manglande etterleving
1. Medlemsstatane skal gjere høvelege rettslege eller
forvaltingsmessige tiltak mot alle brot på føresegnene i denne
forordninga.
2. Medlemsstatane skal setje i verk effektive føresegner for
å hindre at EMAS-logoen vert nytta på ein måte som er i strid
med denne forordninga.
Det kan nyttast føresegner som er sette i verk i samsvar med
europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/29/EF av 11. mai 2005
om foretaks urimelige handelspraksis overfor forbrukere i det
indre marked(1).

miljøkontrollørar

og

registrerte

b) ein database med miljøfråsegner i elektronisk format,
c) ein database med beste praksis når det gjeld EMAS,
medrekna m.a. effektive verktøy for å fremje EMAS og
døme på teknisk støtte til organisasjonar,
d) ei liste over fellesskapsmidlar for finansiering av
gjennomføringa av EMAS og tilhøyrande prosjekt og
verksemd.
Artikkel 43
Samarbeid og samordning
1. Der det er føremålstenleg, skal Kommisjonen fremje
samarbeidet mellom medlemsstatane, særleg for å oppnå ein
einsarta og samordna bruk av reglane i heile Fellesskapet når
det gjeld følgjande:

Artikkel 41
Opplysningar og rapportering til Kommisjonen
1. Medlemsstatane skal gje Kommisjonen opplysningar om
oppbygginga av og framgangsmåtane for verksemda til dei
rette organa og akkrediterings- og lisensutferdingsorgana, og
skal ajourføre desse opplysningane når det er føremålstenleg.

a) registrering av organisasjonar,

b) miljøkontrollørar,

c) opplysningane og hjelpa som er nemnde i artikkel 32.
2. Medlemsstatane skal annakvart år sende over ein rapport
til Kommisjonen med ajourførte opplysningar om dei tiltaka
som er gjorde i medhald av denne forordninga.
I desse rapportane skal medlemsstatane ta omsyn til den
nyaste rapporten som Kommisjonen har lagt fram for
Europaparlamentet og Rådet i medhald av artikkel 47.

2. Utan at det rører ved fellesskapsregelverket for offentlege
innkjøp skal Kommisjonen og andre fellesskapsinstitusjonar
og -organ, når det er føremålstenleg, vise til EMAS eller
andre miljøstyringsordningar som er godkjende i samsvar ned
artikkel 45, eller tilsvarande, som vilkår for gjennomføring av
byggje- og anleggskontraktar og kontraktar om tenesteyting.

KAPITTEL VIII

Artikkel 44

REGLAR SOM GJELD FOR KOMMISJONEN

Integrering av EMAS i andre politikkområde og
verkemiddel i Fellesskapet

Artikkel 42

Kommisjonen skal vurdere korleis EMAS-registrering i
samsvar med denne forordninga kan verte

Opplysningar
1.

Kommisjonen skal gje opplysningar til

a) ålmenta om måla for og dei viktigaste delane av EMAS,
b) organisasjonane om innhaldet i denne forordninga.
()
1

TEU L 149 av 11.6.2005, s. 22.

1. teken omsyn til ved utarbeidinga av nytt regelverk og
revisjon av eksisterande regelverk, særleg i form av
enklare reglar og betre regelverk slik det er gjort greie for i
artikkel 38 nr. 2,
2. nyttast som eit verktøy ved bruken og gjennomføringa av
regelverket.

17.11.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Artikkel 45
Tilhøvet til andre miljøstyringsordningar
1. Medlemsstatane kan sende over til Kommisjonen
ei skriftleg oppmoding om godkjenning av eksisterande
miljøstyringsordningar, eller delar av slike, som er sertifiserte
i samsvar med føremålstenlege sertifiseringsprosedyrar som
er godkjende på nasjonalt eller regionalt plan, slik at dei vert
rekna for å oppfylle dei tilsvarande krava i denne forordninga.
2. I oppmodinga si skal medlemsstatane gjere greie for kva
delar av miljøstyringsordningane og tilsvarande krav i denne
forordninga som er relevante.
3. Medlemsstatane skal gje prov på at alle dei relevante
delane av den miljøstyringsordninga som det gjeld, er jamgode
med denne forordninga.
4. Kommisjonen skal, etter å ha granska den oppmodinga
som er nemnd i nr. 1, og i samsvar med framgangsmåten med
rådgjevande utval som er nemnd i artikkel 49 nr. 2, godkjenne
dei delane av miljøstyringsordningane som er relevante,
og godkjenne akkrediterings- eller lisensutferdingskrava til
sertifiseringsorgana dersom han meiner at ein medlemsstat
a) i oppmodinga si klart har gjort greie for kva delar av
miljøstyringsordningane og tilsvarande krav i denne
forordninga som er relevante,
b) har gjeve tilstrekkeleg prov på at alle dei relevante delane
av den miljøstyringsordninga som det gjeld, er jamgode
med denne forordninga.
5. Kommisjonen skal offentleggjere tilvisingane til dei
godkjende miljøstyringsordningane, medrekna dei relevante
delane av EMAS som er nemnde i vedlegg I, og som desse
tilvisingane gjeld for, og til dei godkjende akkrediterings- eller
lisensutferdingskrava, i Tidend for Den europeiske unionen.
Artikkel 46
Utarbeiding av referansedokument og retningslinjer
1. Kommisjonen skal, i samråd med medlemsstatane og
andre aktørar, utarbeide sektorvise referansedokument som
skal innehalde følgjande:
a) beste miljøstyringspraksis,
b) indikatorar for miljøprestasjon for visse sektorar,
c) der det er aktuelt, standardverdiar for referansemåling av
beste kvalitet, og klassifiseringsordningar som viser nivåa
for miljøprestasjon.
Kommisjonen kan òg utarbeide referansedokument for
sektorovergripande bruk.
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2. Kommisjonen skal ta omsyn til eksisterande
referansedokument og indikatorar for miljøprestasjon som
er utarbeidde i samsvar med annan miljøpolitikk og andre
miljøretta verkemiddel i Fellesskapet, eller internasjonale
standardar.
3. Kommisjonen skal, innan utgangen av 2010, utarbeide ein
arbeidsplan der det er fastsett ei rettleiande liste over sektorar
som kan reknast for å ha prioritet for vedtakinga av sektorvise
og sektorovergripande referansedokument.
Arbeidsplanen skal gjerast offentleg tilgjengeleg og ajourførast
jamleg.
4. Kommisjonen skal, i samarbeid med forumet av rette
organ, utarbeide retningslinjer for registrering av organisasjonar
utanfor Fellesskapet.
5. Kommisjonen skal offentleggjere ei brukarrettleiing der
det vert gjort greie for korleis dei skal gå fram for å ta del i
EMAS.
Denne rettleiinga skal vere tilgjengeleg på alle dei offisielle
språka til institusjonane i Den europeiske unionen, òg på
Internett.
6. Dokumenta som vert utarbeidde i samsvar med nr. 1
og 4, skal leggjast fram for vedtaking. Dei tiltaka som er
utarbeidde for å endre ikkje-grunnleggjande føresegner i denne
forordninga ved å utfylle henne, skal vedtakast i samsvar med
framgangsmåten med forskriftsutval med kontroll som er
nemnd i artikkel 49 nr. 3.
Artikkel 47
Rapportering
Kommisjonen skal kvart femte år sende over til
Europaparlamentet og Rådet ein rapport med opplysningar om
verksemd og tiltak som er gjorde i medhald av dette kapittelet,
og om dei opplysningane som er mottekne frå medlemsstatane
i medhald av artikkel 41.
Rapporten skal innehalde ei vurdering av den verknaden
ordninga har på miljøet, og opplysningar om tendensen når det
gjeld talet på deltakarar.
KAPITTEL IX
SLUTTFØRESEGNER

Artikkel 48
Endring av vedlegga
1. Dersom det er naudsynt eller føremålstenleg, kan
Kommisjonen endre vedlegga i lys av dei røynslene som er
gjorde ved gjennomføringa av EMAS, som reaksjon på dei
behova for retningslinjer om EMAS-krav som er påviste, og i
lys av eventuelle nye standardar eller endringar i internasjonale
standardar som er relevante for verkemåten til denne
forordninga.
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2. Dei tiltaka som er utarbeidde for å endre ikkjegrunnleggjande føresegner i denne forordninga, skal vedtakast
i samsvar med framgangsmåten med forskriftsutval med
kontroll som er nemnd i artikkel 49 nr. 3.

c) kommisjonsvedtak 2006/193/EF av 1. mars 2006 om
fastsetjing av reglar i medhald av europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 761/2001 om bruk av EMASlogoen i unntakstilfelle på transportemballasje og
tertiæremballasje(2).

Artikkel 49

2.

Utvalsframgangsmåte
1.

Med atterhald for nr. 1

a) skal nasjonale akkrediteringsorgan og rette organ som er
oppnemnde i medhald av forordning (EF) nr. 761/2001,
halde fram med verksemda si. Medlemsstatane
skal endre dei framgangsmåtane som vert nytta av
akkrediteringsorgan og rette organ, i samsvar med denne
forordninga. Medlemsstatane skal syte for at ordningane
for gjennomføring av dei endra framgangsmåtane, fungerer
fullgodt innan 11. januar 2011,

Kommisjonen skal få hjelp av eit utval.

2. Når det vert vist til dette nummeret, skal artikkel 3 og 7
i avgjerd 1999/468/EF nyttast, samstundes som det vert teke
omsyn til føresegnene i artikkel 8 i den nemnde avgjerda.
3. Når det vert vist til dette nummeret, skal artikkel 5a
nr. 1–4 og artikkel 7 i avgjerd 1999/468/EF nyttast, samstundes
som det vert teke omsyn til føresegnene i artikkel 8 i den
nemnde avgjerda.

b) skal organisasjonar som er registrerte i samsvar med
forordning (EF) nr. 761/2001, framleis vere oppførte i
EMAS-registeret. Neste gong ein miljøkontrollør skal
kontrollere ein organisasjon, skal han kontrollere om
organisasjonen etterlever dei nye krava i denne forordninga.
Dersom den neste kontrollen skal utførast innan 11. juli
2010, kan fristen for neste kontroll lengjast med seks
månader etter avtale med miljøkontrolløren og dei rette
organa,

Artikkel 50
Revisjon
Kommisjonen skal innan 11. januar 2015 revidere EMAS
i lys av dei røynslene som er gjorde ved gjennomføringa av
ordninga, og den internasjonale utviklinga. Han skal ta omsyn
til dei rapportane som vert sende over til Europaparlamentet og
Rådet i samsvar med artikkel 47.

c) kan miljøkontrollørar som har akkreditering i samsvar med
forordning (EF) nr. 761/2001, halde fram med å utføre
verksemda si i samsvar med dei krava som er fastsette i
denne forordninga.

Artikkel 51
Oppheving og overgangsføresegner
1.

17.11.2016

3. Tilvisingar til forordning (EF) nr. 761/2001 skal forståast
som tilvisingar til denne forordninga og lesast slik det er vist i
jamføringstabellen i vedlegg VIII.

Følgjande rettsakter vert oppheva:

a) forordning (EF) nr. 761/2001,
b) kommisjonsvedtak 2001/681/EF av 7. september 2001 om
retningslinjer for gjennomføring av europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 761/2001 om frivillig deltaking for
organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøstyring og
miljørevisjon (EMAS)(1),

Artikkel 52
Ikraftsetjing
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 Strasbourg, 25. november 2009.

For Europaparlamentet

For Rådet

J. BUZEK

Å. TORSTENSSON

President

Formann
______

( 1)

TEF L 247 av 17.9.2001, s. 24.

(2)

TEU L 70 av 9.3.2006, s. 63.
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VEDLEGG I
MILJØGJENNOMGÅING
Miljøgjennomgåinga skal omfatte dei følgjande områda:
1.

Fastsetjing av gjeldande lovfesta miljøkrav.
I tillegg til utarbeidinga av ei liste over gjeldande lovfesta krav, skal organisasjonen vise korleis det kan provast at
han oppfyller dei ulike krava.

2.

Fastsetjing av alle direkte og indirekte miljøaspekt som har vesentlege miljøverknader, der det vert opplyst om
eigenskapar og kvantitet, alt etter kva som høver, og utarbeiding av eit register over dei som vert rekna som
vesentlege.
Ein organisasjon skal ta omsyn til dei følgjande spørsmåla når han vurderer kor vesentleg eit miljøaspekt er:
i)

Eventuell risiko for at det kan føre til miljøskadar.

ii) Kor sårbart det lokale, regionale eller globale miljøet er.
iii) Omfanget av, talet på, frekvensen til og reversibiliteten til aspektet eller verknaden.
iv) Førekomsten av og krava i relevant miljøregelverk.
v) Kor viktig det er for aktørar og arbeidstakarar i organisasjonen.
a) Direkte miljøaspekt
Direkte miljøaspekt er knytte til verksemda, produkta og tenestene til sjølve organisasjonen, som han har
direkte styringsmessig kontroll over.
Alle organisasjonar må vurdere dei direkte aspekta ved verksemda si.
Direkte miljøaspekt er knytte til, men ikkje avgrensa til, følgjande:
i)

lovfesta krav og avgrensingar når det gjeld løyve,

ii) utslepp til atmosfæren,
iii) utslepp til vatn,
iv) produksjon, materialattvinning, ombruk, transport og slutthandsaming av fast og anna avfall, særleg
farleg avfall,
v) bruk og ureining av jord,
vi) bruk av naturressursar og råstoff (medrekna energi),
vii) bruk av tilsetjingsstoff og hjelpestoff, og halvfabrikat,
viii) lokale aspekt (støy, vibrasjon, lukt, støv, utsjånad osv.),
ix) transportspørsmål (gjeld både varer og tenester),
x) risiko for miljøulukker og -verknader som oppstår eller truleg kan oppstå som følgje av hendingar, ulukker
og moglege naudssituasjonar,
xi) verknader på biologisk mangfald.
b) Indirekte miljøaspekt
Indirekte miljøaspekt kan vere eit resultat av samspelet mellom ein organisasjon og tredjemann, og kan i
rimeleg grad verte påverka av ein organisasjon som søkjer om EMAS-registrering.
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For organisasjonar utanfor industrisektoren, t.d. lokale styresmakter eller finansinstitusjonar, er det særs viktig
at dei òg vurderer dei miljøaspekta som er knytte til kjerneverksemda deira. Det er ikkje tilstrekkeleg med ei
innhaldsliste som er avgrensa til miljøaspekta til området og anlegga til ein organisasjon.
Desse omfattar, men er ikkje avgrensa til, følgjande:
i)

spørsmål knytte til livssyklusen til eit produkt (utforming, utarbeiding, emballasje, transport, bruk og
attvinning/slutthandsaming av avfall),

ii) kapitalinvesteringar, yting av lån og forsikringstenester,
iii) nye marknader,
iv) val og samansetnad av tenester (t.d. transport eller catering),
v) avgjerder knytte til forvalting og planlegging,
vi) samansetnad av produktutval,
vii) miljøprestasjon og miljøpraksis hjå entreprenørar, underleverandørar og leverandørar.
Organisasjonane må kunne dokumentere at dei vesentlege miljøaspekta som er knytte til framgangsmåtane
deira ved tildeling av kontraktar, er fastsette, og at viktige miljøverknader knytte til desse aspekta, vert tekne
hand om innanfor styringsordninga. Organisasjonen bør leggje vinn på å sikre at leverandørane og dei som
handlar på vegner av organisasjonen, følgjer opp miljøpolitikken til organisasjonen når dei utfører verksemd
som høyrer inn under kontrakten.
Når det gjeld desse indirekte miljøaspekta, skal ein organisasjon vurdere kor stor innverknad han kan ha på
desse aspekta, og kva tiltak som kan gjerast for å redusere miljøverknaden.
3.

Omtale av kriteria for å vurdere kor viktig miljøverknaden er
Ein organisasjon skal definere kriteria for å vurdere kor viktige miljøaspekta ved verksemda, produkta og tenestene
hans er, for såleis å fastsetje kva for aspekt som har ein vesentleg miljøverknad.
Dei kriteria som vert utarbeidde av ein organisasjon, skal ta omsyn til fellesskapsregelverket, og skal vere omfattande,
kunne kontrollerast på ein uavhengig måte, kunne reproduserast og kunne gjerast offentleg tilgjengelege.
Kriteria som skal definerast for å vurdere kor viktige miljøaspekta til ein organisasjon er, kan m.a. omfatte
følgjande:
a) opplysningar om miljøtilstanden med sikte på å fastleggje kva for verksemd, produkt og tenester til
organisasjonen som kan ha ein miljøverknad,
b) data som organisasjonen har om tilførsel av materiale og energi, utslepp og avfall sett i høve til risiko,
c) synspunkta til dei partane som det gjeld,
d) kva delar av miljøverksemda til ein organisasjon som er lovregulerte,
e) innkjøpsverksemd,
f)

utforming, utarbeiding, framstilling, distribusjon, tenesteyting, bruk, ombruk, materialattvinning og
slutthandsaming av produkta til organisasjonen,

g) den verksemda til organisasjonen som har dei største miljøkostnadene og dei største miljømessige føremonene.
Ved vurderinga av vesentlege miljøverknader av verksemda til ein organisasjon skal organisasjonen ikkje berre ta
omsyn til vanlege driftsvilkår, men òg til tilhøve som er knytte til igangsetjing og stenging, og til naudssituasjonar
som er rimeleg sannsynlege. Det skal takast omsyn til tidlegare, noverande og planlagd verksemd.
4.

Gransking av all eksisterande praksis og alle eksisterande framgangsmåtar for miljøstyring.

5.

Vurdering av tilbakemeldingar frå gransking av tidlegare hendingar.
______
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VEDLEGG II

Krav til miljøstyringsordningar og andre spørsmål som organisasjonar som gjennomfører EMAS, bør ta
omsyn til
Krava til miljøstyringsordninga i medhald av EMAS er dei som er fastsette i del 4 i standarden EN ISO 14001:2004.
Desse krava er attgjevne i venstre kolonne i tabellen nedanfor, som utgjer del A i dette vedlegget.
I tillegg skal registrerte organisasjonar ta omsyn til ein del andre spørsmål som er direkte knytte til fleire av punkta i
del 4 i standarden EN ISO 14001:2004. Desse tilleggskrava er oppførte i høgre kolonne nedanfor, som utgjer del B i
dette vedlegget.
DEL A
krav til miljøstyringsordningar i medhald av EN ISO
14001:2004

DEL B
andre spørsmål som organisasjonar som gjennomfører EMAS,
må ta omsyn til

Organisasjonar som tek del i ordninga for miljøstyring
og miljørevisjon (EMAS), skal gjennomføre krava i EN
ISO 14001:2004, som det er gjort greie for i del 4 i den
europeiske standarden(1), og som er attgjevne fullt ut
nedanfor:
A. Krav til miljøstyringsordningar
A.1. Generelle krav
Organisasjonen skal etablere, dokumentere, setje i verk,
halde ved lag og kontinuerleg betre ei miljøstyringsordning
i medhald av krava i denne standarden, og slå fast korleis
han vil oppfylle desse krava.
Organisasjonen skal fastsetje og dokumentere omfanget av
miljøstyringsordninga si.
A.2. Miljøpolitikk
Den øvste leiinga skal fastsetje miljøpolitikken til
organisasjonen og sikre at miljøpolitikken innanfor det
fastsette omfanget av miljøstyringsordninga
a) er føremålstenleg for typen, omfanget og miljøverknadene av aktivitetane, produkta og tenestene til
organisasjonen,
b) omfattar ei plikt til kontinuerleg betring og førebygging
av ureining,
c) omfattar ei plikt til å etterleve aktuelle lovfesta krav og
andre krav som organisasjonen legg på seg sjølv med
omsyn til miljøaspekta sine,
d) gjev ramma for å fastsetje og gjennomgå miljømål og
‑delmål,
e) er dokumentert, sett i verk og halden ved lag,
f) er kommunisert til alle som arbeider for eller på vegner
av organisasjonen, og
g) er tilgjengeleg for ålmenta.

________________
(1) Teksta som er attgjeven i dette vedlegget, er nytta med løyve frå Den europeiske standardiseringsorganisasjonen (CEN). Den fullstendige teksta kan kjøpast hjå dei nasjonale standardiseringsorgana, som er oppførte på ei liste i dette vedlegget. Attgjeving av dette
vedlegget for kommersielle føremål, er ikkje tillate.
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A.3. Planlegging
A.3.1. Miljøaspekt
Organisasjonen skal etablere, setje i verk og halde ved lag
ein eller fleire prosedyrar
a) for å identifisere miljøaspekta ved aktivitetane,
produkta og tenestene hans innanfor det fastsette
omfanget av miljøstyringsordninga som han kan
kontrollere, og dei som han kan påverke, når det vert
teke omsyn til planlagd og ny utvikling, eller nye eller
endra aktivitetar, produkt og tenester, og
b) for å slå fast kva aspekt som har eller kan ha vesentleg
verknad på miljøet (dvs. vesentlege miljøaspekt).
Organisasjonen skal dokumentere denne informasjonen og
halde han à jour.
Organisasjonen skal sikre at det vert teke omsyn til
vesentlege miljøaspekt når han etablerer, set i verk og held
ved lag miljøstyringsordninga si.
B.1. Miljøgjennomgåing
Organisasjonane
skal
utføre
ei
innleiande
miljøgjennomgåing slik det er fastsett i vedlegg I, for å
identifisere og vurdere miljøaspekta sine og identifisere
gjeldande lovfesta miljøkrav.
Organisasjonar utanfor Fellesskapet skal òg vise til dei
lovfesta miljøkrava som gjeld for liknande organisasjonar
i medlemsstatane der dei aktar å sende inn ein søknad.
A.3.2. Lovfesta krav og andre krav
Organisasjonen skal etablere, setje i verk og halde ved lag
ein eller fleire prosedyrar
a) for å identifisere og ha tilgang til gjeldande lovfesta
krav og andre krav som organisasjonen legg på seg
sjølv med omsyn til miljøaspekta sine, og
b) for å slå fast korleis desse krava gjeld for miljøaspekta
hans.
Organisasjonen skal sikre at det vert teke omsyn til
aktuelle lovfesta krav og andre krav som organisasjonen
legg på seg sjølv når han etablerer, set i verk og held ved
lag miljøstyringsordninga si.
B.2. Etterleving av regelverket
Organisasjonar som ønskjer EMAS-registrering, skal
kunne vise at dei
1) har kjennskap til alle gjeldande lovfesta miljøkrav som
er fastsette under miljøgjennomgåinga i samsvar med
vedlegg I, og kjenner til kva følgjer desse krava har for
organisasjonen,
2) pliktar seg til å etterleve miljøregelverket, medrekna
løyve og avgrensingar når det gjeld løyve, og
3) har innført framgangsmåtar som gjer det mogleg for
organisasjonen heile tida å oppfylle desse krava.
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A.3.3. Mål, delmål og program
Organisasjonen skal etablere, setje i verk og halde ved
lag dokumenterte miljømål og -delmål for relevante
funksjonar og nivå i organisasjonen.
Dersom det er mogleg, skal måla og delmåla vere målbare,
og dei skal vere i samsvar med miljøpolitikken, medrekna
pliktene til å førebyggje ureining, i samsvar med aktuelle
lovfesta krav og andre krav som organisasjonen legg på
seg sjølv, og til kontinuerleg betring.
Når organisasjonen etablerer og går gjennom måla og
delmåla sine, skal han ta omsyn til lovfesta krav og andre
krav som han legg på seg sjølv, og til dei vesentlege
miljøaspekta sine. Han skal òg vurdere dei tekniske
alternativa som ligg føre, dei økonomiske, driftsmessige
og forretningsmessige krava sine og oppfatningane til dei
partane som det gjeld.
Organisasjonen skal etablere, setje i verk og halde ved
lag eitt eller fleire program for å nå måla og delmåla sine.
Programmet/programma skal omfatte
a) utpeiking av ansvar for å nå mål og delmål for aktuelle
funksjonar og nivå i organisasjonen, og
b) verkemiddel og tidsramme for å nå dei.
B.3. Miljøprestasjon
1) Organisasjonane skal kunne dokumentere at
styringsordninga og framgangsmåtane deira for
revisjon omfattar den faktiske miljøprestasjonen til
organisasjonen med omsyn til dei direkte og indirekte
aspekta som er påviste ved miljøgjennomgåinga i
medhald av vedlegg I.
2) Miljøprestasjonen til organisasjonen sett i høve til
måla og delmåla hans skal vurderast som ein del av
gjennomgåinga til leiinga. Organisasjonen skal òg
forplikte seg til å stadig betre miljøprestasjonen sin.
Organisasjonen kan då byggje verksemda si på lokale,
regionale og nasjonale miljøprogram.
3) Midla for å nå desse måla og delmåla kan ikkje vere
miljømål. Dersom organisasjonen omfattar eitt eller
fleire område, skal kvart av desse områda som EMAS
skal nyttast på, oppfylle alle EMAS-krava, medrekna
kravet om ei stadig betring av miljøprestasjonen slik
det er definert i artikkel 2 nr. 2.
A.4. Iverksetjing og drift
A.4.1. Ressursar, oppgåver, ansvar og fullmakt
Leiinga skal sikre tilgangen på dei ressursane som er
naudsynte for å etablere, setje i verk, halde ved lag og betre
miljøstyringsordninga. Ressursane omfattar menneskelege
ressursar og særlege former for dugleik, teknologi og
økonomiske ressursar.

Nr. 64/281

Nr. 64/282

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

DEL A
krav til miljøstyringsordningar i medhald av EN ISO
14001:2004

DEL B
andre spørsmål som organisasjonar som gjennomfører EMAS,
må ta omsyn til

Oppgåver, ansvar og fullmakter skal fastsetjast,
dokumenterast og kommuniserast for å leggje til rette for
effektiv miljøstyring.

Den øvste leiinga i organisasjonen skal peike ut ein eller
fleire representantar for leiinga som, uavhengig av anna
ansvar, skal ha fastsette oppgåver, ansvar og fullmakt til å

a) sikre at ei miljøstyringsordning er etablert, sett i
verk og halden ved lag i samsvar med krava i denne
standarden,

b) rapportere til den øvste leiinga om verknadsgraden
til miljøstyringsordninga når det gjeld gjennomgåing,
medrekna tilrådingar om betringar.

A.4.2. Kompetanse, opplæring og medvit

B.4. Medverknad frå arbeidstakarane

1) Organisasjonen skal sannkjenne at aktiv medverknad
frå arbeidstakarane er ei drivkraft og ein føresetnad for
kontinuerlege og vellukka miljøbetringar, og dessutan
ein viktig ressurs i betringa av miljøprestasjonen og
den rette metoden for å forankre miljøstyrings- og
miljørevisjonsordninga til organisasjonen på ein
vellukka måte.

2) Termen «deltaking frå arbeidstakarane» omfattar
både deltaking av og opplysningar til den einskilde
arbeidstakaren og representantane hans/hennar.
Difor er det behov for ei ordning for deltaking
frå arbeidstakarar på alle nivå. Organisasjonen
bør sannkjenne at engasjement, reaksjonsevne og
aktiv støtte frå leiinga er ein føresetnad for at desse
prosessane skal verte vellukka. I denne samanhengen
er det viktig å understreke behovet for tilbakemelding
frå leiinga til arbeidstakarane.

Organisasjonen skal sikre at alle personar som utfører
oppgåver på vegner av eller for organisasjonen, som
organisasjonen kjenner til kan medføre vesentleg(e)
miljøverknad(er), er kompetente med omsyn til relevant
utdanning, opplæring eller røynsle. Organisasjonen skal ta
vare på dokumentasjonen som gjeld dette.

Organisasjonen skal identifisere opplæringsbehov som er
knytte til miljøaspekta sine og miljøstyringsordninga si.
Han skal tilby opplæring eller på annan måte gjere det som
trengst for å oppfylle desse behova, og han skal ta vare på
tilhøyrande dokumentasjon.

Organisasjonen skal etablere, setje i verk og halde ved lag
ein eller fleire prosedyrar for å gjere personar som arbeider
for han eller på vegner av han, klar over

a) kor viktig det er at det er samsvar med miljøpolitikken
og prosedyrane, og med krava i miljøstyringsordninga,
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b) dei vesentlege miljøaspekta og tilsvarande reelle og
potensielle miljøverknader som er knytte til arbeidet,
og dei miljømessige føremonene ved betre personlege
prestasjonar,
c) oppgåvene og ansvaret deira når det gjeld å oppnå
samsvar med krava i miljøstyringsordninga, og
d) dei moglege følgjene av avvik frå fastsette prosedyrar.
3) I tillegg til desse krava skal arbeidstakarane ta del i
prosessen som tek sikte på ei kontinuerleg betring
av miljøprestasjonen til organisasjonen gjennom
følgjande:
a) den innleiande miljøgjennomgåinga, analysen
av den aktuelle situasjonen og av innsamlinga og
kontrollen av opplysningar,
b) innføringa og gjennomføringa av ei miljøstyringsog miljørevisjonsordning som betrar miljøprestasjonen,
c) miljøutval som skal samle inn opplysningar og sikre
deltaking frå miljøtenestemenn / representantar for
leiinga og arbeidstakarar og deira representantar,
d) felles arbeidsgrupper til miljøhandlingsprogrammet
og miljørevisjonen,
e) utarbeiding av miljøfråsegner.
4) Føremålstenlege former for deltaking, t.d. ordninga
med ei framleggsbok eller prosjektbaserte gruppearbeid
eller miljøutval, bør nyttast for dette føremålet.
Organisasjonar skal ta omsyn til retningslinjene til
Kommisjonen om beste praksis på dette området.
Dersom dei ønskjer det, skal òg representantane for
arbeidstakarane medverke.
A.4.3. Kommunikasjon
Organisasjonen skal med omsyn til miljøaspekta sine og
miljøstyringsordninga si etablere, setje i verk og halde ved
lag ein eller fleire prosedyrar for
a) intern kommunikasjon mellom dei ulike nivåa og
funksjonane i organisasjonen,
b) å ta imot, dokumentere og svare på aktuelle
førespurnader frå eksterne partar som det gjeld.
Organisasjonen skal vedta om han skal kommunisere
eksternt om dei vesentlege miljøaspekta sine, og vedtaket
skal dokumenterast. Dersom vedtaket er å kommunisere,
skal organisasjonen etablere og setje i verk ein eller fleire
metodar for denne eksterne kommunikasjonen.
B.5. Kommunikasjon
1) Organisasjonane skal kunne dokumentere at dei har
ein open dialog med ålmenta og andre partar som
det gjeld, medrekna lokalsamfunn og kundar, om
miljøverknadene av verksemda si og produkta og
tenestene sine, for å identifisere det som ålmenta og
andre partar som det gjeld, er opptekne av.
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2) Open, klar og jamleg informasjon om miljøarbeidet
er ein svært viktig faktor for å skilje EMAS frå
andre ordningar. Denne faktoren er òg viktig for at
organisasjonen skal kunne opparbeide tillit hjå dei
partane som det gjeld.
3) EMAS er tilstrekkeleg fleksibel til at organisasjonane
kan tilpasse relevante opplysningar til særskilde
målgrupper, og samstundes sikre at alle opplysningane
er tilgjengelege for alle som ønskjer dei.
A.4.4. Dokumentasjon
Dokumentasjonen av miljøstyringsordninga skal omfatte
a) miljøpolitikken, miljømåla og miljødelmåla,
b) ei utgreiing om omfanget av miljøstyringsordninga,
c) ei utgreiing av hovudelementa i miljøstyringsordninga
og samspelet mellom dei, og tilvising til tilhøyrande
dokument,
d) dokument, medrekna registreringar, som denne
standarden krev, og
e) dokument, medrekna registreringar som organisasjonen
har fastsett er naudsynte for å sikre effektiv planlegging,
drift og styring av prosessar som gjeld dei vesentlege
miljøaspekta hans.
A.4.5. Dokumentstyring
Det er naudsynt med styring av dei dokumenta som
miljøstyringsordninga og denne standarden krev.
Registreringar er ein spesiell type dokument, og dei skal
styrast i samsvar med krava i nr. A.5.4.
Organisasjonen skal etablere, setje i verk og halde ved lag
ein eller fleire prosedyrar for å
a) godkjenne dokument med omsyn til kor tenlege dei er,
før utgjeving,
b) gjennomgå og om naudsynt ajourføre og godkjenne
dokument på nytt,
c) sikre at endringar og status som gjeldande versjon av
dokument, vert identifiserte,
d) sikre at relevante versjonar av gjeldande dokument er
tilgjengelege der dei skal nyttast,
e) sikre at dokument held fram med å vere leselege og
lette å identifisere,
f) sikre at dokument med eksternt opphav som
organisasjonen har fastsett, er naudsynte for
planlegging og drift av miljøstyringsordninga, er
identifiserte, og at distribusjonen er styrt, og
g) hindre utilsikta bruk av forelda dokument, og å
identifisere dei på ein eigna måte dersom dei vert tekne
vare på for ymse føremål.
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A.4.6. Driftskontroll
Organisasjonen skal, i medhald av miljøpolitikken sin
og miljømåla og -delmåla sine, identifisere og planleggje
dei operasjonane som er knytte til identifiserte vesentlege
miljøaspekt, for å sikre at dei vert utførte i samsvar med
fastsette vilkår, ved å
a) etablere, setje i verk og halde ved lag ein eller fleire
dokumenterte prosedyrar for å kontrollere situasjonar
der fråvær av slike prosedyrar kan føre til avvik frå
miljøpolitikken, miljømåla og -delmåla, og
b) fastsetje driftskriterium i prosedyren eller prosedyrane,
og
c) etablere, setje i verk og halde ved lag prosedyrar som
er knytte til dei identifiserte vesentlege miljøaspekta
ved varer og tenester som organisasjonen nyttar,
og kommunisere aktuelle prosedyrar og krav til
leverandørar, medrekna kontraktspartnarar.
A.4.7. Beredskap og innsats
Organisasjonen skal etablere, setje i verk og halde ved
lag ein eller fleire prosedyrar for å identifisere moglege
naudssituasjonar og moglege ulukker som kan påverke
miljøet, og korleis organisasjonen eventuelt vil reagere.
Organisasjonen skal reagere på faktiske naudssituasjonar
og ulukker og førebyggje eller redusere påfølgjande
uheldige miljøverknader.
Organisasjonen skal jamleg gjennomgå og om naudsynt
revidere beredskapen sin og reaksjonsprosedyrane sine,
særleg etter ulukker eller naudssituasjonar.
Organisasjonen skal òg jamleg prøve ut slike prosedyrar
når dette er praktisk mogleg.
A.5. Kontroll
A.5.1. Overvaking og måling
Organisasjonen skal etablere, setje i verk og halde ved lag
ein eller fleire prosedyrar for jamleg å overvake og måle
dei viktigaste eigenskapane ved drifta si som kan ha ein
vesentleg miljøverknad. Prosedyren eller prosedyrane skal
omfatte dokumentering av informasjon for å overvake
prestasjon, aktuelle styringstiltak og samsvar med
miljømåla og -delmåla til organisasjonen.
Organisasjonen skal sikre at kalibrert og verifisert
overvakings- og måleutstyr vert nytta og halde ved like,
og han skal ta vare på tilhøyrande registreringar.
A.5.2. Samsvarsvurdering
A.5.2.1.

I medhald av pliktene sine til samsvar skal
organisasjonen etablere, setje i verk og halde
ved lag ein eller fleire prosedyrar for jamleg å
vurdere samsvaret med aktuelle lovfesta krav.
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Organisasjonen skal ta vare på registreringane av resultata
av dei jamlege vurderingane.
A.5.2.2. Organisasjonen skal vurdere samsvaret med
andre krav som han legg på seg sjølv. Dersom
han ønskjer det, kan han kombinere denne
vurderinga med ei vurdering av etterleving av
lovføresegner i samsvar med nr. A.5.2.1, eller
han kan etablere ein eigen prosedyre / eigne
prosedyrar.
Organisasjonen skal ta vare på registreringane av resultata
av dei jamlege vurderingane.
A.5.3. Avvik, korrigerande tiltak og førebyggjande tiltak
Organisasjonen skal etablere, setje i verk og halde ved
lag ein eller fleire prosedyrar for å handtere aktuelle og
potensielle avvik og for å setje i verk korrigerande tiltak
og førebyggjande tiltak. Prosedyren eller prosedyrane skal
fastsetje krav for å
a) identifisere og rette avvik og setje i verk tiltak for å
redusere miljøverknadene deira,
b) granske avvik, slå fast årsak(er) og setje i verk tiltak for
å hindre at dei skjer igjen,
c) vurdere behovet for tiltak for å førebyggje avvik, og
setje i verk eigna tiltak for å førebyggje at dei skal
oppstå,
d) registrere resultata av gjennomførte korrigerande tiltak
og førebyggjande tiltak, og
e) gjennomgå nytteverdien av gjennomførte korrigerande
tiltak og førebyggjande tiltak. Tiltak som er
gjennomførte, skal stå i høve til omfanget av problema
og dei påviste miljøverknadene.
Organisasjonen skal sikre at det vert gjort naudsynte
endringar i dokumentasjonen av miljøstyringsordninga.
A.5.4. Kontroll med registreringar
Organisasjonen skal etablere og halde ved lag dei
registreringane som er naudsynte for å påvise samsvar
mellom krava i miljøstyringsordninga og denne
standarden, og dei resultata som er oppnådde.
Organisasjonen skal etablere, setje i verk og halde ved lag
ein eller fleire prosedyrar for å identifisere, lagre, verne,
finne att, ta vare på og stryke registreringar.
Registreringane skal vere og halde fram med å vere
leselege og kunne identifiserast og sporast.
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A.5.5. Intern revisjon
Organisasjonen skal sikre at det vert gjennomført intern
revisjon av miljøstyringsordninga med planlagde intervall
for å
a) slå fast om miljøstyringsordninga
— er i samsvar med planlagde ordningar for miljøstyring,
medrekna krava i denne standarden, og
— er sett i verk og halden ved lag på rett måte, og
b) gje leiinga informasjon om resultata av revisjonane.
Revisjonsprogramma skal planleggjast, etablerast, setjast i
verk og haldast ved lag av organisasjonen, samstundes som
det vert teke omsyn til korleis den aktuelle drifta verkar
inn på miljøet, og til resultata av tidlegare revisjonar.
Det skal etablerast, setjast i verk og haldast ved lag ein
eller fleire revisjonsprosedyrar som tek føre seg
— ansvar og krav som er knytte til planlegging og
gjennomføring av revisjonar, rapportering av resultat
og forvaring av tilhøyrande registreringar,
— fastsetjing av revisjonskriterium, omfang, frekvens og
metodar.
Val av revisorar og gjennomføring av revisjonar skal sikre
ein objektiv og upartisk revisjonsprosess.
A.6. Gjennomgåinga til leiinga
Den øvste leiinga i organisasjonen skal gjennomgå
miljøstyringsordninga med planlagde intervall for å
sikre at ho er veleigna, tilstrekkeleg og verknadsfull.
Gjennomgåinga skal omfatte ei vurdering av
moglege betringar av og behovet for endringar av
miljøstyringsordninga, medrekna miljøpolitikken og
miljømål og ‑delmål.
Registreringane frå gjennomgåinga til leiinga skal
forvarast.
Grunnlaget for gjennomgåinga til leiinga skal omfatte
a) resultat av interne revisjonar og vurderingar av
samsvar med lovfesta krav og med andre krav som
organisasjonen legg på seg sjølv,
b) førespurnader frå eksterne partar som det gjeld,
medrekna klager,
c) miljøprestasjonen til organisasjonen,
d) i kor stor grad mål og delmål er oppnådde,
e) status for korrigerande og førebyggjande tiltak,
f) oppfølgingstiltak etter tidlegare gjennomgåingar som
leiinga har utført,

DEL B
andre spørsmål som organisasjonar som gjennomfører EMAS,
må ta omsyn til
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DEL A
krav til miljøstyringsordningar i medhald av EN ISO
14001:2004

DEL B
andre spørsmål som organisasjonar som gjennomfører EMAS,
må ta omsyn til

g) endra føresetnader, medrekna utvikling med omsyn til
lovfesta krav og andre krav som gjeld miljøaspekta til
organisasjonen, og
h) tilrådingar om betringar.
Resultata av gjennomgåinga til leiinga skal omfatte
alle avgjerder og tiltak som gjeld moglege endringar av
miljøpolitikk, miljømål, miljødelmål og andre element i
miljøstyringsordninga, i medhald av plikta til kontinuerleg
betring.
Liste over nasjonale standardiseringsorgan
BE: IBN/BIN (Institut Belge de Normalisation/Belgisch
Instituut voor Normalisatie)
CZ: ČNI (Český normalizační institut)
DK: DS (Dansk Standard)
DE: DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.)
EE: EVS (Eesti Standardikeskus)
EL: ELOT (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης)
ES: AENOR (Asociacion Espanola de Normalizacion y
Certificacion)
FR: AFNOR (Association Française de Normalisation)
IE: NSAI (National Standards Authority of Ireland)
IT: UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
CY: Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας
LV: LVS (Latvijas Standarts)
LT: LST (Lietuvos standartizacijos departamentas)
LU: SEE (Service de l’Energie de l’Etat) (Luxembourg)
HU: MSZT (Magyar Szabványügyi Testület)
MT: MSA (Awtorità Maltija dwar l-Istandards/Malta
Standards Authority)
NL: NEN (Nederlands Normalisatie-Instituut)
AT: ON (Österreichisches Normungsinstitut)
PL: PKN (Polski Komitet Normalizacyjny)
PT: IPQ (Instituto Português da Qualidade)
SI: SIST (Slovenski inštitut za standardizacijo)
SK: SÚTN (Slovensk‡ ústav technickej normalizácie)
FI: SFS (Suomen Standardisoimisliitto r.y)
SE: SIS (Swedish Standards Institute)
UK: BSI (British Standards Institution).
Utfyllande liste over nasjonale standardiseringsorgan
Nasjonale standardiseringsorgan i medlemsstatar som
ikkje er omfatta av EN ISO 14001:2004:
BG: BDS (Български институт за стандартизация),
RO: ASRO (Asociaţia de Standardizare din România).
Nasjonale standardiseringsorgan i medlemsstatar der eit
nasjonalt standardiseringsorgan som er oppført i EN ISO
14001:2004, er vorte bytt ut:
CZ: ÚNMZ (Ústav pro technickou normalizaci, metrologii
a státní zkušebnictví).
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VEDLEGG III

INTERN MILJØREVISJON

A. Revisjonsprogram og revisjonsfrekvens
1.

Revisjonsprogram
Revisjonsprogrammet skal sikre at leiinga av organisasjonen får dei opplysningane dei treng for å gjennomgå
miljøprestasjonen til organisasjonen og nytteverdien av miljøstyringsordninga, og kunne dokumentere at dette
er under kontroll.

2.

Måla for revisjonsprogrammet
Måla skal særleg omfatte ei vurdering av dei styringsordningane som vert nytta, og ei fastsetjing av
samsvaret med politikken og programmet til organisasjonen, som skal omfatte etterleving av dei relevante
regelverksbaserte miljøkrava.

3.

Verkeområdet for revisjonsprogrammet
Det samla verkeområdet for kvar einskild revisjon, eller eventuelt av kvart einskilt stadium i ein
revisjonsperiode, skal vere klart fastsett, og følgjande skal spesifiserast:
a) kva område som skal dekkjast,
b) kva slags verksemd som skal reviderast,
c) kva miljøkriterium som skal vurderast,
d) kva tidsrom revisjonen skal omfatte.
Miljørevisjonen skal omfatte ei vurdering av faktiske data som er naudsynte for å vurdere miljøprestasjonen
til organisasjonen.

4.

Revisjonsfrekvens
Revisjonen eller revisjonsperioden som omfattar all verksemd i organisasjonen, skal, slik det høver, fullførast
minst kvart tredje år, eller kvart fjerde år dersom det unntaket som er fastsett i artikkel 7, vert nytta. Kor ofte
slik verksemd skal reviderast, vil variere etter
a) arten, omfanget og kompleksiteten i verksemda,
b) kor viktige dei tilhøyrande miljøverknadene er,
c) kor viktige og alvorlege dei problema er som er påviste ved tidlegare revisjonar,
d) tidlegare miljøproblem.
Meir samansett verksemd som har meir vesentlege miljøverknader, skal reviderast oftare.
Organisasjonen skal gjennomføre revisjonar minst éin gong kvart år, då dette vil medverke til å vise overfor
leiinga av organisasjonen og miljøkontrolløren at organisasjonen har kontroll over dei mest vesentlege
miljøaspekta sine.
Organisasjonen skal utføre revisjonar med omsyn til følgjande:
a) miljøprestasjonen til organisasjonen, og
b) organisasjonen si etterleving av gjeldande lovfesta miljøkrav.
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B. Revisjonsarbeidet
Revisjonsarbeidet skal omfatte samtalar med personalet, inspeksjon av driftsvilkår og utstyr, og kontroll av
journalar, skriftlege rutinar og annan relevant dokumentasjon, med sikte på å vurdere miljøprestasjonen til den
forma for verksemd som vert revidert, for å avgjere om ho oppfyller dei gjeldande standardane, reglane eller
miljømåla og -delmåla som er fastsette, og om ordninga som er innført for å forvalte miljøansvaret, er effektiv og
føremålstenleg, m.a. kan stikkprøvekontroll av samsvaret med desse kriteria nyttast for å avgjere nytteverdien av
den samla styringsordninga.
Revisjonsprosessen skal særleg vere samansett av følgjande steg:
a) forståing av styringsordningane,
b) vurdering av dei sterke og svake sidene ved styringsordningane,
c) innsamling av relevant dokumentasjon,
d) vurdering av resultata av revisjonen,
e) utarbeiding av konklusjonane frå revisjonen,
f)

rapportering av resultata og konklusjonane frå revisjonen.

C. Rapportering av resultata og konklusjonane frå revisjonen
Dei viktigaste måla for ein skriftleg revisjonsrapport er følgjande:
a) å dokumentere verkeområdet for revisjonen,
b) å gje leiinga opplysningar om status for etterlevinga av miljøpolitikken og miljøframgangen til organisasjonen,
c) å gje leiinga opplysningar om kor verknadsfulle og pålitelege ordningane for overvaking av miljøverknader er
i organisasjonen,
d) å påvise eventuelle behov for korrigerande tiltak.
______
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VEDLEGG IV
MILJØRAPPORTERING

A. Innleiing
Miljøinformasjon skal leggjast fram på ein klar og samanhengande måte i elektronisk eller prenta form.
B. Miljøfråsegn
Miljøfråsegna skal innehalde minst dei elementa og oppfylle dei minstekrava som er oppførte nedanfor:
a) Ei klar og eintydig omtale av organisasjonen som skal registrerast i EMAS, og ei samanfatning av
verksemda, produkta og tenestene til organisasjonen, og av tilhøvet mellom organisasjonen og eventuelle
mororganisasjonar.
b) Miljøpolitikken og ei kort utgreiing om miljøstyringsordninga til organisasjonen.
c) Ei omtale av alle vesentlege direkte og indirekte miljøaspekta som fører til vesentlege miljøverknader frå
organisasjonen si side, og ei utgreiing om arten av miljøverknader og korleis desse er knytte til miljøaspekta
(vedlegg I.2).
d) Ei utgreiing om miljømåla og -delmåla sett i høve til vesentlege miljøaspekt og miljøverknader.
e) Ei oppsummering av tilgjengelege data om miljøprestasjonen til organisasjonen sett i høve til miljømåla og
-delmåla hans med omsyn til dei vesentlege miljøverknadene hans. Det skal rapporterast om dei grunnleggjande
indikatorane og om andre relevante eksisterande indikatorar for miljøprestasjon, slik det er fastsett i del C.
f)

Andre faktorar som gjeld miljøprestasjonen, medrekna miljøprestasjonen sett i høve til regelverksføresegner
med omsyn til dei vesentlege miljøverknadene deira.

g) Opplysningar om gjeldande lovfesta miljøkrav.
h) Namnet og akkrediterings- eller lisensnummeret til miljøkontrolløren, og godkjenningsdatoen.
Den ajourførte miljøfråsegna skal innehalde minst dei elementa og oppfylle dei minstekrava som er oppførte i
bokstav e)–h).
C. Grunnleggjande indikatorar og andre relevante eksisterande indikatorar for miljøprestasjon
1.

Innleiing
Organisasjonane skal rapportere, både i miljøfråsegna og den ajourførte miljøfråsegna, om dei grunnleggjande
indikatorane i den grad dei har samanheng med dei direkte miljøaspekta til organisasjonen og andre relevante
eksisterande indikatorar for miljøprestasjon, slik det er fastsett nedanfor.
Rapporteringa skal gje data om faktisk grunnlag/verknad. Dersom offentleggjeringa skulle ha ein uheldig
innverknad på den fortrulege handsaminga av forretnings- eller industriopplysningane til ein organisasjon
der slik fortruleg handsaming er fastsett i nasjonal lovgjeving eller fellesskapsretten for å verne ei rettkomen
økonomisk interesse, kan organisasjonen få løyve til å indeksere desse opplysningane i rapporteringa si, t.d.
ved å fastsetje eit basisår (med indeksnummeret 100) der det vil gå fram korleis faktisk grunnlag/verknad har
utvikla seg.
Indikatorane skal
a) gje ei korrekt vurdering av miljøprestasjonen til organisasjonen,
b) vere forståelege og eintydige,
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c) gje høve til jamføring av miljøprestasjonane til organisasjonen frå år til år, med sikte på å vurdere
utviklinga deira,
d) gje høve til jamføring med sektorvise, nasjonale eller regionale standardverdiar for referansemåling,
e) gje høve til jamføring med relevante regelverksbaserte krav.
2.

Grunnleggjande indikatorar
a) Dei grunnleggjande indikatorane skal gjelde for alle typar organisasjonar. Dei skal gjelde for prestasjonar
på dei følgjande viktige miljøområda:
i)

energieffektivitet,

ii) materialeffektivitet,
iii) vatn,
iv) avfall,
v) biologisk mangfald, og
vi) utslepp.
Dersom ein organisasjon konkluderer med at ein eller fleire grunnleggjande indikatorar ikkje er relevante
for dei vesentlege direkte miljøaspekta deira, kan denne organisasjonen velje om han vil avleggje rapport
om desse grunnleggjande indikatorane. Organisasjonen skal gje ei grunngjeving for dette, med tilvising
til miljøgjennomgåinga si.
b) Kvar grunnleggjande indikator er samansett av følgjande:
i)

eit tal A som uttrykkjer samla årleg grunnlag/verknad på det aktuelle området,

ii) eit tal B som uttrykkjer det samla årlege resultatet til organisasjonen, og
iii) eit tal R som uttrykkjer tilhøvet A/B.
Kvar organisasjon skal avleggje rapport om alle desse tre faktorane for kvar einskild indikator.
c) Opplysningar om samla årleg grunnlag/verknad på det aktuelle området, talet A, skal gjevast på følgjande
måte:
i)

når det gjeld energieffektivitet,
–

«samla direkte energibruk», det samla årlege energiforbruket, uttrykt i MWh eller GJ,

–

«samla bruk av fornybar energi», det samla, prosentvise årlege forbruket av energi (elektrisitet
og varme) som organisasjonen har produsert frå fornybare energikjelder,

ii) når det gjeld materialeffektivitet,
–

«årleg massestraum av ulike materiale som er nytta» (ikkje medrekna energiberarar og vatn),
uttrykt i tonn,

iii) når det gjeld vatn,
–

«samla årleg vassforbruk», uttrykt i m3,

iv) når det gjeld avfall,
–

«samla årleg produksjon av avfall», fordelt etter type, uttrykt i tonn,

–

«samla årleg produksjon av farleg avfall», uttrykt i kilogram eller tonn,
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v) når det gjeld biologisk mangfald,
–

«arealbruk», uttrykt i m2 tettbygd område,

vi) når det gjeld utslepp,
–

«samla årleg utslepp av klimagassar», som minst skal omfatte utslepp av CO2, CH4, N2O, HFK,
PFK og SF6, uttrykt i tonn CO2-ekvivalentar,

–

«samla årleg utslepp til atmosfæren», som minst skal omfatte utslepp av SO2, NOx og PM, uttrykt
i kilogram eller tonn.

I tillegg til dei indikatorane som er definerte ovanfor, kan ein organisasjon òg nytte andre indikatorar
for å uttrykkje samla årleg grunnlag/verknad på det aktuelle området.
d) Opplysningane om det samla årlege resultatet til ein organisasjon, tal B, er dei same for alle område, men
vert tilpassa dei ulike typane organisasjonar, alt etter kva form for verksemd dei driv, og skal gjevast på
følgjande måte:
i)

for organisasjonar som driv verksemd innanfor produksjonssektoren (industrien), skal talet vise til
samla årleg bruttoprodukt uttrykt i millionar euro, eller samla årleg fysisk produksjon uttrykt i tonn,
eller, når det gjeld små organisasjonar, samla årsomsetning eller talet på arbeidstakarar,

ii) for organisasjonar som driv verksemd utanfor produksjonssektoren (administrasjon/tenesteyting),
skal talet vise til storleiken til organisasjonen, uttrykt i talet på arbeidstakarar.
I tillegg til dei indikatorane som er definerte ovanfor, kan ein organisasjon òg nytte andre indikatorar
for å uttrykkje det samla årlege resultatet sitt.
3.

Andre relevante indikatorar for miljøprestasjon
Kvar organisasjon skal òg kvart år rapportere om prestasjonen sin når det gjeld meir spesifikke miljøaspekt slik
han har gjort greie for i miljøfråsegna si, og ta omsyn til dei sektorvise referansedokumenta som er nemnde i
artikkel 46, dersom slike finst tilgjengelege.

D. Offentleg tilgang til informasjon
Organisasjonen skal kunne vise overfor miljøkontrolløren at alle som er interesserte i miljøprestasjonen til
organisasjonen, enkelt og utan kostnader kan få tilgang til den informasjonen som krevst i medhald av del B og C
ovanfor.
Organisasjonen skal sikre at denne informasjonen er tilgjengeleg på det offisielle språket eller eitt av dei offisielle
språka til medlemsstaten der organisasjonen er registrert, og eventuelt på det offisielle språket eller eitt av dei
offisielle språka til dei medlemsstatane der det finst område som er omfatta av den samla registreringa.
E. Ansvar på lokalt plan
Det kan vere at organisasjonar som vert registrerte i EMAS, ønskjer å utarbeide ei samla miljøfråsegn som omfattar
ulike geografiske stader.
Ettersom føremålet med EMAS er å sikre at det vert teke ansvar på lokalt plan, skal organisasjonane difor syte for
at vesentlege miljøverknader frå kvart område er tydeleg fastsette og omtala i den samla miljøfråsegna.
______
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VEDLEGG V
EMAS-LOGO

1.

2.

Logoen kan nyttast på alle dei 23 språkversjonane nedanfor, på det vilkåret at følgjande ordlyd vert nytta:
Bulgarsk:

‘Проверено управление по околна среда’

Tsjekkisk:

‘Ověřen‡ systém environmentálního řízení’

Dansk:

‘Verificeret miljøledelse’

Nederlandsk:

‘Geverifieerd milieuzorgsysteem’

Engelsk:

‘Verified environmental management’

Estisk:

‘Tõendatud keskkonnajuhtimine’

Finsk:

‘Todennettu ympäristöasioiden hallinta’

Fransk:

‘Management environnemental vérifié’

Tysk:

‘Geprüftes Umweltmanagement’

Gresk:

‘επιθεωρημένη περιβαλλοντική διαχείριση’

Ungarsk:

‘Hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszer’

Italiensk:

‘Gestione ambientale verificata’

Irsk:

‘Bainistíocht comhshaoil fíoraithe’

Latvisk:

‘Verificēta vides pārvaldība’

Litauisk:

‘Įvertinta aplinkosaugos vadyba’

Maltesisk:

‘Immaniggjar Ambjentali Verifikat’

Polsk:

‘Zweryfikowany system zarządzania środowiskowego’

Portugisisk:

‘Gestão ambiental verificada’

Rumensk:

‘Management de mediu verificat’

Slovakisk:

‘Overené environmentálne manažérstvo’

Slovensk:

‘Preverjen sistem ravnanja z okoljem’

Spansk:

‘Gestión medioambiental verificada’

Svensk:

‘Verifierat miljöledningssystem’

Logoen skal nyttast anten
–

i tre fargar (Pantone nr. 355 grøn, Pantone nr. 109 gul, Pantone nr. 286 blå),

–

i svart,

–

i kvitt, eller

–

i ein gråskala.
______
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VEDLEGG VI
OPPLYSNINGSKRAV FOR REGISTRERING
(opplysningar som skal gjevast når det er relevant)
1. ORGANISASJON
Namn

.............................................................................................................

Adresse

.............................................................................................................

Stad

.............................................................................................................

Postnummer

.............................................................................................................

Stat/delstat/region/autonomt område

.............................................................................................................

Kontaktperson

.............................................................................................................

Telefon

.............................................................................................................

Telefaks

.............................................................................................................

E-post

.............................................................................................................

Nettstad

.............................................................................................................

Offentleg tilgang til miljøfråsegn eller ajourført
miljøfråsegn
a) i prenta form

.............................................................................................................

b) i elektronisk form

.............................................................................................................

Registreringsnummer

.............................................................................................................

Dato for registrering

.............................................................................................................

Dato for mellombels stryking av registrering

.............................................................................................................

Dato for endeleg stryking av registrering

.............................................................................................................

Dato for neste miljøfråsegn

.............................................................................................................

Dato for neste ajourførte miljøfråsegn

.............................................................................................................

Søknad om unntak i medhald av artikkel 7
JA – NEI

.............................................................................................................

NACE-kode for verksemda

.............................................................................................................

Tal på arbeidstakarar

.............................................................................................................

Omsetning eller årsbalanse

.............................................................................................................

2. OMRÅDE
Namn

.............................................................................................................

Adresse

.............................................................................................................

Postnummer

.............................................................................................................

Stad

.............................................................................................................

Stat/delstat/region/autonomt område

.............................................................................................................

Kontaktperson

.............................................................................................................

Telefon

.............................................................................................................

Telefaks

.............................................................................................................

E-post

.............................................................................................................

Nettstad

.............................................................................................................
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Offentleg tilgang til miljøfråsegn eller ajourført
miljøfråsegn
a) i prenta form

.............................................................................................................

b) i elektronisk form

.............................................................................................................

Registreringsnummer

.............................................................................................................

Dato for registrering

.............................................................................................................

Dato for mellombels stryking av registrering

.............................................................................................................

Dato for endeleg stryking av registrering

.............................................................................................................

Dato for neste miljøfråsegn

.............................................................................................................

Dato for neste ajourførte miljøfråsegn

.............................................................................................................

Søknad om unntak i medhald av artikkel 7
JA – NEI

.............................................................................................................

NACE-kode for verksemda

.............................................................................................................

Tal på arbeidstakarar

.............................................................................................................

Omsetning eller årsbalanse

.............................................................................................................

3. MILJØKONTROLLØR
Namnet til miljøkontrolløren

.............................................................................................................

Adresse

.............................................................................................................

Postnummer

.............................................................................................................

Stad

.............................................................................................................

Stat/delstat/region/autonomt område

.............................................................................................................

Telefon

.............................................................................................................

Telefaks

.............................................................................................................

E-post

.............................................................................................................

Registreringsnummeret til akkrediteringa eller
lisensen

.............................................................................................................

Verkeområdet for akkrediteringa eller lisensen
(NACE-kodar)

.............................................................................................................

Akkrediterings- eller lisensutferdingsorgan

.............................................................................................................

Utferda i … den …/…/20

.............................................................................................................

Underskrifta til representanten for
organisasjonen

.............................................................................................................

______
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VEDLEGG VII
FRÅSEGN FRÅ MILJØKONTROLLØREN OM KONTROLL- OG GODKJENNINGSVERKSEMD
.............................................................................................................................................................................. (namn).
med EMAS-miljøkontrollørregistreringsnummer .............................................................................................................
som har akkreditering eller lisens for følgjande verkeområde ................................................................... (NACE-kode)
stadfestar å ha kontrollert om området/områda eller heile organisasjonen slik det er ført opp i miljøfråsegna / den
ajourførte miljøfråsegna(*) frå organisasjonen ..................................................................................................... (namn)
med registreringsnummer (dersom det ligg føre) ..............................................................................................................
oppfyller alle krava i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 av 25. november 2009 om frivillig
deltaking for organisasjonar i ei fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS).
Ved å skrive under på denne fråsegna, stadfestar eg at:
–

kontrollen og godkjenninga er utført i fullt samsvar med krava i forordning (EF) nr. 1221/2009,

–

resultatet av kontrollen og godkjenninga stadfestar at det ikkje er noko som tyder på manglande etterleving av dei
gjeldande lovfesta miljøkrava,

–

opplysningane og informasjonen i miljøfråsegna / den ajourførte miljøfråsegna(*) til organisasjonen/området(*)
gjev eit påliteleg, truverdig og korrekt bilete av all verksemda i organisasjonen / ved områda(*), innanfor det
verkeområdet som er nemnt i miljøfråsegna.

Dette dokumentet kan ikkje sidestillast med EMAS-registrering. EMAS-registrering kan berre tildelast av eit rett organ
i medhald av forordning (EF) nr. 1221/2009. Dette dokumentet skal ikkje nyttast aleine som ei melding til ålmenta.
Utferda i … den …/…/20
Underskrift
____________________
(*) Stryk det som ikkje høver

______
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VEDLEGG VIII
JAMFØRINGSTABELL
Forordning (EF) nr. 761/2001

Denne forordninga

Artikkel 1 nr. 1

Artikkel 1

Artikkel 1 nr. 2 bokstav a)

—

Artikkel 1 nr. 2 bokstav b)

—

Artikkel 1 nr. 2 bokstav c)

—

Artikkel 1 nr. 2 bokstav d)

—

Artikkel 2 bokstav a)

Artikkel 2 nr. 1

Artikkel 2 bokstav b)

—

Artikkel 2 bokstav c)

Artikkel 2 nr. 2

Artikkel 2 bokstav d)

—

Artikkel 2 bokstav e)

Artikkel 2 nr. 9

Artikkel 2 bokstav f)

Artikkel 2 nr. 4

Artikkel 2 bokstav g)

Artikkel 2 nr. 8

Artikkel 2 bokstav h)

Artikkel 2 nr. 10

Artikkel 2 bokstav i)

Artikkel 2 nr. 11

Artikkel 2 bokstav j)

Artikkel 2 nr. 12

Artikkel 2 bokstav k)

Artikkel 2 nr. 13

Artikkel 2 bokstav l)

Artikkel 2 nr. 16

Artikkel 2 bokstav l) i)

—

Artikkel 2 bokstav l ii)

—

Artikkel 2 bokstav m)

—

Artikkel 2 bokstav n)

Artikkel 2 nr. 17

Artikkel 2 bokstav o)

Artikkel 2 nr. 18

Artikkel 2 bokstav p)

—

Artikkel 2 bokstav q)

Artikkel 2 nr. 20

Artikkel 2 bokstav r)

—

Artikkel 2 bokstav s) første leddet

Artikkel 2 nr. 21

Artikkel 2 bokstav s) andre leddet

—

Artikkel 2 bokstav t)

Artikkel 2 nr. 22

Artikkel 2 bokstav u)

—

Artikkel 3 nr. 1

—

Artikkel 3 nr. 2 bokstav a) første leddet

Artikkel 4 nr. 1 bokstav a) og b)

Artikkel 3 nr. 2 bokstav a) andre leddet

Artikkel 4 nr. 3

Artikkel 3 nr. 2 bokstav b)

Artikkel 4 nr. 1 bokstav c)

Artikkel 3 nr. 2 bokstav c)

Artikkel 4 nr. 1 bokstav d)

Artikkel 3 nr. 2 bokstav d)

Artikkel 4 nr. 5

Artikkel 3 nr. 2 bokstav e)

Artikkel 5 nr. 2 første leddet, artikkel 6 nr. 3

Artikkel 3 nr. 3 bokstav a)

Artikkel 6 nr. 1 bokstav a)

Artikkel 3 nr. 3 bokstav b) første punktumet

Artikkel 6 nr. 1 bokstav b) og c)

Artikkel 3 nr. 3 bokstav b) andre punktumet

Artikkel 7 nr. 1

Artikkel 4 nr. 1

—

Artikkel 4 nr. 2

Artikkel 51 nr. 2

Artikkel 4 nr. 3

—

Artikkel 4 nr. 4

—
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Forordning (EF) nr. 761/2001

Denne forordninga

Artikkel 4 nr. 5 første punktumet

Artikkel 25 nr. 10 første leddet

Artikkel 4 nr. 5 andre punktumet

Artikkel 25 nr. 10 andre leddet, andre punktumet

Artikkel 4 nr. 6

Artikkel 41

Artikkel 4 nr. 7

—

Artikkel 4 nr. 8 første leddet

Artikkel 30 nr. 1

Artikkel 4 nr. 8 andre leddet

Artikkel 30 nr. 3 og 5

Artikkel 4 nr. 8 tredje leddet, første og andre punktumet

Artikkel 31 nr. 1

Artikkel 4 nr. 8 tredje leddet, siste punktumet

Artikkel 31 nr. 2

Artikkel 5 nr. 1

Artikkel 11 nr. 1 første leddet

Artikkel 5 nr. 2

Artikkel 11 nr. 3

Artikkel 5 nr. 3 første punktumet

Artikkel 12 nr. 1

Artikkel 5 nr. 3 andre punktumet, første strekpunktet

Artikkel 12 nr. 1 bokstav a)

Artikkel 5 nr. 3 andre punktumet, andre strekpunktet

Artikkel 12 nr. 1 bokstav b)

Artikkel 5 nr. 4

Artikkel 11 nr. 1 andre og tredje leddet

Artikkel 5 nr. 5 første punktumet

Artikkel 16 nr. 1

Artikkel 5 nr. 5 andre punktumet

Artikkel 16 nr. 3 første punktumet

Artikkel 5 nr. 5 tredje punktumet

Artikkel 17 nr. 1

Artikkel 5 nr. 5 fjerde punktumet

Artikkel 16 nr. 3 andre leddet, og artikkel 16 nr. 4 andre
leddet

Artikkel 6 nr. 1

Artikkel 13 nr. 1

Artikkel 6 nr. 1 første strekpunktet

Artikkel 13 nr. 2 bokstav a), og artikkel 5 nr. 2
bokstav a)

Artikkel 6 nr. 1 andre strekpunktet

Artikkel 13 nr. 2 bokstav a), og artikkel 5 nr. 2
bokstav c)

Artikkel 6 nr. 1 tredje strekpunktet

Artikkel 13 nr. 2 bokstav f), og artikkel 5 nr. 2 bokstav d)

Artikkel 6 nr. 1 fjerde strekpunktet

Artikkel 13 nr. 2 bokstav c)

Artikkel 6 nr. 1 andre leddet

Artikkel 13 nr. 2 første punktumet

Artikkel 6 nr. 2

Artikkel 15 nr. 3

Artikkel 6 nr. 3 første strekpunktet

Artikkel 15 nr. 3 bokstav a)

Artikkel 6 nr. 3 andre strekpunktet

Artikkel 15 nr. 3 bokstav b)

Artikkel 6 nr. 3 tredje strekpunktet

—

Artikkel 6 nr. 3 siste punktumet

Artikkel 15 nr. 8

Artikkel 6 nr. 4 første leddet

Artikkel 15 nr. 2

Artikkel 6 nr. 4 andre leddet

Artikkel 15 nr. 4

Artikkel 6 nr. 5 første punktumet

Artikkel 15 nr. 6

Artikkel 6 nr. 5 andre punktumet

Artikkel 15 nr. 8 og 9

Artikkel 6 nr. 6

Artikkel 15 nr. 10

Artikkel 7 nr. 1

Artikkel 28 nr. 8

Artikkel 7 nr. 2 første punktumet

Artikkel 12 nr. 2

Artikkel 7 nr. 2 andre punktumet

Artikkel 12 nr. 3

Artikkel 7 nr. 3

Artikkel 42 nr. 2 bokstav a)

Artikkel 8 nr. 1 første punktumet

Artikkel 10 nr. 1

Artikkel 8 nr. 1 andre punktumet

Artikkel 10 nr. 2

Artikkel 8 nr. 2

—

Artikkel 8 nr. 3 første leddet

Artikkel 10 nr. 4

Artikkel 8 nr. 3 andre leddet

—

Artikkel 9 nr. 1, det innleiande punktumet

Artikkel 4 nr. 3
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Forordning (EF) nr. 761/2001

Denne forordninga

Artikkel 9 nr. 1 bokstav a)

Artikkel 45 nr. 4

Artikkel 9 nr. 1 bokstav b)

Artikkel 45 nr. 4

Artikkel 9 nr. 1 andre leddet

Artikkel 45 nr. 5

Artikkel 9 nr. 2

—

Artikkel 10 nr. 1

—

Artikkel 10 nr. 2 første leddet

Artikkel 38 nr. 1 og 2

Artikkel 10 nr. 2 andre leddet, første punktumet

Artikkel 41

Artikkel 10 nr. 2 andre leddet, andre punktumet

Artikkel 47

Artikkel 11 nr. 1 første leddet

Artikkel 36

Artikkel 11 nr. 1 første strekpunktet

Artikkel 36 bokstav a)

Artikkel 11 nr. 1 andre strekpunktet

Artikkel 36 bokstav c)

Artikkel 11 nr. 1 tredje strekpunktet

Artikkel 36 bokstav b)

Artikkel 11 nr. 1 andre leddet, første punktumet

Artikkel 37 nr. 1

Artikkel 11 nr. 1 andre leddet, andre punktumet

—

Artikkel 11 nr. 1 andre leddet, tredje punktumet

Artikkel 37 nr. 2

Artikkel 11 nr. 1 andre leddet, fjerde punktumet

Artikkel 37 nr. 3

Artikkel 11 nr. 2

Artikkel 43 nr. 2

Artikkel 11 nr. 3 første punktumet

Artikkel 41 nr. 2

Artikkel 11 nr. 3 andre punktumet

Artikkel 47

Artikkel 12 nr. 1 bokstav a)

—

Artikkel 12 nr. 1 bokstav b)

Artikkel 35 nr. 1

Artikkel 12 nr. 1 andre leddet

—

Artikkel 12 nr. 2

Artikkel 41 nr. 2

Artikkel 12 nr. 3

—

Artikkel 13

Artikkel 40 nr. 1

Artikkel 14 nr. 1

Artikkel 49 nr. 1

Artikkel 14 nr. 2

—

Artikkel 14 nr. 3

—

Artikkel 15 nr. 1

Artikkel 50

Artikkel 15 nr. 2

Artikkel 48

Artikkel 15 nr. 3

—

Artikkel 16 nr. 1

Artikkel 39 nr. 1

Artikkel 16 nr. 2

Artikkel 42 nr. 2

Artikkel 17 nr. 1

—

Artikkel 17 nr. 2, 3 og 4

Artikkel 51 nr. 2

Artikkel 17 nr. 5

—

Artikkel 18

Artikkel 52
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Nr. 64/301

2016/EØS/64/21

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 268/2010
av 29. mars 2010

om gjennomføring av europaparlaments‑ og rådsdirektiv 2007/2/EF med hensyn til Fellesskapets
institusjoners og organers tilgang til medlemsstatenes geodatasett og –tjenester på harmoniserte
vilkår(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

denne forordning trer i kraft, må derfor bringes i samsvar
med denne forordning når de fornyes eller utløper, men
senest tre år etter at forordningen er trådt i kraft.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/
EF av 14. mars 2007 om opprettelse av en infrastruktur for
geografisk informasjon i Det europeiske fellesskap (INSPIRE)
(1), særlig artikkel 17 nr. 8, og

7)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 22 i direktiv
2007/2/EF —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

4)

5)

6)

I henhold til direktiv 2007/2/EF skal medlemsstatene
gi Fellesskapets institusjoner og organer tilgang til
geodatasett og –tjenester på harmoniserte vilkår.
For å sikre en enhetlig anvendelse av bestemmelsen
om tilgang til geodatasett og –tjenester bør det i denne
forordning fastsettes et antall minstevilkår som skal
oppfylles.
I henhold til direktiv 2007/2/EF artikkel 17 nr. 7 kan
det gjøres unntak fra kravet om datadeling. Selv om
medlemsstatene anvender slike unntak, bør de kunne angi
tiltak, for eksempel sikkerhetstiltak, som Fellesskapets
institusjoner og organer må treffe for likevel å få tilgang
til disse datasettene og –tjenestene.
Terminologien som defineres i artikkel 3 i direktiv 2007/
2/EF, bør brukes i enhver avtale, herunder lisensavtaler,
kontrakter og e-postkorrespondanse eller andre
ordninger som gjelder Fellesskapets institusjoners og
organers tilgang til medlemsstatenes og deres offentlige
myndigheters geodatasett og –tjenester i henhold til
denne forordning.

Formål
Denne forordning fastsetter harmoniserte vilkår for tilgang til
geodatasett og –tjenester i samsvar med artikkel 17 i direktiv
2007/2/EF.
Artikkel 2
Begrensninger i tilgangen
På anmodning fra Fellesskapets institusjon eller organ skal
medlemsstatene begrunne eventuelle begrensninger i delingen
i henhold til direktiv 2007/2/EF artikkel 17 nr. 7.
Medlemsstatene vil kunne angi på hvilke vilkår tilgang kan gis
når tilgangen er begrenset i henhold til artikkel 17 nr. 7.
Artikkel 3
Ordninger
1. Ordninger som gjelder tilgang til geodatasett og
–tjenester, skal oppfylle alle krav i denne forordning.

For å kunne utføre sine offentlige oppgaver og bidra til
gjennomføringen av EUs miljøpolitikk bør Fellesskapets
institusjoner og organer kunne stille geodatasett og
–tjenester til rådighet for underleverandører som arbeider
på deres vegne.

2. Definisjonene fastsatt i direktiv 2007/2/EF artikkel 3 skal
anvendes i alle ordninger som gjelder tilgang til geodatasett og
–tjenester.

Ordningene bør som hovedregel være i samsvar med
denne forordning 18 måneder etter at den er trådt i kraft.
Det er likevel behov for en overgangsbestemmelse,
ettersom tidligere fastsatte ordninger fortsatt kan være
gjeldende på nevnte tidspunkt. Ordninger som finnes når

Bruk av geodatasett og –tjenester

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 83 av 30.3.2010, s. 8,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 137/2012 av 13. juli
2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØStillegget til Den europeiske unions tidende nr. 63 av 8.11.2012,
s. 21.
(1)

Artikkel 1

EUT L 108 av 25.4.2007, s. 1.

Artikkel 4

1. Fellesskapets institusjoner eller organer kan gjøre
geodatasett eller –tjenester tilgjengelige for underleverandører
som opptrer på deres vegne.
2. Når geodatasett og –tjenester gjøres tilgjengelige i
samsvar med nr. 1, skal Fellesskapets institusjoner og organer
gjøre alt de kan for å unngå uautorisert bruk av geodatasett og
–tjenester.
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3. Når et geodatasett eller en geodatatjeneste er gjort
tilgjengelig i henhold til nr. 1, kan den mottakende part
ikke gjøre geodatasettet eller –tjenesten tilgjengelig for en
tredjeperson uten skriftlig samtykke fra den opprinnelige
leverandøren av dataene eller tjenestene.

og –tjenester omfatte opplysninger om grunnlaget for avgifter
og om de faktorene de er beregnet ut fra.

Artikkel 5

Medlemsstatene skal uten opphold og senest 20 dager etter
at en skriftlig anmodning er mottatt, gi tilgang til geodatasett
og –tjenester, med mindre medlemsstaten og Fellesskapets
institusjon eller organ har inngått en gjensidig avtale om noe
annet.

Metadata
De vilkårene som gjelder for Fellesskapets institusjoner
og organer i samsvar med denne forordning, skal angis
i metadataelement 8.1, nevnt i del B i vedlegget til
kommisjonsforordning (EF) nr. 1205/2008(2).
Artikkel 6

Artikkel 7
Svartid

Artikkel 8
Overgangsbestemmelser
Medlemsstatene skal sikre at ordningene er i samsvar med
denne forordning 18 måneder etter at den er trådt i kraft.

Innsyn
1. Når en institusjon eller et organ i Fellesskapet anmoder
om å få tilgang til et geodatasett eller en –tjeneste, skal
medlemsstatene på anmodning også, med sikte på vurdering
og anvendelse, gjøre tilgjengelig opplysninger om ordningene
for innsamling, behandling, framstilling, kvalitetskontroll
og tilgang til geodatasettene og ‑tjenestene når slike
tilleggsopplysninger er tilgjengelige og med rimelighet kan
hentes fram og utleveres.

Dersom det finnes ordninger for tilgang til geodatasett og
–tjenester når denne forordning trer i kraft, skal medlemsstatene
sikre at disse ordningene er i samsvar med denne forordning
når de fornyes eller utløper, men senest tre år etter at denne
forordning er trådt i kraft.

2. Når det anmodes om det, skal medlemsstatenes tilbud til
Fellesskapets institusjoner og organer om tilgang til geodatasett

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

Artikkel 9
Ikrafttredelse

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

Utferdiget i Brussel, 29. mars 2010.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
____________

(2)

EUT L 326 av 4.12.2008, s. 12.
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Nr. 64/303

2016/EØS/64/22

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1088/2010
av 23. november 2010
om endring av forordning (EF) nr. 976/2009 med hensyn til nedlastingstjenester og
omformingstjenester(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

4)

Forordning (EF) nr. 976/2009 bør derfor endres.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

5)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 22 i direktiv
2007/2/EF —

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/
EF av 14. mars 2007 om opprettelse av en infrastruktur for
geografisk informasjon i Det europeiske fellesskap (INSPIRE)
(1), særlig artikkel 16, og

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
I forordning (EF) nr. 976/2009 gjøres følgende endringer:
ut fra følgende betraktninger:
1. I artikkel 2 annet ledd skal nytt nr. 12 lyde:
1)

I kommisjonsforordning (EF) nr. 976/2009 av19. oktober
2009 om gjennomføring av europaparlaments- og
rådsdirektiv 2007/2/EF med hensyn til nettjenester(2)
fastsettes felles tekniske spesifikasjoner og minstekriterier
for ytelse for to typer av nettjenester: visningstjenester og
søketjenester.

«12. «nedlasting med direkte tilgang» en nedlastingstjeneste som gir tilgang til geografiske objekter i
geodatasett på grunnlag av en spørring.»

2. I artikkel 3 skal ny bokstav c) og d) lyde:
2)

3)

Nettjenester
omfatter
også
nedlastingstjenester
og
omformingstjenester.
Nedlastingstjenester
er
tjenester som gir brukere tilgang til informasjonen i de
geodatasettene som er knyttet til geodatatemaene definert
i direktiv 2007/2/EF. Geodatasett som gjøres tilgjengelige
gjennom nedlastingstjenester, bør være i samsvar
med kommisjonsforordning (EU) nr. 1089/2010(3).
Omformingstjenester er tjenester som kan brukes for å
bringe geodatasett i samsvar med nevnte forordning.

For å sikre samvirkingsevne mellom de infrastrukturer for
geografisk informasjon som opprettes av medlemsstatene,
bør det fastsettes felles tekniske spesifikasjoner og
minstekriterier for ytelse for nedlastingstjenester og
omformingstjenester.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 323 av 8.12.2010, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 137/2012 av 13. juli 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 63 av 8.11.2012, s. 21.
(1) EUT L 108 av 25.4.2007, s. 1.
(2) EUT L 274 av 20.10.2009, s. 9.
(3) EUT L 323 av 8.12.2010, s. 11.

«c) Når det gjelder nedlastingstjenestene, de særlige
kravene og egenskapene fastsatt i vedlegg I og IV.

d) Når det gjelder omformingstjenestene, de særlige
kravene og egenskapene fastsatt i vedlegg I og V.»

3. I artikkel 4 skal nytt nr. 3–6 lyde:

«3. Senest 28. juni 2012 skal medlemsstatene levere
nedlastingstjenestene med innledende driftskapasitet.

4. Senest 28. desember 2012 skal medlemsstatene levere
nedlastingstjenestene i samsvar med denne forordning.
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5. Senest 28. juni 2012 skal medlemsstatene levere
omformingstjenestene med innledende driftskapasitet.
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5. Teksten i vedlegg II til denne forordning tilføyes som nytt
vedlegg IV.
6. Teksten i vedlegg III til denne forordning tilføyes som nytt
vedlegg V.

6. Senest 28. desember 2012 skal medlemsstatene levere
omformingstjenestene i samsvar med denne forordning.»

Artikkel 2
Ikrafttredelse

4. Vedlegg I erstattes med teksten i vedlegg I til denne
forordning.

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, 23. november 2010.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
______
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VEDLEGG I

«VEDLEGG I

TJENESTEKVALITET
Ved vurderingen av tjenestekvalitet skal det ikke tas hensyn til tredjemanns nettjenester som er tilkoplet i henhold til
artikkel 12 i direktiv 2007/2/EF, for å unngå eventuell forringelse som kan oppstå som følge av følgevirkninger.
Følgende kriterier for tjenestekvalitet knyttet til ytelse, kapasitet og tilgjengelighet skal sikres:
1.

YTELSE
Med «normale forhold» menes perioder uten toppbelastning, fastsatt til 90 % av tiden.
Svartiden for sending av det innledende svaret på en tjenesteforespørsel til en søketjeneste skal være høyst 3
sekunder under normale forhold.
For et bilde på 470 kilobyte (f.eks. 800 × 600 piksler med en fargedybde på 8 biter) skal svartiden for sending av
det innledende svaret på en forespørsel til en visningstjeneste om henting av kart (Get Map) være høyst 5 sekunder
under normale forhold.
For operasjonen «Get Download Service Metadata» (Hent metadata om nedlastingstjenesten) skal svartiden for
sending av det innledende svaret være høyst 10 sekunder under normale forhold.
For operasjonene «Get Spatial Data Set» (Hent geodatasett) og «Get Spatial Object» (Hent geografisk objekt)
samt for en spørring som består utelukkende av et avgrensningsrektangel, skal svartiden for sending av det
innledende svaret under normale forhold være høyst 30 sekunder, og deretter, fortsatt under normale forhold, skal
nedlastingstjenesten opprettholde en uavbrutt svarhastighet på over 0,5 MB per sekund eller over 500 geografiske
objekter per sekund.
For operasjonene «Describe Spatial Data Set» (Beskriv geodatasett) og «Describe Spatial Object Type» (Beskriv
geografisk objekttype) skal svartiden for sending av det innledende svaret under normale forhold være høyst
10 sekunder, og deretter, fortsatt under normale forhold, skal nedlastingstjenesten opprettholde en uavbrutt
svarhastighet på over 0,5 MB per sekund eller over 500 beskrivelser av geografiske objekter per sekund.

2.

KAPASITET
I samsvar med ytelseskriteriet «Tjenestekvalitet» skal en søketjeneste kunne ekspedere minst 30 samtidige
tjenesteforespørsler per sekund.
I samsvar med ytelseskriteriet «Tjenestekvalitet» skal en visningstjeneste kunne ekspedere minst 20 samtidige
tjenesteforespørsler per sekund.
I samsvar med ytelseskriteriet «Tjenestekvalitet» skal en nedlastingstjeneste kunne ekspedere minst 10 samtidige
tjenesteforespørsler per sekund. Antall tjenesteforespørsler som behandles samtidig, kan begrenses til 50.
I samsvar med ytelseskriteriet «Tjenestekvalitet» skal en omformingstjeneste kunne ekspedere minst 5 samtidige
tjenesteforespørlser per sekund.

3.

TILGJENGELIGHET
Sannsynligheten for at en nettjeneste er tilgjengelig, skal være 99 %.»
______
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VEDLEGG II

«VEDLEGG IV

NEDLASTINGSTJENESTER

DEL A
Nedlastingsoperasjoner
1.

LISTE OVER OPERASJONER
For å være i samsvar med artikkel 11 nr. 1 bokstav c) i direktiv 2007/2/EF skal nedlastingstjenesten som et
minstekrav støtte de operasjonene som er oppført i tabell 1 i dette vedlegg.
Tabell 1
Operasjon

Funksjon

Get Download Service
Metadata (Hent metadata om
nedlastingstjenesten)

Gir all nødvendig informasjon om tjenesten og de tilgjengelige
geodatasettene og beskriver hva tjenesten tilbyr.

Get Spatial Data Set (Hent
geodatasett)

Operasjonen «Get Spatial Data Set» gjør det mulig å hente et geodatasett.

Describe Spatial Data Set
(Beskriv geodatasett)

Operasjonen gir en beskrivelse av alle typer geografiske objekter som
geodatasettet inneholder.

Link Download Service (Kople til Gjør det mulig for en offentlig myndighet eller en tredjemann å angi at
nedlastingstjeneste)
en nedlastingstjeneste er tilgjengelig for nedlasting av geodatasett eller,
når det er praktisk mulig, geografiske objekter, gjennom medlemsstatens
nedlastingstjeneste, samtidig som nedlastingsmulighetene opprettholdes
hos den offentlige myndigheten eller vedkommende tredjemann.
Parametrene for forespørsler og svar for hver operasjon gjør beskrivelsen av hver operasjon fullstendig og utgjør
en nødvendig del av nedlastingstjenestens tekniske spesifikasjon.
2.

OPERASJONEN «GET DOWNLOAD
NEDLASTINGSTJENESTEN)

SERVICE

METADATA»

(HENT

METADATA

2.1.

Forespørselen «Get Download Service Metadata» (Hent metadata om nedlastingstjenesten)

OM

2.1.1. Parameter for forespørselen «Get Download Service Metadata»
Parameteren for forespørselen «Get Download Service Metadata» angir det naturlige språket som skal brukes i
svaret på forespørselen.
2.2.

Svar på «Get Download Service Metadata»
Svaret på «Get Download Service Metadata» skal inneholde følgende parametersett:
–

metadata om nedlastingstjenesten (Download Service Metadata),

–

metadata om operasjonene (Operations Metadata),

–

språk (Languages),

–

metadata om geodatasettene (Spatial Data Sets Metadata).

2.2.1. Parameter for metadata om nedlastingstjenesten (Download Service Metadata)
Parametrene for metadata om nedlastingstjenesten (Download Service Metadata) skal minst inneholde
nedlastingstjenestens INSPIRE-metadataelementer.
2.2.2. Parameter for metadata om operasjonene (Operations Metadata)
Parameteren for metadata om operasjonene (Operations Metadata) gir metadata om de operasjonene som tilbys
gjennom nedlastingstjenesten. Den skal minst gi en beskrivelse av hver operasjon, herunder minst en beskrivelse
av de utvekslede dataene og nettadressen.

17.11.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

2.2.3. Parameter for språk (Languages)
Det skal angis to språkparametrer:
–

Parameteren for svarspråk (Response Language), som angir hvilket naturlig språk som benyttes i
parametrene for svar på «Get Download Service Metadata».

–

Parameteren for støttede språk (Supported Languages), som inneholder en liste over de naturlige språkene
som støttes av nedlastingstjenesten.

2.2.4. Parametrer for metadata om geodatasettene (Spatial Data Sets Metadata)
INSPIRE-metadataelementene for de tilgjengelige geodatasettene skal stilles til rådighet. I tillegg skal det for
hvert geodatasett gis en liste over de koordinatbaserte referansesystemene nevnt i forordning (EU) nr. 1089/2010
som er tilgjengelige.
3.

OPERASJONEN «GET SPATIAL DATA SET» (HENT GEODATASETT)

3.1.

Forespørselen «Get Spatial Data Set»
Forespørselen «Get Spatial Data Set» inneholder følgende parametrer:
–

språk (Language),

–

identifikator for geodatasett (Spatial Data Set Identifier),

–

koordinatbasert referansesystem (Coordinate Reference System).

3.1.1. Parameter for språk (Language)
Parameteren for språk skal angi hvilket naturlig språk som ønskes for innholdet i geodatasettet.
3.1.2. Parameter for identifikator for geodatasett (Spatial Data Set Identifier)
Parameteren for identifikator for geodatasett skal inneholde geodatasettets entydige ressursidentifikator.
3.1.3. Parameter for koordinatbasert referansesystem (Coordinate Reference System)
Parameteren for koordinatbasert referansesystem skal inneholde ett av systemene på listen over tilgjengelige
koordinatbaserte referansesystemer nevnt i nr. 2.2.4.
3.2.

Svar på «Get Spatial Data Set»

3.2.1. Parameter for svar på «Get Spatial Data Set»
Parameteren for svar på «Get Spatial Data Set» skal være det ønskede geodatasettet på det ønskede språket og i
det ønskede koordinatbaserte referansesystemet.
4.

OPERASJONEN «DESCRIBE SPATIAL DATA SET» (BESKRIV GEODATASETT)

4.1.

Forespørselen «Describe Spatial Data Set» (Beskriv geodatasett)
Forespørselen «Describe Spatial Data Set» skal inneholde følgende parametrer:
–

språk (Language),

–

identifikator for geodatasett (Spatial Data Set Identifier).

4.1.1. Parameter for språk (Language)
Parameteren for språk skal angi hvilket naturlig språk som ønskes for beskrivelsen av geodatasettet.
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4.1.2. Parameter for identifikator for geodatasett (Spatial Data Set Identifier)
Parameteren for identifikator for geodatasett skal inneholde geodatasettets entydige ressursidentifikator.
4.2.

Svar på «Describe Spatial Data Set»

4.2.1. Parameter for svar på «Describe Spatial Data Set»
Parameteren for svar på «Describe Spatial Data Set» skal være en beskrivelse av de geografiske objektene i det
ønskede geodatasettet og på det ønskede språket.
5.

OPERASJONEN «LINK DOWNLOAD SERVICE» (KOPLE TIL NEDLASTINGSTJENESTE)
Operasjonen «Link Download Service» gjør det mulig å angi at en nedlastingstjeneste som er i samsvar med
denne forordning, er tilgjengelig for nedlasting av ressurser gjennom medlemsstatens nedlastingstjeneste,
samtidig som ressursene forblir hos eieren.

5.1.

Forespørselen «Link Download Service» (Kople til nedlastingstjeneste)

5.1.1. Parameter for forespørselen «Link Download Service» (Kople til nedlastingstjeneste)
Parameteren for forespørselen «Link Download Service» skal gi all informasjon om den offentlige myndighetens
eller tredjemanns nedlastingstjeneste i samsvar med denne forordning, slik at medlemsstatens nedlastingstjeneste
kan gi tilgang til geodatasett og, når det er praktisk mulig, geografiske objekter fra den offentlige myndighetens
eller vedkommende tredjemanns nedlastingstjeneste.
DEL B
Nedlastingsoperasjoner med direkte tilgang
6.

LISTE OVER OPERASJONER
Dersom nedlastingstjenesten gir direkte tilgang til geodatasett, skal den i tillegg til operasjonene oppført i tabell
1 også tilby operasjonene oppført i tabell 2 i dette vedlegg.
Tabell 2
Operasjon

Get Spatial Object (Hent
geografisk objekt)

Funksjon

Denne operasjonen gjør det mulig å hente geografiske objekter på grunnlag
av en spørring.

Describe Spatial Object Type
Denne operasjonen gir en beskrivelse av de angitte geografiske objekttypene.
(Beskriv geografisk objekttype)
Parametrene for forespørsler og svar for hver operasjon gjør beskrivelsen av hver operasjon fullstendig og utgjør
en nødvendig del av nedlastingstjenestens tekniske spesifikasjon.
7.

OPERASJONEN «GET SPATIAL OBJECT» (HENT GEOGRAFISK OBJEKT)

7.1.

Forespørselen «Get Spatial Object» (Hent geografisk objekt)
Forespørselen «Get Spatial Object» skal inneholde følgende parametrer:
–

språk (Language),

–

identifikator for geodatasett (Spatial Data Set Identifier),

–

koordinatbasert referansesystem (Coordinate Reference System),

–

spørring (Query).

7.1.1. Parameter for språk (Language)
Parameteren for språk skal angi hvilket naturlig språk som ønskes for de geografiske objektene.
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7.1.2. Parameter for identifikator for geodatasett (Spatial Data Set Identifier)
Parameteren for identifikator for geodatasett skal inneholde det ønskede datasettets entydige ressursidentifikator.
Dersom parameteren ikke angis, skal det antas at alle tilgjengelige geodatasett er valgt.

7.1.3. Parameter for koordinatbasert referansesystem (Coordinate Reference System)
Parameteren for koordinatbasert referansesystem skal inneholde ett av systemene på listen over tilgjengelige
koordinatbaserte referansesystemer i forordning (EU) nr. 1089/2010.

7.1.4. Parameter for spørring (Query)
Parameteren for spørring skal være sammensatt av søkekriteriene oppført i del C.

7.2.

Svar på «Get Spatial Object»
Svaret på «Get Spatial Object» skal inneholde følgende parametrer:

–

geografisk objektsett (Spatial Objects Set),

–

metadata for geografisk objektsett (Spatial Objects Set Metadata).

7.2.1. Parameter for geografisk objektsett (Spatial Objects Set).
Parameteren for geografisk objektsett skal være det settet av geografiske objekter som er i samsvar med
forordning (EU) nr. 1089/2010 og oppfyller søkekriteriene i spørringen, på det ønskede språket og i det ønskede
koordinatbaserte referansesystemet.

7.2.2. Parameter for metadata om geografisk objektsett (Spatial Objects Set Metadata).
Parameteren for metadata om geografisk objektsett skal minst inneholde det geografiske objektsettets INSPIREmetadataelementer.

8.

OPERASJONEN «DESCRIBE SPATIAL OBJECT TYPE» (BESKRIV GEOGRAFISK OBJEKTTYPE)

8.1.

Forespørselen «Describe Spatial Object Type» (Beskriv geografisk objekttype)
Forespørselen «Describe Spatial Object Type» skal inneholde følgende parametrer:

–

språk (Language),

–

geografisk objekttype (Spatial Object Type).

8.1.1. Parameter for språk (Language)
Parameteren for språk skal angi hvilket naturlig språk som ønskes for beskrivelsen av den geografiske
objekttypen.

8.1.2. Parameter for geografisk objekttype (Spatial Object Type)
Parameteren for geografisk objekttype skal inneholde det språknøytrale navnet på den geografiske objekttypen
som angitt i forordning (EU) nr. 1089/2010. Dersom parameteren ikke angis, skal det antas at alle typer
geografiske objekter er valgt.

8.2.

Svar på «Describe Spatial Object Type»

8.2.1. Parameter for svar på «Describe Spatial Object Type»
Parameteren for svar på «Describe Spatial Object Type» skal være en beskrivelse av den geografiske objekttypen,
i samsvar med forordning (EU) nr. 1089/2010.
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DEL C
Søkekriterier for operasjonen «Get Spatial Object» (Hent geografisk objekt)
I nedlastingstjenestens operasjon «Get Spatial Object» skal følgende søkekriterier kunne brukes:
–

geodatasettets entydige ressursidentifikator,

–

alle relevante nøkkelattributter og forholdet mellom de geografiske objektene som fastsatt i forordning (EU)
nr. 1089/2010, særlig det geografiske objektets entydige identifikator og tidsrelaterte opplysninger, herunder
ajourføringsdatoen,

–

avgrensningsrektangel, uttrykt i et av de koordinatbaserte referansesystemene oppført i forordning (EU)
nr. 1089/2010,

–

geodatatema.

For å gjøre det mulig å søke etter geografiske objekter gjennom en kombinasjon av søkekriterier skal logiske operatorer
og sammenligningsoperatorer støttes.»
______
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VEDLEGG III

«VEDLEGG V

OMFORMINGSTJENESTER
Omformingsoperasjoner
1.

LISTE OVER OPERASJONER
For å være i samsvar med artikkel 11 nr. 1 bokstav d) i direktiv 2007/2/EF skal omformingstjenesten støtte de
operasjonene som er oppført i tabell 1 i dette vedlegg.
Tabell 1
Operasjon

Funksjon

Get Transformation Service
Metadata (Hent metadata om
omformingstjenesten)

Gir all nødvendig informasjon om tjenesten og beskriver hva
tjenesten tilbyr, herunder hvilken omformingskategori og hvilke
omforminger, inndatatyper, modelldefinisjoner og omformingsspråk
som støttes.

Transform (Omform)

Utfører selve omformingsprosessen.

Link Transformation Service (Kople til Gjør det mulig å angi at en omformingstjeneste er tilgjengelig
omformingstjeneste)
for omforming av geodatasett gjennom medlemsstatens
omformingstjenester, samtidig som omformingsmuligheten
opprettholdes hos den offentlige myndigheten eller hos tredjemannen.
Parametrene for forespørsler og svar for hver operasjon gjør beskrivelsen av hver operasjon fullstendig og utgjør
en nødvendig del av omformingstjenestens tekniske spesifikasjon.
2.

OPERASJONEN «GET TRANSFORMATION SERVICE METADATA» (HENT METADATA OM
OMFORMINGSTJENESTEN)

2.1.

Forespørselen «Get Transformation Service Metadata» (Hent metadata om omformingstjenesten)

2.1.1. Parameter for forespørselen «Get Transformation Service Metadata» (Hent metadata om omformingstjenesten)
Parameteren for forespørselen «Get Transformation Service Metadata» angir det naturlige språket for innholdet
i svaret på forespørselen.
2.2.

Svar på «Get Transformation Service Metadata»
Svaret på «Get Transformation Service Metadata» skal inneholde følgende parametersett:
–

metadata om omformingstjenesten (Transformation Service Metadata),

–

metadata om operasjonene (Operations Metadata),

–

språk (Languages).

2.2.1. Parameter for metadata om omformingstjenesten (Transformation Service Metadata)
Parameteren for metadata om omformingstjenesten (Transformation Service Metadata) skal minst inneholde
omformingstjenestens INSPIRE-metadataelementer.
2.2.2. Parameter for metadata om operasjonene (Operations Metadata)
Parameteren for metadata om operasjonene (Operations Metadata) gir metadata om de operasjonene som tilbys
gjennom omformingstjenesten.
Den skal gi en beskrivelse av hver operasjon, herunder minst en beskrivelse av de utvekslede dataene og
nettadressen, og skal angi følgende:
–

de omformingskategoriene som godtas av operasjonen «Transform»,

–

kodingen for det inngående geodatasettet som godtas av operasjonen «Transform»,
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–

de datamodellspråkene som godtas av operasjonen «Transform»,

–

de modellomformingsspråkene som godtas av operasjonen «Transform».

2.2.3. Parameter for språk (Languages)
Det skal angis to språkparametrer:
–

Parameteren for svarspråk (Response Language), som angir hvilket naturlig språk som benyttes i svaret på
«Get Transformation Service Metadata».

–

Parameteren for støttede språk (Supported Languages), som inneholder en liste over de naturlige språkene
som støttes av omformingstjenesten.

3.

OPERASJONEN «TRANSFORM» (OMFORM)

3.1.

Forespørselen «Transform» (Omform)
Forespørselen «Transform» skal inneholde følgende parametrer:
–

inngående geodatasett (Input Spatial Data Set),

–

kildemodell (Source Model),

–

målmodell (Target Model),

–

modellomforming (Model Mapping).

3.1.1. Parameter for inngående geodatasett (Input Spatial Data Set)
Parameteren for inngående geodatasett skal angi hvilket geodatasett som skal omformes.
3.1.2. Parameter for kildemodell (Source Model)
Parameteren for kildemodell skal angi modellen for det inngående geodatasettet.
3.1.3. Parameter for målmodell (Target Model)
Parameteren for målmodell skal angi hvilken modell det inngående geodatasettet skal omformes til.
3.1.4. Parameter for modellomforming (Model Mapping)
Parameteren for modellomforming skal angi hvordan kildemodellen omformes til målmodellen.
3.2.

Svar på «Transform»

3.2.1. Parameter for svar på «Transform»
Parameteren for svar på «Transform» skal inneholde det geodatasettet som er omformet i samsvar med
forordning (EU) nr. 1089/2010.
4.

OPERASJONEN «LINK TRANSFORMATION SERVICE» (KOPLE TIL OMFORMINGSTJENESTE)

4.1.

Forespørselen «Link Transformation Service» (Kople til omformingstjeneste)

4.1.1. Parameter for forespørselen «Link Transformation Service» (Kople til omformingstjeneste)
Parameteren for forespørselen «Link Transformation Service» skal gi all informasjon om den offentlige
myndighetens eller tredjemannens omformingstjeneste i samsvar med denne forordning, slik at medlemsstatens
omformingstjeneste kan bruke den offentlige myndighetens eller tredjemannens omformingstjeneste.»
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Nr. 64/313

2016/EØS/64/23

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1089/2010
av 23. november 2010
om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF med hensyn til
samvirkingsevnen til geodatasett og ‑tjenester(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

standarder, når det er hensiktsmessig, integrert i begrepene
for og definisjonene av elementene i geodatatemaene
oppført i vedlegg I, II eller III til direktiv 2007/2/EF.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/
EF av 14. mars 2007 om opprettelse av en infrastruktur for
geografisk informasjon i Det europeiske fellesskap (INSPIRE)
(1), særlig artikkel 7 nr. 1, og

6)

For å sikre samvirkingsevne og harmonisering mellom
geodatatemaene bør medlemsstatene oppfylle krav som
gjelder felles datatyper, identifikasjon av geografiske
objekter, metadata for samvirkingsevne, generisk
nettverksmodell og andre begreper og regler som gjelder
for alle geodatatemaer.

7)

For å sikre samvirkingsevne og harmonisering innenfor
ett geodatatema bør medlemsstatene anvende de
klassifiseringene og definisjonene av geografiske
objekter, deres viktigste attributter og assosiasjonsroller,
datatyper, verdidomener og særlige regler som gjelder for
det enkelte geodatatema.

8)

Ettersom kodelisteverdiene som er nødvendige for å
gjennomføre denne forordning, ikke inngår i denne
forordning, bør denne forordning ikke anvendes før
kodelisteverdiene er vedtatt gjennom en rettsakt. Det er
derfor hensiktsmessig å utsette anvendelsen av denne
forordning.

9)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 22 i direktiv
2007/2/EF —

ut fra følgende betraktninger:
1)

Direktiv 2007/2/EF fastsetter alminnelige regler for
opprettelse av en infrastruktur for geografisk informasjon
i Det europeiske fellesskap. Innenfor rammen av
denne infrastrukturen skal medlemsstatene gjøre
tilgjengelig datasett som er relevante for et eller flere
av vedleggene til direktiv 2007/2/EF, og de tilsvarende
geodatatjenestene i samsvar med de tekniske ordningene
for samvirkingsevnen og, der det er praktisk mulig,
harmonisering av geodatasett og ‑tjenester.

2)

De tekniske ordningene tar hensyn til relevante
brukerkrav som er innhentet fra berørte parter gjennom en
undersøkelse av brukerkrav og en analyse av det innsendte
referansematerialet, samt relevant EU-miljøpolitikk og
politikk eller virksomhet som kan påvirke miljøet.

3)

De tekniske ordningenes gjennomførbarhet og forholdet
mellom kostnader og nytte ble analysert av Kommisjonen
på grunnlag av prøvingsresultatene som ble oversendt
av de berørte partene, svar fra medlemsstatene gjennom
nasjonale kontaktpunkter på en anmodning om
opplysninger om kostnader og nytte, samt dokumentasjon
fra undersøkelser som medlemsstatene har foretatt om
kostnader og nytte knyttet til geodatainfrastrukturer på
regionalt plan.

4)

5)

Representanter for medlemsstatene og andre fysiske
eller juridiske personer som har interesse av geodata,
herunder brukere, produsenter, tilbydere av verdiøkende
tjenester samt samordningsorganer, fikk mulighet til å
delta i utformingen av de tekniske ordningene gjennom
foreslåtte sakkyndige og til å evaluere utkastet til
gjennomføringsreglene gjennom en høring og prøving.
For å oppnå samvirking og dra nytte av bruker‑ og
produsentgruppenes anstrengelser er internasjonale

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 323 av 8.12.2010, s. 11, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 137/2012 av 13. juli 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 63 av 8.11.2012, s. 21.
(1) EUT L 108 av 25.4.2007, s. 1.

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Formål
I denne forordning fastsettes kravene til tekniske ordninger for
samvirkingsevnen og, der det er praktisk mulig, harmonisering
av geodatasett og geodatatjenester som samsvarer med temaene
som er oppført i vedlegg I, II og III til direktiv 2007/2/EF.
Artikkel 2
Definisjoner
I denne forordning får de temaspesifikke definisjonene i
vedlegg II anvendelse, og i tillegg menes med:
1.

«abstrakt type» (abstract type) en type som ikke
har egen forekomst, men som kan ha attributter og
assosiasjonsroller,
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2.

«assosiasjonsrolle» (association role) en verdi eller et
objekt som en type har et forhold til, som nevnt i artikkel 8
nr. 2 bokstav b) i direktiv 2007/2/EF,

3.

«attributt» (attribute) en egenskap for en type, som nevnt
i artikkel 8 nr. 2 bokstav c) i direktiv 2007/2/EF,

4.

«kandidattype» (candidate type) en type som allerede
anvendes som del av spesifikasjonen for et geodatatema
i vedlegg I til direktiv 2007/2/EF, men som spesifiseres
fullstendig under det geodatatemaet i vedlegg II eller III
til direktiv 2007/2/EF som det tilhører tematisk,

5.

«kodeliste» (code list) en oppregning som kan utvides,

6.

«datatype» (datatype) en deskriptor for et sett verdier som
ikke har egen identitet, i samsvar med ISO 19103,

7.

«oppregning» (enumeration) en datatype hvis forekomst
danner en fast liste over navngitte verdier. Attributter
for en oppregningstype kan bare hente verdier fra denne
listen,

8.

«ekstern objektidentifikator» (external object identifier)
en entydig objektidentifikator som offentliggjøres av
det ansvarlige organet og kan anvendes av eksterne
programmer for å vise til et geografisk objekt,

9.

«identifikator» (identifier) en språklig uavhengig
tegnsekvens som på en entydig og varig måte kan
identifisere det den assosieres med, i samsvar med
EN ISO 19135,

10. «opprette en forekomst av en klasse» (instantiate) å skape
et objekt som er i samsvar med definisjonen, attributtene,
assosiasjonsrollene og begrensningene som angis for den
aktuelle typen,
11. «kartlag» (layer) en grunnleggende enhet for geografisk
informasjon som kan lastes ned som et kart fra en tjener, i
samsvar med EN ISO 19128,
12. «livsløpsinformasjon» (life-cycle information) et sett
egenskaper for et geografisk objekt som beskriver de
tidsmessige særtrekkene ved en versjon av et geografisk
objekt, eller endringene mellom versjoner,
13. «metadataelement» (metadata element) en
metadataenhet, i samsvar med EN ISO 19115,

atskilt

14. «pakke» (package) en generell ordning for å organisere
elementer i grupper,
15. «register» (register) et sett filer med identifikatorer som
er tildelt enheter, med beskrivelser av de assosierte
enhetene, i samsvar med EN ISO 19135,
16. «geografisk objekttype» (spatial object
klassifisering av geografiske objekter,

type)

en
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17. «stil» (style) en kopling fra geografiske objekttyper
og deres egenskaper og begrensninger til parametriske
symboler som anvendes ved karttegning,
18. «undertype av» (sub-type of) et forhold mellom en mer
spesifikk type og en mer generell type, der den mer
spesifikke typen stemmer helt overens med den mer
generelle typen og inneholder ytterligere opplysninger,
etter tilpasning på grunnlag av ISO 19103,
19. «type» (type) geografisk objekttype eller datatype,
20. «kan være tom» (voidable) at en tom (void) verdi kan
benyttes for et attributt eller en assosiasjonsrolle dersom
ingen tilsvarende verdi finnes i geodatasettene som
forvaltes av medlemsstatene, eller ingen tilsvarende
verdi kan utledes fra eksisterende verdier til en rimelig
pris. Dersom et attributt eller en assosiasjonsrolle ikke er
potensielt tom, er ruten blank i tabellen der «voidability»
angis.
Artikkel 3
Felles typer
Typer som er felles for flere av temaene oppført i vedlegg I, II
og III til direktiv 2007/2/EF, skal være i samsvar med
definisjonene og begrensningene og omfatte attributtene og
assosiasjonsrollene fastsatt i vedlegg I.
Artikkel 4
Typer til utveksling og klassifisering av geografiske
objekter
1. Medlemsstatene skal anvende de geografiske objekttypene
og assosierte datatypene, oppregningene og kodelistene
som er definert i vedlegg II, til utveksling og klassifisering
av geografiske objekter fra datasett som oppfyller kravene i
artikkel 4 i direktiv 2007/2/EF.
2. Geografiske objekttyper og datatyper skal være i samsvar
med definisjonene og begrensningene og omfatte attributtene
og assosiasjonsrollene fastsatt i vedlegg II.
3. Oppregninger som anvendes i attributter eller
assosiasjonsroller for geografiske objekttyper eller datatyper,
skal være i samsvar med definisjonene og omfatte verdiene
i vedlegg II. Verdiene i oppregningen er språknøytrale
mnemotekniske koder for datamaskiner.
4. Kodelistene som anvendes i attributter eller assosiasjonsroller for geografiske objekttyper eller datatyper, skal være i
samsvar med definisjonene i vedlegg II.

17.11.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 64/315

Artikkel 5

Artikkel 8

Typer

Ajourføringer

1. For alle typer som defineres i denne forordning, angis et
språknøytralt navn for datamaskiner i parentes i overskriften
til avsnittet der kravene for typen beskrives. Det språknøytrale
navnet skal anvendes for å vise til den tilsvarende typen i
definisjonen av et attributt eller en assosiasjonsrolle.

1. Medlemsstatene skal regelmessig gjøre ajourførte data
tilgjengelige.

2. Typer som er undertyper av en annen type, skal også
omfatte alle attributtene og assosiasjonsrollene til denne typen.

Artikkel 9

3.

Abstrakte typer skal ikke ha egne forekomster.

4. Kandidattyper skal tas i betraktning i forbindelse med
utarbeidingen av krav til de geodatatemaene som de tematisk
tilhører. I forbindelse med denne utarbeidingen er det bare
tillatt å endre kandidattypens spesifikasjon ved å utvide den.

2. Alle ajourføringer skal gjøres senest seks måneder etter
at endringen i kildedatasettet ble gjort, med mindre et annet
tidsrom er angitt for et bestemt geodatatema i vedlegg II.

Håndtering av identifikatorer
1. Datatypen Identifier som defineres i vedlegg I nr. 2.1, skal
anvendes som en type for den eksterne objektidentifikatoren
for et geografisk objekt.
2. Den eksterne objektidentifikatoren for den entydige
identifiseringen av geografiske objekter skal ikke endres i løpet
av et geografisk objekts livsløp.

Artikkel 6

Artikkel 10

Kodelister og oppregninger
1. Kodelistene skal være av en av følgende typer, som angitt
i vedlegg II:
a) kodelister som forvaltes i et felles kodelisteregister, og som
ikke skal utvides av medlemsstatene,
b) kodelister som kan utvides av medlemsstatene.
2. Dersom en medlemsstat utvider en kodeliste, skal de
tillatte verdiene for de utvidede kodelistene gjøres tilgjengelige
i et register.
3. Attributter eller assosiasjonsroller for geografiske
objekttyper eller datatyper med en kodelistetype, kan bare gis
verdier som er gyldige i henhold til registeret der kodelisten
forvaltes.
4. Attributter eller assosiasjonsroller for geografiske
objekttyper eller datatyper som har en oppregningstype, kan
bare gis verdier fra listene som angis for oppregningstypen.
Artikkel 7
Koding
1. Alle kodingsregler som anvendes for å kode geodata,
skal være i samsvar med EN ISO 19118. Reglene skal særlig
omfatte regler for skjemakonvertering for alle geografiske
objekttyper og alle attributter og assosiasjonsroller samt den
strukturen for utdata som anvendes.
2. Alle kodingsregler som anvendes for å kode geodata, skal
gjøres tilgjengelige.

Geografiske objekters livsløp
1. Ulike versjoner av samme geografiske objekt skal alltid
være forekomster av den samme geografiske objekttypen.
2. Attributtene namespace og localId for den eksterne
objektidentifikatoren skal være den samme for ulike versjoner
av et geografisk objekt.
3. Dersom
attributtene
beginLifespanVersion
og
endLifespanVersion
anvendes,
skal
verdien
for endLifespanVersion ikke settes før verdien for
beginLifespanVersion.
Artikkel 11
Tidsreferansesystemer
1. Standardreferansesystemet for tid nevnt i del B nr. 5 i
vedlegget til kommisjonsforordning (EF) nr. 1205/2008(2) skal
anvendes, med mindre andre tidsreferansesystemer er angitt for
et bestemt geodatatema i vedlegg II.
2. Dersom andre tidsreferansesystemer anvendes, skal disse
angis i metadataene for datasettet.
Artikkel 12
Andre krav og regler
1. Verdidomenet for geografiske egenskaper definert i denne
forordning skal begrenses til geodataskjemaet Simple Feature
som definert i EN ISO 19125‑1, med mindre noe annet er angitt
(2)
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5. Tegnsett: Tegnsettet som anvendes i datasettet.

2. Alle målverdier skal uttrykkes i form av SI‑enheter, med
mindre noe annet er angitt for et bestemt geodatatema eller en
bestemt geodatatype.

Dette elementet er obligatorisk bare dersom det anvendes
et tegnsett som ikke er basert på UTF‑8.

3. Dersom attributtene validFrom og validTo anvendes, skal
verdien for validTo ikke settes før verdien for validFrom.

Artikkel 14
Visualisering

4. I tillegg får alle temaspesifikke krav fastsatt i vedlegg II
anvendelse.

1. For å visualisere geodatasett ved hjelp av en
visningsnettjeneste i samsvar med kommisjonsforordning
nr. 976/2009(3) skal følgende være tilgjengelig:

Artikkel 13
Metadata som kreves for samvirkingsevne
Metadataene som beskriver et geodatasett, skal omfatte
følgende metadataelementer som kreves for samvirkingsevne:

a) kartlagene angitt i vedlegg II for temaet eller temaene som
datasettet er koplet til,

1. Koordinatreferansesystem: Beskrivelse av det eller de
koordinatreferansesystemene som anvendes i datasettet.

b) for hvert kartlag minst en standardvisualiseringsstil, med
minst en assosiert tittel og en entydig identifikator.

2. Tidsreferansesystem: Beskrivelse av det eller de tidsreferansesystemene som anvendes i datasettet.

2.

Dette elementet er obligatorisk bare dersom geodatasettet omfatter tidsinformasjon som ikke inngår i
standardreferansesystemet for tid.

For hvert kartlag angis følgende i vedlegg II:

a) en tittel på kartlaget som kan leses av mennesker, og som
skal anvendes ved visning i brukergrensesnittet,

3. Koding: Beskrivelse av den eller de dataspråkkonstruksjonene som angis for å representere dataobjekter
i et register, en fil, melding, lagringsenhet eller overføringskanal.

b) den eller de geografiske objekttypene som utgjør kartlagets
innhold.

4. Topologisk konsekvens: Riktighet av de eksplisitt kodede
topologiske egenskapene for datasettet i samsvar med
virkeområdet.

Artikkel 15
Ikrafttredelse
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Dette elementet er obligatorisk bare dersom datasettet
omfatter typer fra den generiske nettverksmodellen
(Generic Network Model) og ikke sikrer senterlinjens
topologi (forbindelse mellom senterlinjer) for nettet.

Den får anvendelse fra 15. desember 2010.

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

Utferdiget i Brussel, 23. november 2010.

For Kommisjonen
President
José Manuel BARROSO

______

(3)
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VEDLEGG I

FELLES TYPER

1.

TYPER DEFINERT I EU-STANDARDER OG INTERNASJONALE STANDARDER
1.

For typene Area, Boolean, CharacterString, DateTime, Distance, Integer, Length, Measure, Number, Sign
og Velocity, som anvendes i definisjoner av attributter og assosiasjonsroller for geografiske objekttyper
eller datatyper, får definisjonene i ISO 19103 anvendelse.

2.

For typene GM_Curve, GM_MultiSurface, GM_Object, GM_Point, GM_Primitive og GM_Surface, som
anvendes i geografiske attributter eller assosiasjonsroller for geografiske objekttyper eller datatyper, får
definisjonene i EN ISO 19107 anvendelse.

3.

For typen TM_Period, som anvendes i definisjoner av attributter og assosiasjonsroller for geografiske
objekttyper eller datatyper, får definisjonene i EN ISO 19108 anvendelse.

4.

For typene CI_Citation og MD_Resolution, som anvendes i definisjoner av attributter og assosiasjonsroller
for geografiske objekttyper eller datatyper, får definisjonene i EN ISO 19115 anvendelse.

5.

For typene LocalisedCharacterString og URI, som anvendes i definisjoner av attributter og
assosiasjonsroller for geografiske objekttyper eller datatyper, får definisjonene i ISO 19139 anvendelse.

2.

FELLES DATATYPER

2.1.

Identifikator (Identifier)
Ekstern entydig objektidentifikator offentliggjort av det ansvarlige organet, som kan anvendes av eksterne
programmer for å vise til det geografiske objektet.
Attributter for datatypen Identifier
Attributt

Definisjon

Type

localId

Den lokale identifikatoren er entydig i navneområdet, CharacterString
det vil si at det ikke finnes noe annet geografisk
objekt med samme entydige identifikator.

namespace

Navneområde som entydig identifiserer datakilden CharacterString
for det geografiske objektet.

versionId

Identifikatoren for den bestemte versjonen av CharacterString
det geografiske objektet. Kan bestå av høyst 25
tegn. Dersom spesifikasjonen for en geografisk
objekttype med en ekstern objektidentifikator
inneholder
livsløpsinformasjon,
anvendes
versjonsidentifikatoren for å skjelne mellom
de ulike versjonene av et geografisk objekt.
Versjonsidentifikatoren er entydig for alle versjoner
av et geografisk objekt.

«Voidability»

kan være tom

Begrensninger for datatypen Identifier
I attributtene localId og namespace skal bare følgende tegn anvendes: {‘A’ … ‘Z’, ‘a’ … ‘z,’‘0’ … ‘9’, ‘_’, ‘.’,
‘–’}, det vil si bare bokstaver fra det latinske alfabetet, tall, understreking, punktum og tankestrek.
3.

FELLES OPPREGNINGER

3.1.

Vertikal posisjon (VerticalPositionValue)
Et geografisk objekts relative vertikale posisjon.
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Tillatte verdier for oppregningen VerticalPositionValue
Verdi

Definisjon

onGroundSurface

Det geografiske objektet er på bakkenivå.

suspendedOrElevated

Det geografiske objektet er opphengt eller høyt plassert.

underground

Det geografiske objektet er under bakkenivå.

4.

FELLES KODELISTER

4.1.

Anleggets tilstand (ConditionOfFacilityValue)
Anleggets status med hensyn til ferdigstillelse og bruk.

Denne kodelisten skal forvaltes i et felles kodelisteregister.

4.2.

Landkode (CountryCode)
Landkode som angitt i Interinstitutional style guide som offentliggjøres av Kontoret for Den europeiske
unions publikasjoner.

5.

GENERISK NETTMODELL (GENERIC NETWORK MODEL)

5.1.

Geografiske objekttyper

5.1.1.

Kryssreferanse (CrossReference)
En referanse mellom to elementer i samme nett.

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen CrossReference
Assosiasjonsrolle

element

5.1.2.

Definisjon

Elementene som det kryssrefereres til.

Type

«Voidability»

NetworkElement

Generell lenke (GeneralisedLink)
Abstrakt grunntype som representerer et lineært nettelement som kan anvendes som et mål ved lineære
referanser.

Denne typen er en undertype av NetworkElement.

Denne typen er abstrakt.

5.1.3.

Planskilt kryssing (GradeSeparatedCrossing)
Angir hvilket av to kryssende elementer som er under og over, og anvendes dersom høydekoordinater ikke
finnes eller ikke er pålitelige.

Denne typen er en undertype av NetworkElement.

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen GradeSeparatedCrossing
Assosiasjonsrolle

element

Definisjon

Sekvens av kryssende lenker. Rekkefølgen gjenspeiler Link
høyden: den første lenken er den laveste.

Type

«Voidability»
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Lenke (Link)
Kurvelineært nettelement som forbinder to posisjoner og representerer en homogen bane i nettet. De forbundne
posisjonene kan representeres som knutepunkter.
Denne typen er en undertype av GeneralisedLink.
Denne typen er abstrakt.

Attributter for den geografiske objekttypen Link
Attributt

Definisjon

centrelineGeometry Geometrien som representerer lenkens senterlinje.
fictitious

Type

«Voidability»

GM_Curve

Angir at lenkens senterlinjegeometri er en rett linje Boolean
uten mellomliggende kontrollpunkter – med mindre
den rette linjen representerer geografien i datasettets
oppløsning på en tilfredsstillende måte.

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen Link
Assosiasjonsrolle

5.1.5.

Definisjon

Type

endNode

Sluttknutepunktet kan være samme forekomst som Node
startknutepunktet.

startNode

Valgfritt startknutepunkt for denne lenken.

«Voidability»

Node

Lenkesekvens (LinkSequence)
Et nettelement som representerer en sammenhengende bane i nettet uten forgreninger. Elementet har en
definert begynnelse og slutt, og hver posisjon på lenkesekvensen kan identifiseres med en enkelt parameter,
for eksempel lengde.
Denne typen er en undertype av GeneralisedLink.
Denne typen er abstrakt.

Attributter for den geografiske objekttypen LinkSequence
Attributt

link

5.1.6.

Definisjon

Type

«Voidability»

En ordnet samling av rettede lenker som utgjør DirectedLink
lenkesekvensen.

Lenkesett (LinkSet)
En samling lenkesekvenser og/eller enkeltlenker som har en bestemt funksjon eller betydning i et nett.
Denne typen er en undertype av NetworkElement.
Denne typen er abstrakt.

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen LinkSet
Assosiasjonsrolle

link

Definisjon

Type

Alle lenkene og lenkesekvensene som utgjør GeneralisedLink
lenkesettet.

«Voidability»
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Nett (Network)
Et nett er en samling nettelementer.

Attributter for den geografiske objekttypen Network
Attributt

geographicalName

Definisjon

Type

Nettets stedsnavn.

«Voidability»

GeographicalName kan være tom

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen Network
Assosiasjonsrolle

elements
5.1.8.

Definisjon

Type

Samlingen av elementer som utgjør nettet.

«Voidability»

NetworkElement

Nettområde (NetworkArea)
Et todimensjonalt element i et nett.

Denne typen er en undertype av NetworkElement.

Denne typen er abstrakt.

Attributter for den geografiske objekttypen NetworkArea
Attributt

geometry
5.1.9.

Definisjon

Type

Representerer områdets geometriske egenskaper.

«Voidability»

GM_Surface

Nettforbindelse (NetworkConnection)
Representerer en logisk forbindelse mellom to eller flere nettelementer i ulike nett.

Denne typen er en undertype av NetworkElement.

Attributter for den geografiske objekttypen NetworkConnection
Attributt

type

Definisjon

Kategorisering av nettforbindelsen.

Type

«Voidability»

ConnectionTypeValue

kan være tom

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen NetworkConnection
Assosiasjonsrolle

element

Definisjon

Nettelementer i ulike nett.

Type

«Voidability»

NetworkElement

Begrensninger for den geografiske objekttypen NetworkConnection
Alle elementer må befinne seg i ulike nett.

5.1.10. Nettelement (NetworkElement)
Abstrakt grunntype som representerer et element i et nett. Hvert element i et nett har en funksjon som har en
betydning i nettet.

Denne typen er abstrakt.
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Attributter for den geografiske objekttypen NetworkElement
Attributt

Definisjon

Type

«Voidability»

beginLifespanVersion

Dato og tidspunkt for innsetting eller endring DateTime
av denne versjonen av det geografiske objektet i
geodatasettet.

kan være tom

endLifespanVersion

Dato og tidspunkt for erstatning eller tilbake- DateTime
trekking av denne versjonen av det geografiske
objektet i geodatasettet.

kan være tom

inspireId

Ekstern objektidentifikator for det geografiske Identifier
objektet.

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen NetworkElement
Assosiasjonsrolle

inNetwork

Definisjon

Nettene som et nettelement inngår i.

Type

Network

«Voidability»

kan være tom

5.1.11. Nettegenskap (NetworkProperty)
Abstrakt grunntype som representerer fenomener som er plassert ved eller langs et nettelement. Denne
grunntypen angir generelle egenskaper som skal assosiere det nettrelaterte fenomenet (nettegenskaper) med
nettelementene.
Denne typen er abstrakt.
Attributter for den geografiske objekttypen NetworkProperty
Attributt

Definisjon

Type

«Voidability»

beginLifespanVersion Dato og tidspunkt for innsetting eller endring DateTime
av denne versjonen av det geografiske objektet
i geodatasettet.

kan være tom

endLifespanVersion

Dato og tidspunkt for erstatning eller DateTime
tilbaketrekking av denne versjonen av det
geografiske objektet i geodatasettet.

kan være tom

inspireId

Ekstern objektidentifikator for det geografiske Identifier
objektet.

networkRef

Geografisk referanse for den nettrelaterte NetworkReference kan være tom
egenskapen.

5.1.12. Knutepunkt (Node)
Representerer en viktig posisjon i nettet, som alltid forekommer i begynnelsen eller slutten av en lenke.
Denne typen er en undertype av NetworkElement.
Denne typen er abstrakt.
Attributter for den geografiske objekttypen Node
Attributt

geometry

Definisjon

Knutepunktets plassering.

Type

«Voidability»

GM_Point

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen Node
Assosiasjonsrolle

Definisjon

Type

«Voidability»

spokeEnd

Lenker som går inn i knutepunktet.

Link

kan være tom

spokeStart

Lenker som går ut av knutepunktet.

Link

kan være tom
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En lenke i enten positiv eller negativ retning.

Attributter for datatypen DirectedLink
Attributt

direction

Definisjon

Type

«Voidability»

Type

«Voidability»

Angir om den rettede lenken stemmer overens Sign
(positiv) eller ikke stemmer overens (negativ) med
lenkens positive retning.

Assosiasjonsroller for datatypen DirectedLink
Assosiasjonsrolle

link

5.2.2.

Definisjon

Lenken.

Link

Lenkereferanse (LinkReference)
En nettreferanse til et lineært nettelement.

Denne typen er en undertype av NetworkReference.

Attributter for datatypen LinkReference
Attributt

Definisjon

Type

«Voidability»

applicableDirection Retningene for den generelle lenken som LinkDirectionValue kan være tom
referansen gjelder. I tilfeller der en egenskap ikke
gjelder for en retning langs en lenke, men i stedet
representerer et fenomen langs en lenke, viser
«inDirection» til høyre side i lenkens retning.

Begrensninger for datatypen LinkReference
Lineære referanser skal være lineære nettelementer. Det vil si at dersom lineære referanser anvendes eller
retning er relevant, skal målet for nettreferansen være en lenke eller en lenkesekvens.

5.2.3.

Nettreferanse (NetworkReference)
En referanse til et nettelement.

Assosiasjonsroller for datatypen NetworkReference
Assosiasjonsrolle

element

5.2.4.

Definisjon

Nettelementet som det refereres til.

Type

«Voidability»

NetworkElement

Enkel lineær referanse (SimpleLinearReference)
En nettreferanse som er begrenset til en del av et lineært nettelement. Denne delen er den delen av nettelementet
som ligger mellom fromPosition og toPosition.

Denne typen er en undertype av LinkReference.
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Attributter for datatypen SimpleLinearReference
Attributt

5.2.5.

Definisjon

Type

fromPosition

Startposisjonen for det lineære elementet, uttrykt som Length
avstanden fra starten av det lineære nettelementet
langs kurvegeometrien.

offset

En avstand fra senterlinjegeometrien for den generelle Length
lenken, der dette er relevant; en positiv avstand er en
avstand til høyre i lenkens retning, en negativ avstand
er en avstand til venstre.

toPosition

Sluttposisjonen for det lineære elementet, uttrykt som Length
avstanden fra starten av det lineære nettelementet
langs kurvegeometrien.

«Voidability»

kan være tom

Enkel punktreferanse (SimplePointReference)
En nettreferanse som er begrenset til et punkt på et lineært nettelement. Punktet er det stedet på nettelementet
der posisjonen atPosition er plassert langs nettet.
Denne typen er en undertype av LinkReference.
Attributter for datatypen SimplePointReference
Attributt

Definisjon

atPosition

Punktets posisjon, uttrykt som avstanden fra starten Length
av det lineære nettelementet langs kurvegeometrien.

offset

En avstand fra senterlinjegeometrien for den generelle Length
lenken, der dette er relevant; en positiv avstand er en
avstand til høyre i lenkens retning, en negativ avstand
er en avstand til venstre.

5.3.

Kodelister

5.3.1.

Type forbindelse (ConnectionTypeValue)
Typer forbindelser mellom ulike nett.
Denne kodelisten skal forvaltes i et felles kodelisteregister.

5.3.2.

Type

Lenkeretning (LinkDirectionValue)
Liste over verdier for retninger for en lenke.
Denne kodelisten skal forvaltes i et felles kodelisteregister.
______

«Voidability»

kan være tom
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VEDLEGG II

KRAV TIL GEODATATEMAER OPPFØRT I VEDLEGG I TIL DIREKTIV 2007/2/EF
1.

KOORDINATREFERANSESYSTEMER

1.1.

Definisjoner
Definisjonene i artikkel 2 får anvendelse, og i tillegg menes med:

1.2.

–

«datum» en parameter eller et sett av parametrer som definerer et koordinatsystems utgangsposisjon,
målestokk og retning, i samsvar med EN ISO 19111,

–

«geodetisk datum» et datum som beskriver et koordinatsystems forhold til Jorden, i samsvar med
EN ISO 19111,

–

«koordinatsystem» et sett av matematiske regler for å spesifisere hvordan koordinater skal angis for
punkter, i samsvar med EN ISO 19111,

–

«koordinatreferansesystem» et koordinatsystem som er knyttet til den virkelige verden gjennom
et datum, i samsvar med EN ISO 19111. Denne definisjonen omfatter koordinatsystemer basert på
geodetiske eller kartesiske koordinater og koordinatsystemer basert på kartprojeksjoner,

–

«kartprojeksjon» en endring av koordinater, basert på et én-til-én-forhold, fra et geodetisk
koordinatsystem til en flate, basert på samme datum, i samsvar med EN ISO 19111,

–

«kombinert koordinatreferansesystem» et koordinatreferansesystem som for å beskrive en posisjon,
anvender to andre uavhengige koordinatreferansesystemer, ett for den horisontale komponenten og ett
for den vertikale komponenten, i samsvar med EN ISO 19111,

–

«geodetisk koordinatsystem» et koordinatsystem der en posisjon angis med geodetisk bredde, geodetisk
lengde og (i tredimensjonale tilfeller) ellipsoidehøyde, i samsvar med EN ISO 19111.

Datum for tredimensjonale og todimensjonale koordinatreferansesystemer
For de tredimensjonale og todimensjonale koordinatreferansesystemene og den horisontale komponenten
for kombinerte koordinatreferansesystemer som anvendes for å gjøre geodatasett tilgjengelige, skal datumet
være datumet for det europeiske terrestriske referansesystemet 1989 (ETRS89) i områder innenfor dets
geografiske virkeområde, eller datumet for det internasjonale terrestriske referansesystemet (ITRS) eller
andre geodetiske koordinatreferansesystemer som er i samsvar med ITRS i områder som er utenfor det
geografiske virkeområdet for ETRS89. Med «i samsvar med ITRS» menes at systemdefinisjonen er basert
på ITRS’ definisjon, og at det er et veldokumentert forhold mellom systemene i henhold til EN ISO 19111.

1.3.

Koordinatreferansesystemer
Geodatasett skal gjøres tilgjengelige ved hjelp av minst et av de koordinatreferansesystemene som angis i
nr. 1.3.1, 1.3.2 og 1.3.3, med mindre et av vilkårene angitt i nr. 1.3.4 er oppfylt.

1.3.1.

Tredimensjonale koordinatreferansesystemer
–

Tredimensjonale kartesiske koordinater som er basert på et datum angitt i nr. 1.2, og som anvender
parametrene for ellipsoiden i det geodetiske referansesystemet fra 1980 (GRS80).

–		 Tredimensjonale geodetiske koordinater (bredde, lengde og ellipsoidehøyde) som er basert på et datum
angitt i nr. 1.2, og som anvender parametrene for ellipsoiden i GRS80.
1.3.2.

Todimensjonale koordinatreferansesystemer
–

Todimensjonale geodetiske koordinater (bredde og lengde) som er basert på et datum angitt i nr. 1.2, og
som anvender parametrene for ellipsoiden i GRS80.

–

Plankoordinater som anvender koordinatreferansesystemet for Lamberts flatetro asimutprojeksjon fra
ETRS89.
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Plankoordinater som anvender Lamberts vinkeltro koniske projeksjon basert på ETRS89.

– Plankoordinater som anvender transversal mercatorprojeksjon basert på ETRS89.
1.3.3.

1.3.4.

Kombinerte koordinatreferansesystemer
1.

For den horisontale komponenten i det kombinerte koordinatreferansesystemet skal et av
koordinatreferansesystemene angitt i nr. 1.3.2 anvendes.

2.

For den vertikale komponenten skal et av følgende koordinatreferansesystemer anvendes:
–

For den vertikale komponenten på land skal det europeiske vertikale referansesystemet (EVRS)
anvendes for å uttrykke tyngdekraftrelaterte høyder innenfor dets geografiske virkeområde. Andre
vertikale referansesystemer som er relevante for Jordens gravitasjonsfelt, skal anvendes for å
uttrykke tyngdekraftrelaterte høyder i områder utenfor det geografiske virkeområdet for EVRS.

–

For den vertikale komponenten i den frie atmosfæren skal det anvendes barometrisk trykk, som
konverteres til høyde ved hjelp av internasjonal standardatmosfære i henhold til ISO 2533:1975.

Andre koordinatreferansesystemer
I følgende tilfeller kan det anvendes andre koordinatreferansesystemer enn systemene oppført i nr. 1.3.1, 1.3.2
eller 1.3.3:
1.

Andre koordinatreferansesystemer kan angis for bestemte geodatatemaer i dette vedlegg.

2.

For regioner utenfor det
koordinatreferansesystemer.

europeiske

kontinentet

kan

medlemsstatene

definere

egnede

De geodetiske kodene og parametrene som er nødvendige for å beskrive disse koordinatreferansesystemene
og gjøre det mulig å foreta konverteringer og endringer, skal dokumenteres, og en identifikator skal opprettes
i samsvar med EN ISO 19111 og ISO 19127.
1.4.

Koordinatreferansesystemer som anvendes i nettets visningstjenester
For visning av geodatasett ved hjelp av nettets visningstjeneste som angitt i forordning nr. 976/2009, skal
minst koordinatreferansesystemene for todimensjonale geodetiske koordinater (bredde, lengde) være
tilgjengelige.

1.5.

Identifikatorer for koordinatreferansesystemer
1.

Parametrer og identifikatorer for koordinatreferansesystemer skal forvaltes i et eller flere felles registre
for koordinatreferansesystemer.

2. 		 Bare identifikatorer som inngår i et felles register, skal anvendes for å vise til de koordinatreferansesystemene som er oppført i dette avsnitt.
2.

GEOGRAFISKE RUTENETTSYSTEMER

2.1.

Definisjoner
Definisjonene i artikkel 2 får anvendelse, og i tillegg menes med:
–

«rutenett» et nett som består av to eller flere sett av kurver, der kurvene fra hvert sett skjærer kurvene fra
de andre settene på en algoritmisk måte,
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2.2.

–

«rutenettcelle» en celle som avgrenses av rutenettkurver,

–

«rutenettpunkt» et punkt som ligger der to eller flere kurver skjærer hverandre i et rutenett.

Rutenett
Rutenettet angitt i nr. 2.2.1 skal anvendes i INSPIRE, med mindre et av vilkårene angitt i nr. 2.2.2 er oppfylt.

2.2.1.

Rutenett for felleseuropeiske geografiske analyser og rapporter
Rutenettet som defineres i dette nummer, skal anvendes som en ramme for georeferanser når det kreves
rutenett med faste og entydig definerte plasseringer av flatetro rutenettceller.
Rutenettet er basert på koordinatreferansesystemet for Lamberts flatetro asimutprojeksjon fra ETRS89
(ETRS89-LAEA) med projeksjonssenter ved punkt 52° N, 10° E og falsk øst: x0 = 4 321 000 m, falsk nord:
y0 = 3 210 000 m.
Rutenettets origo sammenfaller med den falske origo for ETRS89-LAEA-projeksjonen (x=0, y=0).
Rutenettpunkter basert på ETRS89-LAEA skal sammenfalle med rutenettpunktene i rutenettet.
Rutenettet er hierarkisk, med oppløsninger på 1 m, 10 m, 100 m, 1 000 m, 10 000 m og 100 000 m.
Rutenettets retning er sør-nord, vest-øst.
Rutenettet betegnes som Grid_ETRS89-LAEA. Med sikte på identifisering av et enkelt oppløsningsnivå
oppgis cellestørrelsen i meter.
Rutenettets referansepunkt skal være rutenettcellens nedre venstre hjørne.
For å sikre en entydig referanse til og identifisering av en rutenettcelle, skal cellekoden som består av
cellestørrelsen og koordinatene for cellens nedre venstre hjørne i ETRS89-LAEA, anvendes. Cellestørrelsen
skal oppgis i meter («m») for cellestørrelser opp til 100 m, eller kilometer («km») for cellestørrelser på
minst 1 000 m. Verdier for forandret nordlig bredde (northing) og forandret østlig lengde (easting) skal deles
med 10n, der n er antall etterfølgende nuller i verdien for cellestørrelsen.

2.2.2.

Andre rutenett
I følgende tilfeller kan andre rutenett enn nettene angitt i nr. 2.2.1 anvendes:
1.

Andre rutenett kan angis for bestemte geodatatemaer i dette vedlegg. I slike tilfeller skal data som
utveksles ved hjelp av et slikt temaspesifikt nett, anvende standarder der rutenettdefinisjonen enten
inngår i dataene eller vises til som en referanse.

2. 		 For rutenettreferanser i regioner utenfor det europeiske kontinentet kan medlemsstatene definere et
eget rutenett basert på et geodetisk koordinatreferansesystem som er i samsvar med ITRS og Lamberts
flatetro asimutprojeksjon, etter samme prinsipper for rutenett som angitt i nr. 2.2.1. I slike tilfeller skal
en identifikator for koordinatreferansesystemet opprettes.
3.

STEDSNAVN

3.1.

Geografiske objekttyper
Følgende geografiske objekttyper skal anvendes for å utveksle og klassifisere geografiske objekter fra
datasett som er relevante for geodatatemaet Stedsnavn:
–

Navngitt sted
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Navngitt sted (NamedPlace)
En enhet i den virkelige verden, som betegnes med et eller flere egennavn.
Attributter for den geografiske objekttypen NamedPlace
Attributt

Definisjon

Type

«Voidability»

beginLifespanVersion

Dato og tidspunkt for DateTime
innsetting eller endring
av denne versjonen av
det geografiske objektet i
geodatasettet.

kan være
tom

endLifespanVersion

Dato og tidspunkt for DateTime
erstatning eller tilbaketrekking av denne versjonen
av det geografiske objektet i
geodatasettet.

kan være
tom

geometry

Geometri assosiert med GM_Object
det navngitte stedet. Denne
dataspesifikasjonen begrenser
ikke geometritypene.

inspireId

Ekstern objektidentifikator Identifier
for det geografiske objektet.

leastDetailedViewingResolution

Grense
for
oppløsning, MD_Resolution
uttrykt som det motsatte av en
veiledende målestokk eller en
terrengavstand, over hvilken
det navngitte stedet og dets
tilknyttede navn ikke lenger
skal vises i en grunnleggende
visningstjeneste.

localType

Dataleverandørens
beskrivelse av den typen
enhet som angis ved hjelp
av et eller flere stedsnavn,
på minst et av de offisielle
språkene i Den europeiske
union.

kan være
tom

LocalisedCharacterString kan være
tom

mostDetailedViewingResolution Grense
for
oppløsning, MD_Resolution
uttrykt som det motsatte av en
veiledende målestokk eller en
terrengavstand, under hvilken
det navngitte stedet og dets
tilknyttede navn ikke lenger
skal vises i en grunnleggende
visningstjeneste.

kan være
tom

name

Stedets navn.

relatedSpatialObject

Identifikator for et geografisk Identifier
objekt som representerer
samme enhet, men som
forekommer i andre temaer i
INSPIRE, når det er relevant.

kan være
tom

type

Beskrivelse av den typen NamedPlaceTypeValue
enhet som angis ved et eller
flere stedsnavn.

kan være
tom

3.2.

Datatyper

3.2.1.

Stedsnavn (GeographicalName)
Egennavn som anvendes på en enhet i den virkelige verden.

GeographicalName
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Attributter for datatypen GeographicalName
Attributt

3.2.2.

Definisjon

Type

«Voidability»

grammaticalGender

Grammatisk kjønn.

GrammaticalGenderValue

kan være
tom

grammaticalNumber

Grammatisk tall.

GrammaticalNumberValue kan være
tom

language

Språket navnet angis på, som en kode CharacterString
på tre bokstaver i samsvar med enten
ISO 639-3 eller ISO 639-5.

kan være
tom

nameStatus

Kvalitative opplysninger som gjør det NameStatusValue
mulig å avgjøre om navnet er offisielt
fastsatt og/eller aktuelt.

kan være
tom

nativeness

Opplysninger som gjør det mulig å NativenessValue
fastslå om navnet er det som anvendes
/ ble anvendt i området der det
geografiske objektet befinner/befant seg
på det tidspunktet navnet er/var i bruk.

kan være
tom

pronunciation

Riktig eller standardisert uttale av PronunciationOfName
stedsnavnet (ut fra standarden i det
berørte språksamfunnet).

kan være
tom

sourceOfName

Opprinnelig datakilde som stedsnavnet CharacterString
hentes fra før det integreres i datasettet
der det distribueres/utgis. For noen
navngitte geografiske objekter kan det
vises tilbake til det offentliggjørende
datasettet dersom andre opplysninger
ikke finnes.

kan være
tom

spelling

Riktig stavemåte for stedsnavnet.

SpellingOfName

Uttale av navn (PronunciationOfName)
Riktig eller standardisert uttale av et navn (ut fra standarden i det berørte språksamfunnet).
Attributter for datatypen PronunciationOfName

Attributt

Definisjon

Type

«Voidability»

pronunciationIPA

Riktig eller standardisert uttale av et navn (ut CharacterString
fra standarden i det berørte språksamfunnet),
angitt ved hjelp av Det internasjonale
fonetiske alfabetet (IPA).

kan være
tom

pronunciationSoundLink

Riktig eller standardisert uttale av et navn (ut URI
fra standarden i det berørte språksamfunnet),
angitt ved hjelp av en lenke til en lydfil.

kan være
tom
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Begrensninger for datatypen PronunciationOfName
Minst en av de to attributtene pronunciationSoundLink og pronunciationIPA skal fylles ut.
3.2.3.

Stavemåte for navn (SpellingOfName)
Riktig måte å skrive et navn på.

Attributter for datatypen SpellingOfName
Attributt

Definisjon

Type

script

Sett av grafiske symboler (for eksempel et alfabet) CharacterString
som anvendes for å skrive navnet, angitt som en
kode på fire bokstaver definert i ISO 15924, der
dette er relevant.

text

Måten navnet skrives på.

transliterationScheme

Metode som anvendes for å konvertere navn CharacterString
mellom ulike skrifttyper.

3.3.

Kodelister

3.3.1.

Grammatisk kjønn (GrammaticalGenderValue)

«Voidability»

kan være
tom

CharacterString
kan være
tom

Et stedsnavns grammatiske kjønn.
Denne kodelisten skal forvaltes i et felles kodelisteregister.
3.3.2.

Grammatisk tall (GrammaticalNumberValue)
Et stedsnavns grammatiske tall.
Denne kodelisten skal forvaltes i et felles kodelisteregister.

3.3.3.

Navnestatus (NameStatusValue)
Stedsnavnets status, det vil si opplysninger som gjør det mulig å avgjøre om navnet er offisielt fastsatt og/
eller aktuelt.
Denne kodelisten skal forvaltes i et felles kodelisteregister.

3.3.4.

Type navngitt sted (NamedPlaceTypeValue)
Type navngitt sted.
Denne kodelisten skal forvaltes i et felles kodelisteregister.

3.3.5.

Opprinnelse (NativenessValue)
Et stedsnavns opprinnelse.
Denne kodelisten skal forvaltes i et felles kodelisteregister.

3.4.

Kartlag
Kartlag for geodatatemaet Stedsnavn
Kartlagets navn

GN.GeographicalNames

Kartlagets tittel

Stedsnavn

Geografisk objekttype

NamedPlace
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4.

ADMINISTRATIVE ENHETER

4.1.

Geografiske objekttyper

17.11.2016

Følgende geografiske objekttyper skal anvendes for å utveksle og klassifisere geografiske objekter fra
datasett som er relevante for geodatatemaet Administrative enheter:
– administrativ grense
– administrativ enhet
– kondominat
– NUTS-region
4.1.1.

Administrativ grense (AdministrativeBoundary)
En grense mellom administrative enheter.
Attributter for den geografiske objekttypen AdministrativeBoundary
Attributt

Definisjon

Type

beginLifespanVersion

Dato og tidspunkt for innsetting DateTime
eller endring av denne versjonen
av det geografiske objektet i
geodatasettet.

country

Tosifret landkode som angitt CountryCode
i Interinstitutional style guide
som offentliggjøres av Kontoret
for Den europeiske unions
publikasjoner.

endLifespanVersion

Dato og tidspunkt for erstatning DateTime
eller tilbaketrekking av denne
versjonen av det geografiske
objektet i geodatasettet.

geometry

Geometrisk representasjon
grenselinjen.

inspireId

Ekstern objektidentifikator for det Identifier
geografiske objektet.

legalStatus

Den administrative
rettslige status.

nationalLevel

De hierarkiske nivåene for alle AdministrativeHierarchyLevel
tilgrensende
administrative
enheter som denne grensen er en
del av.

technicalStatus

Den administrative
tekniske status.

«Voidability»

kan være
tom

kan være
tom

av GM_Curve

grensens LegalStatusValue

grensens TechnicalStatusValue

kan være
tom

kan være
tom

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen AdministrativeBoundary
Assosiasjonsrolle

admUnit

4.1.2.

Definisjon

Type

De administrative enhetene som atskilles AdministrativeUnit
av denne administrative grensen.

«Voidability»

kan være
tom

Administrativ enhet (AdministrativeUnit)
Administrativ enhet der en medlemsstat har og/eller utøver jurisdiksjon, på lokalt, regionalt og nasjonalt
plan.
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Attributter for den geografiske objekttypen AdministrativeUnit
Attributt

Definisjon

Type

«Voidability»

beginLifespanVersion

Dato og tidspunkt for innsetting DateTime
eller endring av denne versjonen
av det geografiske objektet i
geodatasettet.

kan være
tom

country

Tosifret landkode som angitt CountryCode
i Interinstitutional style guide
som offentliggjøres av Kontoret
for Den europeiske unions
publikasjoner.

endLifespanVersion

Dato og tidspunkt for erstatning DateTime
eller tilbaketrekking av denne
versjonen av det geografiske
objektet i geodatasettet.

geometry

Geometrisk representasjon av GM_MultiSurface
det geografiske området som
omfattes av denne administrative
enheten.

inspireId

Ekstern objektidentifikator for Identifier
det geografiske objektet.

name

Offisielt nasjonalt stedsnavn for GeographicalName
den administrative enheten, ved
behov angitt på flere språk.

nationalCode

Tematisk
identifikator CharacterString
som tilsvarer de nasjonale
administrative kodene som
fastsettes i hvert land.

nationalLevel

Nivået
i
det
nasjonale AdministrativeHierarchyLevel
administrative hierarkiet som
den administrative enheten
tilhører.

nationalLevelName

Navn på nivået i det nasjonale LocalisedCharacterString
administrative hierarkiet som
den administrative enheten
tilhører.

kan være
tom

residenceOfAuthority

Senter for nasjonal eller lokal ResidenceOfAuthority
forvaltning.

kan være
tom

kan være
tom

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen AdministrativeUnit
Assosiasjonsrolle

Definisjon

Type

«Voidability»

administeredBy

En administrativ enhet som er opprettet AdministrativeUnit
på samme nivå i det nasjonale
administrative hierarkiet og som
forvalter denne administrative enheten.

kan være
tom

boundary

De administrative grensene mellom AdministrativeBoundary
denne administrative enheten og alle
enheter den deler grense med.

kan være
tom

coAdminister

Administrativ enhet som er opprettet AdministrativeUnit
på samme nivå i det nasjonale
administrative hierarkiet og som
samforvaltes av denne administrative
enheten.

kan være
tom

condominium

Kondominat som forvaltes av denne Condominium
administrative enheten.

kan være
tom
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Assosiasjonsrolle

Definisjon

17.11.2016

Type

«Voidability»

lowerLevelUnit

Enheter som er opprettet på et lavere AdministrativeUnit
nivå i det nasjonale administrative
hierarkiet, og som forvaltes av den
administrative enheten.

kan være
tom

NUTS

NUTS-region som topologisk omfatter NUTSRegion
denne administrative enheten.

kan være
tom

upperLevelUnit

Enhet som er opprettet på et høyere nivå AdministrativeUnit
i det nasjonale administrative hierarkiet,
og som denne administrative enheten
forvalter.

kan være
tom

Begrensninger for den geografiske objekttypen AdministrativeUnit
Assosiasjonsrollen Condominium får anvendelse bare for administrative enheter med nationalLevel=«1st
order» (landnivå).
Ingen enhet på laveste nivå kan assosiere enheter på lavere nivå.
Ingen enhet på høyeste nivå kan assosiere enheter på et høyere nivå.
4.1.3.

Kondominat (Condominium)
Et administrativt område som er opprettet uavhengig av nasjonale administrative inndelinger av territorium,
og som forvaltes av to eller flere land.

Attributter for den geografiske objekttypen Condominium
Attributt

Definisjon

Type

«Voidability»

beginLifespanVersion

Dato og tidspunkt for innsetting eller DateTime
endring av denne versjonen av det
geografiske objektet i geodatasettet.

kan være
tom

endLifespanVersion

Dato og tidspunkt for erstatning eller DateTime
tilbaketrekking av denne versjonen av det
geografiske objektet i geodatasettet.

kan være
tom

geometry

Geometrisk representasjon av det GM_MultiSurface
geografiske området som omfattes av dette
kondominatet.

inspireId

Ekstern objektidentifikator
geografiske objektet.

name

Offisielt stedsnavn for dette kondominatet, GeographicalName
ved behov angitt på flere språk.

for

det Identifier

kan være
tom

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen Condominium
Assosiasjonsrolle

admUnit

Definisjon

Den administrative enheten som forvalter
kondominatet.

Type

AdministrativeUnit

«Voidability»

kan være tom
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4.1.4.

Nr. 64/333

NUTS-region (NUTSRegion)
Regional statistikkenhet definert innenfor rammen av europaparlaments‑ og rådsforordning (EF)
nr. 1059/2003 av 26. mai 2003.

Denne typen er en kandidattype som det skal tas hensyn til i geodatatemaet Statistiske enheter i vedlegg III
til direktiv 2007/2/EF.

Attributter for den geografiske objekttypen NUTSRegion
Attributt

Definisjon

Type

«Voidability»

NUTSCode

Entydig kode for den regionale
statistikkenheten som defineres innenfor
rammen av europaparlaments‑ og
rådsforordning (EF) nr. 1059/2003
av 26. mai 2003.

CharacterString

beginLifespanVersion

Dato og tidspunkt for innsetting eller
endring av denne versjonen av det
geografiske objektet i geodatasettet.

DateTime

kan være tom

endLifespanVersion

Dato og tidspunkt for erstatning eller
tilbaketrekking av denne versjonen av det
geografiske objektet i geodatasettet.

DateTime

kan være tom

geometry

Geometrisk representasjon av det
geografiske området som omfattes av
denne NUTS-regionen.

GM_MultiSurface

inspireId

Ekstern objektidentifikator
geografiske objektet.

Identifier

4.2.

Datatyper

4.2.1.

Myndighetens sete (ResidenceOfAuthority)

for

det

Datatype som representerer navn på og plassering av myndighetens sete.

Attributter for datatypen ResidenceOfAuthority
Attributt

Definisjon

Type

geometry

Posisjon for myndighetens sete.

GM_Point

Name

Navn på myndighetens sete.

GeographicalName

4.3.

Oppregninger

4.3.1.

Rettslig status (LegalStatusValue)

«Voidability»

kan være tom

Beskrivelse av administrative grensers rettslige status.

Tillatte verdier for oppregningen LegalStatusValue
Verdi

Definisjon

agreed

Avgrensningslinjen er avtalt mellom tilgrensende administrative enheter og er nå
stabil.

notAgreed

Avgrensningslinjen er ennå ikke avtalt mellom tilgrensende administrative enheter
og kan bli endret.
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Teknisk status (TechnicalStatusValue)
Beskrivelse av administrative grensers tekniske status.

Tillatte verdier for oppregningen TechnicalStatusValue
Verdi

Definisjon

edgeMatched

Grensene for tilgrensende administrative enheter har samme sett av koordinater.

notEdgeMatched

Grensene for tilgrensende administrative enheter har ikke samme sett av koordinater.

4.4.

Kodelister

4.4.1.

Administrativt hierarkisk nivå (AdministrativeHierarchyLevel)
Administrative nivåer i det nasjonale administrative hierarkiet. Denne kodelisten gjenspeiler nivået i den
hierarkiske pyramiden av administrative strukturer ut fra en geometrisk sammenlegging av territorier, og
beskriver ikke nødvendigvis underordningen mellom de relevante administrative myndigheter.
Denne kodelisten skal forvaltes i et felles kodelisteregister.

4.5.

4.6.

Temaspesifikke krav
1.

Hver forekomst av den geografiske objekttypen AdministrativeUnit skal, med unntak av den enheten
på landnivå som representerer en medlemsstat og samforvaltede enheter, referere nøyaktig til en enhet
på et høyere nivå i det administrative hierarkiet. Dette samsvaret skal uttrykkes av assosiasjonsrollen
upperLevelUnit for den geografiske objekttypen AdministrativeUnit.

2.

Hver forekomst av den geografiske objekttypen AdministrativeUnit skal, med unntak av typer på det
laveste nivået, referere til sine respektive enheter på lavere nivå. Dette samsvaret skal uttrykkes av
assosiasjonsrollen lowerLevelUnit for den geografiske objekttypen AdministrativeUnit.

3.

Dersom en administrativ enhet samforvaltes av to eller flere andre administrative enheter, skal
assosiasjonsrollen administeredBy anvendes. Enhetene som samforvalter denne enheten, skal anvende
den motsatte rollen coAdminister.

4.

Administrative enheter på samme nivå i det administrative hierarkiet skal ikke begrepsmessig dele
fellesområder.

5.

Forekomster av den geografiske objekttypen AdministrativeBoundary skal svare til kantene i den
topologiske strukturen for den fullstendige grensegrafen (herunder alle nivåer).

6.

Et kondominats geografiske utbredelse kan ikke inngå i geometrien som representerer en administrativ
enhets geografiske utbredelse.

7.

Kondominater kan forvaltes bare av administrative enheter på landnivå.

Kartlag
Kartlag for geodatatemaet Administrative enheter
Kartlagets navn

Kartlagets tittel

Geografisk objekttype

AU.AdministrativeUnit

Administrativ enhet

AdministrativeUnit

AU.AdministrativeBoundary

Administrativ grense

AdministrativeBoundary

AU.Condominium

Kondominat

Condominium

AU.NUTSRegion

NUTS-region

NUTSRegion
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5.

ADRESSER

5.1.

Definisjoner

Nr. 64/335

Definisjonene i artikkel 2 får anvendelse, og i tillegg menes med:
–

5.2.

«adresserbart objekt» (addressable object) et geografisk objekt som det er meningsfullt å assosiere
adresser med.

Geografiske objekttyper
Følgende geografiske objekttyper skal anvendes for å utveksle og klassifisere geografiske objekter fra
datasett som er relevante for geodatatemaet Adresser:

5.2.1.

–

adresse

–

adresseområdenavn

–

adressekomponent

–

navn på administrativ enhet

–

postnummerområde

–

ferdselsårenavn

Adresse (Address)
En identifisering av en eiendoms faste beliggenhet gjennom en strukturert sammensetning av stedsnavn og
identifikatorer.
Attributter for den geografiske objekttypen Address
Attributt

Definisjon

Type

«Voidability»

alternativeIdentifier

Ekstern tematisk identifikator for det CharacterString
geografiske adresseobjektet, som muliggjør
samvirking mellom eksisterende systemer
eller programmer.

kan være tom

beginLifespanVersion

Dato og tidspunkt for innsetting eller DateTime
endring av denne versjonen av det
geografiske objektet i geodatasettet.

kan være tom

endLifespanVersion

Dato og tidspunkt for erstatning eller DateTime
tilbaketrekking av denne versjonen av det
geografiske objektet i geodatasettet.

kan være tom

inspireId

Ekstern objektidentifikator
geografiske objektet.

locator

Betegnelse eller navn som kan leses av AddressLocator
mennesker.

position

Posisjon for et karakteristisk punkt GeographicPosition
som representerer adressens plassering
i henhold til en bestemt spesifikasjon,
herunder opplysninger om posisjonens
opprinnelse.

status

Adressens
geografiske
(versjon).

validFrom

Dato og tidspunkt for når denne versjonen DateTime
av adressen var eller blir gyldig i den
virkelige verden.

kan være tom

validTo

Dato og tidspunkt for når denne versjonen DateTime
av adressen opphørte eller vil opphøre i den
virkelige verden.

kan være tom

for

det Identifier

gyldighet
innenfor
det StatusValue
adresseobjektets
livsløp

kan være tom
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Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen Address
Assosiasjonsrolle

Definisjon

Type

«Voidability»

building

Bygning som adressen tilhører Typen skal angis i geodatatemaet
eller er tilknyttet.
Bygninger

kan være
tom

component

Angir at adressekomponenten AddressComponent
inngår som en del av adressen.

parcel

Eiendomsteig
som
adressen CadastralParcel
tilhører eller er tilknyttet.

kan være
tom

parentAddress

Primær (overordnet) adresse som Address
denne (under)adressen er nært
knyttet til.

kan være
tom

Begrensninger for den geografiske objekttypen Address
En adresse skal ha en adressekomponent for administrativ enhet på nivå 1 (land).
En adresse skal ha nøyaktig én geografisk standardposisjon (standardattributtet for det geografiske objektet
GeographicPosition skal være «true»).
5.2.2.

Adresseområdenavn (AddressAreaName)
En adressekomponent som representerer navnet på et geografisk område eller sted som omfatter et antall
adresserbare objekter til adresseringsformål, men som ikke er en administrativ enhet.
Denne typen er en undertype av AddressComponent.

Attributter for den geografiske objekttypen AddressAreaName
Attributt

name

Definisjon

Adresseområdets egennavn.

Type

«Voidability»

GeographicalName

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen AddressAreaName
Assosiasjonsrolle

namedPlace

5.2.3.

Definisjon

Det navngitte stedet som dette adresseområdet
representerer.

Type

NamedPlace

«Voidability»

kan være tom

Adressekomponent (AddressComponent)
Identifikator eller stedsnavn for et bestemt geografisk område, sted eller annet geografisk objekt som
definerer omfanget av en adresse.
Denne typen er abstrakt.
Attributter for den geografiske objekttypen AddressComponent
Attributt

alternativeIdentifier

Definisjon

Type

Ekstern tematisk identifikator for det CharacterString
geografiske adressekomponentobjektet, som
muliggjør samvirking mellom eksisterende
systemer eller programmer.

«Voidability»

kan være tom
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Attributt
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Definisjon

Type

«Voidability»

beginLifespanVersion

Dato og tidspunkt for innsetting eller endring DateTime
av denne versjonen av det geografiske objektet
i geodatasettet.

kan være tom

endLifespanVersion

Dato og tidspunkt for erstatning eller DateTime
tilbaketrekking av denne versjonen av det
geografiske objektet i geodatasettet.

kan være tom

inspireId

Ekstern objektidentifikator for det geografiske Identifier
objektet.

status

Adressekomponentens gyldighet innenfor StatusValue
det geografiske adressekomponentobjektets
livsløp (versjon).

kan være tom

validFrom

Dato og tidspunkt for når denne versjonen av DateTime
adressekomponenten var eller blir gyldig i den
virkelige verden.

kan være tom

validTo

Dato og tidspunkt for når denne versjonen DateTime
av adressekomponenten opphørte eller vil
opphøre i den virkelige verden.

kan være tom

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen AddressComponent
Assosiasjonsrolle

situatedWithin

5.2.4.

Definisjon

Type

En annen adressekomponent som det AddressComponent
geografiske objektet som representeres av
denne adressekomponenten, befinner seg
innenfor.

«Voidability»

kan være tom

Navn på administrativ enhet (AdminUnitName)
En adressekomponent som representerer navnet på en administrativ enhet der en medlemsstat har og/eller
utøver jurisdiksjon, på lokalt, regionalt og nasjonalt plan.
Denne typen er en undertype av AddressComponent.
Attributter for den geografiske objekttypen AdminUnitName
Attributt

Definisjon

Type

level

Det administrative nivået i det nasjonale AdministrativeHierarchyLevel
administrative hierarkiet.

name

Offisielt stedsnavn for den administrative GeographicalName
enheten, ved behov angitt på flere språk.

«Voidability»

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen AdminUnitName
Assosiasjonsrolle

adminUnit

5.2.5.

Definisjon

Type

Den administrative enheten som er kilden AdministrativeUnit
til innholdet i navnet på den administrative
enheten.

«Voidability»

kan være tom

Postnummerområde (PostalDescriptor)
En adressekomponent som representerer identifiseringen av en underinndeling av adresser og
postleveringssteder i et land, en region eller en by med sikte på postlevering.
Denne typen er en undertype av AddressComponent.
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Attributter for den geografiske objekttypen PostalDescriptor
Attributt

Definisjon

Type

postCode

En kode som opprettes og forvaltes med sikte på CharacterString
postlevering, og som identifiserer en underinndeling
av adresser og postleveringssteder.

postName

Et eller flere navn som opprettes og forvaltes GeographicalName
med sikte på postlevering, og som identifiserer en
underinndeling av adresser og postleveringssteder.

«Voidability»

Begrensninger for den geografiske objekttypen PostalDescriptor
Dersom det ikke finnes noe postnummer, kreves et poststed.

Dersom det ikke finnes noe poststed, kreves et postnummer.

5.2.6.

Ferdselsårenavn (ThoroughfareName)
En adressekomponent som angir navnet på en passasje eller vei fra ett sted til et annet.

Denne typen er en undertype av AddressComponent.

Attributter for den geografiske objekttypen ThoroughfareName
Attributt

Definisjon

name

Type

Ferdselsårenavn.

«Voidability»

ThoroughfareNameValue

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen ThoroughfareName
Assosiasjonsrolle

transportLink

Definisjon

Type

En eller flere transportnettlenker som det geografiske TransportLink
objektet for ferdselsårenavnet er blitt knyttet til.

5.3.

Datatyper

5.3.1.

Adresselokalisator (AddressLocator)

«Voidability»

kan være tom

Betegnelse eller navn som kan leses av mennesker, og som gjør det mulig for en bruker eller et program
å referere til og skille adressen fra tilgrensende adresser, innenfor omfanget av et ferdselsårenavn, et
adresseområdenavn, en administrativ enhets navn eller et postnummerområde der adressen befinner seg.

Attributter for datatypen AddressLocator

Attributt

Definisjon

Type

designator

Et nummer eller en rekke av tegn som entydig LocatorDesignator
identifiserer lokalisatoren innenfor det eller de
relevante områdene.

level

Nivået som lokalisatoren refererer til.

name

Et stedsnavn eller en beskrivende tekst knyttet til LocatorName
en eiendom som identifiseres av lokalisatoren.

LocatorLevelValue

«Voidability»
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Assosiasjonsroller for datatypen AddressLocator
Assosiasjonsrolle
withinScopeOf

Definisjon

Type

Adressekomponenten
som
definerer AddressComponent
omfanget
av
det
området
som
adresselokalisatoren er tildelt i henhold til
regler som sikrer entydighet.

«Voidability»

kan være tom

Begrensninger for datatypen AddressLocator
Dersom det ikke finnes en betegnelse, kreves et navn.

Dersom det ikke finnes et navn, kreves en betegnelse.

5.3.2.

Adresserepresentasjon (AddressRepresentation)
Representasjon av et geografisk adresseobjekt som skal anvendes i eksterne programskjemaer, som skal
inneholde de grunnleggende adresseopplysninger i lesbar form.

Attributter for datatypen AddressRepresentation
Attributt

Definisjon

Type

«Voidability»

addressArea

Navnet eller navnene på et geografisk område GeographicalName
eller sted som omfatter et antall adresserbare
objekter til adresseringsformål, men som ikke
er en administrativ enhet.

kan være tom

adminUnit

Navnet eller navnene på en administrativ GeographicalName
enhet der en medlemsstat har og/eller utøver
jurisdiksjon, på lokalt, regionalt og nasjonalt
plan.

locatorDesignator

Et tall eller en rekke av tegn som gjør det mulig CharacterString
for en bruker eller et program å tolke, analysere
og formatere lokalisatoren innenfor det
relevante området. En lokalisator kan omfatte
flere lokalisatorbetegnelser.

locatorName

Egennavn på enheten i den virkelige verden, GeographicalName
som identifiseres av lokalisatoren.

postCode

En kode som opprettes og forvaltes med CharacterString
sikte på postlevering, og som identifiserer
en
underinndeling
av
adresser
og
postleveringssteder.

kan være tom

postName

Et eller flere navn som opprettes og GeographicalName
forvaltes med sikte på postlevering, og som
identifiserer en underinndeling av adresser og
postleveringssteder.

kan være tom

thoroughfare

Navnet eller navnene på en passasje eller vei GeographicalName
fra ett sted til et annet, for eksempel en vei eller
vannvei.

kan være tom

Assosiasjonsroller for datatypen AddressRepresentation
Assosiasjonsrolle

addressFeature

Definisjon

Referanse til det geografiske adresseobjektet.

Type

Address

«Voidability»

kan være tom
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Geografisk posisjon (GeographicPosition)
Posisjonen for et karakteristisk punkt som representerer adressens plassering i henhold til en bestemt
spesifikasjon, herunder opplysninger om posisjonens opprinnelse.

Attributter for datatypen GeographicPosition
Attributt

5.3.4.

Definisjon

Type

«Voidability»

default

Angir hvorvidt denne posisjonen bør Boolean
anses som standard.

geometry

Punktets posisjon uttrykt i koordinater i GM_Point
det valgte geografiske referansesystemet.

method

Beskrivelse av hvordan og av hvem GeometryMethodValue
adressens geografiske posisjon ble
opprettet eller avledet.

kan være tom

specification

Opplysninger som definerer den GeometrySpecificationValue
spesifikasjonen som ble anvendt for
å opprette eller avlede adressens
geografiske posisjon.

kan være tom

Lokalisatorbetegnelse (LocatorDesignator)
Et tall eller en rekke av tegn som entydig identifiserer lokalisatoren innenfor det eller de relevante områdene.
Den fullstendige identifikasjonen av lokalisatoren kan inneholde en eller flere lokalisatorbetegnelser.

Attributter for datatypen LocatorDesignator
Attributt

5.3.5.

Definisjon

Type

designator

Den
identifiserende
delen
av CharacterString
lokalisatorbetegnelsen, som består av et
eller flere sifre eller andre tegn.

type

Type lokalisatorverdi, som gjør det mulig LocatorDesignatorTypeValue
for et program å tolke, analysere eller
formatere den i henhold til bestemte regler.

«Voidability»

Lokalisatornavn (LocatorName)
Egennavn på enheten i den virkelige verden, som identifiseres av lokalisatoren.

Attributter for datatypen LocatorName
Attributt

Definisjon

Type

name

Den identifiserende delen av
lokalisatornavnet.

GeographicalName

type

Type lokalisatorverdi, som gjør det mulig
for et program å tolke, analysere eller
formatere den i henhold til bestemte
regler.

LocatorNameTypeValue

«Voidability»

17.11.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

5.3.6.

Nr. 64/341

Del av navn (PartOfName)
En del av det fulle navnet som framkommer ved at ferdselsårenavnet deles opp i atskilte semantiske deler på
samme språk og med samme skrifttype som anvendes i ferdselsårens fulle navn.

Attributter for datatypen PartOfName
Attributt

5.3.7.

Definisjon

Type

part

Tegnstrengen som uttrykker en atskilt del av navnet på CharacterString
samme språk og med samme skrifttype som anvendes
i ferdselsårens fulle navn.

type

En klassifisering av navnedelen i henhold til dens PartTypeValue
semantikk (betydning) i ferdselsårens fulle navn.

«Voidability»

Verdi for ferdselsårenavn (ThoroughfareNameValue)
Ferdselsårens egennavn, som valgfritt kan inneholde en inndeling av navnet i deler.

Attributter for datatypen ThoroughfareNameValue
Attributt

Definisjon

Type

name

Ferdselsårens egennavn.

GeographicalName

nameParts

En eller flere deler som ferdselsårenavnet kan
inndeles i.

PartOfName

5.4.

Kodelister

5.4.1.

Geometrimetode (GeometryMethodValue)

«Voidability»

kan være tom

Beskrivelse av hvordan og av hvem adressens geografiske posisjon ble opprettet eller avledet.
Denne kodelisten skal forvaltes i et felles kodelisteregister.
5.4.2.

Geometrispesifikasjon (GeometrySpecificationValue)
Opplysninger som definerer den spesifikasjonen som ble anvendt for å opprette eller avlede adressens
geografiske posisjon.
Denne kodelisten skal forvaltes i et felles kodelisteregister.

5.4.3.

Type lokalisatorbetegnelse (LocatorDesignatorTypeValue)
Beskrivelse av semantikken i lokalisatorbetegnelsen.
Denne kodelisten skal forvaltes i et felles kodelisteregister.

5.4.4.

Lokalisatornivå (LocatorLevelValue)
Nivået som lokalisatoren refererer til.
Denne kodelisten skal forvaltes i et felles kodelisteregister.

5.4.5.

Type lokalisatornavn (LocatorNameTypeValue)
Beskrivelse av semantikken i lokalisatornavnet.
Denne kodelisten skal forvaltes i et felles kodelisteregister.
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Deltype (PartTypeValue)
En klassifisering av navnedelen i henhold til dens semantikk i ferdselsårens fulle navn.
Denne kodelisten skal forvaltes i et felles kodelisteregister.

5.4.7.

Status (StatusValue)
Nåværende gyldighet for adressen eller adressekomponenten i den virkelige verden.
Denne kodelisten skal forvaltes i et felles kodelisteregister.

5.5.

Temaspesifikke krav

5.5.1.

Adresseposisjonen

5.5.2.

5.6.

1.

I datasettet skal posisjonen for adressen representeres av koordinatene for det faktiske stedet med størst
mulig nøyaktighet. Dette skal være de mest nøyaktige direkte registrerte koordinatene eller, dersom
slike mangler, koordinater avledet fra en av adressekomponentene, der den komponenten som gjør det
mulig å fastsette posisjonen mest nøyaktig, skal foretrekkes.

2.

Dersom en adresse har flere enn én posisjon, skal attributtet «spesification» utfylles med forskjellige
verdier for hver posisjon.

Assosiasjonsroller
1.

Assosiasjonsrollen withinScopeOf skal fylles ut for alle lokalisatorer som er tildelt i henhold til
regler som skal sikre entydighet innenfor en bestemt adressekomponent (det vil si ferdselsårenavn,
adresseområdenavn, postnummerområde eller navn på administrativ enhet).

2.

Assosiasjonsrollen parentAddress skal fylles ut for alle adresser som er tilknyttet en overordnet (eller
primær) adresse.

3.

En adresse skal assosieres med navnet på landet den befinner seg i. En adresse skal dessuten assosieres
med de øvrige adressekomponentene som er nødvendig for en entydig identifikasjon og plassering av
adresseforekomsten.

Kartlag
Kartlag for geodatatemaet Adresser
Kartlagets navn

AD.Address

6.

EIENDOMSTEIGER

6.1.

Geografiske objekttyper

Kartlagets tittel

Adresser

Geografisk objekttype

Address

Følgende geografiske objekttyper skal anvendes for å utveksle og klassifisere geografiske objekter fra
datasett som er relevante for geodatatemaet Eiendomsteiger:
–

Grunnleggende eiendomsenhet

–

Eiendomsgrense

–

Eiendomsteig

–

Eiendomsinndeling

Eiendomsteiger skal alltid være tilgjengelige.
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Grunnleggende eiendomsenheter skal gjøres tilgjengelige av medlemsstatene i tilfeller der entydige
eiendomsreferanser gis bare for grunnleggende eiendomsenheter, og ikke for teiger.

Eiendomsgrenser skal gjøres tilgjengelige av medlemsstatene i tilfeller der det registreres absolutt
posisjonsnøyaktighet for eiendomsgrensen.

6.1.1.

Grunnleggende eiendomsenhet (BasicPropertyUnit)
Den grunnleggende enheten for eierskap som registreres i eiendomsregistre, matrikler eller lignende. Den
defineres ved entydig eierskap og tilhørende eiendomsrett, og kan bestå av en eller flere tilgrensende eller
geografisk atskilte teiger.

Attributter for den geografiske objekttypen BasicPropertyUnit
Attributt

Definisjon

Type

«Voidability»

areaValue

En verdi for det registrerte arealet Area
som angir størrelsen på arealet som
projiseres på det horisontale planet av
de eiendomsteigene som utgjør den
grunnleggende eiendomsenheten.

kan være
tom

beginLifespanVersion

Dato og tidspunkt for innsetting eller DateTime
endring av denne versjonen av det
geografiske objektet i geodatasettet.

kan være
tom

endLifespanVersion

Dato og tidspunkt for erstatning eller DateTime
tilbaketrekking av denne versjonen av det
geografiske objektet i geodatasettet.

kan være
tom

inspireId

Ekstern objektidentifikator
geografiske objektet.

nationalCadastralReference

Tematisk identifikator på nasjonalt plan, CharacterString
vanligvis den fullstendige nasjonale koden
for den grunnleggende eiendomsenheten.
Skal sikre lenken til det nasjonale
eiendomsregisteret eller tilsvarende.

validFrom

Offisiell dato og offisielt tidspunkt for når DateTime
den grunnleggende eiendomsenheten ble
eller vil bli lovlig opprettet.

kan være
tom

validTo

Dato og tidspunkt for når anvendelsen DateTime
av den grunnleggende eiendomsenheten
lovlig opphørte eller vil opphøre.

kan være
tom

for

det Identifier

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen BasicPropertyUnit
Assosiasjonsrolle

Definisjon

Type

administrativeUnit Den administrative enheten for det laveste AdministrativeUnit
administrative nivået som denne grunnleggende
eiendomsenheten tilhører.

«Voidability»

kan være
tom

Begrensninger for den geografiske objekttypen BasicPropertyUnit
Verdien for areaValue skal angis i kvadratmeter.

6.1.2.

Eiendomsgrense (CadastralBoundary)
En del av eiendomsteigens ytterlinje. En eiendomsgrense kan deles av to tilgrensende eiendomsteiger.

Nr. 64/344

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

17.11.2016

Attributter for den geografiske objekttypen CadastralBoundary
Attributt

Definisjon

Type

«Voidability»

beginLifespanVersion

Dato og tidspunkt for innsetting eller endring DateTime
av denne versjonen av det geografiske objektet i
geodatasettet.

kan være
tom

endLifespanVersion

Dato og tidspunkt for erstatning eller DateTime
tilbaketrekking av denne versjonen av det
geografiske objektet i geodatasettet.

kan være
tom

estimatedAccuracy

Anslått absolutt posisjonsnøyaktighet for Length
eiendomsgrensen i det koordinatreferansesystemet som anvendes i INSPIRE. Absolutt
posisjonsnøyaktighet er gjennomsnittsverdien av
posisjonsusikkerheten for et sett av posisjoner,
der posisjonsusikkerheten er avstanden mellom
en målt posisjon og det som anses som den
tilsvarende sanne posisjon.

kan være
tom

geometry

Eiendomsgrensens geometri.

inspireId

Ekstern objektidentifikator for det geografiske Identifier
objektet.

validFrom

Offisiell dato og offisielt tidspunkt for når DateTime
eiendomsgrensen ble eller vil bli lovlig opprettet.

kan være
tom

validTo

Dato og tidspunkt for når anvendelsen av DateTime
eiendomsgrensen lovlig opphørte eller vil
opphøre.

kan være
tom

GM_Curve

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen CadastralBoundary
Assosiasjonsrolle

parcel

Definisjon

Type

Den eller de eiendomsteigene som avgrenses av denne CadastralParcel
eiendomsgrensen. En eiendomsgrense kan avgrense
en eller flere eiendomsteiger.

«Voidability»

kan være
tom

Begrensninger for den geografiske objekttypen CadastralBoundary
Verdien for estimatedAccuracy skal angis i meter.
6.1.3.

Eiendomsteig (CadastralParcel)
Områder definert i eiendomsregistre eller tilsvarende.
Attributter for den geografiske objekttypen CadastralParcel
Attributt

Definisjon

Type

«Voidability»

areaValue

En verdi for det registrerte arealet Area
som angir størrelsen på arealet som
projiseres på det horisontale planet av
eiendomsteigen.

kan være
tom

beginLifespanVersion

Dato og tidspunkt for innsetting eller DateTime
endring av denne versjonen av det
geografiske objektet i geodatasettet.

kan være
tom
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Attributt

Definisjon
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Type

«Voidability»

endLifespanVersion

Dato og tidspunkt for erstatning eller DateTime
tilbaketrekking av denne versjonen av det
geografiske objektet i geodatasettet.

kan være
tom

geometry

Eiendomsteigens geometri.

inspireId

Ekstern objektidentifikator
geografiske objektet.

label

Tekst som vanligvis anvendes for å vise CharacterString
identifiseringen av eiendomsteigen.

nationalCadastralReference

Tematisk identifikator på nasjonalt plan, CharacterString
vanligvis den fullstendige nasjonale koden
for eiendomsteigen. Skal sikre lenken til
det nasjonale eiendomsregisteret eller
tilsvarende.

referencePoint

Et punkt innenfor eiendomsteigen.

GM_Point

kan være
tom

validFrom

Offisiell dato og offisielt tidspunkt for DateTime
når eiendomsteigen ble eller vil bli lovlig
opprettet.

kan være
tom

validTo

Dato og tidspunkt for når anvendelsen av DateTime
eiendomsteigen lovlig opphørte eller vil
opphøre.

kan være
tom

GM_Object
for

det Identifier

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen CadastralParcel
Assosiasjonsrolle

Definisjon

Type

«Voidability»

administrativeUnit

Den administrative enheten for det AdministrativeUnit
laveste administrative nivået som denne
eiendomsteigen tilhører.

kan være tom

basicPropertyUnit

Den eller de grunnleggende eiendomsenhetene BasicPropertyUnit
som denne eiendomsteigen tilhører.

kan være tom

zoning

Eiendomsinndelingen på laveste nivå som CadastralZoning
denne eiendomsteigen tilhører.

kan være tom

Begrensninger for den geografiske objekttypen CadastralParcel
Verdien for areaValue skal angis i kvadratmeter.
Geometritypen skal være GM_Surface eller GM_MultiSurface.
6.1.4.

Eiendomsinndeling (CadastralZoning)
Mellomliggende områder som anvendes for å dele opp nasjonale territorier i eiendomsteiger.
Attributter for den geografiske objekttypen CadastralZoning
Attributt

beginLifespanVersion

Definisjon

Dato og tidspunkt for DateTime
innsetting eller endring
av denne versjonen av
det geografiske objektet i
geodatasettet.

Type

«Voidability»

kan være
tom
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Definisjon

17.11.2016

Type

«Voidability»

endLifespanVersion

Dato og tidspunkt for DateTime
erstatning eller tilbaketrekking av denne versjonen
av det geografiske objektet i
geodatasettet.

kan være
tom

estimatedAccuracy

Absolutt
posisjons- Length
nøyaktighet er gjennomsnittsverdien av posisjonsusikkerheten for et sett av
posisjoner, der posisjonsusikkerheten er avstanden
mellom en målt posisjon
og det som anses som den
tilsvarende sanne posisjon.

kan være
tom

geometry

Eiendomsinndelingens
geometri.

inspireId

Ekstern objektidentifikator Identifier
for det geografiske objektet.

label

Tekst som vanligvis anvendes CharacterString
for å vise identifiseringen av
eiendomsinndelingen.

level

Eiendomsinndelingens nivå CadastralZoningLevelValue kan være
i det nasjonale eiendomstom
hierarkiet.

levelName

Navn
på
eiendoms- LocalisedCharacterString
inndelingens nivå i det
nasjonale
eiendomshierarkiet, på minst et av
de offisielle språkene i Den
europeiske union.

kan være
tom

name

Eiendomsinndelingens navn. GeographicalName

kan være
tom

GM_MultiSurface

nationalCadastalZoningReference Tematisk identifikator på CharacterString
nasjonalt plan, vanligvis den
fullstendige nasjonale koden
for eiendomsinndelingen.

originalMapScaleDenominator

Målestokktallet for det Integer
opprinnelige
papirkartet
(dersom et slikt finnes), som
eiendomsinndelingen svarer
til.

kan være
tom

referencePoint

Et punkt innenfor eiendoms- GM_Point
inndelingen.

kan være
tom
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Type

«Voidability»

validFrom

Offisiell dato og offisielt DateTime
tidspunkt for når eiendomsinndelingen ble eller vil bli
lovlig opprettet.

kan være
tom

validTo

Dato og tidspunkt for når DateTime
anvendelsen av eiendomsinndelingen lovlig opphørte
eller vil opphøre.

kan være
tom

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen CadastralZoning
Assosiasjonsrolle

upperLevelUnit

Definisjon

Type

Eiendomsinndelingen på nærmeste øvre nivå CadastralZoning
som denne eiendomsinndelingen tilhører.

«Voidability»

kan være
tom

Begrensninger for den geografiske objekttypen CadastralZoning
Verdien for estimatedAccuracy skal angis i meter.
En eiendomsinndeling på lavere nivå skal inngå i en inndeling på høyere nivå.
6.2.

Kodelister

6.2.1.

Eiendomsinndelingsnivå (CadastralZoningLevelValue)
Hierarkiske nivåer for eiendomsinndeling.
Denne kodelisten skal forvaltes i et felles kodelisteregister.

6.3

Temaspesifikke krav

6.3.1.

Geometrisk representasjon

6.3.2.

1.

Verdidomenet for geografiske egenskaper som defineres i dette avsnitt, er ikke begrenset til
geodataskjemaet Simple Feature som definert i EN ISO 19125-1.

2.

Dersom eiendomsgrenser angis, skal eiendomsgrensene som tilsvarer eiendomsteigens ytterlinje, danne
en eller flere lukkede ringer.

Utforming av objektreferanser
Alle forekomster av den geografiske objekttypen CadastralParcel skal ha attributtet nationalCadastralReference
som tematisk identifikator. Dette attributtet må gjøre det mulig for brukerne å finne opplysninger om
rettigheter, eiere og andre eiendomsopplysninger i nasjonale eiendomsregistre eller tilsvarende.

6.3.3.

Koordinatreferansesystemer
Dersom data knyttet til geodatatemaet Eiendomsteiger gjøres tilgjengelige i plankoordinater ved hjelp
av Lamberts vinkeltro koniske projeksjon, skal de også gjøres tilgjengelige i minst et av de øvrige
koordinatreferansesystemene angitt i nr. 1.3.1, 1.3.2 og 1.3.3.

6.4.

Regler for beskrivelse

6.4.1.

Kartlag
Kartlag for geodatatemaet Eiendomsteiger
Kartlagets navn

Kartlagets tittel

Geografisk objekttype

CP.CadastralParcel

Eiendomsteig

CadastralParcel

CP.CadastralZoning

Eiendomsinndeling

CadastralZoning

CP.CadastralBoundary

Eiendomsgrense

CadastralBoundary
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7.

TRANSPORTNETT

7.1.

Definisjoner
Definisjonene i artikkel 2 får anvendelse, og i tillegg menes med:

7.2.

–

«flyplassreferansepunkt» den utpekte geografiske beliggenheten for en flyplass, som er plassert i
nærheten av det opprinnelige eller planlagte geometriske sentrumet av flyplassen, og som vanligvis
forblir på den opprinnelige plasseringen,

–

«flyplass/helikopterlandingsplass» et definert område på land eller vann (med bygninger, installasjoner
og utstyr) som helt eller delvis skal brukes til luftfartøyers ankomst, avgang og manøvrering på bakken,

–

«dypvannsrute» en rute i et utpekt område innenfor definerte grenser, som er nøye undersøkt med
hensyn til vanndybde og hindringer til en minste angitt vanndybde,

–

«forbindelse mellom ulike transportsystemer» en forbindelse mellom to elementer i forskjellige
transportnett som anvender forskjellige transportmidler, der det er mulig for det som transporteres
(mennesker, varer osv.), å bytte transportmiddel,

–

«lineært element» et endimensjonalt objekt som fungerer som akse for lineære referanser,

–

«lineær referanse» en angivelse av et sted i forhold til et endimensjonalt objekt som en måling langs (og
valgfritt også med avvik fra) det elementet,

–

«navigasjonshjelpemidler» fysiske navigasjonshjelpemidler som er plassert på bakken, som Very
High Frequency Omnidirectional Radio Range (VOR), Distance Measuring Equipment (DME),
retningssender, Tactical Air Navigation Beacon (TACAN) osv., og som gjør det mulig å veilede
luftfartøyer på en sikker måte gjennom eksisterende flygeruter,

–

«objektreferanse» en referanse som angir den geografiske utbredelsen av et objekt, ved å vise til et
eksisterende geografisk objekt eller en samling geografiske objekter,

–

«rangerstasjon» et område som krysses av et antall parallelle jernbanespor (vanligvis flere enn to) som er
forbundet med hverandre, der tog stanser for å laste/losse gods uten at trafikken på en hovedjernbanelinje
forstyrres,

–

«viktig punkt» et angitt geografisk sted som anvendes for å definere en ATS-rute, et luftfartøys flygevei
eller for andre navigasjons‑ eller ATS-formål.

Strukturen for geodatatemaet Transportnett
Typene som angis for geodatatemaet Transportnett, inndeles i følgende pakker:
–

felles transportelementer

–

lufttransportnett

–

kabeltransportnett

–

jernbanetransportnett

–

veitransportnett

–

sjøtransportnett

7.3.

Felles transportelementer

7.3.1.

Geografiske objekttyper
Følgende geografiske objekttyper skal anvendes for å utveksle og klassifisere geografiske objekter som er
relevante for felles transportelementer:
–

adgangsbegrensning
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7.3.1.1.

–

anleggets tilstand

–

myndighet med ansvar for vedlikehold

–

kantstolpe

–

eiermyndighet

–

begrensning for kjøretøyer

–

retning av trafikkflyt

–

transportområde

–

transportlenke

–

transportlenkesekvens

–

transportlenkesett

–

transportnett

–

transportknutepunkt

–

transportobjekt

–

transportpunkt

–

transportegenskap

–

vertikal posisjon

Nr. 64/349

Adgangsbegrensning (AccessRestriction)
En begrensning av adgangen til et transportelement.
Denne typen er en undertype av TransportProperty.
Attributter for den geografiske objekttypen AccessRestriction
Attributt

restriction
7.3.1.2.

Definisjon

Adgangsbegrensningens art.

Type

«Voidability»

AccessRestrictionValue

Anleggets tilstand (ConditionOfFacility)
Transportnettelementets status med hensyn til ferdigstillelse og bruk.
Denne typen er en undertype av TransportProperty.
Attributter for den geografiske objekttypen ConditionOfFacility
Attributt

currentStatus

7.3.1.3.

Definisjon

Type

Nåværende
status
for
et ConditionOfFacilityValue
transportnettelement med hensyn til
ferdigstillelse og bruk.

Myndighet med ansvar for vedlikehold (MaintenanceAuthority)
Den myndigheten som har ansvar for vedlikehold av transportelementet.
Denne typen er en undertype av TransportProperty.

«Voidability»
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Attributter for den geografiske objekttypen MaintenanceAuthority
Attributt

Definisjon

authority

7.3.1.4.

Type

«Voidability»

Identifisering av den myndigheten som har ansvar for CI_Citation
vedlikehold.

Kantstolpe (MarkerPost)
Referansepunkt som er plassert langs en rute i et transportnett, vanligvis med regelmessige intervaller, som
angir avstanden fra rutens startpunkt eller et annet referansepunkt til punktet der kantstolpen er plassert.

Denne typen er en undertype av TransportPoint.

Attributter for den geografiske objekttypen MarkerPost
Attributt

location

Definisjon

Type

«Voidability»

Avstand fra rutens startpunkt eller et annet referansepunkt til Distance
punktet der kantstolpen er plassert.

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen MarkerPost
Assosiasjonsrolle

route

7.3.1.5.

Definisjon

Type

Rute i et transportnett som kantstolpen er plassert TransportLinkSet
langs.

«Voidability»

kan være tom

Eiermyndighet (OwnerAuthority)
Den myndigheten som eier transportelementet.

Denne typen er en undertype av TransportProperty.

Attributter for den geografiske objekttypen OwnerAuthority
Attributt

authority

7.3.1.6.

Definisjon

Identifisering av eiermyndigheten.

Type

«Voidability»

CI_Citation

Begrensning for kjøretøyer (RestrictionForVehicles)
Begrensning for kjøretøyer på et transportelement.

Denne typen er en undertype av TransportProperty.

Attributter for den geografiske objekttypen RestrictionForVehicles
Attributt

Definisjon

Type

measure

Måleenhet for begrensningen.

Measure

restrictionType

Type begrensning.

RestrictionTypeValue

«Voidability»
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7.3.1.7.
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Retning av trafikkflyt (TrafficFlowDirection)
Angir retningen av trafikkflyten i forhold til retningen av transportlenkevektoren.
Denne typen er en undertype av TransportProperty.
Attributter for den geografiske objekttypen TrafficFlowDirection
Attributt

direction

Definisjon

Angir retningen av trafikkflyten.

Type

«Voidability»

LinkDirectionValue

Begrensninger for den geografiske objekttypen TrafficFlowDirection
Denne egenskapen kan bare assosieres med et geografisk objekt av typen Link eller LinkSequence.
7.3.1.8.

Transportområde (TransportArea)
Overflate som representerer den geografiske utbredelsen av et element i et transportnett.
Denne typen er en undertype av NetworkArea.
Denne typen er en undertype av TransportObject.
Denne typen er abstrakt.
Attributter for den geografiske objekttypen TransportArea
Attributt

Definisjon

Type

«Voidability»

validFrom

Tidspunktet da transportområdet oppsto i den virkelige verden. DateTime

kan være
tom

validTo

Tidspunktet når transportområdet vil opphøre i den virkelige DateTime
verden.

kan være
tom

Begrensninger for den geografiske objekttypen TransportArea
Alle transportområder har en ekstern objektidentifikator.
7.3.1.9.

Transportlenke (TransportLink)
Et lineært geografisk objekt som beskriver et transportnetts geometri og forbindelsesmulighetene mellom to
punkter i nettet.
Denne typen er en undertype av Link.
Denne typen er en undertype av TransportObject.
Denne typen er abstrakt.
Attributter for den geografiske objekttypen TransportLink
Attributt

Definisjon

Type

«Voidability»

validFrom

Tidspunktet da transportlenken oppsto i den virkelige verden.

DateTime

kan være
tom

validTo

Tidspunktet når transportlenken vil opphøre i den virkelige DateTime
verden.

kan være
tom
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Begrensninger for den geografiske objekttypen TransportLink
Alle transportlenker har en ekstern objektidentifikator.

7.3.1.10. Transportlenkesekvens (TransportLinkSequence)
Et lineært geografisk objekt som består av en ordnet samling transportlenker, som representerer en
sammenhengende bane i transportnettet uten forgreninger. Elementet har en definert start og slutt, og hver
posisjon på transportlenkesekvensen kan identifiseres med en enkelt parameter, for eksempel lengde. Det
beskriver et element i transportnettet som kjennetegnes ved en eller flere tematiske identifikatorer og/eller
egenskaper.

Denne typen er en undertype av LinkSequence.

Denne typen er en undertype av TransportObject.

Denne typen er abstrakt.

Attributter for den geografiske objekttypen TransportLinkSequence
Attributt

Definisjon

Type

«Voidability»

validFrom

Tidspunktet da transportlenkesekvensen oppsto i den DateTime
virkelige verden.

kan være
tom

validTo

Tidspunktet når transportlenkesekvensen vil opphøre i den DateTime
virkelige verden.

kan være
tom

Begrensninger for den geografiske objekttypen TransportLinkSequence
En transportlenkesekvens skal bestå av transportlenker som tilhører ett og samme transportnett.

Alle transportlenkesekvenser har en ekstern objektidentifikator.

7.3.1.11. Transportlenkesett (TransportLinkSet)
En samling transportlenkesekvenser og/eller enkeltlenker som har en bestemt funksjon eller betydning i et
transportnett.

Denne typen er en undertype av LinkSet.

Denne typen er en undertype av TransportObject.

Denne typen er abstrakt.

Attributter for den geografiske objekttypen TransportLinkSet
Attributt

Definisjon

Type

«Voidability»

validFrom

Tidspunktet da transportlenkesettet oppsto i den virkelige DateTime
verden.

kan være
tom

validTo

Tidspunktet når transportlenkesettet vil opphøre i den DateTime
virkelige verden.

kan være
tom
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Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen TransportLinkSet
Assosiasjonsrolle

post

Definisjon

Type

Kantstolpe langs en rute i et transportnett.

MarkerPost

«Voidability»

kan være
tom

Begrensninger for den geografiske objekttypen TransportLinkSet
Et transportlenkesett skal bestå av transportlenker og/eller transportlenkesekvenser som tilhører ett og
samme transportnett.
Alle transportlenkesett har en ekstern objektidentifikator.
7.3.1.12. Transportnett (TransportNetwork)
Samling av nettelementer som tilhører et enkelt transportmiddel.
Denne typen er en undertype av Network.

Attributter for den geografiske objekttypen TransportNetwork
Attributt

Definisjon

Type

inspireId

Ekstern
objektidentifikator
geografiske objektet.

for

typeOfTransport

Type transportnett som er basert på den TransportTypeValue
typen infrastruktur nettet anvender.

«Voidability»

det Identifier

7.3.1.13. Transportknutepunkt (TransportNode)
Et geografisk punktobjekt som anvendes for forbindelsesmulighet.
Denne typen er en undertype av Node.
Denne typen er en undertype av TransportObject.
Denne typen er abstrakt.
Attributter for den geografiske objekttypen TransportNode
Attributt

Definisjon

Type

«Voidability»

validFrom

Tidspunktet da transportknutepunktet oppsto i den DateTime
virkelige verden.

kan være tom

validTo

Tidspunktet når transportknutepunktet vil opphøre i den DateTime
virkelige verden.

kan være tom

Begrensninger for den geografiske objekttypen TransportNode
Alle transportknutepunkter har en ekstern objektidentifikator.
7.3.1.14. Transportobjekt (TransportObject)
En identitetsbase for transportnettobjekter i den virkelige verden.
Denne typen er abstrakt.
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Attributter for den geografiske objekttypen TransportObject
Attributt

Definisjon

geographicalName

Type

Et stedsnavn som anvendes for å identifisere GeographicalName
transportnettobjektet i den virkelige verden.
Det er en nøkkel til implisitt assosiering
mellom ulike representasjoner av objektet.

«Voidability»

kan være tom

7.3.1.15. Transportpunkt (TransportPoint)
Et geografisk punktobjekt – som ikke er et knutepunkt – som representerer et elements posisjon i et
transportnett.
Denne typen er en undertype av NetworkElement.
Denne typen er en undertype av TransportObject.
Denne typen er abstrakt.
Attributter for den geografiske objekttypen TransportPoint
Attributt

Definisjon

Type

«Voidability»

geometry

Transportpunktets plassering.

GM_Point

validFrom

Tidspunktet da transportpunktet oppsto i den virkelige DateTime
verden.

kan være tom

validTo

Tidspunktet når transportpunktet vil opphøre i den DateTime
virkelige verden.

kan være tom

Begrensninger for den geografiske objekttypen TransportPoint
Alle transportpunkter har en ekstern objektidentifikator.

7.3.1.16. Transportegenskap (TransportProperty)
En referanse til en egenskap for nettet. Denne egenskapen kan gjelde for hele nettelementet den assosieres
med, eller den kan – for lineære geografiske objekter – beskrives med lineære referanser.
Denne typen er en undertype av NetworkProperty.
Denne typen er abstrakt.
Attributter for den geografiske objekttypen TransportProperty
Attributt

Definisjon

Type

«Voidability»

validFrom

Tidspunktet da transportegenskapen oppsto i den virkelige DateTime
verden.

kan være tom

validTo

Tidspunktet når transportegenskapen vil opphøre i den DateTime
virkelige verden.

kan være tom

Begrensninger for den geografiske objekttypen TransportProperty
Alle transportegenskaper har en ekstern objektidentifikator.
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7.3.1.17. Vertikal posisjon (VerticalPosition)
Vertikalt nivå i forhold til andre transportnettelementer.
Denne typen er en undertype av TransportProperty.
Attributter for den geografiske objekttypen VerticalPosition
Attributt

verticalPosition

Definisjon

Type

«Voidability»

Transportelementets relative vertikale posisjon. VerticalPositionValue

7.3.2.

Oppregninger

7.3.2.1.

Type transport (TransportTypeValue)
Mulige typer transportnett.
Tillatte verdier for oppregningen TransportTypeValue
Verdi

Definisjon

air

Transportnettet består av lufttransport.

cable

Transportnettet består av kabeltransport.

rail

Transportnettet består av jernbanetransport.

road

Transportnettet består av veitransport.

water

Transportnettet består av vanntransport.

7.3.3.

Kodelister

7.3.3.1.

Adgangsbegrensning (AccessRestrictionValue)
Typer adgangsbegrensninger for et transportelement.
Denne kodelisten skal forvaltes i et felles kodelisteregister.

7.3.3.2.

Type begrensning (RestrictionTypeValue)
Mulige begrensninger for kjøretøyer som har adgang til et transportelement.
Denne kodelisten skal forvaltes i et felles kodelisteregister.

7.4.

Lufttransportnett

7.4.1.

Geografiske objekttyper
Følgende geografiske objekttyper skal anvendes for å utveksle og klassifisere geografiske objekter som er
relevante for lufttransportnett:
–

flyplassområde

–

flyplasskategori

–

flyplassknutepunkt

–

type flyplass

–

luftfartslenke

–

luftfartslenkesekvens
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7.4.1.1.

–

luftfartsknutepunkt

–

flygerute

–

flygerutelenke

–

luftromsområde

–

område for oppstillingsplattform

–

luftfartsanleggets tilstand

–

angitt punkt

–

elementlengde

–

elementbredde

–

områdets høyde over havet

–

instrumentinnflygingsprosedyre

–

laveste tillatte høyde over havet

–

navigasjonshjelpemidler

–

prosedyrelenke

–

rullebaneområde

–

rullebanens senterlinjepunkt

–

standardisert instrumentlanding

–

standardisert instrumentavgang

–

overflatens sammensetning

–

taksebaneområde

–

landings‑ og startområde

–

høyeste tillatte høyde over havet

–

bruksbegrensning

17.11.2016

Flyplassområde (AerodromeArea)
Et definert område på land eller vann (med bygninger, installasjoner og utstyr) som helt eller delvis skal
brukes til luftfartøyers ankomst, avgang og manøvrering på bakken.
Denne typen er en undertype av TransportArea.

7.4.1.2.

Flyplasskategori (AerodromeCategory)
Flyplassens kategori med hensyn til omfanget og betydningen av lufttrafikktjenestene som tilbys til eller fra
flyplassen.
Denne typen er en undertype av TransportProperty.
Attributter for den geografiske objekttypen AerodromeCategory
Attributt

aerodromeCategory

Definisjon

Type

Verdi som angir kategorien for en AerodromeCategoryValue
flyplass.

«Voidability»
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Begrensninger for den geografiske objekttypen AerodromeCategory
Denne egenskapen kan bare assosieres med et geografisk objekt som er et flyplassknutepunkt eller et
flyplassområde.
7.4.1.3.

Flyplassknutepunkt (AerodromeNode)
Knutepunkt plassert ved flyplassreferansepunktet for en flyplass/helikopterlandingsplass, som anvendes for
å representere den på en forenklet måte.
Denne typen er en undertype av AirNode.
Attributter for den geografiske objekttypen AerodromeNode
Attributt

Definisjon

designatorIATA

Type

«Voidability»

Flyplassens (flyplass/helikopterlandingsplass) CharacterString
IATA-kode på tre bokstaver.

kan være
tom

locationIndicatorICAO Flyplassens (flyplass/helikopterlandingsplass) CharacterString
ICAO-stedsindikator på fire bokstaver som
angitt i ICAO DOC 7910.

kan være
tom

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen AerodromeNode
Assosiasjonsrolle

controlTowers

7.4.1.4.

Definisjon

Type

«Voidability»

Settet av kontrolltårn som tilhører Typen skal angis i geodata- kan være
en
flyplass
(flyplass/helikopter temaet Bygninger
tom
landingsplass).

Type flyplass (AerodromeType)
En kode som angir flyplasstype.
Denne typen er en undertype av TransportProperty.
Attributter for den geografiske objekttypen AerodromeType
Attributt

aerodromeType

Definisjon

Type flyplass.

Type

«Voidability»

AerodromeTypeValue

Begrensninger for den geografiske objekttypen AerodromeType
Denne egenskapen kan bare assosieres med et geografisk objekt som er et flyplassknutepunkt eller et
flyplassområde.
7.4.1.5.

Luftfartslenke (AirLink)
Et lineært geografisk objekt som beskriver et lufttransportnetts geometri og forbindelsesmulighetene mellom
to punkter i nettet.
Denne typen er en undertype av TransportLink.
Denne typen er abstrakt.

7.4.1.6.

Luftfartslenkesekvens (AirLinkSequence)
Et lineært geografisk objekt som består av en ordnet samling luftfartslenker, som representerer en
sammenhengende bane i lufttransportnettet uten forgreninger.
Denne typen er en undertype av TransportLinkSequence.
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Luftfartsknutepunkt (AirNode)
Et knutepunkt som forekommer i et luftfartsnett.
Denne typen er en undertype av TransportNode.
Denne typen er abstrakt.
Attributter for den geografiske objekttypen AirNode
Attributt

Definisjon

significantPoint

7.4.1.8.

Type

«Voidability»

Attributt som angir hvorvidt luftfartsknutepunktet er et Boolean
viktig punkt.

Flygerute (AirRoute)
En angitt flygerute utformet for å kanalisere trafikkflyten etter behov for å yte lufttrafikktjenester, fra
avgangsfasen og den innledende stigningsfasen avsluttes, til starten av innflygings‑ og landingsfasen.
Denne typen er en undertype av TransportLinkSet.
Attributter for den geografiske objekttypen AirRoute
Attributt

7.4.1.9.

Definisjon

Type

airRouteType

Ruteklassifisering.

AirRouteTypeValue

designator

Kode eller betegnelse som identifiserer en CharacterString
flygerute.

«Voidability»

kan være
tom
kan være
tom

Flygerutelenke (AirRouteLink)
En del av en flygerute der det vanligvis flys uten mellomlanding, som avgrenses av to viktige punkter som
følger etter hverandre.
Denne typen er en undertype av AirLink.
Attributter for den geografiske objekttypen AirRouteLink
Attributt

airRouteLinkClass

Definisjon

En flygerutelenkes klasse eller type.

Type

AirRouteLinkClassValue

«Voidability»

kan være
tom

7.4.1.10. Luftromsområde (AirspaceArea)
Et definert luftvolum, beskrevet som en horisontal projeksjon med vertikale grenser.
Denne typen er en undertype av TransportArea.
Attributter for den geografiske objekttypen AirspaceArea
Attributt

AirspaceAreaType

Definisjon

Type

«Voidability»

En kode som angir et bestemt luftroms AirspaceAreaTypeValue
generelle struktur eller kjennetegn.

7.4.1.11. Område for oppstillingsplattform (ApronArea)
Et definert område på en flyplass/helikopterlandingsplass på land, som anvendes til på‑ og avstigning, lasting
og lossing av post eller last, og for fylling av drivstoff, parkering eller vedlikehold.
Denne typen er en undertype av TransportArea.
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7.4.1.12. Luftfartsanleggets tilstand (ConditionOfAirFacility)
Et lufttransportnettelements status med hensyn til ferdigstillelse og bruk.
Denne typen er en undertype av ConditionOfFacility.
Begrensninger for den geografiske objekttypen ConditionOfAirFacility
Denne egenskapen kan bare assosieres med et geografisk objekt som er et flyplassknutepunkt, et
flyplassområde eller et rullebaneområde.
7.4.1.13. Angitt punkt (DesignatedPoint)
Et geografisk sted som ikke er markert av radionavigasjonsutstyr, som anvendes for å definere en ATS-rute,
et luftfartøys flygevei eller for andre navigasjons‑ eller ATS‑formål.
Denne typen er en undertype av AirNode.

Attributter for den geografiske objekttypen DesignatedPoint
Attributt

designator

Definisjon

Den kodede betegnelsen for punktet.

Type

CharacterString

«Voidability»

kan være tom

7.4.1.14. Elementlengde (ElementLength)
Elementets fysiske lengde.
Denne typen er en undertype av TransportProperty.
Attributter for den geografiske objekttypen ElementLength

Attributt

length

Definisjon

Elementets fysiske lengde.

Type

«Voidability»

Measure

Begrensninger for den geografiske objekttypen ElementLength
Denne egenskapen kan bare assosieres med et geografisk objekt som er et rullebaneområde, et
taksebaneområde eller et landings‑ og startområde.
7.4.1.15. Elementbredde (ElementWidth)
Elementets fysiske bredde.
Denne typen er en undertype av TransportProperty.
Attributter for den geografiske objekttypen ElementWidth
Attributt

width

Definisjon

Elementets fysiske bredde.

Type

«Voidability»

Measure

Begrensninger for den geografiske objekttypen ElementWidth
Denne egenskapen kan bare assosieres med et geografisk objekt som er et rullebaneområde, et
taksebaneområde eller et landings‑ og startområde.
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7.4.1.16. Områdets høyde over havet (FieldElevation)
Flyplassens høyde angitt som en vertikal avstand mellom det høyeste punktet på flyplassens landingsområde
og middelvann.
Denne typen er en undertype av TransportProperty.
Attributter for den geografiske objekttypen FieldElevation
Attributt

altitude

Definisjon

Verdi for områdets høyde over havet.

Type

«Voidability»

Measure

Begrensninger for den geografiske objekttypen FieldElevation
Denne egenskapen kan bare assosieres med et geografisk objekt som er et flyplassknutepunkt eller et
flyplassområde.
7.4.1.17. Instrumentinnflygingsprosedyre (InstrumentApproachProcedure)
En rekke på forhånd fastsatte manøvrer, basert på flyinstrumenter, med en beskyttelse mot hindre fra
innflygingspunktet eller fra begynnelsen av en fastsatt ankomstrute til et punkt landing kan utføres fra,
og deretter, dersom landingen ikke gjennomføres, til en posisjon der kriteriene for hinderklaring under
venteflyging eller i en underveisfase gjelder.
Denne typen er en undertype av ProcedureLink.
7.4.1.18. Laveste tillatte høyde over havet (LowerAltitudeLimit)
Høyde som definerer den laveste grensen for et lufttransportnettobjekt.
Denne typen er en undertype av TransportProperty.
Attributter for den geografiske objekttypen LowerAltitudeLimit
Attributt

altitude

Definisjon

Verdi for høydegrensen.

Type

«Voidability»

Measure

Begrensninger for den geografiske objekttypen LowerAltitudeLimit
Denne egenskapen kan bare assosieres med et geografisk objekt som er en flygerutelenke eller et
luftromsområde.
7.4.1.19. Navigasjonshjelpemidler (Navaid)
Et eller flere navigasjonshjelpemidler til navigasjonstjenester.
Denne typen er en undertype av AirNode.

Attributter for den geografiske objekttypen Navaid
Attributt

Definisjon

Type

«Voidability»

designator

Den kodede identifikatoren for navigasjonshjelpe- CharacterString
middelet.

kan være
tom

navaidType

Type navigasjonshjelpetjeneste.

kan være
tom

NavaidTypeValue
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7.4.1.20. Prosedyrelenke (ProcedureLink)
En rekke på forhånd fastsatte manøvrer som er beskyttet mot hindre.
Denne typen er en undertype av AirLink.
7.4.1.21. Rullebaneområde (RunwayArea)
Et definert rektangulært område på en flyplass/helikopterlandingsplass på land, som er forberedt til
luftfartøyers landing og avgang.
Denne typen er en undertype av TransportArea.

Attributter for den geografiske objekttypen RunwayArea
Attributt

Definisjon

Type

«Voidability»

designator

Rullebanens fulle tekstbetegnelse, som CharacterString
anvendes til entydig identifikasjon av rullebanen
på en flyplass/helikopterlandingsplass som har
flere enn én rullebane.

kan være
tom

runwayType

Type rullebane, enten en rullebane for fly eller et RunwayTypeValue
område for siste innflygingsfase og start (FATO)
for helikoptre.

kan være
tom

7.4.1.22. Rullebanens senterlinjepunkt (RunwayCentrelinePoint)
En driftsmessig viktig posisjon på senterlinjen i rullebanens retning.
Denne typen er en undertype av AirNode.

Attributter for den geografiske objekttypen RunwayCentrelinePoint
Attributt

pointRole

Definisjon

Type

«Voidability»

Punktets rolle langs senterlinjen i rullebanens PointRoleValue
retning.

7.4.1.23. Standardisert instrumentlanding (StandardInstrumentArrival)
En angitt ankomstrute som flys i samsvar med instrumentflygereglene (IFR) og forbinder et viktig punkt,
vanligvis på en ATS-rute, med et punkt der den offentliggjorte instrumentinnflygingsprosedyren kan
påbegynnes.
Denne typen er en undertype av ProcedureLink.

Attributter for den geografiske objekttypen StandardInstrumentArrival
Attributt

designator

Definisjon

Tekstbetegnelsen
for
instrumentlandingen.

den

Type

standardiserte CharacterString

«Voidability»

kan være tom

7.4.1.24. Standardisert instrumentavgang (StandardInstrumentDeparture)
En angitt avgangsrute som flys i samsvar med instrumentflygereglene (IFR) og forbinder flyplassen eller en
bestemt rullebane på flyplassen med et angitt viktig punkt, vanligvis på en angitt ATS-rute, der underveisfasen
starter.
Denne typen er en undertype av ProcedureLink.
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Attributter for den geografiske objekttypen StandardInstrumentDeparture
Attributt

designator

Definisjon

Tekstbetegnelsen for
instrumentavgangen.

den

Type

standardiserte CharacterString

«Voidability»

kan være tom

7.4.1.25. Overflatens sammensetning (SurfaceComposition)
Sammensetningen av en overflate som er relevant for flyplassen/helikopterlandingsplassen.
Denne typen er en undertype av TransportProperty.
Attributter for den geografiske objekttypen SurfaceComposition
Attributt

Definisjon

surfaceComposition

Type

«Voidability»

En kode som angir sammen- SurfaceCompositionValue
setningen av en overflate som
er
relevant
for
flyplassen/
helikopterlandingsplassen.

Begrensninger for den geografiske objekttypen SurfaceComposition
Denne egenskapen kan bare assosieres med et geografisk objekt som er et rullebaneområde, et
taksebaneområde, et område for oppstillingsplattform eller et landings‑ og startområde.
7.4.1.26. Taksebaneområde (TaxiwayArea)
En definert bane på en flyplass/helikopterlandingsplass der luftfartøyer kan takse, som skal fungere som en
forbindelse mellom ulike deler av flyplassen.
Denne typen er en undertype av TransportArea.

Attributter for den geografiske objekttypen TaxiwayArea
Attributt

designator

Definisjon

Tekstbetegnelsen for taksebanen.

Type

CharacterString

«Voidability»

kan være tom

7.4.1.27. Landings‑ og startområde (TouchDownLiftOff)
Et lastbærende område der et helikopter kan lande eller starte.
Denne typen er en undertype av AirNode.

Attributter for den geografiske objekttypen TouchDownLiftOff
Attributt

designator

Definisjon

Tekstbetegnelsen for landings‑ og startområdet.

Type

CharacterString

7.4.1.28. Høyeste tillatte høyde over havet (UpperAltitudeLimit)
Høyde som definerer den høyeste grensen for et lufttransportnettobjekt.
Denne typen er en undertype av TransportProperty.

«Voidability»

kan være tom
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Attributter for den geografiske objekttypen UpperAltitudeLimit
Attributt

altitude

Definisjon

Type

Verdi for høydegrensen.

«Voidability»

Measure

Begrensninger for den geografiske objekttypen UpperAltitudeLimit
Denne egenskapen kan bare assosieres med et geografisk objekt som er en flygerutelenke eller et
luftromsområde.
7.4.1.29. Bruksbegrensning (UseRestriction)
Begrensninger for anvendelse av et luftfartsnettobjekt.
Denne typen er en undertype av TransportProperty.
Attributter for den geografiske objekttypen UseRestriction
Attributt

restriction

Definisjon

Type begrensning
luftfartsnettobjektet.

for

Type

anvendelse

«Voidability»

av AirUseRestrictionValue

Begrensninger for den geografiske objekttypen UseRestriction
Denne egenskapen kan bare assosieres med et geografisk objekt som er en flygerute, en luftfartslenke
(eller spesialisert luftfartslenke), et luftfartsknutepunkt (eller spesialisert luftfartsknutepunkt) eller et
flyplassområde.
7.4.2.

Kodelister

7.4.2.1.

Flyplasskategori (AerodromeCategory)
Mulige flyplasskategorier med hensyn til omfanget og betydningen av lufttrafikktjenestene som tilbys til
eller fra flyplassen.
Denne kodelisten skal forvaltes i et felles kodelisteregister.

7.4.2.2.

Type flyplass (AerodromeTypeValue)
En kode som angir om en bestemt forekomst av en enhet er en flyplass eller en helikopterlandingsplass.
Denne kodelisten skal forvaltes i et felles kodelisteregister.

7.4.2.3.

Flygerutelenkeklasse (AirRouteLinkClassValue)
Type flygerute ut fra et navigeringssynspunkt.
Denne kodelisten skal forvaltes i et felles kodelisteregister.

7.4.2.4.

Type flygerute (AirRouteTypeValue)
Ruteklassifisering som en ATS-rute eller en nordatlantisk rute.
Denne kodelisten skal forvaltes i et felles kodelisteregister.

7.4.2.5.

Bruksbegrensning for luftfartsobjekt (AirUseRestrictionValue)
Bruksbegrensningene som gjelder for et luftfartsnettobjekt.
Denne kodelisten skal forvaltes i et felles kodelisteregister.
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Type luftromsområde (AirspaceAreaTypeValue)
Anerkjente typer luftrom.
Denne kodelisten skal forvaltes i et felles kodelisteregister.

7.4.2.7.

Type navigasjonshjelpemiddel (NavaidTypeValue)
Typer navigasjonshjelpetjenester.
Denne kodelisten skal forvaltes i et felles kodelisteregister.

7.4.2.8.

Punktrolle (PointRoleValue)
Rollen til rullebanens senterlinjepunkt.
Denne kodelisten skal forvaltes i et felles kodelisteregister.

7.4.2.9.

Type rullebane (RunwayTypeValue)
En kode som skiller mellom rullebaner for fly og FATO for helikoptre.
Denne kodelisten skal forvaltes i et felles kodelisteregister.

7.4.2.10. Overflatens sammensetning (SurfaceCompositionValue)
En kode som angir en overflates sammensetning.
Denne kodelisten skal forvaltes i et felles kodelisteregister.
7.5.

Kabeltransportnett

7.5.1.

Geografiske objekttyper
Følgende geografiske objekttyper skal anvendes for å utveksle og klassifisere geografiske objekter som er
relevante for kabeltransportnettet:

7.5.1.1.

–

taubanelenke

–

taubanelenkesekvens

–

taubanelenkesett

–

taubaneknutepunkt

Taubanelenke (CablewayLink)
Et lineært geografisk objekt som beskriver et kabelnetts geometri og forbindelsesmulighetene mellom to
punkter i et taubanetransportnett.
Denne typen er en undertype av TransportLink.

Attributter for den geografiske objekttypen CablewayLink
Attributt

cablewayType

Definisjon

Type taubanetransport.

Type

CablewayTypeValue

«Voidability»

kan være tom

17.11.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

7.5.1.2.

Taubanelenkesekvens (CablewayLinkSequence)
En ordnet samling av taubanelenker som kjennetegnes ved en eller flere tematiske identifikatorer og/eller
egenskaper.
Denne typen er en undertype av TransportLinkSequence.

7.5.1.3.

Taubanelenkesett (CablewayLinkSet)
En samling taubanelenkesekvenser og/eller enkeltlenker som har en bestemt funksjon eller betydning i et
kabeltransportnett.
Denne typen er en undertype av TransportLinkSet.

7.5.1.4.

Taubaneknutepunkt (CablewayNode)
Et geografisk punktobjekt som anvendes for å representere forbindelsesmulighetene mellom to taubanelenker
som følger etter hverandre.
Denne typen er en undertype av TransportNode.

7.5.2.

Kodelister

7.5.2.1.

Type taubane (CablewayTypeValue)
Mulige typer taubanetransport.
Denne kodelisten skal forvaltes i et felles kodelisteregister.

7.6.

Jernbanetransportnett

7.6.1.

Geografiske objekttyper
Følgende geografiske objekttyper skal anvendes for å utveksle og klassifisere geografiske objekter som er
relevante for jernbanetransportnettet:
–

konstruksjonshastighet

–

nominell sporvidde

–

antall spor

–

jernbaneområde

–

jernbaneelektrifisering

–

jernbanelinje

–

jernbanelenke

–

jernbanelenkesekvens

–

jernbaneknutepunkt

–

jernbanestasjonsområde

–

jernbanestasjonskode

–

jernbanestasjonsknutepunkt

–

type jernbane

–

jernbanebruk

–

rangerstasjonsområde

–

rangerstasjonsknutepunkt
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Konstruksjonshastighet (DesignSpeed)
Angir den høyeste hastigheten som en jernbanelinje er bygget for.

Denne typen er en undertype av TransportProperty.

Attributter for den geografiske objekttypen DesignSpeed
Attributt

speed

Definisjon

Type

Angir den høyeste hastigheten som en jernbanelinje er
bygget for.

«Voidability»

Velocity

Begrensninger for den geografiske objekttypen DesignSpeed
Denne egenskapen kan bare assosieres med et geografisk objekt som er en del av et jernbanetransportnett.

7.6.1.2.

Nominell sporvidde (NominalTrackGauge)
Den nominelle avstanden mellom de to ytterste skinnene (vidde) i et jernbanespor.

Denne typen er en undertype av TransportProperty.

Attributter for den geografiske objekttypen NominalTrackGauge
Attributt

Definisjon

Type

«Voidability»

nominalGauge

En enkelt verdi som angir Measure
sporvidden.

kan være tom

nominalGaugeCategory

Angivelse av jernbanesporets TrackGaugeCategoryValue
vidde som en kategori med
flytende grenser i forhold til
den
europeiske
nominelle
standardvidden.

kan være tom

Begrensninger for den geografiske objekttypen NominalTrackGauge
Denne egenskapen kan bare assosieres med et geografisk objekt som er en del av et jernbanetransportnett.

7.6.1.3.

Antall spor (NumberOfTracks)
Antallet spor på en jernbanestrekning.

Denne typen er en undertype av TransportProperty.

Attributter for den geografiske objekttypen NumberOfTracks
Attributt

Definisjon

Type

minMaxNumberOfTracks

Angir om antallet spor telles som en MinMaxTrackValue
laveste eller høyeste verdi.

numberOfTracks

Nåværende antall spor.

«Voidability»

kan være tom

Integer

Begrensninger for den geografiske objekttypen NumberOfTracks
Denne egenskapen kan bare assosieres med et geografisk objekt som er en del av et jernbanetransportnett.
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Jernbaneområde (RailwayArea)
Område som opptas av et jernbanespor, herunder ballast.
Denne typen er en undertype av TransportArea.

7.6.1.5.

Jernbaneelektrifisering (RailwayElectrification)
Angir om jernbanen er utstyrt med et elektrisk system som forsyner vogner som beveger seg på jernbanen.
Denne typen er en undertype av TransportProperty.
Attributter for den geografiske objekttypen RailwayElectrification
Attributt

electrified

Definisjon

Type

«Voidability»

Angir om jernbanen er utstyrt med et elektrisk system som Boolean
forsyner vogner som beveger seg på jernbanen.

Begrensninger for den geografiske objekttypen RailwayElectrification
Denne egenskapen kan bare assosieres med et geografisk objekt som er en del av et jernbanetransportnett.
7.6.1.6.

Jernbanelinje (RailwayLine)
En samling jernbanelenkesekvenser og/eller enkeltlenker som kjennetegnes ved en eller flere tematiske
identifikatorer og/eller egenskaper.
Denne typen er en undertype av TransportLinkSet.

Attributter for den geografiske objekttypen RailwayLine
Attributt

Definisjon

railwayLineCode

7.6.1.7.

Type

En kode som tildeles en jernbanelinje, og som er CharacterString
entydig i en medlemsstat.

«Voidability»

kan være tom

Jernbanelenke (RailwayLink)
Et lineært geografisk objekt som beskriver et jernbanenetts geometri og forbindelsesmulighetene mellom to
punkter i nettet.
Denne typen er en undertype av TransportLink.

Attributter for den geografiske objekttypen RailwayLink
Attributt

fictitious

7.6.1.8.

Definisjon

Type

Jernbanelenken representerer ikke et virkelig og Boolean
eksisterende jernbanespor, men en fiktiv bane.

«Voidability»

kan være tom

Jernbanelenkesekvens (RailwayLinkSequence)
Et lineært geografisk objekt som består av en ordnet samling jernbanelenker, som representerer en
sammenhengende bane i jernbanenettet uten forgreninger. Elementet har en definert start og slutt, og hver
posisjon på jernbanelenkesekvensen kan identifiseres med en enkelt parameter, for eksempel lengde. Det
beskriver et element i jernbanenettet som kjennetegnes ved en eller flere tematiske identifikatorer og/eller
egenskaper.
Denne typen er en undertype av TransportLinkSequence.
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Jernbaneknutepunkt (RailwayNode)
Et geografisk punktobjekt som representerer et viktig punkt langs jernbanenettet eller definerer et
skjæringspunkt mellom jernbanespor, og som anvendes for å beskrive forbindelsesmulighetene i nettet.
Denne typen er en undertype av TransportNode.

Attributter for den geografiske objekttypen RailwayNode
Attributt

formOfNode

Definisjon

Et jernbaneknutepunkts
jernbanenettet.

Type

funksjon

«Voidability»

i FormOfRailwayNodeValue

kan være tom

7.6.1.10. Jernbanestasjonsområde (RailwayStationArea)
Et geografisk områdeobjekt som anvendes for å representere de topografiske grensene for de anleggene ved en
jernbanestasjon (bygninger, rangerstasjoner, anlegg og utstyr) som anvendes til driften av jernbanestasjonen.
Denne typen er en undertype av TransportArea.
7.6.1.11. Jernbanestasjonskode (RailwayStationCode)
Den entydige koden som tildeles en jernbanestasjon.
Denne typen er en undertype av TransportProperty.
Attributter for den geografiske objekttypen RailwayStationCode
Attributt

stationCode

Definisjon

Type

En entydig kode som tildeles en jernbanestasjon.

«Voidability»

CharacterString

Begrensninger for den geografiske objekttypen RailwayStationCode
Denne egenskapen kan bare assosieres med et geografisk objekt som er en del av et jernbanetransportnett.
7.6.1.12. Jernbanestasjonsknutepunkt (RailwayStationNode)
Et jernbaneknutepunkt som representerer plasseringen av en jernbanestasjon langs jernbanenettet.
Denne typen er en undertype av RailwayNode.
Attributter for den geografiske objekttypen RailwayStationNode
Attributt

numberOfPlatforms

Definisjon

Type

En verdi som angir antall tilgjengelige perronger Integer
på en jernbanestasjon.

«Voidability»

kan være tom

Begrensninger for den geografiske objekttypen RailwayStationNode
For et jernbanestasjonsknutepunkt skal verdien for «formOfNode» alltid være «RailwayStop».
7.6.1.13. Type jernbane (RailwayType)
Type jernbanetransport som linjen er bygget for.
Denne typen er en undertype av TransportProperty.
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Attributter for den geografiske objekttypen RailwayType
Attributt

type

Definisjon

Type

Type jernbanetransport som linjen er bygget for.

«Voidability»

RailwayTypeValue

Begrensninger for den geografiske objekttypen RailwayType
Denne egenskapen kan bare assosieres med et geografisk objekt som er en del av et jernbanetransportnett.
7.6.1.14. Jernbanebruk (RailwayUse)
Nåværende bruk av jernbanen.
Denne typen er en undertype av TransportProperty.
Attributter for den geografiske objekttypen RailwayUse
Attributt

use

Definisjon

Type

Nåværende bruk av jernbanen.

«Voidability»

RailwayUseValue

Begrensninger for den geografiske objekttypen RailwayUse
Denne egenskapen kan bare assosieres med et geografisk objekt som er en del av et jernbanetransportnett.
7.6.1.15. Rangerstasjonsområde (RailwayYardArea)
Et geografisk områdeobjekt som anvendes for å representere de topografiske grensene for en rangerstasjon.
Denne typen er en undertype av TransportArea.
7.6.1.16. Rangerstasjonsknutepunkt (RailwayYardNode)
Et jernbaneknutepunkt som forekommer i et rangerstasjonsområde.
Denne typen er en undertype av RailwayNode.
Begrensninger for den geografiske objekttypen RailwayYardNode
For et rangerstasjonsknutepunkt skal verdien for «formOfNode» alltid være «RailwayStop».
7.6.2.

Oppregninger

7.6.2.1.

Laveste eller høyeste antall spor (MinMaxTrackValue)
Verdier som angir om antallet spor telles som et høyeste, laveste eller gjennomsnittlig antall.

Tillatte verdier for oppregningen MinMaxTrackValue
Verdi

Definisjon

average

Antallet spor er gjennomsnittsverdien for en bestemt del av jernbanenettet.

maximum

Antallet spor er den høyeste verdien for en bestemt del av jernbanenettet.

minimum

Antallet spor er den laveste verdien for en bestemt del av jernbanenettet.
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7.6.2.2.

Sporviddekategori (TrackGaugeCategoryValue)
De mulige kategoriene av jernbaner for den nominelle sporvidden.
Tillatte verdier for oppregningen TrackGaugeCategoryValue
Verdi

Definisjon

broad

Den nominelle sporvidden er bredere enn standardvidden.

standard

Den nominelle sporvidden er lik europeisk standard (1 435 millimeter).

narrow

Den nominelle sporvidden er smalere enn standardvidden.

notApplicable

Definisjonen av nominell sporvidde får ikke anvendelse på denne typen jernbanetransport.

7.6.3.

Kodelister

7.6.3.1.

Type jernbaneknutepunkt (FormOfRailwayNodeValue)
Jernbaneknutepunktets mulige funksjoner i jernbanenettet.
Denne kodelisten skal forvaltes i et felles kodelisteregister.

7.6.3.2.

Type jernbane (RailwayTypeValue)
Mulige typer jernbanetransport.
Denne kodelisten skal forvaltes i et felles kodelisteregister.

7.6.3.3.

Jernbanebruk (RailwayUseValue)
Mulige anvendelser av jernbanene.
Denne kodelisten skal forvaltes i et felles kodelisteregister.

7.7.

Veitransportnett

7.7.1.

Geografiske objekttyper
Følgende geografiske objekttyper skal anvendes for å utveksle og klassifisere geografiske objekter som er
relevante for veitransportnett:
–

europavei

–

type vei

–

funksjonell veiklasse

–

antall kjørefelter

–

vei

–

veiområde

–

veilenke

–

veilenkesekvens

–

veinavn

–

veiknutepunkt

–

veiserviceområde
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7.7.1.1.

–

type veiservice

–

veidekkekategori

–

veibredde

–

fartsgrense

–

ferdselsområde for kjøretøyer

Nr. 64/371

Europavei (ERoad)
En samling veilenkesekvenser og/eller enkeltlenker som representerer en rute som er en del av det
internasjonale europaveinettet, og har et europeisk veinummer.
Denne typen er en undertype av TransportLinkSet.

Attributter for den geografiske objekttypen ERoad
Attributt

Definisjon

europeanRouteNumber

7.7.1.2.

Type

Koden begynner alltid med bokstaven «E» CharacterString
foran et én‑, to‑ eller tresifret nummer.

«Voidability»

kan være
tom

Type vei (FormOfWay)
En klassifisering basert på veilenkens fysiske egenskaper.
Denne typen er en undertype av TransportProperty.
Attributter for den geografiske objekttypen FormOfWay
Attributt

formOfWay

Definisjon

Type

Veiens fysiske form.

«Voidability»

FormOfWayValue

Begrensninger for den geografiske objekttypen FormOfWay
Denne egenskapen kan bare assosieres med et geografisk objekt som er en del av et veitransportnett.
7.7.1.3.

Funksjonell veiklasse (FunctionalRoadClass)
En klassifisering basert på hvor viktig veiens rolle er i veinettet.
Denne typen er en undertype av TransportProperty.
Attributter for den geografiske objekttypen FunctionalRoadClass
Attributt

functionalClass

Definisjon

Veilenkens
veinettet.

funksjonelle

Type

status

«Voidability»

i FunctionalRoadClassValue

Begrensninger for den geografiske objekttypen FunctionalRoadClass
Denne egenskapen kan bare assosieres med et geografisk objekt som er en del av et veitransportnett.
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Antall kjørefelter (NumberOfLanes)
Antall kjørefelter i et veielement.
Denne typen er en undertype av TransportProperty.
Attributter for den geografiske objekttypen NumberOfLanes
Attributt

Definisjon

Type

«Voidability»

direction

Angir hvilken retning antallet kjørefelter LinkDirectionValue
gjelder for.

kan være
tom

minMaxNumberOfLanes

Angir om antall kjørefelter telles som en MinMaxLaneValue
laveste eller høyeste verdi.

kan være
tom

numberOfLanes

Antall kjørefelter.

Integer

Begrensninger for den geografiske objekttypen NumberOfLanes
Denne egenskapen kan bare assosieres med et geografisk objekt som er en del av et veitransportnett.
7.7.1.5.

Vei (Road)
En samling veilenkesekvenser og/eller enkeltlenker som kjennetegnes ved en eller flere tematiske
identifikatorer og/eller egenskaper.
Denne typen er en undertype av TransportLinkSet.

Attributter for den geografiske objekttypen Road
Attributt

7.7.1.6.

Definisjon

Type

«Voidability»

localRoadCode

Identifikasjonskode som tildeles veien av den CharacterString
lokale veimyndighet.

kan være
tom

nationalRoadCode

Det nasjonale veinummeret.

kan være
tom

CharacterString

Veiområde (RoadArea)
Område som strekker seg til en veis grenser og omfatter kjøretøyområder og andre deler av veien.
Denne typen er en undertype av TransportArea.

7.7.1.7.

Veilenke (RoadLink)
Et lineært geografisk objekt som beskriver et veinetts geometri og forbindelsesmulighetene mellom to
punkter i nettet. Veilenker kan representere stier, sykkelveier, veier med én kjørebane, veier med flere
kjørebaner og fiktive baner over trafikkøyer.
Denne typen er en undertype av TransportLink.

7.7.1.8.

Veilenkesekvens (RoadLinkSequence)
Et lineært geografisk objekt som består av en ordnet samling veilenker, som representerer en
sammenhengende bane i veinettet uten forgreninger. Elementet har en definert start og slutt, og hver posisjon
på veilenkesekvensen kan identifiseres med en enkelt parameter, for eksempel lengde. Det beskriver et
element i veinettet som kjennetegnes ved en eller flere tematiske identifikatorer og/eller egenskaper.
Denne typen er en undertype av TransportLinkSequence.
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Veinavn (RoadName)
Veiens navn, tildelt av den ansvarlige myndighet.

Denne typen er en undertype av TransportProperty.

Attributter for den geografiske objekttypen RoadName
Attributt

name

Definisjon

Navnet på veien.

Type

«Voidability»

GeographicalName

Begrensninger for den geografiske objekttypen RoadName
Denne egenskapen kan bare assosieres med et geografisk objekt som er en del av et veitransportnett.

7.7.1.10. Veiknutepunkt (RoadNode)
Et geografisk punktobjekt som anvendes enten for å representere forbindelsesmulighetene mellom to
veilenker eller for å representere et viktig geografisk objekt, for eksempel en bensinstasjon eller en
rundkjøring.

Denne typen er en undertype av TransportNode.

Attributter for den geografiske objekttypen RoadNode
Attributt

formOfRoadNode

Definisjon

Type

Beskrivelse av et veiknutepunkts funksjon FormOfRoadNodeValue
i veitransportnettet.

«Voidability»

kan være
tom

7.7.1.11. Veiserviceområde (RoadServiceArea)
Område som er tilknyttet en vei og anvendes for å tilby særskilte tjenester ved den.

Denne typen er en undertype av TransportArea.

7.7.1.12. Type veiservice (RoadServiceType)
Beskrivelse av typen av veiserviceområde og tilgjengelig utstyr.

Denne typen er en undertype av TransportProperty.

Attributter for den geografiske objekttypen RoadServiceType
Attributt

Definisjon

Type

availableFacility

Utstyr som er tilgjengelig i et bestemt ServiceFacilityValue
veiserviceområde.

type

Type veiserviceområde.

«Voidability»

RoadServiceTypeValue

Begrensninger for den geografiske objekttypen RoadServiceType
Denne egenskapen kan bare assosieres med et geografisk objekt av typen RoadServiceArea eller RoadNode
(når formOfRoadNode=roadServiceArea).
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7.7.1.13. Veidekkekategori (RoadSurfaceCategory)
Beskriver tilstanden til overflaten på det assosierte veielementet. Angir om en vei har veidekke eller ikke.
Denne typen er en undertype av TransportProperty.
Attributter for den geografiske objekttypen RoadSurfaceCategory
Attributt

surfaceCategory

Definisjon

Type

Veidekketype.

«Voidability»

RoadSurfaceCategoryValue

Begrensninger for den geografiske objekttypen RoadSurfaceCategory
Denne egenskapen kan bare assosieres med et geografisk objekt som er en del av et veitransportnett.
7.7.1.14. Veibredde (RoadWidth)
Veiens bredde målt som en gjennomsnittsverdi.
Denne typen er en undertype av TransportProperty.
Attributter for den geografiske objekttypen RoadWidth
Attributt

Definisjon

Type

measuredRoadPart

Angir hvilken del av en vei verdien for RoadPartValue
attributtet «width» gjelder for.

width

Veibreddeverdi.

«Voidability»

kan være tom

Measure

Begrensninger for den geografiske objekttypen RoadWidth
Denne egenskapen kan bare assosieres med et geografisk objekt som er en del av et veitransportnett.
7.7.1.15. Fartsgrense (SpeedLimit)
Fartsgrense for et kjøretøy på en vei.
Denne typen er en undertype av TransportProperty.
Attributter for den geografiske objekttypen SpeedLimit
Attributt

Definisjon

Type

«Voidability»

areaCondition

Fartsgrensen avhenger av miljø- AreaConditionValue
forhold.

kan være tom

direction

Angir hvilken retning
grensen gjelder for.

kan være tom

laneExtension

Det antall kjørefelter (herunder Integer
startfeltet) som fartsgrensen
gjelder for.

speedLimitMinMaxType

Angir om fartsgrensen er den SpeedLimitMinMaxValue
høyeste eller laveste tillatte, og
om den er anbefalt.

speedLimitSource

Kilde til fartsgrensen.

farts- LinkDirectionValue

SpeedLimitSourceValue

kan være tom

kan være tom
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speedLimitValue

Verdi for fartsgrensen.

Velocity

startLane

Indeks for det første kjørefeltet Integer
som fartsgrensen gjelder for.
For land med høyrekjøring
viser indeks 1 til kjørefeltet
lengst til høyre, og indeksen
øker mot venstre; for land med
venstrekjøring viser indeks 1 til
kjørefeltet lengst til venstre, og
indeksen øker mot høyre.

kan være tom

validityPeriod

Periode som fartsgrensen gjelder TM_Period
for.

kan være tom

vehicleType

Kjøretøytype som fartsgrensen er VehicleTypeValue
begrenset til.

kan være tom

weatherCondition

Værforhold som
avhenger av.

kan være tom

fartsgrensen WeatherConditionValue

Begrensninger for den geografiske objekttypen SpeedLimit
Denne egenskapen kan bare assosieres med et geografisk objekt som er en del av et veitransportnett.
7.7.1.16. Ferdselsområde for kjøretøyer (VehicleTrafficArea)
Overflate som representerer den delen av en vei som anvendes til vanlig kjøretøytrafikk.
Denne typen er en undertype av TransportArea.
7.7.2.

Oppregninger

7.7.2.1.

Funksjonell veiklasse (FunctionalRoadClassValue)
Verdier for den funksjonelle veiklassifiseringen. Klassifiseringen er basert på hvor viktig veiens rolle er i
veinettet.
Tillatte verdier for oppregningen FunctionalRoadClassValue
Verdi

7.7.2.2.

Definisjon

mainRoad

De viktigste veiene i et bestemt nett.

firstClass

De nest viktigste veiene i et bestemt nett.

secondClass

De tredje viktigste veiene i et bestemt nett.

thirdClass

De fjerde viktigste veiene i et bestemt nett.

fourthClass

De femte viktigste veiene i et bestemt nett.

fifthClass

De sjette viktigste veiene i et bestemt nett.

sixthClass

De sjuende viktigste veiene i et bestemt nett.

seventhClass

De åttende viktigste veiene i et bestemt nett.

eighthClass

De niende viktigste veiene i et bestemt nett.

ninthClass

De minst viktige veiene i et bestemt nett.

Laveste eller høyeste antall kjørefelter (MinMaxLaneValue)
Verdier som angir om antall kjørefelter telles som et høyeste, laveste eller gjennomsnittlig antall.
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Tillatte verdier for oppregningen MinMaxLaneValue
Verdi

7.7.2.3.

Definisjon

maximum

Antall kjørefelter er den høyeste verdien for en bestemt del av veinettet.

minimum

Antall kjørefelter er den laveste verdien for en bestemt del av veinettet.

average

Antallet kjørefelter er gjennomsnittsverdien for en bestemt del av veinettet.

Fartsgrensens art (SpeedLimitMinMaxValue)
Mulige verdier for å angi fartsgrensens art.

Tillatte verdier for oppregningen SpeedLimitMinMaxValue
Verdi

Definisjon

maximum

Fartsgrensen er den høyeste verdien.

minimum

Fartsgrensen er den laveste verdien.

recommendedMaximum

Fartsgrensen er den anbefalte høyeste verdien.

recommendedMinimum

Fartsgrensen er den anbefalte laveste verdien.

7.7.3.

Kodelister

7.7.3.1.

Områdets tilstand (AreaConditionValue)
Fartsgrense avhengig av område.
Denne kodelisten skal forvaltes i et felles kodelisteregister.

7.7.3.2.

Type veiknutepunkt (FormOfRoadNodeValue)
Veiknutepunktets funksjoner.
Denne kodelisten skal forvaltes i et felles kodelisteregister.

7.7.3.3.

Type vei (FormOfWayValue)
En klassifisering basert på veilenkens fysiske egenskaper.
Denne kodelisten skal forvaltes i et felles kodelisteregister.

7.7.3.4.

Del av vei (RoadPartValue)
Angir hvilken del av veien måleverdien gjelder for.
Denne kodelisten skal forvaltes i et felles kodelisteregister.

7.7.3.5.

Type veiservice (RoadServiceTypeValue)
Typer veiserviceområder.
Denne kodelisten skal forvaltes i et felles kodelisteregister.
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7.7.3.6.

Veidekkekategori (RoadSurfaceCategoryValue)
Verdier som angir om veien har et veidekke eller ikke.
Denne kodelisten skal forvaltes i et felles kodelisteregister.

7.7.3.7.

Serviceanlegg (ServiceFacilityValue)
Mulige tilgjengelige serviceanlegg i et veiserviceområde.
Denne kodelisten skal forvaltes i et felles kodelisteregister.

7.7.3.8.

Kilde til fartsgrensen (SpeedLimitSourceValue)
Mulige kilder til fartsgrenser.
Denne kodelisten skal forvaltes i et felles kodelisteregister.

7.7.3.9.

Kjøretøytype (VehicleTypeValue)
Mulige kjøretøytyper.
Denne kodelisten skal forvaltes i et felles kodelisteregister.

7.7.3.10. Værforhold (WeatherConditionValue)
Verdier som angir værforhold som påvirker fartsgrensene.
Denne kodelisten skal forvaltes i et felles kodelisteregister.
7.8.

Sjøtransportnett

7.8.1.

Geografiske objekttyper
Følgende geografiske objekttyper skal anvendes for å utveksle og klassifisere geografiske objekter som er
relevante for sjøtransportnett:
–

fast sjømerke

–

flytende sjømerke

–

CEMT-klasse

–

vannanleggets tilstand

–

farledsområde

–

fergeoverfart

–

fergebruk

–

innlands vannvei

–

farled

–

havneområde

–

havneknutepunkt

–

begrensning for vannkjøretøyer

–

trafikkseparasjonssystem

–

område for trafikkseparasjonssystem

–

kryssing i trafikkseparasjonssystem
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7.8.1.1.

–

farled i trafikkseparasjonssystem

–

rundkjøring i trafikkseparasjonssystem

–

skillelinje i trafikkseparasjonssystem

–

vannlenkesekvens

–

vannknutepunkt

–

retning for skipstrafikken

–

vannvei

–

vannveilenke

–

vannveiknutepunkt

17.11.2016

Fast sjømerke (Beacon)
Et framtredende, særskilt konstruert objekt som danner et godt synlig merke og fungerer som et fast
navigasjonshjelpemiddel, eller som anvendes til hydrografiske undersøkelser.
Denne typen er en undertype av TransportPoint.

7.8.1.2.

Flytende sjømerke (Buoy)
Et flytende objekt som er forankret til bunnen på et bestemt sted (angitt på sjøkart) som et
navigasjonshjelpemiddel eller for andre særskilte formål.
Denne typen er en undertype av TransportPoint.

7.8.1.3.

CEMT-klasse (CEMTClass)
Klassifisering av en innlands vannvei i henhold til CEMT (Den europeiske transportministerkonferanse).
Denne typen er en undertype av TransportProperty.
Attributter for den geografiske objekttypen CEMTClass
Attributt

CEMTClass

Definisjon

Type

«Voidability»

Verdi som angir klassifiseringen av en innlands CEMTClassValue
vannvei i henhold til CEMT (Den europeiske
transportministerkonferanse).

Begrensninger for den geografiske objekttypen CEMTClass
Denne egenskapen kan bare assosieres med et geografisk objekt som er en del av et sjøtransportnett.
7.8.1.4.

Vannanleggets tilstand (ConditionOfWaterFacility)
Sjøtransportnettelementets status med hensyn til ferdigstillelse og bruk.
Denne typen er en undertype av ConditionOfFacility.
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Begrensninger for den geografiske objekttypen ConditionOfWaterFacility
Denne egenskapen kan bare assosieres med et geografisk objekt som er en del av et sjøtransportnett.
7.8.1.5.

Farledsområde (FairwayArea)
Den delen av en vannvei som anvendes mest.
Denne typen er en undertype av TransportArea.

7.8.1.6.

Fergeoverfart (FerryCrossing)
En særskilt vannvei som anvendes til transport av passasjerer, kjøretøyer eller annen type last/gods over
en vannforekomst, og som vanligvis anvendes som en forbindelse mellom to eller flere knutepunkter i et
landbasert transportnett.
Denne typen er en undertype av Waterway.

7.8.1.7.

Fergebruk (FerryUse)
Type transport som utføres ved hjelp av en fergeoverfart.
Denne typen er en undertype av TransportProperty.
Attributter for den geografiske objekttypen FerryUse
Attributt

ferryUse

Definisjon

Type

«Voidability»

Verdi som angir hvilken type transport som utføres ved FerryUseValue
hjelp av en fergeoverfart.

Begrensninger for den geografiske objekttypen FerryUse
Denne egenskapen kan bare assosieres med et geografisk objekt som er en del av et sjøtransportnett.
7.8.1.8.

Innlands vannvei (InlandWaterway)
Vannvei som defineres i indre vannveier.
Denne typen er en undertype av Waterway.

7.8.1.9.

Farled (MarineWaterway)
Vannvei som defineres i havfarvann.
Denne typen er en undertype av Waterway.

Attributter for den geografiske objekttypen MarineWaterway
Attributt

deepWaterRoute

Definisjon

Attributt som angir om havfarvannet er en dypvannsrute.

Type

Boolean

«Voidability»

kan være tom

7.8.1.10. Havneområde (PortArea)
Et geografisk områdeobjekt som anvendes for å representere de fysiske grensene for alle anlegg som utgjør
det området i en sjøhavn eller innlandshavn som er på land.
Denne typen er en undertype av TransportArea.
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7.8.1.11. Havneknutepunkt (PortNode)
Et geografisk punktobjekt som anvendes for å representere en sjøhavn eller innlandshavn på en forenklet
måte, og som er plassert rett ved bredden av vannforekomsten som havnen ligger ved.
Denne typen er en undertype av WaterNode.
7.8.1.12. Begrensning for vannkjøretøyer (RestrictionForWaterVehicles)
Begrensning for kjøretøyer på et sjøtransportelement.
Denne typen er en undertype av RestrictionForVehicles.
Begrensninger for den geografiske objekttypen RestrictionForWaterVehicles
Denne egenskapen kan bare assosieres med et geografisk objekt som er en del av et sjøtransportnett.
7.8.1.13. Trafikkseparasjonssystem (TrafficSeparationScheme)
Et system for å redusere risikoen for kollisjon i områder med stor og/eller møtende trafikk ved å skille
motgående eller nesten motgående trafikk.
Denne typen er abstrakt.

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen TrafficSeparationScheme
Assosiasjonsrolle

Definisjon

Type

component

En komponent i
separasjonssystem.

et

trafikk- TrafficSeparationSchemeArea

marineWaterRoute

En samling farleder som er assosiert MarineWaterway
med et trafikkseparasjonssystem.

markerBeacon

En markering som utgjør en del av Beacon
et trafikkseparasjonssystem.

markerBuoy

En markering som utgjør en del av Buoy
et trafikkseparasjonssystem.

7.8.1.14. Område for trafikkseparasjonssystem (TrafficSeparationSchemeArea)
Et geografisk områdeobjekt som utgjør en del av et trafikkseparasjonssystem.
Denne typen er en undertype av TransportArea.
Denne typen er abstrakt.
7.8.1.15. Kryssing i trafikkseparasjonssystem (TrafficSeparationSchemeCrossing)
Et definert område der farleder krysser hverandre.
Denne typen er en undertype av TrafficSeparationSchemeArea.
7.8.1.16. Farled i trafikkseparasjonssystem (TrafficSeparationSchemeLane)
Et område med definerte grenser der trafikken beveger seg i én retning.
Denne typen er en undertype av TrafficSeparationSchemeArea.

«Voidability»
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7.8.1.17. Rundkjøring i trafikkseparasjonssystem (TrafficSeparationSchemeRoundabout)
Et trafikkseparasjonssystem der trafikken beveger seg mot urviseren rundt et angitt punkt eller område.

Denne typen er en undertype av TrafficSeparationSchemeArea.

7.8.1.18. Skillelinje i trafikkseparasjonssystem (TrafficSeparationSchemeSeparator)
En sone som skiller farledene der fartøyer beveger seg i motgående eller nesten motgående retning, eller som
skiller farleder som er beregnet på særskilte klasser av fartøyer som beveger seg i samme retning.

Denne typen er en undertype av TrafficSeparationSchemeArea.

7.8.1.19. Vannlenkesekvens (WaterLinkSequence)
Et lineært geografisk objekt som består av en ordnet samling vannvei‑ og/eller vassdragslenker (etter behov),
og som representerer en sammenhengende bane i vann-nettet uten forgreninger.

Denne typen er en undertype av TransportLinkSequence.

7.8.1.20. Vannknutepunkt (WaterNode)
Et geografisk punktobjekt som anvendes for å representere forbindelsesmulighetene mellom to ulike
vannveilenker, eller mellom en vannveilenke og en vassdragslenke i sjøtransportnettet.

Denne typen er en undertype av TransportNode.

Denne typen er abstrakt.

7.8.1.21. Retning for skipstrafikken (WaterTrafficFlowDirection)
Angir retningen av skipstrafikkflyten i forhold til retningen av sjøtransportlenkevektoren.

Denne typen er en undertype av TrafficFlowDirection.

Begrensninger for den geografiske objekttypen WaterTrafficFlowDirection
Denne egenskapen kan bare assosieres med et geografisk objekt som er en del av et sjøtransportnett.

7.8.1.22. Vannvei (Waterway)
En samling vannlenkesekvenser og/eller enkelte vannvei‑ og/eller vassdragslenker (etter behov) som
kjennetegnes ved en eller flere tematiske identifikatorer og/eller egenskaper, og som utgjør en navigerbar
rute i en vannforekomst (hav, sjøer, elver, innsjøer, kanaler eller kunstige vannveier).

Denne typen er en undertype av TransportLinkSet.

Denne typen er abstrakt.

7.8.1.23. Vannveilenke (WaterwayLink)
Et lineært geografisk objekt som beskriver geometrien eller forbindelsesmulighetene for sjøtransportnettet
mellom to vannvei‑ eller vassdragsknutepunkter som følger etter hverandre. Det representerer et lineært snitt
som krysser en vannforekomst som anvendes til skipsfart.

Denne typen er en undertype av TransportLink.
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7.8.1.24. Vannveiknutepunkt (WaterwayNode)
Et geografisk punktobjekt som anvendes for å representere forbindelsesmulighetene mellom to ulike
vannveilenker, eller mellom en vannveilenke og en vassdragslenke i sjøtransportnettet.
Denne typen er en undertype av WaterNode.

Attributter for den geografiske objekttypen WaterwayNode
Attributt

formOfWaterwayNode

Definisjon

Type

Beskrivelse av et vannveiknute- FormOfWaterwayNodeValue
punkts funksjon i sjøtransportnettet.

7.8.2.

Oppregninger

7.8.2.1.

CEMT-klasse (CEMTClassValue)

«Voidability»

kan være
tom

Klassifisering av innlands vannvei i henhold til resolusjon nr. 92/2 fra CEMT (Den europeiske
transportministerkonferanse).

Tillatte verdier for oppregningen CEMTClassValue
Verdi

Definisjon

I

Innlands vannvei som tilhører CEMT-klasse I, definert i tabell 1 i Den europeiske
transportministerkonferansens resolusjon nr. 92/2.

II

Innlands vannvei som tilhører CEMT-klasse II, definert i tabell 1 i Den europeiske
transportministerkonferansens resolusjon nr. 92/2.

III

Innlands vannvei som tilhører CEMT-klasse III, definert i tabell 1 i Den europeiske
transportministerkonferansens resolusjon nr. 92/2.

IV

Innlands vannvei som tilhører CEMT-klasse IV, definert i tabell 1 i Den europeiske
transportministerkonferansens resolusjon nr. 92/2.

Va

Innlands vannvei som tilhører CEMT-klasse Va, definert i tabell 1 i Den europeiske
transportministerkonferansens resolusjon nr. 92/2.

Vb

Innlands vannvei som tilhører CEMT-klasse Vb, definert i tabell 1 i Den europeiske
transportministerkonferansens resolusjon nr. 92/2.

VIa

Innlands vannvei som tilhører CEMT-klasse VIa, definert i tabell 1 i Den europeiske
transportministerkonferansens resolusjon nr. 92/2.

VIb

Innlands vannvei som tilhører CEMT-klasse VIb, definert i tabell 1 i Den europeiske
transportministerkonferansens resolusjon nr. 92/2.

VIc

Innlands vannvei som tilhører CEMT-klasse VIc, definert i tabell 1 i Den europeiske
transportministerkonferansens resolusjon nr. 92/2.

VII

Innlands vannvei som tilhører CEMT-klasse VII, definert i tabell 1 i Den europeiske
transportministerkonferansens resolusjon nr. 92/2.

7.8.3.

Kodelister

7.8.3.1.

Fergebruk (FerryUseValue)
Typer transport som utføres av en ferge.
Denne kodelisten skal forvaltes i et felles kodelisteregister.
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7.8.3.2.

Type vannveiknutepunkt (FormOfWaterwayNodeValue)
Et vannveiknutepunkts funksjon i sjøtransportnettet.

Denne kodelisten skal forvaltes i et felles kodelisteregister.

7.9.

Temaspesifikke krav

7.9.1.

Sammenheng mellom geodatasett

7.9.2.

7.9.3.

7.9.4.

1.

Representasjoner av senterlinjer og knutepunkter i transportnett skal alltid plasseres innenfor
utstrekningen av det samme objektets områderepresentasjon.

2.

Forbindelsesmuligheter mellom transportnett over statsgrenser og – der det er relevant – også over
regionale grenser (og datasett) i medlemsstatene, skal opprettes og vedlikeholdes av vedkommende
myndigheter ved hjelp av de ordningene for forbindelsesmuligheter over grensene som inngår i typen
NetworkConnection.

Utforming av objektreferanser
1.

Når lineære referanser anvendes i transportnettdata, skal posisjonen for refererte egenskaper på
lenker og lenkesekvenser uttrykkes som avstander målt langs den angitte geometrien for det eller de
underliggende lenkeobjektene.

2.

En forbindelse mellom ulike transportsystemer skal alltid referere til to elementer som tilhører ulike
nett.

Geometrisk representasjon
1.

Transportlenkers sluttpunkter skal forbindes der det finnes et skjæringspunkt mellom de fenomenene
som de representerer i den virkelige verden. Det skal ikke opprettes forbindelser ved kryssende
nettelementer når det er umulig å passere fra ett element til et annet.

2.

I et transportnettdatasett som inneholder knutepunkter, skal knutepunktene bare finnes der transportlenker
forbindes eller slutter.

Utforming av objektreferanser
Sjøtransportnettene skal gjenbruke senterlinjegeometrien for vann-nettets senterlinje fra temaet Hydrografi,
dersom en slik finnes og dette er praktisk mulig. Objektreferanser skal derfor anvendes for å forbinde
sjøtransportveien med den eksisterende geometrien for vann-nett i temaet Hydrografi.

7.9.5.

Senterlinjer
Senterlinjene for vei‑ og jernbaneobjekter skal ligge innenfor utstrekningen av det fysiske objektet som de
representerer i den virkelige verden, dersom lenken ikke er angitt som «fiktiv».

7.9.6.

Sikring av forbindelsesmuligheter i nettet
1.

Når det finnes en forbindelse i et transportnett, skal alle forbundne lenkesluttpunkter og det valgfrie
knutepunktet som er en del av denne forbindelsen, være plassert i en avstand fra hverandre som er
mindre enn toleransen for forbindelsesmulighet.

2.

Lenkesluttpunkter og knutepunkter som ikke er forbundet med hverandre, skal alltid være plassert i en
avstand fra hverandre som er større enn toleransen for forbindelsesmulighet.

3.

I datasett der det finnes både transportlenker og knutepunkter, skal knutepunktenes og lenkesluttpunktenes
relative posisjon i forhold til den angitte toleransen for forbindelsesmulighet tilsvare de assosieringene
som finnes mellom dem i datasettet.
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Kartlag
Kartlag for geodatatemaet Transportnett
Type kartlag

Kartlagets tittel

Geografisk objekttype /
geografiske objekttyper

TN.CommonTransportElements.TransportNode

Generisk
transportknutepunkt

TransportNode

TN.CommonTransportElements.TransportLink

Generisk transportlenke

TransportLink

TN.CommonTransportElements.TransportArea

Generisk transportområde

TransportArea

TN.RoadTransportNetwork.RoadLink

Veilenke

RoadLink

TN.RoadTransportNetwork.VehicleTrafficArea

Ferdselsområde for
kjøretøyer

VehicleTrafficArea

TN.RoadTransportNetwork.RoadServiceArea

Veitjenesteområde

RoadServiceArea

TN.RoadTransportNetwork.RoadArea

Veiområde

RoadArea

TN.RailTransportNetwork.RailwayLink

Jernbanelenke

RailwayLink

TN.RailTransportNetwork.RailwayStationArea

Jernbanestasjonsområde

RailwayStationArea

TN.RailTransportNetwork.RailwayYardArea

Rangerstasjonsområde

RailwayYardArea

TN.RailTransportNetwork.RailwayArea

Jernbaneområde

RailwayArea

TN.WaterTransportNetwork.WaterwayLink

Vannveilenke

WaterwayLink

TN.WaterTransportNetwork.FairwayArea

Farledsområde

FairwayArea

TN.WaterTransportNetwork.PortArea

Havneområde

PortArea

TN.AirTransportNetwork.AirLink

Luftfartslenke

AirLink

TN.AirTransportNetwork.AerodromeArea

Flyplassområde

AerodromeArea

TN.AirTransportNetwork.RunwayArea

Rullebaneområde

RunwayArea

TN.AirTransportNetwork.AirspaceArea

Luftromsområde

AirspaceArea

TN.AirTransportNetwork.ApronArea

Område for
oppstillingsplattform

ApronArea

TN.AirTransportNetwork.TaxiwayArea

Taksebaneområde

TaxiwayArea

TN.CableTransportNetwork.CablewayLink

Taubanelenke

CablewayLink

8.

HYDROGRAFI

8.1.

Definisjoner
Definisjonene i artikkel 2 får anvendelse, og i tillegg menes med:
–

«vannførende sjikt» et eller flere underjordiske sjikt av stein eller andre geologiske lag med tilstrekkelig
porøsitet og permeabilitet til at en betydelig strøm av grunnvann eller oppsamling av betydelige mengder
grunnvann er mulig,

–

«grunnvann» alt vann som er under jordens overflate i den mettede sonen og i direkte kontakt med
bakken eller undergrunnen,

–

«delnedbørfelt» et landområde hvorfra all overflateavrenning renner gjennom en rekke bekker og elver
og eventuelt innsjøer til et bestemt punkt i et vassdrag.
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8.2.

Nr. 64/385

Strukturen for geodatatemaet Hydrografi
Typene som angis for geodatatemaet Hydrografi, inndeles i følgende pakker:
–

hydrografi – base

–

hydrografi – nett

–

hydrografi – fysiske farvann

– hydrografi – rapportering
8.3.

Hydrografi – base

8.3.1.

Geografiske objekttyper
Følgende geografiske objekttype skal anvendes for å utveksle og klassifisere geografiske objekter som er
relevante for Hydrografi – base:
– hydrografisk objekt

8.3.1.1.

Hydrografisk objekt (HydroObject)
En identitetsbase for hydrografiske (herunder menneskeskapte) objekter i den virkelige verden.
Denne typen er abstrakt.
Attributter for den geografiske objekttypen HydroObject
Attributt

Definisjon

Type

geographicalName

Et stedsnavn som anvendes for å identifisere et GeographicalName
hydrografisk objekt i den virkelige verden. Det
er en nøkkel til implisitt assosiering mellom ulike
representasjoner av objektet.

hydroId

En identifikator som anvendes for å identifisere et HydroIdentifier
hydrografisk objekt i den virkelige verden. Den
er en nøkkel til implisitt assosiering mellom ulike
representasjoner av objektet.

«Voidability»

kan være
tom

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen HydroObject
Assosiasjonsrolle

relatedHydroObject

Definisjon

Type

Et tilknyttet hydrografisk objekt som HydroObject
representerer den samme enheten i den virkelige
verden.

8.3.2.

Datatyper

8.3.2.1.

Hydrografisk identifikator (HydroIdentifier)

«Voidability»

kan være
tom

En hydrografisk tematisk identifikator.
Attributter for datatypen HydroIdentifier
Attributt

Definisjon

Type

classificationScheme

En beskrivelse av det anvendte identifikasjons- CharacterString
systemet (nasjonalt, europeisk osv.).

localId

En lokal identifikator som er tildelt av en CharacterString
myndighet.

Namespace

En angivelse av omfanget av den lokale CharacterString
identifikatoren.

«Voidability»
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8.4.

Hydrografi – nett

8.4.1.

Geografiske objekttyper

17.11.2016

Følgende geografiske objekttyper skal anvendes for å utveksle og klassifisere geografiske objekter som er
relevante for Hydrografi – nett:

8.4.1.1.

–

hydrografisk knutepunkt

–

vassdragslenke

–

vassdragslenkesekvens

–

vassdrag med planskilt kryssing

Hydrografisk knutepunkt (HydroNode)
Et knutepunkt i det hydrografiske nettet.
Denne typen er en undertype av Knutepunkt.
Denne typen er en undertype av HydroObject.
Attributter for den geografiske objekttypen HydroNode
Attributt

Definisjon

hydroNodeCategory

8.4.1.2.

Det hydrografiske
knutepunktets art.

Type

«Voidability»

HydroNodeCategoryValue

kan være tom

Vassdragslenke (WatercourseLink)
Et segment av et vassdrag i et hydrografisk nett.
Denne typen er en undertype av Link.
Denne typen er en undertype av HydroObject.
Attributter for den geografiske objekttypen WatercourseLink
Attributt

8.4.1.3.

Definisjon

Type

«Voidability»

flowDirection

Vannflytens retning i segmentet i forhold til LinkDirectionValue
digitaliseringen av segmentgeometrien.

kan være tom

length

Nettsegmentets lengde.

kan være tom

Length

Vassdragslenkesekvens (WatercourseLinkSequence)
En sekvens av vassdragslenker som representerer en bane uten forgreninger gjennom et hydrografisk nett.
Denne typen er en undertype av LinkSequence.
Denne typen er en undertype av HydroObject.

8.4.1.4.

Vassdrag med planskilt kryssing (WatercourseSeparatedCrossing)
Et element i det hydrografiske nettet som anvendes for å angi en kryssing av uavhengige vassdragslenker
som skjer på atskilte nivåer.
Denne typen er en undertype av GradeSeparatedCrossing.
Denne typen er en undertype av HydroObject.
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8.4.2.

Kodelister

8.4.2.1.

Kategori av hydrografisk knutepunkt (HydroNodeCategoryValue)
Definerer kategorier for ulike typer hydrografiske nettknutepunkter.
Denne kodelisten skal forvaltes i et felles kodelisteregister.

8.5.

Hydrografi – fysiske farvann

8.5.1.

Geografiske objekttyper
Følgende geografiske objekttyper skal anvendes for å utveksle og klassifisere geografiske objekter som er
relevante for Hydrografi – fysiske farvann:

8.5.1.1.

–

kryssing

–

dam eller demning

–

nedbørfelt

–

voll

–

foss

–

elvepunkt

–

vadested

–

hydrografisk punkt av interesse

–

vannkraftverk

–

oversvømt areal

–

grense mellom land og vann

–

sluse

–

menneskeskapt objekt

–

havområde

–

rørledning

–

pumpestasjon

–

stryk

–

hovednedbørfelt

–

bredd

–

kystanlegg

–

sluserenne

–

stillestående vann

–

overflatevann

–

vassdrag

–

våtmarksområde

Kryssing (Crossing)
Et menneskeskapt objekt som gjør det mulig for vann å passere over eller under et hinder.
Denne typen er en undertype av ManMadeObject.
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Attributter for den geografiske objekttypen Crossing
Attributt

type

8.5.1.2.

Definisjon

Type fysisk kryssing.

Type

«Voidability»

CrossingTypeValue

kan være tom

Dam eller demning (DamOrWeir)
En permanent barriere over et vassdrag, som anvendes for å demme opp vannet eller kontrollere vannflyten.

Denne typen er en undertype av ManMadeObject.

8.5.1.3.

Nedbørfelt (DrainageBasin)
Et område med felles utløp for avrenningen av overflatevann.

Denne typen er en undertype av HydroObject.

Attributter for den geografiske objekttypen DrainageBasin
Attributt

Definisjon

Type

Area

«Voidability»

area

Nedbørfeltets størrelse.

kan være
tom

basinOrder

Nummer (eller kode) som uttrykker graden av HydroOrderCode
forgrening/deling i et nedbørfeltsystem.

kan være
tom

beginLifespanVersion

Dato og tidspunkt for innsetting eller endring DateTime
av denne versjonen av det geografiske objektet
i geodatasettet.

kan være
tom

endLifespanVersion

Dato og tidspunkt for erstatning eller DateTime
tilbaketrekking av denne versjonen av det
geografiske objektet i geodatasettet.

kan være
tom

geometry

Nedbørfeltets geometri som en overflate.

inspireId

Ekstern objektidentifikator for det geografiske Identifier
objektet.

origin

Nedbørfeltets opprinnelse.

GM_Surface

OriginValue

kan være
tom

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen DrainageBasin
Assosiasjonsrolle

Definisjon

Type

«Voidability»

outlet

Overflatevannets utløp fra et nedbørfelt.

SurfaceWater

kan være
tom

containsBasin

Et mindre delnedbørfelt i et større nedbørfelt.

DrainageBasin

kan være
tom
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Begrensninger for den geografiske objekttypen DrainageBasin
Et hovednedbørfelt kan ikke inngå i et annet nedbørfelt.
8.5.1.4.

Voll (Embankment)
En menneskeskapt, opphøyd lang vold av jord eller annet materiale.
Denne typen er en undertype av ManMadeObject.
Denne typen er en kandidattype som det skal tas hensyn til i geodatatemaet Områder med naturbetingede
farer i vedlegg III til direktiv 2007/2/EF.

8.5.1.5.

Foss (Falls)
En vertikalt fallende del av et vassdrag, som faller fra en høyde.
Denne typen er en undertype av FluvialPoint.

Attributter for den geografiske objekttypen Falls
Attributt

height

8.5.1.6.

Definisjon

Type

Avstand målt fra det geografiske objektets laveste punkt ved Length
bunnen på bakke‑ eller vannivå (siden nedover/nedstrøms) til
objektets høyeste punkt.

«Voidability»

kan være
tom

Elvepunkt (FluvialPoint)
Et hydrografisk punkt av interesse som påvirker flyten i et vassdrag.
Denne typen er en undertype av HydroPointOfInterest.
Denne typen er abstrakt.

8.5.1.7.

Vadested (Ford)
En grunn del av et vassdrag, som anvendes som veiovergang.
Denne typen er en undertype av ManMadeObject.

8.5.1.8.

Hydrografisk punkt av interesse (HydroPointOfInterest)
Et naturlig sted der vannet blir synlig, forsvinner eller endrer flyten.
Denne typen er en undertype av HydroObject.
Denne typen er abstrakt.
Attributter for den geografiske objekttypen HydroPointOfInterest
Attributt

Definisjon

Type

«Voidability»

beginLifespanVersion Dato og tidspunkt for innsetting eller endring DateTime
av denne versjonen av det geografiske objektet
i geodatasettet.

kan være
tom

endLifespanVersion

kan være
tom

Dato og tidspunkt for erstatning eller DateTime
tilbaketrekking av denne versjonen av det
geografiske objektet i geodatasettet.
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Type

geometry

Geometrien for det hydrografiske punktet GM_Primitive
av interesse, som et punkt, en kurve eller en
overflate.

inspireId

Ekstern objektidentifikator for det geografiske Identifier
objektet.

levelOfDetail

Oppløsning uttrykt som det motsatte av en MD_Resolution
veiledende målestokk eller en terrengavstand.

«Voidability»

kan være
tom

Vannkraftverk (HydroPowerPlant)
Et anlegg for kraftproduksjon fra vann i bevegelse.

Denne typen er en undertype av ManMadeObject.

Denne typen er en kandidattype som det skal tas hensyn til i geodatatemaet Energiressurser i vedlegg III til
direktiv 2007/2/EF.

8.5.1.10. Oversvømt areal (InundatedLand)
Et område som periodevis dekkes av flomvann, unntatt tidevann.

Denne typen er en undertype av HydroObject.

Denne typen er en kandidattype som det skal tas hensyn til i geodatatemaet Områder med naturbetingede
farer i vedlegg III til direktiv 2007/2/EF.

Attributter for den geografiske objekttypen InundatedLand
Attributt

Definisjon

Type

«Voidability»

beginLifespanVersion

Dato og tidspunkt for innsetting eller endring DateTime
av denne versjonen av det geografiske objektet
i geodatasettet.

kan være
tom

endLifespanVersion

Dato og tidspunkt for erstatning eller DateTime
tilbaketrekking av denne versjonen av det
geografiske objektet i geodatasettet.

kan være
tom

geometry

Det oversvømte arealets geometri som en GM_Surface
overflate.

inspireId

Ekstern objektidentifikator for det geografiske Identifier
objektet.

inundationReturnPeriod Gjennomsnittlig
flommene.
inundationType

tidsrom

(i

år)

mellom Number

Type område som oversvømmes, basert på InundationValue
årsaken til flommen.

8.5.1.11. Grense mellom land og vann (LandWaterBoundary)
Linjen der en landmasse kommer i kontakt med en vannforekomst.

kan være
tom
kan være
tom
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Attributter for den geografiske objekttypen LandWaterBoundary
Attributt

Definisjon

Type

«Voidability»

beginLifespanVersion

Dato og tidspunkt for innsetting eller endring DateTime
av denne versjonen av det geografiske objektet
i geodatasettet.

kan være
tom

endLifespanVersion

Dato og tidspunkt for erstatning eller DateTime
tilbaketrekking av denne versjonen av det
geografiske objektet i geodatasettet.

kan være
tom

geometry

Geometrien for grensen mellom land og vann, GM_Curve
som en kurve.

inspireId

Ekstern objektidentifikator for det geografiske Identifier
objektet.

origin

Opprinnelse for grensen mellom land og vann. OriginValue

kan være
tom

waterLevelCategory

Vannivå som definerer grensen mellom land og WaterLevelValue
vann.

kan være
tom

8.5.1.12. Sluse (Lock)
Et basseng med to eller flere porter som anvendes for å heve eller senke fartøyer når de passerer fra ett
vannivå til et annet.
Denne typen er en undertype av ManMadeObject.
8.5.1.13. Menneskeskapt objekt (ManMadeObject)
Et kunstig objekt i en vannforekomst, som har en av følgende typer funksjon: holder vannet tilbake, regulerer
vannmengden, endrer vannretningen, gjør det mulig for vassdrag å krysse hverandre.
Denne typen er en undertype av HydroObject.
Denne typen er abstrakt.
Attributter for den geografiske objekttypen ManMadeObject
Attributt

Definisjon

Type

«Voidability»

beginLifespanVersion

Dato og tidspunkt for innsetting eller DateTime
endring av denne versjonen av det
geografiske objektet i geodatasettet.

kan være
tom

condition

Status med hensyn til planlegging, ConditionOfFacilityValue
oppføring,
reparasjon
og/eller
vedlikehold av de strukturene og/eller
det utstyret som inngår i et anlegg og/
eller ligger ved et anlegg, som helhet.

kan være
tom

endLifespanVersion

Dato og tidspunkt for erstatning DateTime
eller tilbaketrekking av denne
versjonen av det geografiske objektet
i geodatasettet.

kan være
tom

geometry

Geometrien for det menneskeskapte GM_Primitive
objektet som et punkt, en kurve eller
en overflate.

kan være
tom

inspireId

Ekstern objektidentifikator for det Identifier
geografiske objektet.

levelOfDetail

Oppløsning uttrykt som det motsatte MD_Resolution
av en veiledende målestokk eller en
terrengavstand.
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8.5.1.14. Havområde (OceanRegion)
Hvert av de tre store havområdene som kalles verdenshav, med assosierte underområder og randområder og
et uavhengig strømsystem.
Denne typen er en undertype av HydroObject.
Denne typen er en kandidattype som det skal tas hensyn til i geodatatemaet Havområder i vedlegg III til
direktiv 2007/2/EF.
Attributter for den geografiske objekttypen OceanRegion
Attributt

Definisjon

Type

«Voidability»

beginLifespanVersion

Dato og tidspunkt for innsetting eller endring DateTime
av denne versjonen av det geografiske objektet i
geodatasettet.

kan være tom

endLifespanVersion

Dato og tidspunkt for erstatning eller tilbake- DateTime
trekking av denne versjonen av det geografiske
objektet i geodatasettet.

kan være tom

geometry

Havområdets geometri som en overflate.

kan være tom

inspireId

Ekstern objektidentifikator for det geografiske Identifier
objektet.

GM_Surface

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen OceanRegion
Assosiasjonsrolle

foreshore

Definisjon

Type

Den delen av bredden eller stranden som ligger mellom Shore
lavvannsmerket og den øvre grensen for normale bølger.

«Voidability»

kan være
tom

8.5.1.15. Rørledning (Pipe)
Et rør for transport av faste stoffer, væsker eller gasser.
Denne typen er en undertype av ManMadeObject.
Denne typen er en kandidattype som det skal tas hensyn til i geodatatemaet Allmennyttige og offentlige
tjenester i vedlegg III til direktiv 2007/2/EF.
8.5.1.16. Pumpestasjon (PumpingStation)
Et anlegg som transporterer faste stoffer, væsker eller gasser ved hjelp av trykk eller suging.
Denne typen er en undertype av ManMadeObject.
Denne typen er en kandidattype som det skal tas hensyn til i geodatatemaet Allmennyttige og offentlige
tjenester i vedlegg III til direktiv 2007/2/EF.
8.5.1.17. Stryk (Rapids)
Deler av et vassdrag med raskere strøm, der vannet faller raskt, men uten den forskjellen i elvesengnivå som
skaper et vannfall.
Denne typen er en undertype av FluvialPoint.
8.5.1.18. Hovednedbørfelt (RiverBasin)
Det landområde hvorfra all overflateavrenning renner gjennom en rekke bekker og elver og eventuelt
innsjøer til havet gjennom en enkelt elvemunning eller et enkelt delta.
Denne typen er en undertype av DrainageBasin.
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8.5.1.19. Bredd (Shore)
Den smale landstripen som har direkte kontakt med en vannforekomst, herunder området mellom høy‑ og
lavvannslinjer.
Denne typen er en undertype av HydroObject.
Denne typen er en kandidattype som det skal tas hensyn til i geodatatemaet Arealdekke i vedlegg II til
direktiv 2007/2/EF.

Attributter for den geografiske objekttypen Shore
Attributt

Definisjon

Type

«Voidability»

beginLifespanVersion

Dato og tidspunkt for innsetting eller endring DateTime
av denne versjonen av det geografiske objektet
i geodatasettet.

kan være
tom

composition

Hovedtypen(e) av materiale som et geografisk ShoreTypeValue
objekt består av, unntatt overflaten.

kan være
tom

delineationKnown

Angir at det finnes en kjent beskrivelse (for Boolean
eksempel grenser og informasjon) av et
geografisk objekt.

kan være
tom

endLifespanVersion

Dato og tidspunkt for erstatning eller DateTime
tilbaketrekking av denne versjonen av det
geografiske objektet i geodatasettet.

kan være
tom

geometry

Breddens geometri som en overflate.

inspireId

Ekstern objektidentifikator for det geografiske Identifier
objektet.

GM_Surface

8.5.1.20. Kystanlegg (ShorelineConstruction)
En kunstig struktur som er festet til et landområde som grenser til en vannforekomst.
Denne typen er en undertype av ManMadeObject.
8.5.1.21. Sluserenne (Sluice)
En åpen, skrånende renne som er utstyrt med en port for å regulere vannflyten.
Denne typen er en undertype av ManMadeObject.
8.5.1.22. Stillestående vann (StandingWater)
En vannforekomst som er helt omgitt av land.
Denne typen er en undertype av SurfaceWater.
Attributter for den geografiske objekttypen StandingWater
Attributt

Definisjon

Type

«Voidability»

elevation

Høyde over middelvann.

Length

kan være tom

meanDepth

Vannforekomstens middeldybde.

Length

kan være tom

surfaceArea

Vannforekomstens overflateareal.

Area

kan være tom
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Begrensninger for den geografiske objekttypen StandingWater
Geometrien for stillestående vann kan være en overflate eller et punkt.

8.5.1.23. Overflatevann (SurfaceWater)
En kjent innlands vannveiforekomst.

Denne typen er en undertype av HydroObject.

Denne typen er abstrakt.

Attributter for den geografiske objekttypen SurfaceWater
Attributt

Definisjon

Type

«Voidability»

beginLifespanVersion

Dato og tidspunkt for innsetting DateTime
eller endring av denne versjonen
av det geografiske objektet i
geodatasettet.

kan være tom

endLifespanVersion

Dato og tidspunkt for erstatning DateTime
eller tilbaketrekking av denne
versjonen av det geografiske
objektet i geodatasettet.

kan være tom

geometry

Overflatevannets
geometri: GM_Primitive
en kurve eller overflate for
et vassdrag; et punkt eller en
overflate for et stillestående
vann.

inspireId

Ekstern objektidentifikator for Identifier
det geografiske objektet.

levelOfDetail

Oppløsning uttrykt som det MD_Resolution
motsatte av en veiledende målestokk eller en terrengavstand.

localType

Angir et «lokalt» navn for typen LocalisedCharacterString
av overflatevann.

kan være tom

origin

Overflatevannets opprinnelse.

OriginValue

kan være tom

persistence

Vannets grad av bestandighet.

HydrologicalPersistenceValue

kan være tom

tidal

Angir
om
overflatevannet Boolean
påvirkes av tidevann.

kan være tom

Assosiasjonsroller for den geografiske objekttypen SurfaceWater
Assosiasjonsrolle

Definisjon

Type

bank

Overflatevannets bredd(er).

drainsBasin

Området eller
overflatevannet.

neighbour

En assosiering til en annen forekomst av det samme SurfaceWater
overflatevannet i den virkelige verden i et annet
datasett.

områdene

Shore
som

dreneres

av DrainageBasin

«Voidability»

kan være tom
kan være tom

kan være tom
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8.5.1.24. Vassdrag (Watercourse)
Et naturlig eller menneskeskapt rennende vassdrag.
Denne typen er en undertype av SurfaceWater.
Attributter for den geografiske objekttypen Watercourse
Attributt

Definisjon

Type

«Voidability»

condition

Status med hensyn til planlegging, ConditionOfFacilityValue
oppføring, reparasjon og/eller vedlikehold av vassdraget.

kan være tom

delineationKnown

Angir at det finnes en kjent beskrivelse Boolean
(for eksempel grenser og informasjon)
av et geografisk objekt.

kan være tom

length

Vassdragets lengde.

kan være tom

level

Vassdragets vertikale
forhold til bakken.

streamOrder

Nummer (eller kode) som uttrykker HydroOrderCode
graden av forgrening/deling i et
vassdragssystem.

kan være tom

width

Vassdragets bredde (som et intervall) WidthRange
langs hele vassdraget.

kan være tom

Length
plassering

i VerticalPositionValue

kan være tom

Begrensninger for den geografiske objekttypen Watercourse
Geometrien for vassdraget kan være en kurve eller en overflate.
Tilstandsattributter kan bare tildeles menneskeskapte vassdrag.
8.5.1.25. Våtmarksområde (Wetland)
Et område som er dårlig drenert eller som regelmessig oversvømmes, der jorden er mettet med vann og det
finnes vegetasjon.
Denne typen er en undertype av HydroObject.
Denne typen er en kandidattype som det skal tas hensyn til i geodatatemaet Arealdekke i vedlegg II til
direktiv 2007/2/EF.
Attributter for den geografiske objekttypen Wetland
Attributt

Definisjon

Type

«Voidability»

beginLifespanVersion

Dato og tidspunkt for innsetting DateTime
eller endring av denne versjonen
av det geografiske objektet i
geodatasettet.

kan være tom

endLifespanVersion

Dato og tidspunkt for erstatning DateTime
eller tilbaketrekking av denne
versjonen av det geografiske
objektet i geodatasettet.

kan være tom

geometry

Våtmarksområdets geometri som GM_Surface
en overflate.

inspireId

Ekstern objektidentifikator for det Identifier
geografiske objektet.

localType

Angir et «lokalt» navn for typen LocalisedCharacterString
våtmarksområde.

kan være tom

Tidal

Angir
om
våtmarksområdet Boolean
påvirkes av tidevann.

kan være tom
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En hydrografisk meningsfull «sorteringskode» til sortering av hierarkier av vassdrag og nedbørfelter.
Attributter for datatypen HydroOrderCode
Attributt

8.5.2.2.

Definisjon

Type

order

Nummer (eller kode) som uttrykker graden av CharacterString
forgrening/deling i et vassdrags‑ eller nedbørfeltsystem.

orderScheme

En beskrivelse av sorteringssystemet.

scope

Angir omfanget av eller opprinnelsen for en CharacterString
sorteringskode (herunder om den er nasjonal,
overnasjonal eller europeisk).

«Voidability»

CharacterString

Breddeintervall (WidthRange)
Intervallet for et vassdrags horisontale bredde langs hele vassdraget.
Attributter for datatypen WidthRange
Attributt

Definisjon

Type

lower

Nedre grense for bredde.

Length

upper

Øvre grense for bredde.

Length

8.5.3.

Oppregninger

8.5.3.1.

Opprinnelse (OriginValue)

«Voidability»

En oppregningstype som angir et sett av hydrografiske «opprinnelseskategorier» (naturlige, menneskeskapte)
for ulike hydrografiske objekter.
Tillatte verdier for oppregningen OriginValue
Verdi

Definisjon

natural

Angir at et geografisk objekt er naturlig.

manMade

Angir at et geografisk objekt er menneskeskapt.

8.5.4.

Kodelister

8.5.4.1.

Type kryssing (CrossingTypeValue)
Typer menneskeskapte fysiske vassdragskryssinger.
Denne kodelisten skal forvaltes i et felles kodelisteregister.

8.5.4.2.

Hydrologisk bestandighet (HydrologicalPersistenceValue)
Kategorier av hydrologisk bestandighet for en vannforekomst.
Denne kodelisten skal forvaltes i et felles kodelisteregister.

8.5.4.3.

Flom (InundationValue)
Type område som oversvømmes.
Denne typen er en kandidattype som det skal tas hensyn til i geodatatemaet Områder med naturbetingede
farer i vedlegg III til direktiv 2007/2/EF.
Denne kodelisten skal forvaltes i et felles kodelisteregister.
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Type bredd (ShoreTypeValue)
Kategorier av sammensetninger som bredden kan bestå av.
Denne typen er en kandidattype som det skal tas hensyn til i geodatatemaet Arealdekke i vedlegg II til
direktiv 2007/2/EF.
Denne kodelisten skal forvaltes i et felles kodelisteregister.

8.5.4.5.

Vannivå (WaterLevelValue)
Tidevannsnivå/vannstand som dybder og høyder refererer til.
Denne kodelisten skal forvaltes i et felles kodelisteregister.

8.6.

Hydrografi – rapportering

8.6.1.

Geografiske objekttyper
Følgende geografiske objekttyper skal anvendes for å utveksle og klassifisere geografiske objekter som er
relevante for Hydrografi – rapportering:

8.6.1.1.

–

kystvann i henhold til rammedirektivet om vann

–

grunnvannsforekomst i henhold til rammedirektivet om vann

–

innsjø i henhold til rammedirektivet om vann

–

elv i henhold til rammedirektivet om vann

–

elv eller innsjø i henhold til rammedirektivet om vann

–

overflatevannforekomst i henhold til rammedirektivet om vann

–

brakkvann i henhold til rammedirektivet om vann

–

vannforekomst i henhold til rammedirektivet om vann

Kystvann i henhold til rammedirektivet om vann (WFDCoastalWater)
Overflatevann på landsiden av en linje der hvert punkt befinner seg i en avstand av én nautisk mil på sjøsiden
fra nærmeste punkt på grunnlinjen, som bredden av territorialfarvann måles fra, og som eventuelt strekker
seg til yttergrensen for brakkvann.
Denne typen er en undertype av WFDSurfaceWaterBody.
Denne typen er en kandidattype som det skal tas hensyn til i geodatatemaet Områder med særskilt forvaltning,
restriksjoner eller regulering samt rapporteringsenheter i vedlegg III til direktiv 2007/2/EF.
Begrensninger for den geografiske objekttypen WFDCoastalWater
Geometrien for kystvann skal være en overflate.

8.6.1.2.

Grunnvannsforekomst i henhold til rammedirektivet om vann (WFDGroundWaterBody)
En separat mengde grunnvann i et eller flere vannførende sjikt.
Denne typen er en undertype av WFDWaterBody.
Denne typen er en kandidattype som det skal tas hensyn til i geodatatemaet Områder med særskilt forvaltning,
restriksjoner eller regulering samt rapporteringsenheter i vedlegg III til direktiv 2007/2/EF.
Attributter for den geografiske objekttypen WFDGroundWaterBody
Attributt

geometry

Definisjon

Type

Geometrien for en grunnvannsforekomst i henhold GM_Primitive
til rammedirektivet om vann.

«Voidability»

kan være tom
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Innsjø i henhold til rammedirektivet om vann (WFDLake)
En forekomst av stillestående innlands overflatevann.
Denne typen er en undertype av WFDRiverOrLake.
Denne typen er en kandidattype som det skal tas hensyn til i geodatatemaet Områder med særskilt forvaltning,
restriksjoner eller regulering samt rapporteringsenheter i vedlegg III til direktiv 2007/2/EF.
Begrensninger for den geografiske objekttypen WFDLake
Geometrien for en innsjø skal være en overflate.

8.6.1.4.

Elv i henhold til rammedirektivet om vann (WFDRiver)
En forekomst av innlandsvann som for det meste renner på jordoverflaten, men som delvis også kan renne
under jorden.
Denne typen er en undertype av WFDRiverOrLake.
Denne typen er en kandidattype som det skal tas hensyn til i geodatatemaet Områder med særskilt forvaltning,
restriksjoner eller regulering samt rapporteringsenheter i vedlegg III til direktiv 2007/2/EF.
Begrensninger for den geografiske objekttypen WFDRiver
Geometrien for en elv skal være en kurve.
Attributtene «main» og «large» behøver ikke angis for kanaler.

8.6.1.5.

Elv eller innsjø i henhold til rammedirektivet om vann (WFDRiverOrLake)
Abstrakt klasse som inneholder felles attributter for en elv eller innsjø i henhold til rammedirektivet om
vann.
Denne typen er en undertype av WFDSurfaceWaterBody.
Denne typen er abstrakt.
Denne typen er en kandidattype som det skal tas hensyn til i geodatatemaet Områder med særskilt forvaltning,
restriksjoner eller regulering samt rapporteringsenheter i vedlegg III til direktiv 2007/2/EF.
Attributter for den geografiske objekttypen WFDRiverOrLake
Attributt

8.6.1.6.

Definisjon

Type

«Voidability»

large

Elver med et nedbørfelt på mer enn 50 000 km2, eller elver Boolean
og hovedsideelver med et nedbørfelt på mellom 5 000 km2
og 50 000 km2. Innsjøer med et overflateområde på mer enn
500 km2.

kan være tom

main

Innsjøer med et nedbørfelt på mer enn 500 km2. Innsjøer
med et overflateområde på mer enn 10 km2.

kan være tom

Boolean

Overflatevannforekomst i henhold til rammedirektivet om vann (WFDSurfaceWaterBody)
En avgrenset og betydelig mengde overflatevann.
Denne typen er en undertype av WFDWaterBody.
Denne typen er abstrakt.
Denne typen er en kandidattype som det skal tas hensyn til i geodatatemaet Områder med særskilt forvaltning,
restriksjoner eller regulering samt rapporteringsenheter i vedlegg III til direktiv 2007/2/EF.
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Attributter for den geografiske objekttypen WFDSurfaceWaterBody
Attributt

Definisjon

Type

artificial

Med «kunstig vannforekomst» menes en forekomst Boolean
av overflatevann som er skapt ved menneskelig
virksomhet.

geometry

Geometrien for overflatevannforekomsten i GM_Primitive
henhold til rammedirektivet om vann: En overflate
for kystvann i henhold til rammedirektivet om
vann; en overflate for brakkvann i henhold til
rammedirektivet om vann; en kurve for en elv i
henhold til rammedirektivet om vann; en overflate
for en innsjø i henhold til rammedirektivet om vann.

heavilyModified

Med «sterkt endret vannforekomst» menes en Boolean
forekomst av overflatevann, som som følge av
fysiske endringer ved menneskelig virksomhet
har endret karakter betydelig, som fastsatt av
medlemsstaten etter bestemmelsene i vedlegg II til
rammedirektivet om vann.

representativePoint

Representativt punkt for vannforekomst i henhold GM_Point
til rammedirektivet om vann.

«Voidability»

kan være
tom

Begrensninger for den geografiske objekttypen WFDSurfaceWaterBody
Attributtet heavilyModified er bare tillatt dersom objekttypen ikke er kunstig.
8.6.1.7.

Brakkvann i henhold til rammedirektivet om vann (WFDTransitionalWater)
Forekomster av overflatevann i nærheten av elvemunninger, som delvis er saltholdige som følge av nærheten
til kystvann, men som i vesentlig grad påvirkes av rennende ferskvann.
Denne typen er en undertype av WFDSurfaceWaterBody.
Denne typen er en kandidattype som det skal tas hensyn til i geodatatemaet Områder med særskilt forvaltning,
restriksjoner eller regulering samt rapporteringsenheter i vedlegg III til direktiv 2007/2/EF.
Begrensninger for den geografiske objekttypen WFDTransitionalWater
Geometrien for brakkvann skal være en overflate.

8.6.1.8.

Vannforekomst i henhold til rammedirektivet om vann (WFDWaterBody)
Abstrakt klasse som representerer en vannforekomst eller grunnvannsforekomst i henhold til rammedirektivet
om vann.
Denne typen er en undertype av HydroObject.
Denne typen er abstrakt.
Denne typen er en kandidattype som det skal tas hensyn til i geodatatemaet Områder med særskilt forvaltning,
restriksjoner eller regulering samt rapporteringsenheter i vedlegg III til direktiv 2007/2/EF.
Attributter for den geografiske objekttypen WFDWaterBody
Attributt

Definisjon

Type

«Voidability»

beginLifespanVersion

Dato og tidspunkt for innsetting eller endring av denne DateTime
versjonen av det geografiske objektet i geodatasettet.

kan være
tom

endLifespanVersion

Dato og tidspunkt for erstatning eller tilbaketrekking DateTime
av denne versjonen av det geografiske objektet i
geodatasettet.

kan være
tom

inspireId

Ekstern objektidentifikator for det geografiske objektet. Identifier
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8.7.

Temaspesifikke krav

8.7.1.

Sammenheng mellom geodatasett

8.7.2.

8.7.3.

8.7.4.

8.7.5.

8.7.6.

1.

Hydrografiske lenker, senterlinjer og knutepunkter skal alltid plasseres innenfor utstrekningen av det
samme objektets områderepresentasjon.

2.

Forbindelsesmuligheter mellom hydrografiske nett over statsgrenser og – der det er relevant – også over
regionale grenser (og datasett) i medlemsstatene, skal opprettes og vedlikeholdes av vedkommende
myndigheter ved hjelp av de ordningene for forbindelsesmuligheter over grensene som inngår i typen
av NetworkConnection.

3.

Alle attributter som tildeles objekter i dette skjema, skal være de samme som de tilsvarende egenskapene
for objektet, som anvendes til rapportering i henhold til direktiv 2000/60/EF.

Håndtering av identifikatorer
1.

Dersom et stedsnavn anvendes som entydig hydrologisk identifikator for et objekt i denne spesifikasjon,
skal det om mulig avledes fra et felleseuropeisk stedsnavnregister eller en annen autoritativ
felleseuropeisk kilde.

2.

Attributtet localId for den eksterne objektidentifikatoren for et geografisk objekt skal være den samme
identifiseringen som anvendes til rapportering i henhold til direktiv 2000/60/EF.

Utforming av objektreferanser
1.

Dersom det samme objektet i den virkelige verden i et datasett utveksles ved hjelp av geografiske
objekter fra flere enn ett av de hydrografiske programskjemaene, skal disse geografiske objektene ha
enten samme entydige stedsnavn eller samme hydrografiske tematiske identifikator.

2.

Når lineære referanser anvendes i hydrografiske nettdata, skal posisjonen for refererte egenskaper på
lenker og lenkesekvenser uttrykkes som avstander målt langs den angitte geometrien for det eller de
underliggende lenkeobjektene.

Geometrisk representasjon
1.

Dersom geografiske objekter har ulike geografiske oppløsninger, skal den geografiske oppløsningen i
relevante tilfeller angis for hvert geografisk objekt ved hjelp av attributtet levelOfDetail.

2.

Vassdragslenker skal skjære hverandre der det finnes en forbindelse mellom de fenomenene som
de representerer i den virkelige verden. Det skal ikke opprettes skjæringspunkter ved kryssende
nettelementer når det er umulig for vann å passere fra ett element til et annet.

3.

I et hydrografisk nettdatasett som inneholder knutepunkter, skal knutepunktene finnes bare der
vassdragslenker forbindes eller slutter.

4.

Geometrien skal være den samme som geometrien som anvendes til rapportering i henhold til direktiv
2000/60/EF.

Anvendelse av attributtet DelineationKnown
1.

Attributtet delineationKnown skal ikke anvendes for å angi at nøyaktigheten/presisjonsnivået for en
bestemt geometri er liten/lavt; dette skal angis ved hjelp av det eller de egnede datakvalitetselementene.

2.

Attributtet delineationKnown skal ikke anvendes for å angi en endring av geometri over tid, når denne
endringen av geometri er kjent.

Senterlinjer
Senterlinjene for vassdragsobjekter skal ligge innenfor utstrekningen av det fysiske objektet som de
representerer i den virkelige verden, dersom vassdragslenken ikke er angitt som «fiktiv».
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8.7.7.

8.8.

Nr. 64/401

Sikring av forbindelsesmuligheter i nettet
1.

Når det finnes en forbindelse i et hydrografisk nett, skal alle forbundne lenkesluttpunkter og det valgfrie
knutepunktet som er en del av denne forbindelsen, være plassert i en avstand fra hverandre som er
mindre enn toleransen for forbindelsesmulighet.

2.

Lenkesluttpunkter og knutepunkter som ikke er forbundet med hverandre, skal alltid være plassert i en
avstand fra hverandre som er større enn toleransen for forbindelsesmulighet.

3.

I datasett der det finnes både transportlenker og knutepunkter, skal knutepunktenes og lenkesluttpunktenes
relative posisjon i forhold til den angitte toleransen for forbindelsesmulighet tilsvare de assosieringene
som finnes mellom dem i datasettet.

Kartlag
Kartlag for geodatatemaet Hydrografi
Type kartlag

Kartlagets tittel

Geografiske objekttyper

HY.PhysicalWaters.Waterbodies

Vannforekomst

HY.PhysicalWaters.LandWaterBoundary

Grense mellom land og vann LandWaterBoundary

HY.PhysicalWaters.Catchments

Tilsigsfelt

DrainageBasin, RiverBasin

HY.Network

Hydrografisk nett

HydroNode, WatercourseLink

HY.PhysicalWaters.HydroPointOfInterest

Hydrografisk punkt av
interesse

Rapids, Falls

HY.PhysicalWaters.ManMadeObject

Menneskeskapt objekt

Crossing, DamOrWeir,
Sluice, Lock, Ford,
ShorelineConstruction

HY.HydroObject

Bredd, våtmarksområde

Shore, Wetland

HY.Reporting.WFDRiver

Elv i henhold til ramme- WFDRiver
direktivet om vann

HY.Reporting.WFDLake

Innsjø i henhold til ramme- WFDLake
direktivet om vann

HY.Reporting.WFDTransitionalWater

Brakkvann i henhold til WFDTransitionalWater
rammedirektivet om vann

HY.Reporting.WFDCoastalWater

Kystvann i henhold til WFDCoastalWater
rammedirektivet om vann

HY.OceanRegion

Havområde

9.

VERNEDE OMRÅDER

9.1.

Geografiske objekttyper

Watercourse, StandingWater

OceanRegion

Følgende geografiske objekttype skal anvendes for å utveksle og klassifisere geografiske objekter fra datasett
som er relevante for geodatatemaet Vernede områder:
– vernet område
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Vernet område (ProtectedSite)
Et område utpekt eller forvaltet innenfor rammen av internasjonal lovgivning, Unionens regelverk og
medlemsstatenes lovgivning, for særlige bevaringsformål.
Attributter for den geografiske objekttypen ProtectedSite
Attributt

geometry

Definisjon

Type

«Voidability»

Geometrien som definerer GM_Object
det
vernede
områdets
grense.

inspireID

Ekstern objektidentifikator Identifier
for det geografiske objektet.

legalFoundationDate

legalFoundationDocument

siteDesignation
siteName
siteProtectionClassification

Datoen
for
lovlig DateTime
opprettelse av det vernede
området. Dette er datoen
da objektet ble opprettet i
den virkelige verden, ikke
datoen da representasjonen
av objektet ble opprettet i et
informasjonssystem.

kan være
tom

En nettadresse eller tekst CI_Citation
som viser til rettsakten
som ligger til grunn for
opprettelsen av det vernede
området.

kan være
tom

Det vernede områdets DesignationType
betegnelse (type).

kan være
tom

Det vernede områdets navn. GeographicalName

kan være
tom

Klassifisering
av
vernede området
verneformål.

kan være
tom

9.2.

Datatyper

9.2.1

Betegnelsestype (DesignationType)

det ProtectionClassificationValue
etter

En datatype som skal inneholde en betegnelse på det vernede området, herunder det anvendte
betegnelsessystemet og verdien for dette systemet.
Attributter for datatypen DesignationType
Attributt

Definisjon

Type

designation

Den faktiske betegnelsen på DesignationValue
området.

designationScheme

Systemet som betegnelses- DesignationSchemeValue
koden stammer fra.

percentageUnderDesignation

Den prosentdel av området Percentage
som omfattes av betegnelsen.
Den anvendes særlig til IUCNkategorisering. Dersom ingen
verdi angis for dette attributtet,
anslås den til 100 %.

«Voidability»

Begrensninger for datatypen DesignationType
Områdene skal være tildelt betegnelser fra et egnet betegnelsessystem, og betegnelseskodeverdien skal
stemme overens med betegnelsessystemet.
9.3.

Oppregninger

9.3.1

Verneklassifisering (ProtectionClassificationValue)
Klassifiseringen av det vernede området basert på verneformål.
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Tillatte verdier for oppregningen ProtectionClassificationValue
Verdi

Definisjon

natureConservation

Det vernede området vernes for å bevare biologisk mangfold.

archaeological

Det vernede området vernes for å bevare arkeologisk arv.

cultural

Det vernede området vernes for å bevare kulturarv.

ecological

Det vernede området vernes for å bevare økologisk stabilitet.

landscape

Det vernede området vernes for å bevare landskap.

environment

Det vernede området vernes for å bevare miljøets stabilitet.

geological

Det vernede området vernes for å bevare geologiske særtrekk.

9.4.

Kodelister

9.4.1.

Betegnelsessystem (DesignationSchemeValue)
Systemet som anvendes for å tildele de vernede områdene en betegnelse.
Denne kodelisten kan utvides av medlemsstatene.

9.4.2.

Betegnelse (DesignationValue)
Abstrakt grunntype for kodelister som inneholder klassifiserings‑ og betegnelsestyper i ulike systemer.
Denne typen er abstrakt.

9.4.3.

IUCN-betegnelse (IUCNDesignationValue)
En kodeliste for klassifiseringssystemet fra Den internasjonale naturvernunion.
Denne typen er en undertype av DesignationValue.
Denne kodelisten skal forvaltes i et felles kodelisteregister.

9.4.4.

Betegnelse i henhold til det nasjonale register over minnesmerker
(NationalMonumentsRecordDesignationValue)
En kodeliste for klassifiseringssystemet fra det nasjonale register over minnesmerker.
Denne typen er en undertype av DesignationValue.
Denne kodelisten skal forvaltes i et felles kodelisteregister.

9.4.5.

Natura 2000-betegnelse (Natura2000DesignationValue)
En kodeliste for Natura 2000-betegnelsessystemet i henhold til rådsdirektiv 92/43/EØF(4) (habitatdirektivet).
Denne typen er en undertype av DesignationValue.
Denne kodelisten skal forvaltes i et felles kodelisteregister.

()
4

EFT L 206 av 22.7.1992, s. 7.
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17.11.2016

Ramsar-betegnelse (RamsarDesignationValue)
En kodeliste for betegnelsessystemet i konvensjonen om våtmarksområder av internasjonal betydning
(Ramsar-konvensjonen).
Denne typen er en undertype av DesignationValue.
Denne kodelisten skal forvaltes i et felles kodelisteregister.

9.4.7.

Betegnelse i henhold til UNESCOs program Mennesket og biosfæren
(UNESCOManAndBiosphereProgrammeDesignationValue)
En kodeliste for klassifiseringssystemet i programmet Mennesket og biosfæren.
Denne typen er en undertype av DesignationValue.
Denne kodelisten skal forvaltes i et felles kodelisteregister.

9.4.8.

Betegnelse i henhold til UNESCOs verdensarvliste (UNESCOWorldHeritageDesignationValue)
En kodeliste for betegnelsessystemet for verdensarv.
Denne typen er en undertype av DesignationValue.
Denne kodelisten skal forvaltes i et felles kodelisteregister.

9.5.

Kartlag
Kartlag for geodatatemaet Vernede områder
Type kartlag

PS.ProtectedSite

Kartlagets tittel

Vernede områder

Geografiske objekttyper

ProtectedSite
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2016/EØS/64/24

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 102/2011
av 4. februar 2011
om endring av forordning (EU) nr. 1089/2010 om gjennomføring av europaparlaments‑ og
rådsdirektiv 2007/2/EF med hensyn til samvirkingsevnen til geodatasett og ‑tjenester(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —
under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/
EF av 14. mars 2007 om opprettelse av en infrastruktur for
geografisk informasjon i Det europeiske fellesskap (INSPIRE)
(1), særlig artikkel 7 nr. 1, og

6)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 22 i direktiv
2007/2/EF —

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
I forordning (EU) nr. 1089/2010 gjøres følgende endringer:
1. I artikkel 4 gjøres følgende endringer:

ut fra følgende betraktninger:
a) Nr. 3 skal lyde:
1)

I
kommisjonsforordning
(EU)
nr.
1089/2010
av 23. november 2010 om gjennomføring av
europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF med hensyn
til samvirkingsevnen til geodatasett og ‑tjenester(2)
fastsettes de tekniske ordningene for samvirkingsevnen
til geodatasett, herunder definisjonen av kodelister som
skal anvendes for attributter og assosiasjonsroller for
geografiske objekttyper og datatyper.

2)

I henhold til forordning (EU) nr. 1089/2010 skal attributter
eller assosiasjonsroller for geografiske objekttyper eller
datatyper som har en kodelistetype, ha verdier som er
gyldige i henhold til den gjeldende kodelisten.

3)

4)

5)

Disse tillatte verdiene for kodelister som er definert i
forordning (EU) nr. 1089/2010, er nødvendige for å
gjennomføre de kravene som er fastsatt i forordningen,
og bør derfor også fastsettes i samme forordning.
Utarbeidingen av kodelisteverdiene i denne forordning
har fulgt de samme prinsippene med hensyn til
brukerkrav, referansemateriale, relevante deler av
Unionens politikk eller virksomhet, gjennomførbarhet
og forholdsmessighet når det gjelder kostnader og
nytte, berørte parters deltaking, samråd med berørte
parter og internasjonale standarder, som ble anvendt ved
utarbeidingen av de øvrige tekniske ordningene som er
fastsatt i kommisjonsforordning (EU) nr. 1089/2010.
Forordning (EU) nr. 1089/2010 bør derfor endres.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 31 av 5.2.2011, s. 13, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 137/2012 av 13. juli 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 63 av 8.11.2012, s. 21.
(1) EUT L 108 av 25.4.2007, s. 1.
(2) EUT L 323 av 8.12.2010, s. 11.

«3. Oppregninger og kodelister som anvendes i
attributter eller assosiasjonsroller for geografiske
objekttyper eller datatyper, skal være i samsvar
med definisjonene og omfatte verdiene i
vedlegg II. Verdiene i oppregninger og kodelister
er språknøytrale mnemotekniske koder for
datamaskiner.»
b) Nr. 4 utgår.
2. I artikkel 6 gjøres følgende endringer:
a) Nr. 1 bokstav a) skal lyde:
«a) kodelister
som
medlemsstatene,»

ikke

skal

utvides

av

b) Nr. 3 skal lyde:
«3. Attributter eller assosiasjonsroller for geografiske
objekttyper eller datatyper med en kodelistetype
som er definert i artikkel 6 nr. 1 bokstav a), kan
bare gis verdier fra listene som angis for kodelisten.
Attributter eller assosiasjonsroller for geografiske
objekttyper eller datatyper med en kodelistetype
som er definert i artikkel 6 nr. 1 bokstav b), kan
bare gis verdier som er gyldige i henhold til det
registeret der kodelisten forvaltes.»
3. Vedlegg I endres som fastsatt i vedlegg I til denne
forordning.
4. Vedlegg II endres som fastsatt i vedlegg II til denne
forordning.

Nr. 64/406

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Artikkel 2
Ikrafttredelse
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 4. februar 2011.
For Kommisjonen
President
José Manuel BARROSO
______
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VEDLEGG I

I vedlegg I til forordning (EU) nr. 1089/2010 gjøres følgende endringer:
1.

Alle forekomster av «Denne kodelisten skal forvaltes i et felles kodelisteregister.» erstattes med «Denne kodelisten
skal ikke utvides av medlemsstatene.».

2.

I nr. 4.1 tilføyes følgende tabell:
Tillatte verdier for kodelisten ConditionOfFacilityValue
Verdi

3.

Definisjon

disused

Anlegget er ikke i bruk.

functional

Anlegget er i drift.

projected

Anlegget er under planlegging. Byggingen er ennå ikke påbegynt.

underConstruction

Anlegget er under bygging og ennå ikke i drift. Dette gjelder bare den opprinnelige
byggingen av anlegget, og ikke vedlikeholdsarbeid.

I nr. 4.2 tilføyes følgende ledd:
«Denne kodelisten skal ikke utvides av medlemsstatene.
De tillatte verdiene for denne kodelisten er de landkodene på to bokstaver som er oppført i Interinstitutional style
guide, som offentliggjøres av Kontoret for Den europeiske unions publikasjoner.»

4.

I nr. 5.3.1 tilføyes følgende tabell:
Tillatte verdier for kodelisten ConnectionTypeValue
Verdi

5.

Definisjon

crossBorderConnected

Forbindelse mellom to nettelementer i forskjellige nett av samme type, men
i tilgrensende områder. De nettelementene det refereres til, representerer de
forskjellige, men geografisk forbundne fenomenene i den virkelige verdenen.

crossBorderIdentical

Forbindelse mellom to nettelementer i forskjellige nett av samme type, men i
tilgrensende områder. De nettelementene det refereres til, representerer de samme
fenomenene i den virkelige verdenen.

intermodal

Forbindelse mellom to nettelementer i forskjellige transportnett som anvender
forskjellige transportmidler. Forbindelsen representerer en mulighet for det som
transporteres (personer, varer osv.), til å bytte transportmiddel.

I nr. 5.3.2 tilføyes følgende tabell:
Tillatte verdier for kodelisten LinkDirectionValue
Verdi

Definisjon

bothDirections

I begge retninger.

inDirection

I samme retning som lenken.

inOppositeDirection

I motsatt retning av lenken.
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VEDLEGG II
I vedlegg II til forordning (EU) nr. 1089/2010 gjøres følgende endringer:
1.

Alle forekomster av «Denne kodelisten skal forvaltes i et felles kodelisteregister.» erstattes med «Denne kodelisten
skal ikke utvides av medlemsstatene.».

2.

I nr. 3.3.1 tilføyes følgende tabell:
Tillatte verdier for kodelisten GrammaticalGenderValue
Verdi

3.

Definisjon

common

Grammatisk «felleskjønn» (kombinasjon av «hankjønn» og «hunkjønn»).

feminine

Grammatisk hunkjønn.

masculine

Grammatisk hankjønn.

neuter

Grammatisk intetkjønn.

I nr. 3.3.2 tilføyes følgende tabell:
Tillatte verdier for kodelisten GrammaticalNumberValue
Verdi

4.

Definisjon

dual

Totall (dualis).

plural

Flertall (pluralis).

singular

Entall (singularis).

I nr. 3.3.3 tilføyes følgende tabell:
Tillatte verdier for kodelisten NameStatusValue
Verdi

5.

Definisjon

historical

Historisk navn som ikke lenger er i bruk.

official

Navn som er i bruk og offisielt godkjent eller fastsatt ved lov.

other

Navn som er i bruk, men som ikke er offisielt eller godkjent.

standardised

Navn som er i bruk og godkjent eller anbefalt av et organ som er tildelt en rådgivende
funksjon og/eller myndighet til å treffe beslutninger i spørsmål om toponymi.

I nr. 3.3.4 tilføyes følgende tabell:
Tillatte verdier for kodelisten NamedPlaceTypeValue
Verdi

Definisjon

administrativeUnit

Administrative enheter som deler opp områder der medlemsstater har og/eller
utøver jurisdiksjon på lokalt, regionalt og nasjonalt plan, skilt fra hverandre ved
administrative grenser.

building

Geografisk beliggenhet for bygninger.

hydrography

Hydrografiske elementer, herunder havområder og alle andre vannforekomster og
elementer knyttet til disse, også nedbørfelter og delnedbørfelter.

landcover

Jordens fysiske og biologiske overflate, herunder kunstige overflater,
landbruksarealer, skoger, (delvis) naturlige områder, våtmarksområder.

landform

Geomorfologisk egenskap for terrenget.
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Verdi

6.

Definisjon

other

Et geografisk objekt som ikke er omfattet av andre typer i kodelisten.

populatedPlace

Et sted der mennesker bor.

protectedSite

Et område utpekt eller forvaltet innenfor rammen av internasjonal lovgivning,
Fellesskapets regelverk og medlemsstatenes lovgivning, for særlige bevaringsformål.

transportNetwork

Vei-, jernbane-, luft-, sjø- og kabeltransportnett samt tilhørende infrastruktur.
Iberegnet lenker mellom forskjellige nett.

I nr. 3.3.5 tilføyes følgende tabell:
Tillatte verdier for kodelisten NativenessValue
Verdi

7.

Definisjon

endonym

Navn på et geografisk objekt på et offisielt eller veletablert språk som forekommer
i området der objektet finnes.

exonym

Navn som et bestemt språk anvender på et geografisk objekt som finnes utenfor
det området der språket er utbredt, og som har en annen form enn endonymet eller
endonymene i det området der det geografiske objektet finnes.

I nr. 4.4.1 tilføyes følgende tabell:
Tillatte verdier for kodelisten AdministrativeHierarchyLevel
Verdi

8.

Definisjon

1stOrder

Høyeste nivå i det nasjonale administrative hierarkiet (statsplan).

2ndOrder

Annet nivå i det nasjonale administrative hierarkiet.

3rdOrder

Tredje nivå i det nasjonale administrative hierarkiet.

4thOrder

Fjerde nivå i det nasjonale administrative hierarkiet.

5thOrder

Femte nivå i det nasjonale administrative hierarkiet.

6thOrder

Sjette nivå i det nasjonale administrative hierarkiet.

I nr. 5.4.1 tilføyes følgende tabell:
Tillatte verdier for kodelisten GeometryMethodValue
Verdi

9.

Definisjon

byAdministrator

Besluttet og registrert manuelt av det offisielle organet med ansvar for
adressetildeling, eller av datasettforvalteren.

byOtherParty

Besluttet og registrert manuelt av en annen part.

fromFeature

Automatisk avledet fra et annet geografisk objekt i INSPIRE som er knyttet til
adressen eller adressekomponenten.

I nr. 5.4.2 tilføyes følgende tabell:
Tillatte verdier for kodelisten GeometrySpecificationValue
Verdi

Definisjon

addressArea

Posisjon avledet fra det tilknyttede adresseområdet.

adminUnit1stOrder

Posisjon avledet fra den tilknyttede administrative enheten på høyeste nivå.

adminUnit2ndOrder

Posisjon avledet fra den tilknyttede administrative enheten på annet nivå.
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Verdi

Definisjon

adminUnit3rdOrder

Posisjon avledet fra den tilknyttede administrative enheten på tredje nivå.

adminUnit4thOrder

Posisjon avledet fra den tilknyttede administrative enheten på fjerde nivå.

adminUnit5thOrder

Posisjon avledet fra den tilknyttede administrative enheten på femte nivå.

adminUnit6thOrder

Posisjon avledet fra den tilknyttede administrative enheten på sjette nivå.

building

Posisjon som skal identifisere den tilknyttede bygningen.

entrance

Posisjon som skal identifisere inngangsdøren eller ‑porten.

parcel

Posisjon som skal identifisere den tilknyttede parsellen.

postalDelivery

Posisjon som skal identifisere et postleveringssted.

postalDescriptor

Posisjon avledet fra det tilknyttede postnummerområdet.

segment

Posisjon avledet fra det tilknyttede segmentet for en ferdselsåre.

thoroughfareAccess

Posisjon som skal identifisere tilgangspunktet fra ferdselsåren.

utilityService

Posisjon som skal identifisere et punkt for allmennyttige tjenester.

10. I nr. 5.4.3 tilføyes følgende tabell:
Tillatte verdier for kodelisten LocatorDesignatorTypeValue
Verdi

Definisjon

addressIdentifierGeneral

Adresseidentifikator som består av tall og/eller bokstaver.

addressNumber

Adresseidentifikator som består av bare tall.

addressNumber2ndExtension

Annen utvidelse av adressenummeret.

addressNumberExtension

Utvidelse av adressenummeret.

buildingIdentifier

Bygningsidentifikator som består av tall og/eller bokstaver.

buildingIdentifierPrefix

Prefiks til bygningsnummeret.

cornerAddress1stIdentifier

Adresseidentifikator knyttet til det primære ferdselsårenavnet i en hjørneadresse.

cornerAddress2ndIdentifier

Adresseidentifikator knyttet til det sekundære ferdselsårenavnet i en hjørneadresse.

entranceDoorIdentifier

Identifikator for en inngangsdør, ‑port eller inngang.

floorIdentifier

Identifikator for en etasje eller et plan i en bygning.

kilometrePoint

Et merke på en vei utstyrt med et tall som angir avstanden mellom veiens
startpunkt og merket, målt langs veien.

postalDeliveryIdentifier

Identifikator for et postleveringssted.

staircaseIdentifier

Identifikator for en trapp, vanligvis i en bygning.

unitIdentifier

Identifikator for en dør, bolig, leilighet eller et rom i en bygning.
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11. I nr. 5.4.4 tilføyes følgende tabell:
Tillatte verdier for kodelisten LocatorLevelValue
Verdi

Definisjon

accessLevel

Lokalisatoren identifiserer en bestemt atkomst til et areal, en bygning eller lignende
ved bruk av et inngangsnummer eller en lignende identifikator.

postalDeliveryPoint

Lokalisatoren identifiserer et postleveringssted.

siteLevel

Lokalisatoren identifiserer et bestemt areal, en bygning eller lignende eiendom ved
bruk av et adressenummer, bygningsnummer, bygnings- eller eiendomsnavn.

unitLevel

Lokalisatoren identifiserer en bestemt del av en bygning.

12. I nr. 5.4.5 tilføyes følgende tabell:
Tillatte verdier for kodelisten LocatorNameTypeValue
Verdi

Definisjon

buildingName

Navn på en bygning eller del av bygning.

descriptiveLocator

Forklarende tekstbeskrivelse av stedet eller det adresserbare objektet.

roomName

Identifikator for en bolig, leilighet eller et rom i en bygning.

siteName

Navn på fast eiendom, bygningskompleks eller anlegg.

13. I nr. 5.4.6 tilføyes følgende tabell:
Tillatte verdier for kodelisten PartTypeValue
Verdi

Definisjon

name

Del av navnet som utgjør kjernen eller roten i ferdselsårenavnet.

namePrefix

Del av navnet som anvendes for å skille ut forbindelsesord uten å fjerne betydning
fra kjernen i ferdselsårenavnet.

qualifier

Del av navnet som bestemmer ferdselsårenavnet.

type

Del av navnet som angir ferdselsårens kategori eller type.

14. I nr. 5.4.7 tilføyes følgende tabell:
Tillatte verdier for kodelisten StatusValue
Verdi

Definisjon

alternative

En allment benyttet adresse eller adressekomponent som er en annen enn den
hovedadressen eller hovedadressekomponenten som er fastsatt av det offisielle
organet med ansvar for adressetildeling, eller av datasettforvalteren.

current

Nåværende og gyldig adresse eller adressekomponent som er fastsatt av det
offisielle organet med ansvar for adressetildeling, eller som datasettforvalteren
anser som den best egnede, allment benyttede adressen.
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Verdi

Definisjon

proposed

En adresse eller adressekomponent som venter på godkjenning fra datasettforvalteren
eller det offisielle organet med ansvar for adressetildeling.

reserved

En adresse eller adressekomponent som er godkjent av det offisielle organet med
ansvar for adressetildelingen eller av datasettforvalteren, men som ennå ikke er
innført.

retired

En adresse eller adressekomponent som ikke lenger er i daglig bruk, eller som
er avskaffet av det offisielle organet med ansvar for adressetildeling, eller av
datasettforvalteren.

15. I nr. 6.2.1 tilføyes følgende tabell:
Tillatte verdier for kodelisten CadastralZoningLevelValue
Verdi

Definisjon

1stOrder

Høyeste nivå (største områder) i eiendomsinndelingshierarkiet, det samme som
eller tilsvarende kommuner.

2ndOrder

Annet nivå i eiendomsinndelingshierarkiet.

3rdOrder

Tredje nivå i eiendomsinndelingshierarkiet.

16. I nr. 7.1 tilføyes følgende ledd:
«— «områdenavigering (RNAV)» en navigeringsmetode som gjør det mulig for luftfartøyer å følge enhver
ønsket flygevei innenfor dekningsområdet til stasjonsbaserte navigasjonshjelpemidler eller innenfor
kapasitetsgrensene til selvstyrte hjelpemidler, eller en kombinasjon av begge deler,
— «TACAN-navigasjon» en navigeringsmetode som gjør det mulig for luftfartøyer å følge enhver ønsket flygevei
i dekningsområdet til stasjonsbaserte TACAN-navigasjonshjelpemidler.»
17. I nr. 7.3.3.1 tilføyes følgende tabell:
Tillatte verdier for kodelisten AccessRestrictionValue
Verdi

Definisjon

forbiddenLegally

Adgangen til transportelementet er forbudt ved lov.

physicallyImpossible

Adgangen til transportelementet er fysisk umulig på grunn av barrierer eller andre
fysiske hindringer.

private

Adgangen til transportelementet er begrenset fordi det er i privat eie.

publicAccess

Transportelementet er åpent for allmennheten.

seasonal

Adgangen til transportelementet er sesongavhengig.

toll

Adgangen til transportelementet er avgiftsbelagt.

18. I nr. 7.3.3.2 tilføyes følgende tabell:
Tillatte verdier for kodelisten RestrictionTypeValue
Verdi

Definisjon

maximumDoubleAxleWeight

Største vekt per dobbeltaksel som er tillatt for et kjøretøy på et transportelement.

maximumDraught

Største dypgående som er tillatt for et kjøretøy på et transportelement.

maximumFlightLevel

Høyeste flygenivå som er tillatt for et kjøretøy på et transportelement.

maximumHeight

Største høyde som gjør det mulig for et kjøretøy å passere under et annet objekt.

maximumLength

Største lengde som er tillatt for et kjøretøy på et transportelement.
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Verdi
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Definisjon

maximumSingleAxleWeight

Største vekt per enkeltaksel som er tillatt for et kjøretøy på et transportelement.

maximumTotalWeight

Største samlede vekt som er tillatt for et kjøretøy på et transportelement.

maximumTripleAxleWeight

Største vekt per trippelaksel som er tillatt for et kjøretøy på et transportelement.

maximumWidth

Største bredde som er tillatt for et kjøretøy på et transportelement.

minimumFlightLevel

Laveste flygenivå som er tillatt for et kjøretøy på et transportelement.

19. I nr. 7.4.2.1 tilføyes følgende tabell:
Tillatte verdier for kodelisten AerodromeCategoryValue
Verdi

Definisjon

domesticNational

Flyplass til innenlandske nasjonale lufttrafikktjenester.

domesticRegional

Flyplass til innenlandske regionale lufttrafikktjenester.

international

Flyplass til internasjonale lufttrafikktjenester.

20. I nr. 7.4.2.2 tilføyes følgende tabell:
Tillatte verdier for kodelisten AerodromeTypeValue
Verdi

Definisjon

aerodromeHeliport

Flyplass med helikopterlandingsplass.

aerodromeOnly

Bare flyplass.

heliportOnly

Bare helikopterlandingsplass.

landingSite

Landingsplass.

21. I nr. 7.4.2.3 tilføyes følgende tabell:
Tillatte verdier for kodelisten AirRouteLinkClassValue
Verdi

Definisjon

conventional

Flygerute med konvensjonell navigering: Flygerute som anvender verken
områdenavigering eller TACAN‑navigasjon for lufttrafikktjenester.

RNAV

Flygerute med områdenavigering: En flygerute som anvender områdenavigering
(RNAV) for lufttrafikktjenester.

TACAN

TACAN-rute: En
lufttrafikktjenester.

flygerute

som

anvender

TACAN-navigasjon

22. I nr. 7.4.2.4 tilføyes følgende tabell:
Tillatte verdier for kodelisten AirRouteTypeValue
Verdi

Definisjon

ATS

ATS-rute som beskrevet i ICAO, vedlegg 11.

NAT

Nordatlantisk rute (del av OTS).

23. I nr. 7.4.2.5 tilføyes følgende tabell:
Tillatte verdier for kodelisten AirUseRestrictionValue
Verdi

Definisjon

reservedForMilitary

Luftfartsnettobjektet er bare til militær bruk.

temporalRestrictions

Midlertidige begrensninger gjelder for bruken av luftfartsnettobjektet.

for
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24. I nr. 7.4.2.6 tilføyes følgende tabell:
Tillatte verdier for kodelisten AirspaceAreaTypeValue
Verdi

Definisjon

ATZ

Sone for flyplasstrafikk («Airport Traffic Zone»). Luftrom av bestemte dimensjoner,
opprettet rundt en flyplass for å beskytte flyplasstrafikken.

CTA

Kontrollområde («Control area»). Et kontrollert luftrom som strekker seg oppover fra
en angitt høyde over bakken.

CTR

Kontrollsone («Control zone»). Et kontrollert luftrom som strekker seg oppover fra
bakken til en angitt øvre grense.

D

Fareområde («Danger area»). Et luftrom av bestemte dimensjoner, der det i angitte
tidsrom kan forekomme virksomhet som er farlig for luftfartøyer under flyging.

FIR

Flygeinformasjonsregion («Flight information region»). Et luftrom av bestemte
dimensjoner, der det ytes flygeinformasjons- og alarmtjenester. Kan for eksempel
anvendes dersom tjenester ytes av flere enheter.

P

Forbudt område («Prohibited area»). Et luftrom av bestemte dimensjoner over en stats
landområde eller sjøterritorium, der flyging med luftfartøy er forbudt.

R

Restriksjonsområde («Restricted area»). Et luftrom av bestemte dimensjoner over en
stats landområde eller sjøterritorium, der flyging med luftfartøy er begrenset i henhold
til fastsatte vilkår.

TMA

Terminalområde («Terminal control area»). Kontrollområde som vanligvis opprettes
der ATS-ruter møtes i nærheten av en eller flere større flyplasser. Brukes hovedsakelig i
Europa i forbindelse med prinsippet om fleksibel bruk av luftrommet.

UIR

Øvre flygeinformasjonsregion («Upper flight information region»). Et øvre luftrom
av bestemte dimensjoner, der det ytes flygeinformasjons- og alarmtjenester. Hver stat
fastsetter sin definisjon av øvre luftrom.

25. I nr. 7.4.2.7 tilføyes følgende tabell:
Tillatte verdier for kodelisten NavaidTypeValue
Verdi

Definisjon

DME

Utstyr for avstandsmåling («Distance Measuring Equipment»).

ILS

Instrumentlandingssystem («Instrument Landing System»).

ILS-DME

ILS kombinert med DME.

LOC

Retningssender («Localizer»).

LOC-DME

LOC kombinert med DME.

MKR

Merkefyr («Marker Beacon»).

MLS

Mikrobølgelandingssystem («Microwave Landing System»).

MLS-DME

MLS kombinert med DME.

NDB

Rundtstrålende radiofyr («Non-Directional Radio Beacon»).

NDB-DME

NDB kombinert med DME.
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Verdi

Definisjon

NDB-MKR

Rundtstrålende radiofyr og merkefyr.

TACAN

TACAN-fyr («Tactical Air Navigation Beacon»).

TLS

Transponderlandingssystem («Transponder Landing System»).

VOR

VHF retningsbestemmende radiofyr («VHF Omnidirectional Radio Range»).

VOR-DME

VOR kombinert med DME.

VORTAC

VOR kombinert med TACAN.

26. I nr. 7.4.2.8 tilføyes følgende tabell:
Tillatte verdier for kodelisten PointRoleValue
Verdi

Definisjon

end

Fysisk avslutning på rullebanen i én retning.

mid

Rullebanens midtpunkt.

start

Fysisk start på rullebanen i én retning.

threshold

Starten på den delen av rullebanen som kan anvendes for landing.

27. I nr. 7.4.2.9 tilføyes følgende tabell:
Tillatte verdier for kodelisten RunwayTypeValue
Verdi

Definisjon

FATO

Område for siste innflygingsfase og start («Final Approach and Take Off Area») for
helikopter.

runway

Rullebane for fly.

28. I nr. 7.4.2.10 tilføyes følgende tabell:
Tillatte verdier for kodelisten SurfaceCompositionValue
Verdi

Definisjon

asphalt

Overflaten består av et lag asfalt.

concrete

Overflaten består av et lag betong.

grass

Overflaten består av et lag gress.

29. I nr. 7.5.2.1 tilføyes følgende tabell:
Tillatte verdier for kodelisten CablewayTypeValue
Verdi

Definisjon

cabinCableCar

Taubanetransport med vogner som består av en hengende kabin som transporterer
grupper av personer og/eller varer fra ett sted til et annet.

chairLift

Taubanetransport med hengende stoler for transport av enkeltpersoner eller grupper av
personer fra ett sted til et annet ved hjelp av en stålkabel eller et ståltau som beveger
seg rundt to punkter.

skiTow

Taubanetransport til å trekke skiløpere og snøbrettkjørere opp bakker.
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30. I nr. 7.6.3.1 tilføyes følgende tabell:
Tillatte verdier for kodelisten FormOfRailwayNodeValue
Verdi

Definisjon

junction

Et jernbaneknutepunkt der jernbanenettet har en innretning som består av et
jernbanespor med to bevegelige skinner og de nødvendige tilkoplinger, slik at
kjøretøyer kan skifte fra ett spor til et annet.

levelCrossing

Et jernbaneknutepunkt der jernbanenettet krysses av en vei i samme plan.

pseudoNode

Et jernbaneknutepunkt som utgjør et punkt der en eller flere attributter for
jernbanelenkene som er knyttet til det, endrer verdi, eller et punkt som er nødvendig
for å beskrive nettets geometri.

railwayEnd

Bare én jernbanelenke knyttes til jernbaneknutepunktet. Dette markerer enden på
en jernbanelinje.

railwayStop

Et sted i jernbanenettet der tog stopper for å laste/losse gods eller la passasjerer
stige på og av toget.

31. I nr. 7.6.3.2 tilføyes følgende tabell:
Tillatte verdier for kodelisten RailwayTypeValue
Verdi

Definisjon

cogRailway

Jernbanetransport som gjør det mulig for vogner å kjøre i bratte stigninger, som
består av en jernbane utstyrt med tannstang (vanligvis mellom skinnene), der
vognene er utstyrt med et eller flere tannhjul eller pinjonger som griper inn i
tannstangen.

funicular

Jernbanetransport der en kabel som er festet til en vogn på skinner, beveger vognen
opp og ned langs svært bratte helninger. Der det er mulig, gir opp‑ og nedadgående
vogner hverandre motbalanse.

magneticLevitation

Jernbanetransport basert på én enkelt skinne som fungerer som styreskinne for en
vogn som den støtter ved hjelp av en magnetisk løfteinnretning.

metro

Jernbanesystem til bytransport som anvendes i store byområder på et eget spor som
ikke anvendes av andre transportsystemer, og som vanligvis er elektrisk drevet og
i noen tilfeller under jorden.

monorail

Jernbanetransport basert på én enkelt skinne som fungerer som både eneste støtte
og som styreskinne.

suspendedRail

Jernbanetransport basert på én enkelt skinne som fungerer som både støtte og
styreskinne, som det henger en vogn fra som kan bevege seg langs jernbanen.

train

Jernbanetransport som vanligvis består av to parallelle skinner, der en motordrevet
vogn eller et lokomotiv trekker en sammenkoplet rekke av vogner langs jernbanen
for å transportere gods eller passasjerer fra ett sted til et annet.

tramway

Jernbanetransportsystem som brukes i byområder, ofte på gateplan, og deler
gateplass med motortrafikk og fotgjengere. Sporvogner er vanligvis elektrisk
drevet.

32. I nr. 7.6.3.3 tilføyes følgende tabell:
Tillatte verdier for kodelisten RailwayUseValue
Verdi

Definisjon

cargo

Jernbanen anvendes bare til godstransport.

carShuttle

Jernbanen anvendes bare til biltogtransport.
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Verdi

Definisjon

mixed

Jernbanen anvendes til blandet formål. Den anvendes for å transportere passasjerer
og gods.

passengers

Jernbanen anvendes bare til passasjertransport.

33. I nr. 7.7.3.1 tilføyes følgende tabell:
Tillatte verdier for kodelisten AreaConditionValue
Verdi

Definisjon

inNationalPark

Fartsgrense i nasjonalparker.

insideCities

Fartsgrense i byer.

nearRailroadCrossing

Fartsgrense i nærheten av jernbaneoverganger.

nearSchool

Fartsgrense i nærheten av skoler.

outsideCities

Fartsgrense utenfor byer.

trafficCalmingArea

Fartsgrense i trafikkrolige områder.

34. I nr. 7.7.3.2 tilføyes følgende tabell:
Tillatte verdier for kodelisten FormOfRoadNodeValue
Verdi

Definisjon

enclosedTrafficArea

Veiknutepunktet er inne i og/eller representerer et lukket trafikkområde. Et
trafikkområde er et område som ikke har noen intern struktur av lovbestemte
kjøreretninger. Minst to veier er forbundet med området.

junction

Veiknutepunkt der tre eller flere veilenker møtes.

levelCrossing

Et veiknutepunkt der veinettet krysses av en jernbane i samme plan.

pseudoNode

Nøyaktig to veilenker forbindes med veiknutepunktet.

roadEnd

Bare én veilenke forbindes med veiknutepunktet. Dette markerer enden på en vei.

roadServiceArea

Område som er tilknyttet en vei, og som anvendes for å tilby særskilte tjenester
for veien.

roundabout

Veiknutepunktet representerer eller er en del av en rundkjøring. En rundkjøring er
en vei som danner en ring der trafikken kan bevege seg i bare én retning.

trafficSquare

Veiknutepunktet er inne i og/eller representerer en trafikkøy. En trafikkøy er et
område som er (delvis) innesluttet av veier som anvendes til andre formål enn
trafikk, og som ikke er en rundkjøring.

35. I nr. 7.7.3.3 tilføyes følgende tabell:
Tillatte verdier for kodelisten FormOfWayValue
Verdi

Definisjon

bicycleRoad

Vei der sykler er eneste tillatte kjøretøy.

dualCarriageway

Vei med fysisk atskilte kjørebaner, uavhengig av antall kjørefelter, men som ikke
er motorvei eller motortrafikkvei.

enclosedTrafficArea

Område som ikke har noen intern struktur av lovbestemte kjøreretninger. Minst to
veier er forbundet med området.

entranceOrExitCarPark

Vei særskilt utformet for innkjøring til eller utkjøring fra et parkeringsområde.

entranceOrExitService

Vei som anvendes bare for innkjøring til eller utkjøring fra et tjenesteområde.

freeway

Vei som ikke krysser noen andre veier i samme plan.

motorway

Vei som vanligvis er underlagt bestemmelser om innkjøring og bruk. Den har to
eller flere hovedsakelig fysisk atskilte kjørebaner og ingen kryss i samme plan.

Nr. 64/417

Nr. 64/418

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Verdi

Definisjon

pedestrianZone

Område med et veinett som er særlig utformet for fotgjengere.

roundabout

Vei som danner en ring der trafikken kan bevege seg i bare én retning.

serviceRoad

Vei som går parallelt med og er utformet for å forbinde en vei med relativt god
forbindelsesmulighet og veier med dårligere forbindelsesmulighet.

singleCarriageway

Vei der trafikken ikke er atskilt med et fysisk objekt.

slipRoad

Vei som er særlig utformet for innkjøring til eller utkjøring fra en annen vei.

tractorRoad

Tilrettelagt vei som bare kan anvendes av traktorer (landbrukskjøretøyer
eller skogsmaskiner) eller terrenggående kjøretøyer (kjøretøyer med høyere
bakkeklaring, store hjul og firehjulsdrift).

trafficSquare

Et område som er (delvis) innesluttet av veier som anvendes til andre formål enn
trafikk, og som ikke er en rundkjøring.

walkway

Vei som er forbeholdt fotgjengere og stengt for vanlige kjøretøyer med en fysisk
barriere.

36. I nr. 7.7.3.4 tilføyes følgende tabell:
Tillatte verdier for kodelisten RoadPartValue
Verdi

Definisjon

carriageway

Den delen av veien som er forbeholdt trafikk.

pavedSurface

Den delen av veien som har veidekke.

37. I nr. 7.7.3.5 tilføyes følgende tabell:
Tillatte verdier for kodelisten RoadServiceTypeValue
Verdi

Definisjon

busStation

Veitjenesten er en bussholdeplass.

parking

Veitjenesteområdet er et parkeringsanlegg.

restArea

Veitjenesten er en rasteplass.

toll

Område med bompengetjenester som billettautomater eller veiavgiftsbetaling.

38. I nr. 7.7.3.6 tilføyes følgende tabell:
Tillatte verdier for kodelisten RoadSurfaceCategoryValue
Verdi

Definisjon

paved

Vei med hardt veidekke.

unpaved

Vei uten veidekke.

39. I nr. 7.7.3.7 tilføyes følgende tabell:
Tillatte verdier for kodelisten ServiceFacilityValue
Verdi

Definisjon

drinks

Det er mulig å kjøpe drikkevarer.

food

Det er mulig å kjøpe mat.
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Verdi

Definisjon

fuel

Det er mulig å kjøpe drivstoff.

picnicArea

Det finnes et piknikområde.

playground

Det finnes en lekeplass.

shop

Det finnes en butikk.

toilets

Det finnes toaletter.

40. I nr. 7.7.3.8 tilføyes følgende tabell:
Tillatte verdier for kodelisten SpeedLimitSourceValue
Verdi

Definisjon

fixedTrafficSign

Kilden er et fast trafikkskilt (stedsspesifikk administrativ bestemmelse, eksplisitt
fartsgrense).

regulation

Kilden er en regel (nasjonal regel, bestemmelse eller «implisitt fartsgrense»).

variableTrafficSign

Kilden er et variabelt trafikkskilt.

41. I nr. 7.7.3.9 tilføyes følgende tabell:
Tillatte verdier for kodelisten VehicleTypeValue
Verdi

Definisjon

allVehicle

Kjøretøyer av alle typer, men ikke fotgjengere.

bicycle

Pedaldrevet kjøretøy med to hjul.

carWithTrailer

Personbil med tilhenger.

deliveryTruck

Lastebil av relativt liten størrelse som hovedsakelig anvendes for å levere
varer og materialer.

emergencyVehicle

Beredskapskjøretøy, herunder, men ikke begrenset til politibil, ambulanse og
brannbil.

employeeVehicle

Kjøretøy som anvendes av en ansatt i en organisasjon, i samsvar med
organisasjonens bestemmelser.

facilityVehicle

Kjøretøy beregnet på bruk i et stedfestet område på en privat eiendom eller en
eiendom med begrensninger.

farmVehicle

Kjøretøy som vanligvis forbindes med landbruksvirksomhet.

highOccupancyVehicle

Kjøretøy med et antall passasjerer som tilsvarer (eller overstiger) det fastsatte
minstekravet til antall passasjerer.

lightRail

Toglignende transportmiddel som er begrenset til et jernbanenett innenfor et
begrenset område.

mailVehicle

Kjøretøy som anvendes for å samle inn, transportere eller levere post.

militaryVehicle

Kjøretøy som er godkjent av en militær myndighet.

moped

To- eller trehjuls kjøretøy med forbrenningsmotor med mindre enn 50 cc og
en høyeste fart som ikke overstiger 45 km/t (28 mph).
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Verdi

Definisjon

motorcycle

To- eller trehjuls kjøretøy med forbrenningsmotor med mer enn 50 cc og en
høyeste fart som ikke overstiger 45 km/t (28 mph).

passengerCar

Lite kjøretøy beregnet på privat transport av personer.

pedestrian

Fotgjenger.

privateBus

Kjøretøy beregnet på transport av store grupper personer, i privat eie eller
leid.

publicBus

Kjøretøy beregnet på transport av store grupper personer, som vanligvis har
offentliggjorte ruter eller ruteplaner.

residentialVehicle

Et kjøretøy hvis eier er bosatt (eller gjest) i en bestemt gate eller bydel.

schoolBus

Kjøretøy som kjøres på vegne av en skole for å transportere elever.

snowChainEquippedVehicle

Kjøretøy som er utstyrt med snøkjettinger.

tanker

En lastebil med flere enn to aksler, som anvendes til bulktransport av væsker
eller gass.

taxi

Et kjøretøy som er godkjent som leiebil, og vanligvis utstyrt med en måler.

transportTruck

Lastebil til godstransport over lange avstander.

trolleyBus

Busslignende massetransportkjøretøy som er koplet til et strømnett for
strømforsyning.

vehicleForDisabledPerson

Et kjøretøy med et merke som viser at kjøretøyet anvendes av
funksjonshemmede personer.

vehicleWithExplosiveLoad

Kjøretøy som transporterer eksplosjonsfarlig last.

vehicleWithOtherDangerousLoad

Kjøretøy som transporterer farlig last, men ikke eksplosiv eller
vannforurensende last.

vehicleWithWaterPollutingLoad

Kjøretøy som transporterer vannforurensende last.

42. I nr. 7.7.3.10 tilføyes følgende tabell:
Tillatte verdier for kodelisten WeatherConditionValue
Verdi

Definisjon

fog

Farten gjelder ved tåke.

ice

Farten gjelder ved is.

rain

Farten gjelder ved regn.

smog

Farten gjelder ved en viss mengde smog.

snow

Farten gjelder ved snø.

43. I nr. 7.8.3.1 tilføyes følgende tabell:
Tillatte verdier for kodelisten FerryUseValue
Verdi

Definisjon

cars

Ferge til biler.

other

Ferge til andre typer transport enn transport av passasjerer, biler, lastebiler eller tog.

passengers

Ferge til passasjerer.

train

Ferge til tog.

trucks

Ferge til lastebiler.
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44. I nr. 7.8.3.2 tilføyes følgende tabell:
Tillatte verdier for kodelisten FormOfWaterwayNodeValue
Verdi

Definisjon

junctionFork

Infrastrukturelementer der én sjøtrafikkstrøm krysser en annen, eller punkter der
sjøtrafikkstrømmer skilles eller møtes.

lockComplex

Sluse eller gruppe av sluser som hever og senker båter mellom vannstrekninger på
forskjellige nivåer langs elver og kanaler.

movableBridge

Bro som kan heves eller dreies for å la fartøyer passere.

shipLift

En maskin for transport av båter mellom vannforekomster i to forskjellige høyder,
som anvendes som et alternativ til kanalslusene.

waterTerminal

Sted der gods omlastes.

turningBasin

Sted der en kanal eller en smal vannvei blir bredere slik at båter kan snu.

45. I nr. 8.4.2.1 tilføyes følgende tabell:
Tillatte verdier for kodelisten HydroNodeCategoryValue
Verdi

Definisjon

boundary

Knutepunkt som anvendes for å knytte sammen forskjellige nett.

flowConstriction

Et nettknutepunkt som i seg selv ikke er knyttet til nettets topologi, men som er
forbundet med et hydrografisk punkt av interesse eller en hydrografisk innretning,
eller et menneskeskapt objekt som påvirker nettflyten.

flowRegulation

Et nettknutepunkt som i seg selv ikke er knyttet til nettets topologi, men som er
forbundet med et hydrografisk punkt av interesse eller en hydrografisk innretning,
eller et menneskeskapt objekt som regulerer nettflyten.

junction

Knutepunkt der tre eller flere lenker møtes.

outlet

Sluttknutepunkt for en rekke innbyrdes forbundne lenker.

source

Startknutepunkt for en rekke innbyrdes forbundne lenker.

46. I nr. 8.5.4.1 tilføyes følgende tabell:
Tillatte verdier for kodelisten CrossingTypeValue
Verdi

Definisjon

aqueduct

Et rør eller en kunstig kanal beregnet på å transportere vann fra en avsidesliggende
kilde, vanligvis ved hjelp av tyngdekraft, med sikte på forsyning av ferskvann eller
til jordbruks‑ og/eller industriformål.

bridge

En struktur som knytter sammen to steder og gjør det mulig for en transportrute å
passere over en hindring i terrenget.

culvert

En lukket kanal som fører et vannløp under en vei.

siphon

Et rør som anvendes for å føre væske fra ett nivå til et lavere nivå, der forskjellen
i væsketrykket anvendes for å tvinge en søyle av væsken opp til et høyere nivå før
den faller ned til utløpet.

47. I nr. 8.5.4.2 tilføyes følgende tabell:
Tillatte verdier for kodelisten HydrologicalPersistenceValue
Verdi

Definisjon

dry

Fylles og/eller strømmer uregelmessig, vanligvis bare ved og/eller rett etter kraftig
nedbør.

ephemeral

Fylles og/eller strømmer ved og rett etter nedbør.
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Verdi

Definisjon

intermittent

Fylles og/eller strømmer en del av året.

perennial

Fylles og/eller strømmer kontinuerlig hele året.

48. I nr. 8.5.4.3 tilføyes følgende tabell:
Tillatte verdier for kodelisten InundationValue
Verdi

Definisjon

controlled

Et område som periodevis oversvømmes på grunn av regulering av vannstanden i
en dam.

natural

Et område som periodevis dekkes av flomvann, unntatt tidevann.

49. I nr. 8.5.4.4 tilføyes følgende tabell:
Tillatte verdier for kodelisten ShoreTypeValue
Verdi

Definisjon

boulders

Store steiner som er slipt av vann eller vær.

clay

Stiv, seig finkornet jord som består hovedsakelig av hydratisert aluminiumsilikat,
som når det tilsettes vann, blir mer plastisk og kan formes og tørkes.

gravel

Små steiner som er slipt av vann eller knust.

mud

Myk, våt jord, sand, støv, og/eller annet jordmateriale.

rock

Steiner av alle størrelser.

sand

Kornet materiale av små eroderte fragmenter av (hovedsakelig kiselholdige)
steiner, finere enn grus og grovere enn grov silt.

shingle

Små, løse runde vannslipte småsteiner, særlig i opphopninger ved kysten.

stone

Deler av stein eller mineral (unntatt metall) av en bestemt form og størrelse,
vanligvis kunstig formet og anvendt for et særlig formål.

50. I nr. 8.5.4.5 tilføyes følgende tabell:
Tillatte verdier for kodelisten WaterLevelValue
Verdi

Definisjon

equinoctialSpringLowWater

Nivået for springlavvann omkring jevndøgn.

higherHighWater

Det høyeste høyvannet (eller bare høyvann) for et angitt månedøgn på grunn av
virkningene av månens og solens deklinasjon (A1).

higherHighWaterLargeTide

Gjennomsnittet av det høyeste høyvannet for hvert år i en observasjonsperiode
på 19 år.

highestAstronomicalTide

Det høyeste tidevannsnivået som kan forutses å forekomme under gjennomsnittlige
meteorologiske forhold og under enhver kombinasjon av astronomiske forhold.

highestHighWater

Den høyeste vannstanden som er observert på et sted.

highWater

Det høyeste nivået vannoverflaten når på et sted i én tidevannssyklus.
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Verdi

Definisjon

highWaterSprings

Et skjønnsmessig fastsatt nivå som er det omtrentlige nivået for gjennomsnittlig
springhøyvann.

indianSpringHighWater

Et tidevannsnivå som er det omtrentlige nivået for gjennomsnittet av det høyeste
høyvannet ved springflo.

indianSpringLowWater

Et tidevannsnivå som er det omtrentlige nivået for gjennomsnittet av det laveste
lavvannet ved springfjære.

localDatum

Et skjønnsmessig nivå som fastsettes av en lokal havnemyndighet og anvendes
som referanse når denne myndigheten måler nivåer og tidevannshøyder.

lowerLowWater

Det laveste lavvannet (eller bare lavvann) for et angitt månedøgn på grunn av
virkningene av månens og solens deklinasjon (A1).

lowerLowWaterLargeTide

Gjennomsnittet av det laveste lavvannet for hvert år i en observasjonsperiode
på 19 år.

lowestAstronomicalTide

Det laveste tidevannsnivået som kan forutses å forekomme under gjennomsnittlige
meteorologiske forhold og under enhver kombinasjon av astronomiske forhold.

lowestLowWater

Et skjønnsmessig fastsatt nivå som tilsvarer eller er litt lavere enn det laveste
tidevannet som er observert på et sted.

lowestLowWaterSprings

Et skjønnsmessig fastsatt nivå som tilsvarer den laveste vannstanden som er
observert på et sted ved springfjære i en periode som er kortere enn 19 år.

lowWater

En beregning av omtrentlig middel lavvann, vedtatt som referansenivå for et
begrenset område, uavhengig av bedre senere fastsettelser.

lowWaterDatum

En beregning av omtrentlig middel lavvann som er vedtatt som standardreferanse
for et begrenset område.

lowWaterSprings

Et nivå som er det omtrentlige nivået for middel springlavvann.

meanHigherHighWater

Gjennomsnittshøyden for høyere høyvann på et sted i løpet av en periode på 19 år.

meanHigherHighWaterSprings Gjennomsnittshøyden for høyere høyvann ved springflo på et sted.
meanHigherLowWater

Gjennomsnittet av det høyeste lavvannet for hvert månedøgn, observert i løpet av
en nasjonal referanseperiode for tidevann (National Tidal Datum Epoch).

meanHighWater

Gjennomsnittshøyden for alt høyvann på et sted i løpet av en periode på 19 år.

meanHighWaterNeaps

Gjennomsnittshøyden for høyvann ved nippflo.

meanHighWaterSprings

Gjennomsnittshøyden for høyvann ved springflo.

meanLowerHighWater

Gjennomsnittet av det laveste høyvannet for hvert månedøgn, observert i løpet av
en nasjonal referanseperiode for tidevann (National Tidal Datum Epoch).

meanLowerLowWater

Gjennomsnittshøyden for de laveste lavvann på et sted i løpet av en periode
på 19 år.

meanLowerLowWaterSprings

Gjennomsnittshøyden for lavere lavvann ved springfjære på et sted.

meanLowWater

Gjennomsnittshøyden for alt lavvann på et sted i løpet av en periode på 19 år.

meanLowWaterNeaps

Gjennomsnittshøyden for lavvann ved nippflo.

meanLowWaterSprings

Gjennomsnittshøyden for lavvann ved springfjære.

meanSeaLevel

Havets gjennomsnittshøyde ved en tidevannsstasjon målt ut fra et fast, på forhånd
fastsatt referansenivå.

meanTideLevel

Det aritmetiske gjennomsnittet for middel høyvann og middel lavvann.

meanWaterLevel

Gjennomsnittet for alle vannstander per time i løpet av den tilgjengelige
registreringsperioden.

nearlyHighestHighWater

Et skjønnsmessig fastsatt nivå som er den omtrentlige høyeste vannstanden som
er observert på et sted, vanligvis det samme som springhøyvann.

nearlyLowestLowWater

Et skjønnsmessig fastsatt nivå som er den omtrentlige laveste vannstanden som
er observert på et sted, vanligvis det samme som gjennomsnittet av det laveste
lavvannet ved springi.
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Verdi

Definisjon

tropicHigherHighWater

Det høyeste høyvannet (eller bare høyvann) av tidevann som inntreffer to ganger
per måned når virkningen av månens største deklinasjon er sterkest.

tropicLowerLowWater

Det laveste lavvannet (eller bare lavvann) av tidevann som inntreffer to ganger
per måned når virkningen av månens største deklinasjon er sterkest.

51. I nr. 9.4.1 tilføyes følgende tabell:
Tillatte verdier for kodelisten DesignationSchemeValue
Verdi

Definisjon

emeraldNetwork

Det vernede området har en betegnelse i henhold til Emerald-nettverket.

IUCN

Det vernede området er klassifisert i henhold til Den internasjonale
naturvernunions (IUCN) klassifiseringssystem.

nationalMonumentsRecord

Det vernede området er klassifisert i henhold til klassifiseringssystemet
National Monuments Record.

natura2000

Det vernede området har en betegnelse i henhold til enten habitatdirektivet
(92/43/EØF) eller fugledirektivet (79/409/EØF).

ramsar

Det vernede området har en betegnelse i henhold til Ramsar-konvensjonen.

UNESCOManAndBiospherePro- Det vernede området har en betegnelse i henhold til UNESCOs program
gramme
Mennesket og biosfæren.
UNESCOWorldHeritage

Det vernede området har en betegnelse i henhold til UNESCOs
verdensarvkonvensjon.

52. I nr. 9.4.3 tilføyes følgende tabell:
Tillatte verdier for kodelisten IUCNDesignationValue
Verdi

Definisjon

habitatSpeciesManagementArea

Det vernede området er klassifisert som forvaltningsområde for habitater
og arter («habitat species management area») i henhold til IUCNs
klassifiseringssystem.

managedResourceProtectedArea

Det vernede området er klassifisert som vernet naturressursområde («managed
resource protected area») i henhold til IUCNs klassifiseringssystem.

nationalPark

Det vernede området er klassifisert som nasjonalpark («national park») i
henhold til IUCNs klassifiseringssystem.

naturalMonument

Det vernede området er klassifisert som naturminnesmerke («natural
monument») i henhold til IUCNs klassifiseringssystem.

ProtectedLandscapeOrSeascape

Det vernede området er klassifisert som vernet landskap eller havområde
(«protected landscape or seascape») i henhold til IUCNs klassifiseringssystem.

strictNatureReserve

Det vernede området er klassifisert som naturreservat med strengt vern («strict
nature reserve») i henhold til IUCNs klassifiseringssystem.

wildernessArea

Det vernede området er klassifisert som villmarksområde («wilderness area»)
i henhold til IUCNs klassifiseringssystem.
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53. I nr. 9.4.4 tilføyes følgende tabell:
Tillatte verdier for kodelisten NationalMonumentsRecordDesignationValue
Verdi

Definisjon

agricultureAndSubsistence

Det vernede området er klassifisert som landbruks- eller overlevelsesminnesmerke
(«agricultural or subsistence monument») i henhold til klassifiseringssystemet
National Monuments Record.

civil

Det vernede området er klassifisert som sivilt minnesmerke («civil monument»)
i henhold til klassifiseringssystemet National Monuments Record.

commemorative

Det vernede området er klassifisert som minnesmerke («commemorative
monument») i henhold til klassifiseringssystemet National Monuments Record.

commercial

Det vernede området er klassifisert som handelsminnesmerke («commercial
monument») i henhold til klassifiseringssystemet National Monuments Record.

communications

Det vernede området er klassifisert som kommunikasjonsminnesmerke
(«communications monument») i henhold til klassifiseringssystemet National
Monuments Record.

defence

Det vernede området er klassifisert som forsvarsminnesmerke («defence
monument») i henhold til klassifiseringssystemet National Monuments Record.

domestic

Det vernede området er klassifisert som innenlandsk minnesmerke («domestic
monument») i henhold til klassifiseringssystemet National Monuments Record.

education

Det vernede området er klassifisert som utdanningsminnesmerke («education
monument») i henhold til klassifiseringssystemet National Monuments Record.

gardensParksAndUrbanSpaces

Det vernede området er klassifisert som minnesmerke for hage‑, park‑
eller byområde («garden, park or urban space monument») i henhold til
klassifiseringssystemet National Monuments Record.

healthAndWelfare

Det vernede området er klassifisert som helse‑ og velferdsminnesmerke
(«health and welfare monument») i henhold til klassifiseringssystemet National
Monuments Record.

industrial

Det vernede området er klassifisert som industriminnesmerke («industrial
monument») i henhold til klassifiseringssystemet National Monuments Record.

maritime

Det vernede området er klassifisert som sjøfartsminnesmerke («maritime
monument») i henhold til klassifiseringssystemet National Monuments Record.

monument.

Det vernede området er klassifisert som minnesmerke av uspesifisert type
(«monument with some unclassified form») i henhold til klassifiseringssystemet
National Monuments Record.

recreational

Det vernede området er klassifisert som rekreasjonsminnesmerke («recreational
monument») i henhold til klassifiseringssystemet National Monuments Record.

religiousRitualAndFunerary

Det vernede området er klassifisert som religiøst eller rituelt minnesmerke
eller gravminnesmerke («religious, ritual or funerary monument») i henhold til
klassifiseringssystemet National Monuments Record.

settlement

Det vernede området er klassifisert som en bosetting («settlement») i henhold til
klassifiseringssystemet National Monuments Record.

transport

Det vernede området er klassifisert som transportminnesmerke («transport
monument») i henhold til klassifiseringssystemet National Monuments Record.

waterSupplyAndDrainage

Det vernede området er klassifisert som vannforsynings‑ og
dreneringsminnesmerke («water supply and drainage monument») i henhold til
klassifiseringssystemet National Monuments Record.
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54. I nr. 9.4.5 tilføyes følgende tabell:
Tillatte verdier for kodelisten Natura2000DesignationValue
Verdi

Definisjon

proposedSiteOfCommunityImportance

Det vernede området er foreslått som område av fellesskapsbetydning
(«Site of Community Importance» (SCI)) i henhold til Natura 2000.

proposedSpecialProtectionArea

Det vernede området er foreslått som særlig verneområde («Special
Protection Area» (SPA)) i henhold til Natura 2000.

siteOfCommunityImportance

Det vernede området er betegnet som et område av fellesskapsbetydning
(«Site of Community Importance» (SCI)) i henhold til Natura 2000.

specialAreaOfConservation

Det vernede området er betegnet som et særlig bevaringsområde
(«Special Area of Conservation» (SAC)) i henhold til Natura 2000.

specialProtectionArea

Det vernede området er betegnet som et særlig verneområde («Special
Protection Area» (SPA)) i henhold til Natura 2000.

55. I nr. 9.4.6 tilføyes følgende tabell:
Tillatte verdier for kodelisten RamsarDesignationValue
Verdi

ramsar

Definisjon

Det vernede området har en betegnelse i henhold til Ramsar-konvensjonen.

56. I nr. 9.4.7 tilføyes følgende tabell:
Tillatte verdier for kodelisten UNESCOManAndBiosphereProgrammeDesignationValue
Verdi

biosphereReserve

Definisjon

Det vernede området er betegnet som et biosfærereservat («Biosphere Reserve») i
henhold til programmet Mennesket og biosfæren.

57. I nr. 9.4.8 tilføyes følgende tabell:
Tillatte verdier for kodelisten UNESCOWorldHeritageDesignationValue
Verdi

Definisjon

cultural

Det vernede området er betegnet som en del av verdens kulturarv.

mixed

Det vernede området er betegnet som en blanding av verdens kultur‑ og naturarv.

natural

Det vernede området er betegnet som en del av verdens naturarv.
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RÅDSFORORDNING (EU) nr. 333/2011
av 31. mars 2011

om fastsettelse av kriterier for når visse typer skrapmetaller opphører å være avfall i henhold til
europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF(*)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

at de foreslåtte kriteriene for avfall som brukes som
innsatsmateriale for gjenvinningen, for behandlingsprosessene og -metodene samt for skrapmetall fra
gjenvinning, oppfyller disse målene ettersom de bør føre
til produksjon av jern-, stål- og aluminiumskrap som er
uten farlige egenskaper og tilstrekkelig fritt for ikkemetallholdige forbindelser.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv
2008/98/EF av 19. november 2008 om avfall og om oppheving
av visse direktiver(1), særlig artikkel 6 nr. 2,
4)

For å sikre at kriteriene blir oppfylt, bør det bestemmes at
det skal gis opplysninger om skrapmetall som har opphørt
å være avfall, og at det innføres et kvalitetsstyringssystem.

5)

Det kan vise seg nødvendig å gjennomgå kriteriene på nytt
dersom det på grunnlag av en overvåking av utviklingen
av markedet for jern-, stål- og aluminiumskrap, merkes
negative virkninger for resirkuleringsmarkedene for
jern-, stål- og aluminiumskrap, særlig med hensyn til
tilgjengelighet til og tilgang på slikt skrap.

6)

For å gi operatørene mulighet til å tilpasse seg til kriteriene
for når skrapmetall opphører å være avfall, bør det gis et
rimelig tidsrom før denne forordning får anvendelse.

7)

Komiteen nedsatt ved artikkel 39 nr. 1 i direktiv 98/2008/
EF har ikke avgitt noen uttalelse om tiltakene fastsatt i
denne forordning, og Kommisjonen har derfor framlagt
for Rådet et forslag knyttet til tiltakene, som også er
oversendt til Europaparlamentet.

8)

Europaparlamentet har ikke motsatt seg de foreslåtte
tiltakene —

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen,
etter framleggelse av de foreslåtte tiltakene for Europaparlamentet, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

En vurdering av en rekke avfallsstrømmer viser at
resirkuleringsmarkedene for skrapmetall vil dra nytte
av at det fastsettes særlige kriterier for når skrapmetall
utvunnet fra avfall opphører å være avfall. Nevnte kriterier
burde sikre et høyt nivå av miljøvern. De berører ikke
klassifiseringen av skrapmetall som avfall fra tredjestater.
Rapporter fra Europakommisjonens felles forskningssenter har vist at det finnes et marked for og en
etterspørsel etter jern-, stål- og aluminiumskrap til
bruk som innsatsmateriale i stålverker, støperier,
aluminiumsraffinerier og smelterier ved produksjon
av metaller. Jern-, stål- og aluminiumskrap bør
derfor være tilstrekkelig rent og oppfylle de relevante
skrapstandardene eller –spesifikasjonene som kreves av
den metallproduserende industrien.
Kriteriene som avgjør når jern-, stål- og aluminiumskrap
opphører å være avfall, bør sikre at jern-, stål- og
aluminiumskrap fra gjenvinning oppfyller de tekniske
kravene til den metallproduserende industrien,
etterkommer gjeldende regelverk og standarder for
produkter og ikke vil få noen generell negativ innvirkning
på miljøet eller menneskers helse. Rapporter fra
Europakommisjonens felles forskningssenter har vist

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 94 av 8.4.2011, s. 2, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 138/2012 av 13. juli 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 63 av 8.11.2012, s. 23.
(1) EUT L 312 av 22.11.2008, s. 3.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
Formål
Ved denne forordning fastsettes kriteriene for når jern-, stålog aluminiumskrap, herunder skrap av aluminiumslegeringer,
opphører å være avfall.
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Artikkel 2

Artikkel 4

Definisjoner

Kriterier for aluminiumskrap

I denne forordning får definisjonene fastsatt i direktiv 2008/98/
EF anvendelse.

Aluminiumskrap, herunder skrap av aluminiumslegeringer,
skal opphøre å være avfall når følgende vilkår er oppfylt ved
overføringen fra produsenten til en annen innehaver:

I tillegg menes med
a) «jern- og stålskrap» skrapmetall som består hovedsakelig
av jern og stål,

a) Det avfallet som brukes som innsatsmateriale ved
gjenvinning, oppfyller kriteriene fastsatt i vedlegg II
avsnitt 2.

b) «aluminiumskrap» skrapmetall som består hovedsakelig av
aluminium og aluminiumslegeringer,

b) Det avfallet som brukes som innsatsmateriale ved
gjenvinning, er blitt behandlet i samsvar med kriteriene
fastsatt i vedlegg II avsnitt 3.

c) «innehaver» den fysiske eller juridiske person som er i
besittelse av metallskrap,

c) Det aluminiumskrapet som stammer fra gjenvinningen,
oppfyller kriteriene fastsatt i vedlegg II avsnitt 1.

d) «produsent» den innehaveren som overfører skrapmetall til
en annen innehaver for første gang etter at skrapmetallet
har opphørt å være avfall,

d) Produsenten har oppfylt kravene fastsatt i artikkel 5 og 6.
Artikkel 5
Samsvarserklæring

e) «importør» en fysisk eller juridisk person etablert innenfor
Unionen og som innfører skrapmetall som har opphørt å
være avfall til Unionens tollområde,

1. Produsenten eller importøren skal for hver forsendelse
med skrapmetall utstede en samsvarserklæring i samsvar med
modellen vist i vedlegg III.

f) «kvalifisert personale» personale som er kvalifisert på
grunn av erfaring eller opplæring til å overvåke og vurdere
egenskaper ved metallskrap,

2. Produsenten eller importøren skal overdra samsvarserklæringen til neste innehaver av skrapmetallforsendelsen.
Produsenten eller importøren skal beholde en kopi av
samsvarserklæringen i minst ett år etter dens utstedelsesdato og
skal gjøre den tilgjengelig for vedkommende myndigheter på
anmodning.

g) «visuell kontroll» kontroll av alle deler av en forsendelse
med skrapmetall ved hjelp av menneskelige sanser og ikkespesialisert utstyr,
h) «forsendelse» et parti med skrapmetall som er beregnet på
levering fra en produsent til en annen innehaver, og som
kan oppbevares i en eller flere transportenheter, f.eks.
beholdere.
Artikkel 3
Kriterier for jern- og stålskrap
Jern- og stålskrap skal opphøre å være avfall når alle følgende
vilkår er oppfylt ved overføringen fra produsenten til en annen
innehaver:
a) Det avfallet som brukes som innsatsmateriale ved
gjenvinning, oppfyller kriteriene fastsatt i vedlegg I
avsnitt 2.
b) Det avfallet som brukes som innsatsmateriale ved
gjenvinning, oppfyller kriteriene fastsatt i vedlegg I
avsnitt 3.

3.

Samsvarserklæringen kan være elektronisk.
Artikkel 6
Kvalitetsstyring

1. Produsenten skal innføre et kvalitetsstyringssystem som
oppfyller kriteriene nevnt i henholdsvis artikkel 3 og 4.
2. Kvalitetsstyringssystemet skal omfatte et sett av
dokumenterte framgangsmåter med hensyn til hvert av
følgende aspekter:
a) Mottakskontroll av avfall som brukes som innsatsmateriale
for gjenvinning i henhold til vedlegg I og II avsnitt 2.
b) Overvåking av behandlingsprosesser og -metoder beskrevet
i vedlegg I og II avsnitt 3.3.
c) Overvåking av kvaliteten på skrapmetallet som stammer
fra gjenvinningen i henhold til vedlegg I og II avsnitt 1
(herunder prøvetaking og analyse).

c) Det jern- og stålskrapet som stammer fra gjenvinningen,
oppfyller kriteriene fastsatt i vedlegg I avsnitt 1.

d) Effektiviteten til strålingsovervåkingen i henhold til avsnitt
1.5 i henholdsvis vedlegg I og II.

d) Produsenten har oppfylt kravene fastsatt i artikkel 5 og 6.

e) Kommentarer fra kunder om skrapmetallets kvalitet.
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f) Oppbevaring av resultatene av overvåkingen i bokstav
a)−d).

Nr. 64/429

i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 av
25. november 2009 om frivillig deltaking for organisasjonar i ei
fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS)
(3) skal kontrollere at kvalitetsstyringssystemet oppfyller
kravene i denne artikkel. Kontrollen bør utføres hvert tredje år.

g) Ny vurdering og forbedring av kvalitetsstyringssystemet.
h) Opplæring av personalet.
3. Kvalitetsstyringssystemet skal også foreskrive de særlige
overvåkingskravene som er fastsatt i vedlegg I og II for hvert
av kriteriene.

6. Importøren skal kreve at leverandørene innfører et
kvalitetsstyringssystem som oppfyller kravene i nr. 1, 2 og 3
i denne artikkel, og som er blitt kontrollert av en uavhengig
ekstern kontrollør.

4. Dersom noen av behandlingene nevnt i vedlegg I
avsnitt 3.3 eller vedlegg II avsnitt 3.3 utføres av en tidligere
innehaver, skal produsenten påse at leverandøren innfører et
kvalitetsstyringssystem som oppfyller kravene i denne artikkel.

7. Produsenten skal gi vedkommende myndigheter tilgang
til kvalitetsstyringssystemet på anmodning.
Artikkel 7

5. Et
samsvarsvurderingsorgan,
som
definert
i
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008 av
9. juli 2008 om fastsettelse av kravene til akkreditering og
markedstilsyn for markedsføring av produkter (2), som er
akkreditert i samsvar med nevnte forordning eller enhver annen
akkreditert miljøkontrollør definert i artikkel 2 nr. 20 bokstav b)

Ikrafttredelse
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.
Den får anvendelse fra 9. oktober 2011.

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

Utferdiget i Brussel, 31. mars 2011.

For Rådet
VÖLNER P.
Formann

______

( 2)

EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30.

(3)

EUT L 342 av 22.12.2009, s. 1.

Kvalitet på skrap som stammer fra gjenvinningen

Hver forsendelse av skrap skal ledsages av et sertifikat utstedt i samsvar med nasjonale eller internasjonale
regler om overvåking av og reaksjonsprosedyrer for radioaktivt skrapmetall. Sertifikatet kan inntas i annen
dokumentasjon som ledsager forsendelsen.

Kvalifisert personale skal overvåke radioaktiviteten til hver forsendelse.

1.5. Radioaktivitet: Det finnes ingen krav til reaksjonstiltak i henhold til nasjonale eller internasjonale
regler for overvåking og reaksjonsprosedyrer når det gjelder radioaktivt skrapmetall.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Dette kravet berører ikke anvendelsen av de grunnleggende standardene for arbeidstakernes og
befolkningens helsevern vedtatt i rettsakter som hører inn under kapittel III i Euratom-traktaten, særlig
direktiv 96/29/Euratom (1).

Kvalifisert personale skal utføre en visuell kontroll av hver forsendelse og være særlig oppmerksomme på
de delene der det kan dryppe olje.

som

1.4. Skrapet skal være fritt for synlig olje, oljeemulsjoner, smøremidler eller fett, unntatt ubetydelige
mengder som ikke drypper.

dokumenteres

Kvalifisert personale skal utføre en visuell kontroll for å undersøke forekomsten av oksider.

bør

1.3. Skrapet skal ikke inneholde for mye jernoksid i noen form, unntatt de normale mengdene som stammer
fra utendørs oppbevaring av behandlet skrap under normale atmosfæriske forhold.

Framgangsmåten for fastsettelse av overvåkingshyppighet
kvalitetsstyringssystemet og bør være tilgjengelig for revisjon.

i

3) Selve overvåkingsmetodens nøyaktighet.

4) rester fra smelting av stål samt oppvarming, overflatebehandling (herunder lasking), sliping,
saging, sveising og skjærebrenning, som slagg, glødeskall, luftfilterstøv, slipestøv, slam.

ledd

2) Den iboende risikoen for variasjoner i kvaliteten på avfall som brukes som innsatsmateriale ved
gjenvinning og eventuell etterfølgende behandling.

3) større stykker (mursteinsstørrelse) som ikke leder elektrisitet, som dekk, sementfylte rør, tre eller
betong,

4) Resultatenes nærhet til grenseverdien for det fremmede materialet, som er høyst 2 vektprosent.

1) Det forventede variasjonsmønsteret (for eksempel som vist ved historiske resultater).

Passende overvåkingshyppighet skal fastsettes ved at det tas hensyn til følgende faktorer:

Med passende mellomrom (minst hver sjette måned) skal representative prøver av fremmede materialer
analyseres ved veiing etter at partikler og gjenstander av jern og stål er frasortert magnetisk eller manuelt
(avhengig av hva som passer) under nøye visuell kontroll.

Kvalifisert personale skal utføre en visuell kontroll av hver forsendelse.

Kvalifisert personale skal klassifisere hver forsendelse.

Krav til egenkontroll

2) brennbare ikke-metallholdige materialer som gummi, plast, stoff, tre og andre kjemiske eller
organiske stoffer,

1) ikke-jernholdige metaller (unntatt legeringsmaterialer i ferrometallsubstrater) og ikkemetallholdige materialer som jord, støv, isolasjon og glass,

Fremmede materialer er:

1.2. Den samlede mengden av fremmede materialer skal være ≤ 2 vektprosent.

støperier.

1.1. Skrapet skal klassifiseres i samsvar med en kundespesifikasjon, en industrispesifikasjon eller en
standard for direkte bruk i produksjonen av metallmaterialer eller - gjenstander i stålverker eller

1.

Kriterier

Kriterier for jern- og stålskrap

VEDLEGG I

Nr. 64/430
17.11.2016

Avfall som benyttes som innsatsmateriale ved gjenvinning

Behandlingsprosesser og -metoder

Mottakskontroll av alt mottatt avfall (ved visuell kontroll) og av medfølgende dokumentasjon skal utføres av
kvalifisert personale som har fått opplæring i å gjenkjenne avfall som ikke oppfyller kriteriene i dette avsnitt.

Kvalifisert personale skal utføre en visuell kontroll av hver forsendelse.
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b) Klorfluorkarboner i kassert utstyr skal være oppsamlet i en prosess som er godkjent av
vedkommende myndigheter.

a) Innsatsmaterialer som stammer fra avfall av elektrisk eller elektronisk utstyr eller fra
kasserte kjøretøyer, skal ha gjennomgått all behandling som kreves i henhold til artikkel 6 i
europaparlaments- eller rådsdirektiv 2002/96/EF (4) og artikkel 6 i europaparlaments- eller
rådsdirektiv 2000/53/EC (5).

3.3. For avfall som inneholder farlige komponenter, får følgende særlige krav anvendelse:

3.2. All mekanisk behandling (som skjæring, klipping, knusing eller granulering, sortering, separering,
rengjøring, miljøsanering, tømming) som kreves for å forberede skrapmetallet for direkte sluttbruk i
stålverk og støperier, skal være fullført.

3.1. Jern- og stålskrapet skal være sortert ved kilden eller innsamlingen og ha vært holdt atskilt, eller så
skal avfall som benyttes som innsatsmateriale, være behandlet slik at jern- og stålskrapet skilles fra
ikke-metalliske og ikke-jernholdige komponenter.

3.

b) fat og beholdere, bortsett fra utstyr fra kasserte kjøretøyer, som inneholder eller har inneholdt olje
eller maling.

a) fil- og dreiespon som inneholder væsker som olje eller oljeemulsjoner, og

2.3. Følgende avfall skal ikke benyttes som innsatsmateriale:

2.2. Farlig avfall skal ikke benyttes som innsatsmateriale med mindre det kan dokumenteres at
framgangsmåtene og metodene angitt i avsnitt 3 i dette vedlegg er benyttet til å fjerne alle farlige
egenskaper.

2.1. Bare avfall som inneholder jern eller stål som kan gjenvinnes, kan benyttes som innsatsmateriale.

2.

1.7. Skrapet skal ikke inneholde noen trykksatte, stengte eller utilstrekkelig åpne beholdere som kan
forårsake en eksplosjon i en smelteovn.

Framgangsmåten for gjenkjenning av farlige materialer skal dokumenteres i kvalitetsstyringssystemet.

Personalet skal ha fått opplæring om mulige farlige egenskaper som kan være knyttet til jern- og stålskrap
og om komponenter eller egenskaper hos materialet som gjør det mulig å gjenkjenne de farlige egenskapene.

prøvetaking og prøving, dersom det er hensiktsmessig.

Kvalifisert personale skal utføre en visuell kontroll av hver forsendelse. Dersom det ved visuell kontroll
vekkes mistanke om mulige farlige egenskaper, skal det treffes ytterligere egnede overvåkingstiltak, f.eks.

1.6. Skrapet skal ikke vise noen av de farlige egenskapene som er oppført i vedlegg III til direktiv 2008/98/
EF. Skrapet skal oppfylle konsentrasjonsgrensene fastsatt i vedtak 2000/532/EF (2) og skal ikke
overskride konsentrasjonsgrensene fastsatt i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 850/2004 (3).

Egenskaper hos enkeltstående deler i jern- og stållegeringer er ikke relevant for dette kravet.

Krav til egenkontroll

Kriterier

17.11.2016
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(3)
(4)
(5)

(1)
(2)

Krav til egenkontroll

Rådsdirektiv 96/29/Euratom av 13. mai 1996 om fastsettelse av grunnleggende sikkerhetsstandarder for vern av helsen til arbeidstakere og allmennheten mot fare forårsaket av ioniserende stråling (EFT L 159 av 29.6.1996, s. 1).
Kommisjonsvedtak 2000/532/EF av 3. mai 2000 om erstatning av kommisjonsvedtak 94/3/EF om utarbeiding av en liste over avfall i henhold til artikkel 1 bokstav a) i rådsdirektiv 75/442/EØF om avfall og rådsvedtak 94/904/EF om utarbeiding
av en liste over farlig avfall i henhold til artikkel 1 nr. 4 i rådsdirektiv 91/689/EØF om farlig avfall (EFT L 226 av 6.9.2000, s. 3).
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 av 29. april 2004 om persistente organiske forurensende stoffer (EUT L 158 av 30.4.2004, s. 7).
EUT L 37 av 13.2.2003, s. 24.
EFT L 269 av 21.10.2000, s. 34.

e) Farlige stoffer i avfall som ikke er nevnt i bokstav a), skal effektivt være fjernet i en prosess som
er godkjent av vedkommende myndighet.

d) Fat og beholdere skal være tømt og rengjort.

c) Kabler skal være avisolert eller delt i småstykker. Dersom en kabel inneholder organiske belegg
(plast), skal de organiske beleggene være fjernet i samsvar med den beste tilgjengelige teknikken.

Kriterier

Nr. 64/432
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Kvalifisert personale skal klassifisere hver forsendelse.

Produsenten av aluminiumskrapet skal kontrollere at det er samsvar med kravene ved å overvåke mengden
av fremmede materialer eller ved å fastsette metallutbyttet.
Kvalifisert personale skal utføre en visuell kontroll av hver forsendelse.
Ved passende mellomrom (minst hver sjette måned) skal representative prøver av hver klasse av
aluminiumskrapet analyseres for å måle den samlede mengden av fremmede materialer eller metallutbytte.
De representative prøvene skal tas i samsvar med framgangsmåtene for prøvetaking beskrevet i standarden
EN 13920 (1).
Den samlede mengden av fremmede materialer skal måles på grunnlag av vekt etter at aluminiumspartikler
og –gjenstander er atskilt fra partikler og gjenstander av fremmede materialer ved manuell sortering eller
andre separeringsmetoder (f.eks. med magnet eller på grunnlag av tetthet).
Metallutbyttet skal måles etter følgende framgangsmåte:
1) Fastsettelse av massen (m1) etter fjerning og fastsettelse av fuktighet (i samsvar med nr. 7.1 i standarden
EN 13920-1:2002).
2) Fjerning og fastsettelse av fritt jern (i samsvar med nr. 7.2 i standarden EN 13920-1:2002).
3) Fastsettelse av metallets masse etter smelting og størkning (m2) etter framgangsmåten for fastsettelse av
metallutbytte i samsvar med nr. 7.3 i standarden EN 13920-1:2002.
4) Beregning av metallutbyttet m [%] = (m2/m1) × 100.
Passende overvåkingshyppighet skal fastsettes ved at det tas hensyn til følgende faktorer:
1) Det forventede variasjonsmønsteret (for eksempel som vist ved historiske resultater).
2) Den iboende risikoen for variasjoner i kvaliteten på avfall som brukes som innsatsmateriale ved
gjenvinning og i behandlingsprosessen.
3) Selve overvåkingsmetodens nøyaktighet.
4) Resultatenes nærhet til grenseverdiene for den samlede mengden av fremmede materialer eller
metallutbyttet.

Kvalifisert personale skal utføre en visuell kontroll av hver forsendelse.

1.2. Den samlede mengden av fremmede materialer skal høyst være 5 vektprosent, eller så skal
metallutbyttet være minst 90 %.
Fremmede materialer er:
1) andre metaller enn aluminium og aluminiumslegeringer,
2) ikke-metalliske materialer som jord, støv, isolasjonsmaterialer og glass,
3) brennbare ikke-metallholdige materialer som gummi, plast, stoff, tre og andre kjemiske eller
organiske stoffer,
4) større deler (mursteinsstørrelse) som ikke leder elektrisitet, som dekk, sementfylte rør, tre eller
betong, eller
5) rester fra smelting av aluminium og aluminiumslegeringer, oppvarming, overflatebehandling
(herunder lasking), sliping, saging, sveising og skjærebrenning, som slagg, dross, avrakingsslagg,
luftfilterstøv, slipestøv, slam.

1.3. Skrapmetall skal ikke inneholde polyvinylklorid (PVC) i form av overtrekk, maling, plast.

Skrapets kvalitet

Krav til egenkontroll

1.1. Skrapet skal klassifiseres i samsvar med en kundespesifikasjon, en industrispesifikasjon eller en
standard for direkte bruk i produksjonen av metallmaterialer eller -gjenstander ved raffinering eller
omsmelting.

1.

Kriterier

Kriterier for aluminiumskrap
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Kvalifisert personale skal utføre en visuell kontroll av hver forsendelse og være særlig oppmerksomme på
de delene der det kan dryppe olje.
Kvalifisert personale skal overvåke radioaktiviteten til hver forsendelse. Hver forsendelse av skrap skal
ledsages av et sertifikat utstedt i samsvar med nasjonale eller internasjonale regler om overvåking av og
reaksjonsprosedyrer for radioaktivt skrapmetall. Sertifikatet kan inntas i annen dokumentasjon som ledsager
forsendelsen.

1.4. Skrapet skal være fritt for synlig olje, oljeemulsjoner, smøremidler eller fett, unntatt ubetydelige
mengder som ikke drypper.

1.5. Radioaktivitet: Det finnes ingen krav til reaksjonstiltak i henhold til nasjonale eller internasjonale
regler for overvåking og reaksjonsprosedyrer når det gjelder radioaktivt skrapmetall.

Avfall som benyttes som innsatsmateriale ved gjenvinning

Behandlingsprosesser og -metoder

Mottakskontroll av alt mottatt avfall (ved visuell kontroll) og av medfølgende dokumentasjon skal utføres av
kvalifisert personale som har fått opplæring i å gjenkjenne avfall som ikke oppfyller kriteriene i dette avsnitt.

Kvalifisert personale skal utføre en visuell kontroll av hver forsendelse.
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3.1. Aluminiumskrapet skal være sortert ved kilden eller innsamlingen og ha vært holdt atskilt, eller så skal
avfall som benyttes som innsatsmateriale, være behandlet slik at aluminiumskrapet skilles fra ikkemetalliske komponenter og komponenter som ikke inneholder aluminium.

3.

b) fat og beholdere, bortsett fra utstyr fra kasserte kjøretøyer, som inneholder eller har inneholdt olje
eller maling.

a) fil- og dreiespon som inneholder væsker som olje eller oljeemulsjoner, og

2.3. Følgende avfall skal ikke benyttes som innsatsmateriale:

2.2. Farlig avfall skal ikke benyttes som innsatsmateriale med mindre det kan dokumenteres at
framgangsmåtene og metodene angitt i avsnitt 3 i dette vedlegg er benyttet til å fjerne alle farlige
egenskaper.

2.1. Bare avfall som inneholder aluminium eller aluminiumslegeringer, kan benyttes som innsatsmateriale.

2.

1.7. Skrapet skal ikke inneholde noen trykksatte, stengte eller utilstrekkelig åpne beholdere som kan
forårsake en eksplosjon i en smelteovn.

Framgangsmåten for gjenkjenning av farlige materialer skal dokumenteres i kvalitetsstyringssystemet.

Personalet skal ha fått opplæring om mulige farlige egenskaper som kan være knyttet til aluminiumskrap og
om komponenter eller egenskaper hos materialet som gjør det mulig å gjenkjenne de farlige egenskapene.

Egenskaper hos enkeltstående deler som inngår i aluminiumslegeringer, er ikke relevante for dette

kravet.

Kvalifisert personale skal utføre en visuell kontroll av hver forsendelse. Dersom det ved visuell kontroll
vekkes mistanke om mulige farlige egenskaper, skal det treffes ytterligere egnede overvåkingstiltak, f.eks
prøvetaking og prøving, dersom det er hensiktsmessig.

1.6. Skrapet skal ikke vise noen av de farlige egenskapene som er oppført i vedlegg III til direktiv 2008/98/
EF. Skrapet skal oppfylle konsentrasjonsgrensene fastsatt i kommisjonsvedtak 2000/532/EF (3) og
skal ikke overskride konsentrasjonsgrensene fastsatt i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 850/2004 (4).

Dette kravet berører ikke anvendelsen av de grunnleggende standardene for arbeidstakernes og
befolkningens helsevern vedtatt i rettsakter som hører inn under kapittel III i Euratom-traktaten, særlig
direktiv 96/29/Euratom (2).

Krav til egenkontroll

Kriterier

Nr. 64/434
17.11.2016

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

EN 13920-1:2002; EN 13920-1:2002 Aluminium- og aluminiumslegeringer – Skrap – Del 1: Alminnelige krav, prøvetaking og prøvinger. CEN 2002.
EFT L 159 av 29.6.1996, s. 1.
EFT L 226 av 6.9.2000, s. 3.
EUT L 229 av 30.4.2004, s. 1.
EUT L 37 av 13.2.2003, s. 24.
EFT L 269 av 21.10.2000, s. 34.

3.2. All mekanisk behandling (som skjæring, klipping, knusing eller granulering, sortering, separering,
rengjøring, miljøsanering, tømming) som kreves for å forberede skrapmetallet for direkte sluttbruk,
skal være fullført.
3.3. For avfall som inneholder farlige deler, får følgende særlige krav anvendelse:
a) Innsatsmaterialer som stammer fra avfall fra elektrisk eller elektronisk utstyr eller fra
kasserte kjøretøyer, skal ha gjennomgått all behandling som kreves i henhold til artikkel 6
i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/96/EF (5) og artikkel 6 i europaparlaments- og
rådsdirektiv 2000/53/EF (6).
b) Klorfluorkarboner i kassert utstyr skal ha blitt oppsamlet i en prosess godkjent av vedkommende
myndigheter.
c) Kabler skal være avisolert eller delt i småstykker. Dersom en kabel inneholder organiske belegg
(plast), skal de organiske beleggene være fjernet i samsvar med den beste tilgjengelige teknikken.
d) Fat og beholdere skal være tømt og rengjort,
e) Farlige stoffer i avfall som ikke er nevnt i bokstav a), skal effektivt være fjernet i en prosess som
er godkjent av vedkommende myndighet.

Kriterier

Krav til egenkontroll
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Det er utstedt et prøvesertifikat for radioaktivitet i samsvar med nasjonale og internasjonale regler for overvåking og reaksjonsprosedyrer når det gjelder radioaktivt skrapmetall:

Skrapmetallprodusenten anvender et kvalitetsstyringssystem som oppfyller kravene i artikkel 6 i forordning (EU) nr. 333/2011 (1), som er blitt kontrollert av en akkreditert kontrollør eller av en uavhengig
kontrollør dersom skrapmetallet har opphørt å være avfall når det importeres til Unionens tollområde:

Forsendelsen av skrapmetall oppfyller kriteriene nevnt i bokstav a)−c) i artikkel 3 og 4 i forordning (EU) nr. 333/2011 (1):

Erklæring fra produsenten/importøren av skrapmetall: Jeg bekrefter herved at opplysningene ovenfor er fullstendige og korrekte.
Navn:
Dato:
Underskrift:

5.

6.

7.

8.

Rådsforordning (EU) nr. 333/2011 av 31. mars 2011 om fastsettelse av kriterier for når visse typer skrapmetaller opphører å være avfall i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF (EUT L 94 av 8.4.2011, s. 2).

Forsendelsens vekt i tonn:

4.

(1)

Skrapmetallforsendelsen er i samsvar med spesifikasjonen eller standarden nevnt i nr. 2:

b) Der det er relevant, de viktigste tekniske delene av kundespesifikasjonen, f.eks. sammensetning, størrelse, type og egenskaper:

a) Navn på eller kode for skrapmetallkategorien, i samsvar med en industrispesifikasjon eller standard:

E-post:

Produsent/importør av skrapmetall:
Navn:
Adresse:
Kontaktperson:
Telefon:
Faks:

3.

2.

1.

Erklæring om samsvar med kriteriene for når avfall opphører å være avfall som omhandlet i artikkel 5 nr. 1
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 911/2010

Nr. 64/437

2016/EØS/64/26

av 22. september 2010
om det europeiske jordovervåkingsprogrammet (GMES) og dets første driftsfase (2011‑2013)(*)

EUROPAPARLAMENTET OG
EUROPEISKE UNION HAR —

RÅDET

FOR

DEN

«Rområdet»), anerkjente Rådet romvirksomhetens
nåværende og framtidige bidrag til Lisboa‑strategien
for vekst og sysselsetting gjennom å stille teknologi og
tjenester til rådighet for det framvoksende europeiske
kunnskapssamfunnet og bidra til utjevning i Europa,
og understreket at rommet utgjør en viktig del av den
europeiske strategi for en bærekraftig utvikling.

under henvisning til traktaten om den europeiske unions
virkemåte, særlig artikkel 189,

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen,

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

3)

I resolusjonen «Videreutvikling av den europeiske
rompolitikk»(5) av 26. september 2008, som ble
vedtatt på det femte felles samtidige møtet i Rområdet,
understreket Rådet at det er behov for å utvikle
egnede EU-virkemidler og finansieringsordninger,
idet det tas hensyn til romsektorens særtrekk, behovet
for å styrke dens overordnede konkurranseevne og
industriens konkurranseevne og behovet for en balansert
næringsstruktur, og for å gi mulighet for passende
langsiktige EU-investeringer i romforskningsvirksomhet
og for drift av bæredyktige anvendelser til nytte for
Unionen og dens borgere, særlig ved å undersøke alle
følger av politikk knyttet til rommet innenfor rammen av
neste finansielle overslag.

4)

I sin resolusjon av 20. november 2008 om den europeiske
rompolitikk: «Europa og rommet»(6) understreket
Europaparlamentet at det er nødvendig å finne egnede
EU-virkemidler og finansieringsordninger for den
europeiske rompolitikk, som tillegg til bevilgningene fra
Det europeiske fellesskaps sjuende rammeprogram for
forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjon (20072013) (heretter kalt «Det sjuende rammeprogram»), slik
at de ulike markedsdeltakerne kan planlegge sine tiltak
på mellomlang og lang sikt, og at det i neste finansielle
ramme bør tas hensyn til egnede EU-virkemidler og
finansieringsordninger som gir mulighet for å foreta
langsiktige EU-investeringer i romforskningsvirksomhet
og for drift av bæredyktige rombaserte anvendelser til
nytte for Unionen og dens borgere.

etter samråd med Regionkomiteen,

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1)

2)

På sitt møte 15. og 16. juni 2001 i Gøteborg vedtok
Det europeiske råd en strategi for bærekraftig utvikling
for at den økonomiske politikken, sosialpolitikken og
miljøpolitikken skal forsterke hverandre og innførte en
miljødimensjon i Lisboa‑prosessen.

I sin resolusjon av 21. mai 2007 om den europeiske
rompolitikk(3), som ble vedtatt på det fjerde felles og
samtidige møtet mellom Rådet for Den europeiske
union og Rådet for Den europeiske romorganisasjon
på ministerplan, opprettet i henhold til artikkel 8 nr. 1
i rammeavtalen mellom Det europeiske fellesskap
og Den europeiske romorganisasjon(4) (heretter kalt

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 276 av 20.10.2010, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 139/2012 av 13. juli 2012 om
endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder
utenfor de fire friheter, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 63 av 8.11.2012, s. 24.
(1) Uttalelse avgitt 20. januar 2010 (ennå ikke offentliggjort i EUT).
(2) Europaparlamentets holdning av 16. juni 2010 (ennå ikke offentliggjort i
EUT) og rådsbeslutning av 13. september 2010.
(3) EUT C 136 av 20.6.2007, s. 1.
(4) EUT L 261 av 6.8.2004, s. 64.

(5)
(6)

EUT C 268 av 23.10.2008, s. 1.
EUT C 16 E av 22.1.2010, s. 57.
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5)
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Global overvåking av miljø og sikkerhet (GMES) er
et jordovervåkingsinitiativ som ledes av Unionen og
gjennomføres i partnerskap med medlemsstatene og Den
europeiske romorganisasjon (ESA). Hovedmålet er under
EU-kontroll å tilby informasjonstjenester som gir tilgang
til nøyaktige miljø- og sikkerhetsdata og -opplysninger
og er tilpasset brukernes behov. Slik bør GMES kunne
fremme en bedre utnytting av industriens potensial når
det gjelder nyskaping, forskning og teknologisk utvikling
innenfor jordobservasjon. GMES bør blant annet være
et viktig redskap til støtte for biologisk mangfold,
forvaltning av økosystemer og begrensning av og
tilpasning til klimaendringer.

6)

For å nå målet med GMES på en bærekraftig måte er det
nødvendig å samordne de forskjellige GMES-partnernes
virksomhet og å utvikle, opprette og drive en tjenesteog observasjonskapasitet som dekker brukernes behov,
uten at det berører relevante nasjonale og europeiske
begrensninger knyttet til sikkerhet.

7)

I den forbindelse bør en komité bistå Kommisjonen
med å samordne bidragene til GMES fra Unionen,
medlemsstatene og mellomstatlige organer, sikre at
eksisterende kapasitet utnyttes på best mulig måte og
identifisere mangler som må håndteres på unionsplan.
Komiteen bør også bistå Kommisjonen med å overvåke
den ensartede gjennomføringen av GMES. Den bør
overvåke den politiske utviklingen og gjøre det mulig å
utveksle god praksis innenfor GMES.

8)

Kommisjonen bør med bistand fra komiteen ha ansvaret
for gjennomføringen av GMES’ sikkerhetspolitikk. For
dette formål bør det opprettes en særskilt enhet innenfor
komiteen («Sikkerhetsorganet»).

9)

GMES bør være brukerstyrt, noe som krever at brukerne
deltar fortløpende og på en effektiv måte, særlig når
kravene til tjenesten skal fastsettes og godkjennes.
For å øke verdien av GMES for brukerne bør de aktivt
oppfordres til å medvirke gjennom regelmessige samråd
med sluttbrukere i den offentlige og private sektor. Det
bør også opprettes et særskilt organ («brukerforumet»)
for å gjøre det lettere å fastslå brukernes krav, kontrollere
at tjenestene er forenlige og samordne GMES med dets
brukere i den offentlige sektor.

10) For å utforme en ramme som sikrer full og åpen tilgang
til informasjon framstilt gjennom GMES-tjenestene og
data innsamlet gjennom GMES-infrastrukturen, samtidig
som det nødvendige vern av denne informasjonen og
disse dataene ivaretas, bør Kommisjonen gis myndighet
til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 290
i traktaten om Den europeiske unions virkemåte
(TEUV) når det gjelder registrerings- og lisensvilkår for
GMES‑brukere og når det gjelder kriterier for begrensning
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av tilgangen til GMES‑data og ‑informasjon, samtidig
som det tas hensyn til data- og informasjonspolitikken
til leverandørene av nødvendige data til GMES, og
uten at det berører nasjonale regler og framgangsmåter
for rominfrastruktur og infrastruktur på stedet under
nasjonal kontroll. Det er særlig viktig at Kommisjonen
gjennomfører egnede samråd i forbindelse med det
forberedende arbeidet, herunder på ekspertnivå.

11) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføring av denne
forordning og de delegerte rettsaktene som vedtas på
grunnlag av denne forordning, bør Kommisjonen gis
gjennomføringsmyndighet til, på grunnlag av de vilkår og
kriterier som er fastsatt i de delegerte rettsaktene, å vedta
særlige tiltak for å begrense tilgangen til informasjon
framstilt gjennom GMES‑tjenestene og data innsamlet
gjennom GMES‑infrastrukturen, herunder enkelttiltak
der det bør tas hensyn til denne informasjonens og
disse dataenes følsomhet. Kommisjonen bør også gis
gjennomføringsmyndighet til å samordne frivillige
bidrag fra medlemsstatene og mulige synergivirkninger
med relevante initiativer som tas på nasjonalt plan,
av Unionen eller internasjonalt, fastsette den høyeste
samfinansieringsandel for bidrag, treffe tiltak med
tekniske krav for å sikre kontrollen med og integriteten til
systemet innenfor romkomponentprogrammet i GMES og
kontrollere tilgangen til og håndteringen av teknologi som
skal ivareta sikkerheten til romkomponentprogrammet i
GMES, samt vedta GMES’ årlige arbeidsprogram.

I henhold til artikkel 291 i TEUV skal allmenne regler og
prinsipper for medlemsstatenes kontroll av Kommisjonens
utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet fastsettes på
forhånd ved en forordning vedtatt etter den ordinære
regelverksprosessen. I påvente av at den nye forordningen
vedtas, får rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999
om fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den
gjennomføringsmyndighet som er tillagt Kommisjonen(7)
fortsatt anvendelse, med unntak av framgangsmåten med
forskriftskomité med kontroll, som ikke får anvendelse.

12) Ettersom GMES bygger på partnerskap mellom Unionen,
ESA og medlemsstatene, bør Kommisjonen bestrebe seg
på å fortsette den dialogen som nylig ble innledet med ESA
og de medlemsstatene som eier relevant rominfrastruktur.

13) GMES‑tjenester er nødvendige for å fremme kontinuerlig
bruk av informasjonskildene i den private sektor, noe som
vil gjøre det lettere for tjenestetilbyderne, mange av dem
små og mellomstore bedrifter (SME), å oppnå nyskaping
og dermed skape merverdi.
(7)

EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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14) GMES omfatter både utviklingsvirksomhet og praktisk
drift. Når det gjelder driften, støttet Rområdet i sin tredje
samling retningslinjer som ble vedtatt på Rområdets
møte 28. november 2005, en trinnvis gjennomføring av
GMES på grunnlag av klare prioriteringer, som begynner
med utviklingen av tre forsøkstjenester innenfor
beredskapstjeneste, land- og havovervåking.

15) De første operative tjenestene innenfor beredskap og
landovervåking ble finansiert som forberedende tiltak i
samsvar med artikkel 49 nr. 6 bokstav b) i rådsforordning
(EF, Euratom) nr. 1605/2002 av 25. juni 2002 om
finansreglementet som får anvendelse på de europeiske
fellesskaps alminnelige budsjett(8) (finansreglementet).

16) I tillegg til den utviklingsvirksomheten som finansieres
innenfor temaområdet «rommet» i Det sjuende
rammeprogram, er det behov for EU-innsats i tidsrommet
2011-2013 for å sikre kontinuitet med de forberedende
tiltakene og for å innføre operative tjenester på mer varig
grunnlag på områder der teknologien er tilstrekkelig
moden, og der det er påvist utviklingspotensial for
tjenester i et senere ledd.

17) I sin melding av 12. november 2008 om global overvåking
av miljø og sikkerhet GMES): for en sikrere planet
beskrev Kommisjonen sin tilnærming til forvaltning
og finansiering av GMES og gjorde kjent at den har
til hensikt å delegere den tekniske gjennomføringen
av GMES til spesialiserte organer, bl.a. ESA når det
gjelder romkomponenten i GMES, på grunn av denne
organisasjonens enestående stilling og sakkunnskap.

18) Kommisjonen bør ved behov overlate oppgaven
med å samordne den tekniske gjennomføringen
GMES-tjenestene til vedkommende EU-organer eller
mellomstatlige organisasjoner som Det europeiske
miljøvernbyrå og Det europeiske senter for værvarsler for
middels lange tidsrom.

19) Operative tjenester innenfor beredskapsstyring og
humanitær innsats er nødvendige for å samordne
Unionens og medlemsstatenes eksisterende kapasitet og
gjøre dem bedre rustet til å møte, håndtere og overvinne
følgene av naturkatastrofer og menneskeskapte katastrofer
som ofte også får negative miljøvirkninger. Ettersom
klimaendringene kan føre til et økt antall katastrofer, vil
GMES være avgjørende for å støtte tiltak for tilpasning
til klimaendringene. GMES-tjenester bør derfor levere
geodata til støtte for beredskap og humanitær innsats.
( 8)

EUT L 248 av 16.9.2002, s. 1.
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20) Landovervåkingstjenester er viktige for overvåkingen
av biologisk mangfold og økosystemer, for å støtte tiltak
for begrensning av og tilpasning til klimaendringer samt
forvaltning av en rekke ressurser og politikkområder,
som for de flestes del har sammenheng med naturmiljøet:
jord, vann, landbruk, skog, energi og forsyning, bebygde
områder, fritidsområder, infrastruktur og transport.
Operative landovervåkingstjenester som er utviklet i
samarbeid med medlemsstatene, tredjestater i Europa,
partnere utenfor Europa og FN, er nødvendige både på
europeisk plan og på verdensplan.
21) GMES-tjenester på havmiljøområdet er viktige for å støtte
en integrert europeisk kapasitet innenfor havprognoser
og havovervåking og framtidig levering av vesentlige
klimavariabler. De er et vesentlig element i overvåkingen
av klimaendringene og av havmiljøet, og som støtte til
transportpolitikken.
22) Tjenester for overvåking av atmosfæren er viktige
for å overvåke luftkvaliteten samt atmosfærens kjemi
og sammensetning. De er også et viktig element i
overvåkingen av klimaendringer og framtidig levering av
vesentlige klimavariabler. Det er behov for regelmessig
informasjon om atmosfærens tilstand både på regionalt
plan og på verdensplan.
23) Sikkerhetstjenester er en viktig del av GMES-initiativet.
Europa kommer til å dra fordel av at rominfrastruktur og
infrastruktur på stedet brukes til å støtte tjenester som
bidrar til å håndtere utfordringene Europa står overfor på
sikkerhetsområdet, særlig grensekontroll, havovervåking
og støtte til Unionens opptreden utad.
24) Overvåking av klimaendringene bør gi mulighet for
tilpasning til og begrensning av følgene av dem. Den
bør særlig bidra til å gjøre tilgjengelig vesentlige
klimavariabler, klimaanalyser og ‑beregninger i et
omfang som er nødvendig for tilpasning og begrensning
og for levering av relevante tjenester.
25) Leveringen av operative tjenester som er finansiert
innenfor rammen av denne forordning, er avhengig av
tilgang til data innsamlet via rominfrastruktur og via luft, hav- og jordbaserte anlegg («infrastruktur på stedet») og
overvåkingsprogrammer. Det bør derfor i fullt samsvar
med nærhetsprinsippet og forholdsmessighetsprinsippet
sikres tilgang til de nødvendige dataene, og om
nødvendig kan datainnsamling på stedet som utfyller
nåværende unionsvirksomhet og nasjonal virksomhet,
støttes. Det må sikres kontinuerlig tilgang til den
observasjonsinfrastruktur som trengs på stedet og
i rommet, herunder den rominfrastruktur som er
spesielt utviklet for GMES innenfor rammen av ESAs
romkomponentprogram i GMES (Sentinel-satellittene).
Den første driftsfasen for de første Sentinel-satellittene
bør begynne i 2012.
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26) Kommisjonen
bør
sikre
at
forskningsog
utviklingsvirksomhet knyttet til GMES innenfor Det
sjuende rammeprogram, Unionens bidrag til GMES i
den første driftsfasen, GMES-partnernes virksomhet og
allerede eksisterende strukturer som f.eks. de europeiske
datasentrene utfyller hverandre.

31) Denne finansielle rammen er forenlig med den øvre
grensen for underposisjon 1a i den flerårige finansielle
rammen for 2007-2013, men den margin som gjenstår i
underposisjon 1a for 2011-2013 er svært liten. Det bør
understrekes at det årlige beløpet vil bli fastsatt ved den
årlige budsjettbehandlingen i samsvar med nr. 37 i den
tverrinstitusjonelle avtalen.

27) GMES’ første driftsfase bør gjennomføres i samsvar med
Unionens øvrige relevante politikk, virkemidler og tiltak,
særlig med hensyn til miljø, sikkerhet, konkurranseevne
og nyskaping, utjevning, forskning, transport,
konkurranse og internasjonalt samarbeid, programmet
om det globale satellittnavigasjonssystemet (GNSS) og
vern av personopplysninger. GMES-data bør også være
forenlige med medlemsstatenes geografiske referansedata
og støtte utviklingen av infrastruktur for geografisk
informasjon i Unionen i henhold til europaparlaments- og
rådsdirektiv 2007/2/EF av 14. mars 2007 om opprettelse
av en infrastruktur for geografisk informasjon i Det
europeiske fellesskap (INSPIRE)(9). GMES bør også
utfylle det felles miljøinformasjonssystemet (SEIS) og
Unionens virksomhet på beredskapsområdet.

32) Finansieringen bør om mulig økes ytterligere slik at
romkomponenten kan tildeles forpliktelsesbevilgninger
innenfor den nåværende flerårige finansielle rammen.
Rent konkret dreier det seg da om driften av Sentinelsatellittenes A‑serie, igangsettelse av B‑serien og
anskaffelse av viktige deler til C‑serien.

28) GMES og dets første driftsfase bør betraktes som et
europeisk bidrag til oppbygging av det globale nettet
av jordobservasjonssystemer (GEOSS), som er utviklet
innenfor gruppen for jordobservasjon (GEO).

29) Avtalen
om
Det
europeiske
økonomiske
samarbeidsområde og rammeavtalene med søkerstater
og mulige søkerstater inneholder bestemmelser om disse
statenes deltaking i Unionens programmer. Det bør åpnes
for deltaking for andre tredjestater og internasjonale
organisasjoner ved inngåelse av avtaler om dette.

30) I denne forordning fastsettes det for hele GMES’
første driftsfase en finansiell ramme på 107 millioner
euro som utgjør det viktigste referansegrunnlaget for
budsjettmyndigheten ved den årlige budsjettbehandlingen,
som definert i nr. 37 i den tverrinstitusjonelle avtalen
av 17. mai 2006 mellom Europaparlamentet, Rådet
og Kommisjonen om budsjettdisiplin og forbedring
av den årlige budsjettbehandlingen(10). Det forventes
at denne finansielle rammen vil bli utfylt med et beløp
på 209 millioner euro fra temaområdet «rommet» i Det
sjuende rammeprogram til forskningstiltak i forbindelse
med GMES’ første driftsfase, som bør forvaltes i
samsvar med gjeldende regler og framgangsmåter for
beslutningstaking i Det sjuende rammeprogram. Disse to
finansieringskildene bør forvaltes på en samordnet måte
for å sikre jevn framgang i gjennomføringen av GMES.
(9) EUT L 108 av 25.4.2007, s. 1.
(10) EUT C 139 av 14.6.2006, s. 1.

33) Derfor bør Kommisjonen i forbindelse med vurderingen
midtveis av den nåværende flerårige rammen, og innen
utgangen av 2010, undersøke muligheten for ytterligere
finansiell støtte til GMES innenfor Unionens samlede
budsjett i løpet av den flerårige finansielle rammen for
2007-2013.
34) En tildeling av eventuell ytterligere finansiell støtte
til denne forordnings formål utover de 107 millioner
euro som allerede er tildelt, bør ses i sammenheng med
diskusjonene om den europeiske rompolitikks framtid,
særlig innkjøp og forvaltning.
35) Kommisjonen bør i første halvår 2011 dessuten framlegge
en langsiktig finansieringsstrategi for framtidige flerårige
finansielle rammer, uten at dette berører utfallet av
forhandlingene om den flerårige finansielle rammen for
2014-2020.
36) Kommisjonen bør i forbindelse med den økonomiske
planleggingen sikre at datakontinuiteten opprettholdes
både under og etter avslutningen av GMES’ første
driftsfase (2011‑2013), og at tjenestene kan benyttes
uavbrutt og uten begrensninger.
37) I henhold til finansreglementet bør medlemsstatene,
tredjestater og internasjonale organisasjoner kunne bidra
til programmene på grunnlag av egnede avtaler.
38) GMES-informasjonen bør være åpent og fullt tilgjengelig
uten at det berører relevante sikkerhetsbegrensninger
eller den datapolitikk som gjelder i medlemsstatene og i
andre organisasjoner som bidrar med data og informasjon
til GMES. Dette er nødvendig for å fremme bruk og
spredning av jordobservasjonsdata og ‑informasjon i
samsvar med prinsippene for SEIS, INSPIRE og GEOSS.
Ved full og åpen tilgang til data bør det også tas hensyn
til gjeldende regler for forretningsdata, og sterkere
jordobservasjonsmarkeder i Europa bør fremmes, særlig
tjenester i senere ledd, for å fremme vekst og sysselsetting.
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39) I henhold til kommisjonsmeldingen av 28. oktober 2009
om global overvåking av miljø og sikkerhet (GMES):
utfordringer og neste etappe for romkomponenten
bør det være en strategi for full og åpen tilgang til
data fra Sentinel-satellittene gjennom en ordning med
kostnadsfrie lisenser og direktekoplet tilgang, som er
underlagt visse sikkerhetshensyn. Målet med dette er
å oppnå størst mulige fordeler ved at data fra Sentinelsatellittene brukes i så mange anvendelser som mulig, og
å stimulere til at sluttbrukerne i større grad skal kunne
bruke informasjon som bygger på jordobservasjonsdata.
40) De tiltak som finansieres ved denne forordning, bør
overvåkes og vurderes slik at det kan foretas justeringer.
41) Det bør også treffes egnede tiltak for å hindre
uregelmessigheter og bedrageri samt nødvendige tiltak
for å inndrive midler som er tapt, urettmessig utbetalt
eller brukt på feil måte, i samsvar med rådsforordning
(EF, Euratom) nr. 2988/95 av 18. desember 1995 om
beskyttelse av De europeiske fellesskaps økonomiske
interesser(11) og rådsforordning (Euratom, EF) nr. 2185/96
av 11 november 1996 om kontroll og inspeksjon på stedet
som foretas av Kommisjonen for å verne De europeiske
fellesskaps økonomiske interesser mot bedrageri og
andre uregelmessigheter(12) samt europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 1073/1999 av 25. mai 1999 om
undersøkelser som foretas av Det europeiske kontor for
bedrageribekjempelse (OLAF)(13).
42) Ettersom målet for denne forordning, som er å opprette
GMES-programmet samt dets første driftsfase, ikke
kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene ettersom
GMES’ første driftsfase også kommer til å omfatte
en felleseuropeisk kapasitet og være avhengig av et
samordnet tilbud av tjenester i alle medlemsstatene som må
samordnes på unionsplan, og derfor på grunn av tiltakets
omfang og virkninger bedre kan nås på unionsplan, kan
Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet
som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske
union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet
fastsatt i nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger
enn det som er nødvendig for å nå dette mål, særlig når det
gjelder Kommisjonens rolle som koordinator av nasjonal
virksomhet —
VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Formål
Ved
denne
forordning
opprettes
det
europeiske
jordovervåkingsprogrammet kalt GMES samt regler for
gjennomføringen av dets første driftsfase i tidsrommet 20112013.
(11) EFT L 312 av 23.12.1995, s. 1.
(12) EFT L 292 av 15.11.1996, s. 2.
(13) EFT L 136 av 31.5.1999, s. 1.
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Artikkel 2
Virkeområdet for GMES
1. GMES-programmet skal bygge på forskningsvirksomhet
som utføres i henhold til europaparlaments- og rådsbeslutning
nr. 1982/2006/EF av 18. desember 2006 om Det europeiske
fellesskaps sjuende rammeprogram for forskning, teknologisk
utvikling og demonstrasjon (2007-2013)(14), og ESAs
romkomponentprogram i GMES.
2.

GMES-programmet omfatter:

a) en tjenestekomponent som sikrer tilgang til opplysninger til
støtte for følgende områder:
–

overvåking av atmosfæren,

–

overvåking av klimaendringer til støtte for tilpasningsog begrensningsstrategier,

–

beredskapsstyring,

–

landovervåking,

–

overvåking av havmiljøet,

–

sikkerhet,

b) en romkomponent som sikrer bærekraftige rombaserte
observasjoner for de tjenesteområdene som er omhandlet i
bokstav a),
c) en komponent på stedet som sikrer observasjoner via luft-,
hav- og jordbaserte anlegg for de tjenesteområdene som er
omhandlet i bokstav a).
Artikkel 3
GMES-programmets første driftsfase (2011‑2013)
1. GMES’ første driftsfase skal strekke seg over tidsrommet
2011–2013 og kan omfatte driftstiltak på følgende områder:
1. de tjenesteområdene som er omhandlet i artikkel 2 nr. 2
bokstav a),
2. støtte til brukernes anvendelse av tjenestene,
3. datatilgang,
4. støtte til datainnsamling på stedet,
5. romkomponenten i GMES.
2. Målene for de driftstiltakene som er omhandlet i nr. 1, er
beskrevet i vedlegget.
(14) EUT L 412 av 30.12.2006, s. 1.
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Artikkel 4
Organisasjon
1. Kommisjonen skal sørge for at GMES-programmet
samordnes med virksomhet på nasjonalt plan, unionsplan
og internasjonalt plan, særlig GEOSS. Gjennomføringen og
driften av GMES skal bygge på partnerskap mellom Unionen
og medlemsstatene i samsvar med deres gjeldende regler og
framgangsmåter. Medlemsstatenes frivillige bidrag og mulige
synergivirkninger med relevante initiativer som tas på nasjonalt
plan, av Unionen eller internasjonalt, skal samordnes etter
framgangsmåten med rådgivende komité i artikkel 16 nr. 5.

2. Kommisjonen skal forvalte de midlene som tildeles
virksomhet i henhold til denne forordning, i samsvar
med finansreglementet og etter framgangsmåten med
forvaltningskomité i artikkel 16 nr. 4. Den skal sørge for
komplementaritet og sammenheng mellom GMES-programmet
og Unionens øvrige politikk, virkemidler og initiativer, særlig
når det gjelder miljø, sikkerhet, konkurranseevne og nyskaping,
utjevning, forskning (særlig virksomhet innenfor Det sjuende
rammeprogram som er knyttet til GMES, uten at det berører
beslutning nr. 1982/2006/EF), transport og konkurranse,
internasjonalt samarbeid, de europeiske GNSS‑programmene,
vern av personopplysninger og gjeldende immaterialrettigheter,
direktiv 2007/2/EF, det felles miljøinformasjonssystem (SEIS)
og Unionens virksomhet på beredskapsområdet.
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deltaking fra små og mellomstore bedrifter. Kommisjonen skal
fremme utnyttingen av resultatene av GMES-tjenestene for å
utvikle tjenestene i senere ledd.
2. Leveringen av GMES-tjenester skal ved behov
desentraliseres for at eksisterende fortegnelser og kapasitet
med hensyn til romdata, data på stedet og referansedata i
medlemsstatene skal kunne samordnes på europeisk plan, og
på den måten unngå overlapping. Innsamling av nye data som
overlapper eksisterende kilder, skal unngås, med mindre det er
teknisk umulig eller for kostbart å bruke eksisterende datasett
eller datasett som kan oppgraderes.
3. Kommisjonen kan, idet det tas hensyn til uttalelsen fra
brukerforumet, fastsette eller godkjenne egnede framgangsmåter
for sertifisering av dataproduksjonen innenfor rammen av
GMES-programmet. Disse framgangsmåtene skal være åpne
og skal kunne kontrolleres og revideres for å sikre gyldighet,
sporbarhet og dataintegritet for brukerne. Kommisjonen skal
i sine avtaler med GMES-tjenesteleverandører sikre at disse
framgangsmåtene gjennomføres.
4. Kommisjonen skal årlig avgi rapport om de resultatene
som er oppnådd ved anvendelsen av denne artikkel.
Artikkel 6
Former for EU-finansiering

3. Ettersom GMES er et brukerstyrt program, skal
Kommisjonen sørge for at tjenestenes spesifikasjoner svarer
til brukernes behov. Derfor skal den innføre en åpen ordning
som innebærer regelmessig medvirkning fra og samråd med
brukerne, slik at brukerkravene kan fastsettes på unionsplan
og på nasjonalt plan. Kommisjonen skal sikre samordning med
relevante brukere i den offentlige sektor i medlemsstatene,
tredjestater og internasjonale organisasjoner. Kommisjonen
skal fastsette kravene til tjenestedata på egenhånd etter samråd
med brukerforumet.

4. Den tekniske samordningen og gjennomføringen av
romkomponenten i GMES skal delegeres til ESA, som ved
behov støtter seg på Den europeiske organisasjon for utnytting
av meteorologiske satellitter (EUMETSAT).

5. Kommisjonen skal ved behov overlate samordningen
av den tekniske gjennomføringen av GMES-tjenestene til
vedkommende EU-organer eller mellomstatlige organisasjoner.

Artikkel 5
Levering av tjenester
1. Kommisjonen skal treffe egnede tiltak for å sikre effektiv
konkurranse ved levering av GMES-tjenester og for å fremme

1.

EU-finansiering kan skje på følgende måter:

a) delegeringsavtaler,
b) tilskudd,
c) avtaler om offentlige innkjøp.
2. Når Unionen yter finansiering, skal det sikres virkelig
konkurranse, åpenhet og likebehandling. Når det er
begrunnet, kan unionstilskudd gis i særlige former, herunder
i form av partnerskapsrammeavtaler eller samfinansiering av
driftstilskudd eller tilskudd til tiltak. Driftstilskudd til organer
som arbeider for å nå mål av allmenn europeisk interesse, er ikke
omfattet av finansreglementets bestemmelser om degresjon.
Ved tilskudd skal den høyeste samfinansieringsandel fastsettes
etter framgangsmåten med forvaltningskomité i artikkel 16
nr. 4.
3. Kommisjonen skal avgi rapport om tildelingen av
unionsfinansiering til hver av de formene for virksomhet
som er omhandlet i artikkel 3 nr. 1, og om framgangsmåten
for vurdering og resultatene av anbudsinnbydelsene og av de
avtalene som er inngått på grunnlag av denne artikkel etter
tildelingen av kontrakter.
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Artikkel 7
Tredjestaters deltaking
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infrastrukturen, med forbehold for relevante internasjonale
avtaler, sikkerhetsbegrensninger og lisensvilkår, herunder
registrering og godkjenning av brukerlisenser,

Følgende stater kan delta i driftstiltakene som er nevnt i
artikkel 3:

1. EFTA-stater som er avtaleparter i EØS-avtalen i samsvar
med vilkårene fastsatt i EØS-avtalen.

2. Søkerstater og mulige søkerstater som deltar i
stabiliserings- og assosieringsprosessen på grunnlag av
rammeavtaler eller en protokoll til en assosieringsavtale
om de allmenne prinsippene for disse statenes deltaking i
unionsprogrammer, som er inngått med disse statene.

3. Det sveitsiske edsforbund, andre tredjestater som ikke er
nevnt i nr. 1 og 2, og internasjonale organisasjoner, i samsvar
med avtaler som Unionen har inngått med slike stater eller
internasjonale organisasjoner i henhold til artikkel 218
i traktaten om Den europeiske unions virkemåte, og som
skal inneholde vilkårene og nærmere bestemmelser om
deres deltaking.

Artikkel 8
Finansiering
1. Den finansielle rammen for de driftstiltakene som er
omhandlet i artikkel 3 nr. 1, skal være 107 millioner euro.

2. Bevilgningene skal godkjennes årlig av budsjettmyndigheten innenfor den flerårige finansielle rammen.

c) styrke jordobservasjonsmarkedene i Europa, særlig når
det gjelder tjenester i senere ledd, for å fremme vekst og
sysselsetting,

d) bidra til et bærekraftig og kontinuerlig tilbud av GMESdata og -informasjon,

e) støtte europeiske forsknings, teknologi- og nyskapingsmiljøer.

2. For å utforme en ramme som skal sikre at målet for
informasjons- og datapolitikken innenfor GMES nevnt i nr. 1
bokstav b) kan nås, og samtidig tilby det nødvendige vern
av informasjon framstilt gjennom GMES-tjenestene og data
innsamlet gjennom GMES-infrastrukturen, kan Kommisjonen
ved hjelp av delegerte rettsakter i henhold til nr. 10 og på de
vilkår som er angitt i artikkel 11 og 12, treffe følgende tiltak,
samtidig som det tas hensyn til data- og informasjonspolitikken
til leverandørene av nødvendige data til GMES, og uten at det
berører nasjonale regler og framgangsmåter for rominfrastruktur
og infrastruktur på stedet under nasjonal kontroll:

a) tiltak for å fastsette registrerings- og lisensvilkårene for
GMES-brukere,

3. Tredjestater eller internasjonale organisasjoner kan også
bidra med ytterligere finansiering til GMES-programmet.

b) tiltak for å fastsette kriteriene for begrensning av tilgangen
til informasjon framstilt gjennom GMES-tjenestene og
data innsamlet gjennom GMES-infrastrukturen.

Den ytterligere finansiering som er nevnt i første ledd, skal
behandles som inntekter avsatt til et bestemt formål i henhold
til artikkel 18 i finansreglementet.

Artikkel 10

Artikkel 9
Data- og informasjonspolitikk innenfor rammen av GMES
1. Data- og informasjonspolitikken for de tiltak som
finansieres innenfor GMES-programmet, skal ha følgende mål:

Utøvelse av delegert myndighet
1. Kommisjonen gis myndighet til å vedta de delegerte
rettsakter som er omhandlet i artikkel 9 nr. 2, inntil 31. desember
2013.

2. Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal
den samtidig underrette Europaparlamentet og Rådet.

a) fremme bruk og spredning av GMES-informasjon og -data,

b) sikre full og åpen tilgang til informasjon framstilt gjennom
GMS-tjenestene og data innsamlet gjennom GMES-

3. Myndigheten til å vedta en delegert rettsakt gis
Kommisjonen i henhold til vilkårene fastsatt i artikkel 11
og 12.
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Artikkel 11
Tilbakekalling av delegert myndighet
1. Den delegerte myndighet nevnt i artikkel 9 nr. 2 kan til
enhver tid tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet.
2. Den institusjonen som har innledet en intern
framgangsmåte for å beslutte om den delegerte myndigheten
skal tilbakekalles, skal bestrebe seg på å underrette den andre
institusjonen og Kommisjonen i rimelig tid før den endelige
beslutningen tas, og samtidig angi hvilken delegert myndighet
som vil kunne bli tilbakekalt, samt mulige grunner til dette.
3. Beslutningen om tilbakekalling innebærer at den delegerte
myndighet som angis i beslutningen, opphører. Beslutningen
trer i kraft umiddelbart eller på et senere angitt tidspunkt.
Den berører ikke gyldigheten av de delegerte rettsaktene som
allerede er i kraft. Den skal kunngjøres i Den europeiske unions
tidende.
Artikkel 12
Innsigelser mot delegerte rettsakter
1. Europaparlamentet eller Rådet kan gjøre innsigelser
mot en delegert rettsakt innen en frist på to måneder fra
underretningen.
På initiativ fra Europaparlamentet og Rådet skal dette
tidsrommet forlenges med to måneder.
2. Dersom verken Europaparlamentet eller Rådet har gjort
innsigelser mot den delegerte rettsakten innen utløpet av denne
fristen, skal den kunngjøres i Den europeiske unions tidende og
tre i kraft på det tidspunkt som angis der.
Den delegerte rettsakten kan kunngjøres 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 vil gjøre innsigelser.
3. Dersom Europaparlamentet eller Rådet gjør innsigelser
mot den delegerte rettsakten, skal den ikke tre i kraft.
Den institusjonen som gjør innvendinger, skal begrunne
innvendingene mot den delegerte rettsakten.
Artikkel 13
Gjennomføringstiltak for data- og informasjonspolitikken
og for forvaltningen av GMES-komponentenes og GMESinformasjonens sikkerhet
1. På grunnlag av de kriterier som er omhandlet i artikkel 9
nr. 2 bokstav b), skal Kommisjonen vedta særlige tiltak etter
framgangsmåten med forskriftskomité i artikkel 16 nr. 3 for å

17.11.2016

begrense tilgangen til informasjon framstilt gjennom GMEStjenester og data innsamlet gjennom GMES-infrastrukturen.

2. Kommisjonen skal sørge for den overordnede
samordningen av GMES-komponentenes og GMEStjenestenes sikkerhet, idet det tas hensyn til behovet for
tilsyn med og integrering av sikkerhetskravene for alle
dets elementer, uten at det berører nasjonale regler og
framgangsmåter for rominfrastruktur og infrastruktur på stedet
under nasjonal kontroll. Kommisjonen skal særlig vedta tiltak
etter framgangsmåten med forskriftskomité i artikkel 16 nr. 3
med tekniske krav for å sikre kontrollen med og integriteten
til systemet innenfor romkomponentprogrammet i GMES og
kontrollere tilgangen til og håndteringen av teknologi som skal
ivareta sikkerheten til romkomponentprogrammet i GMES.

Artikkel 14
Overvåking og vurdering
1. Kommisjonen skal overvåke og vurdere gjennomføringen
av driftstiltakene omhandlet i artikkel 3 nr. 1.

2. Kommisjonen skal framlegge for Europaparlamentet,
Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og
Regionkomiteen en foreløpig vurderingsrapport innen
31. desember 2012 og etterfølgende vurderingsrapport innen
31. desember 2015.

Artikkel 15
Gjennomføringstiltak
1. Kommisjonen skal vedta det årlige arbeidsprogrammet
i henhold til artikkel 110 i finansreglementet og artikkel 90
og 166 i kommisjonsforordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002
av 23. desember 2002 om fastsettelse av nærmere regler for
gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 1605/2002 om
finansreglementet som får anvendelse på De europeiske
fellesskaps alminnelige budsjett(15), etter framgangsmåten med
forvaltningskomité i artikkel 16 nr. 4 i denne forordning.

2. Bevilgningene til GMES-programmet kan også
dekke utgifter til forberedelses-, overvåkings-, kontroll- og
revisjonsvirksomhet som kreves umiddelbart for forvaltning av
GMES-programmet og for at programmets mål skal nås, særlig
undersøkelser, møter, informasjonstiltak og publikasjoner samt
alle andre utgifter til teknisk og administrativ bistand som
Kommisjonen har i forbindelse med forvaltningen av GMESprogrammet.
(15) EUT L 357 av 31.12.2002, s. 1.
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Artikkel 16

3.

Kommisjonen skal ivareta brukerforumets sekretariat.

GMES-komiteen

4.

Brukerforumet fastsetter sin forretningsorden.

1. Kommisjonen skal bistås av en komité («GMESkomiteen»).

5. GMES-komiteen skal holdes fullt underrettet om de
rådene som brukerforumet gir om gjennomføringen av GMESprogrammet.

2. GMES-komiteen kan møtes i særskilte enheter for å
behandle konkrete spørsmål, særlig i forbindelse med sikkerhet
(«Sikkerhetsorganet»).

Artikkel 18
Vern av Unionens økonomiske interesser
1. Ved gjennomføring av tiltak som finansieres i henhold til
denne forordning, skal Kommisjonen sikre vern av Unionens
økonomiske interesser gjennom forebyggende tiltak mot
bedrageri, korrupsjon og annen ulovlig virksomhet, gjennom
effektiv kontroll og inndrivelse av beløp som er urettmessig
utbetalt, og dersom det oppdages uregelmessigheter, gjennom
sanksjoner som er virkningsfulle, står i forhold til overtredelsen
og virker avskrekkende, i samsvar med forordning (EF,
Euratom) nr. 2988/95, forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96
og forordning (EF) nr. 1073/1999.

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.
Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF
skal være to måneder.
4. Når det vises til dette nummer, får artikkel 4 og 7 i
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

2. Når det gjelder unionstiltak som finansieres i henhold
til denne forordning, menes med «uregelmessighet» nevnt i
artikkel 1 nr. 2 i forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 enhver
overtredelse av en bestemmelse i unionsretten eller ethvert
brudd på en avtaleforpliktelse som følge av en markedsdeltakers
handling eller unnlatelse, som skader eller vil kunne skade
Den europeiske unions alminnelige budsjett som følge av en
urettmessig utgiftspost.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 4 nr. 3 i beslutning 1999/468/EF
skal være to måneder.
5. 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. Avtaler som følger av denne forordning, herunder avtaler
som inngås med tredjestater og internasjonale organisasjoner,
skal inneholde bestemmelser om tilsyn og finansiell kontroll
som skal gjennomføres av Kommisjonen eller en representant
som har fått fullmakt fra Kommisjonen, og om revisjon som
utføres av Revisjonsretten, om nødvendig på stedet.

Artikkel 17
Brukerforum
1. Det opprettes et særskilt organ, brukerforumet. Det skal
bistå Kommisjonen med råd om fastsettelse og godkjenning av
brukerkrav og om samordningen av GMES-programmet med
dets brukere i den offentlige sektor.

Artikkel 19
Ikrafttredelse

2. Brukerforumet skal ledes av Kommisjonen. Det skal
bestå av GMES-brukere fra den offentlige sektor, som utpekes
av medlemsstatene.

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

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

Utferdiget i Strasbourg, 22. september 2010.

For Europaparlamentet

For Rådet

J. BUZEK

O. CHASTEL

President

Formann
______
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VEDLEGG

MÅL FOR GMES’ FØRSTE DRIFTSFASE (2011–2013)
De driftstiltakene som er omhandlet i artikkel 3 nr. 1, skal bidra til å nå følgende mål:
1.

Beredskapstjenester som bygger på eksisterende virksomhet i Europa, skal sikre at jordobservasjonsdata og
avledede produkter gjøres tilgjengelig for aktører innenfor beredskap på internasjonalt, europeisk, nasjonalt og
regionalt plan i forbindelse med forskjellige typer katastrofer, herunder meteorologiske farer (bl.a. stormer, branner
og oversvømmelser), geofysiske farer (bl.a. jordskjelv, tsunamier, vulkanutbrudd og jordskred), katastrofer som er
forårsaket av mennesker forsettlig eller utilsiktet samt humanitære katastrofer. Ettersom klimaendringene kan føre
til et økt antall katastrofer, vil GMES-beredskap være avgjørende for å støtte tiltak for tilpasning til klimaendringene
på dette området som en del av forebyggende virksomhet, beredskap, katastrofeinnsats og gjenoppbyggingstiltak i
Europa.

2.

Landovervåkingstjenester skal sikre at jordobservasjonsdata og avledede produkter gjøres tilgjengelig for
europeiske, nasjonale, regionale og internasjonale myndigheter med ansvar for miljøovervåking både på
verdensplan og på lokalt plan av biologisk mangfold, jord, vann, skog og nasjonale ressurser samt den generelle
gjennomføringen av miljøpolitikk, innsamling av geografisk informasjon, landbruk, energi, byplanlegging,
infrastruktur og transport. Landovervåkingstjenestene skal omfatte overvåking av klimaendringsvariabler.

3.

Overvåking av havmiljøet skal gi informasjon om den fysiske tilstanden til havet og økosystemene i havet både i
verdenshav og i regionale europeiske områder. GMES’ havovervåkingstjenester omfatter anvendelsesområder som
sjøsikkerhet, havmiljøet og kystdistrikter, ressurser i havet samt sesongbestemte værvarsler og klimaovervåking.

4.

Tjenester for overvåking av miljøet i atmosfæren skal sikre overvåking av luftkvaliteten på europeisk plan og
av atmosfærens kjemiske sammensetning på verdensplan. Disse tjenestene skal særlig gi informasjon om
luftkvalitetsovervåkingssystemer på lokalt og nasjonalt plan og bør bidra til overvåking av klimavariabler knyttet
til atmosfærens kjemi.

5.

Sikkerhetstjenestene skal gi nyttig informasjon til støtte for arbeidet med de utfordringene Europa står overfor på
sikkerhetsområdet, særlig grensekontroll, havovervåking og støtte til Unionens opptreden utad.

6.

Overvåking av klimaendringene skal gi mulighet for tilpasning til og begrensning av følgene av dem. Den bør
særlig bidra til å gjøre tilgjengelig vesentlige klimavariabler, klimaanalyser og ‑beregninger i et omfang som er
nødvendig for tilpasning og begrensning og for levering av relevante tjenester.

7.

Støtte til brukernes anvendelse av tjenestene skal omfatte innføring av tekniske grensesnitt som er tilpasset
særskilte brukermiljøer, opplæring, kommunikasjon og utvikling av tjenester i senere ledd.

8.

Datatilgang skal sikre at jordobservasjonsdata fra en rekke ulike europeiske tjenester og andre typer
observasjonsinfrastruktur samles inn og gjøres tilgjengelig med sikte på å nå målene for GMES.

9.

Komponenten på stedet skal sikre samordning av datainnsamling på stedet og datatilgang på stedet for GMEStjenester.

10. GMES’ første driftsfase skal sikre driften og utviklingen av romkomponenten i GMES, som består av rombasert
infrastruktur for jordobservasjon og har som oppgave å observere jordens ulike delsystemer (herunder land,
atmosfære og hav). GMES’ første driftsfase skal bygge videre på eksisterende og planlagt europeisk rominfrastruktur
og rominfrastruktur utviklet innenfor romkomponentprogrammet i GMES.
__________________
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 401/2009

2016/EØS/64/27

av 23. april 2009
om Det europeiske miljøvernbyrå og Det europeiske nettet for miljøinformasjon og
miljøobservasjon
(kodifisert utgave)(*)

EUROPAPARLAMENTET OG
EUROPEISKE UNION HAR —

RÅDET

FOR

DEN

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 175,
under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

7)

Disse organene bør utgjøre grunnlaget for Det europeiske
nettet for miljøinformasjon og miljøobservasjon,
som samordnes på fellesskapsplan av Det europeiske
miljøvernbyrå.

8)

De alminnelige prinsipper og begrensninger som styrer
utøvelsen av retten til tilgang til dokumenter i henhold
til traktatens artikkel 255, er fastsatt i europaparlamentsog rådsforordning (EF) nr. 1049/2001 av 30. mai 2001
om offentlig tilgang til Europaparlamentets, Rådets og
Kommisjonens dokumenter(5).

9)

Byrået bør samarbeide med eksisterende organer på
fellesskapsplan for å sette Kommisjonen i stand til å
sikre full anvendelse av Fellesskapets regelverk på
miljøområdet.

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

Rådsforordning (EØF) nr. 1210/90 av 7. mai 1990 om opprettelse av Det europeiske miljøbyrået og det europeiske
nettet for miljøinformasjon og miljøobservasjon(3) er blitt
betydelig endret flere ganger(4). Av klarhetshensyn og av
praktiske årsaker bør nevnte forordning kodifiseres.

2)

Traktaten fastsetter at det skal utvikles og gjennomføres
en fellesskapspolitikk for miljøet, og den definerer
målsettingene og prinsippene for denne politikken.

3)

Miljøvernkrav skal generelt være en del av Fellesskapets
politikk.

4)

I samsvar med traktatens artikkel 174 skal Fellesskapet
under utarbeiding av tiltak på miljøområdet blant annet ta
hensyn til tilgjengelige vitenskapelige og tekniske data.

5)

Innsamling, behandling og analyse av miljødata på
europeisk plan er nødvendig for å framskaffe objektiv,
pålitelig og sammenlignbar informasjon som setter
Fellesskapet og medlemsstatene i stand til å treffe de
nødvendige tiltak for å verne miljøet, vurdere resultatene
av slike tiltak og sikre at allmennheten blir tilfredsstillende
informert om miljøtilstanden.

6)

Det finnes allerede i Fellesskapet og medlemsstatene
organer som kan levere slik informasjon og slike tjenester.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 126 av 21.5.2009, s. 13, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 140/2012 av 13. juli 2012 om
endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder
utenfor de fire friheter, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 63 av 8.11.2012, s. 26.
(1) EUT C 162 av 26.6.2008, s. 86.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 19. februar 2008 (ennå ikke offentliggjort i
EUT) og rådsbeslutning av 23. mars 2009.
(3) EFT L 120 av 11.5.1990, s. 1.
(4) Se vedlegg II.

10) Byrået bør ha en status og struktur som samsvarer med
den objektive karakteren til resultatene det forventes å
frambringe, og som lar det utføre sine funksjoner i tett
samarbeid med eksisterende nasjonale og internasjonale
organer.
11) Byrået bør innrømmes juridisk uavhengighet,
samtidig som det opprettholder nære forbindelser med
Fellesskapets institusjoner og medlemsstatene.
12) Det er ønskelig at Byrået skal være åpent for andre stater
som deler Fellesskapets og medlemsstatenes interesse for
Byråets målsettinger, gjennom avtaler som kan inngås
mellom disse og Fellesskapet —
VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
1. Denne forordning inneholder bestemmelser om Det
europeiske miljøvernbyrå, heretter kalt «Byrået», og har til
hensikt å etablere et europeisk nett for miljøinformasjon og
miljøobservasjon.
2. For å nå målene om vern og bedring av miljøet, fastsatt
i traktaten og i Fellesskapets senere handlingsprogrammer
for miljø, samt målet om en bærekraftig utvikling skal målet
for Byrået og Det europeiske nettet for miljøinformasjon og
miljøobservasjon være å stille til rådighet for Fellesskapet og
medlemsstatene
a) objektiv, pålitelig og sammenlignbar informasjon på
europeisk plan som setter dem i stand til å treffe de
(5)

EFT L 145 av 31.5.2001, s. 43.
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nødvendige tiltak for å verne miljøet, vurdere resultatene
av slike tiltak og sikre at allmennheten blir tilfredsstillende
informert om miljøtilstanden, og
b) den nødvendige tekniske og vitenskapelige støtte for å
oppnå dette.
Artikkel 2
For å nå målene fastsatt i artikkel 1 skal Byråets oppgaver være
a) å opprette, i samarbeid med medlemsstatene, og samordne
nettet nevnt i artikkel 4. I denne sammenheng skal Byrået
være ansvarlig for innsamling, behandling og analyse av
data, særlig innenfor områdene nevnt i artikkel 3,
b) å forsyne Fellesskapet og medlemsstatene med den
objektive informasjon som er nødvendig for å fastsette og
gjennomføre en forsvarlig og effektiv miljøpolitikk; særlig
forsyne Kommisjonen med den informasjonen den trenger
for best mulig å kunne identifisere, forberede og vurdere
tiltak og lovgivning på miljøområdet,
c) å bidra til overvåking av miljøtiltakene ved å yte egnet støtte
i forbindelse med rapporteringskravene (herunder gjennom
deltaking i utarbeiding av spørreskjemaer, behandling av
rapporter fra medlemsstatene og formidling av resultater)
i samsvar med det flerårige arbeidsprogrammet og med
henblikk på å samordne rapporteringen,
d) å gi medlemsstatene råd, dersom de anmoder om det og
det er i samsvar med Byråets årlige arbeidsprogram, om
utvikling, etablering og utvidelse av deres systemer for
overvåking av miljøtiltak, forutsatt at dette arbeidet ikke
skader gjennomføringen av andre oppgaver fastsatt i denne
artikkelen. Slike råd kan også omfatte fagfellevurderinger
foretatt av sakkyndige på uttrykkelig anmodning fra
medlemsstatene,
e) å registrere, sammenstille og vurdere data om
miljøtilstanden, å utarbeide rapporter fra sakkyndige
om miljøets kvalitet og sårbarhet og om den belastning
det utsettes for innenfor Fellesskapets territorium, å
utarbeide ensartede vurderingskriterier for miljødata
for bruk i alle medlemsstatene og å videreutvikle og
opprettholde et referansesenter for miljøinformasjon.
Kommisjonen skal bruke disse opplysningene i sitt arbeid
med å sikre gjennomføringen av Fellesskapets regelverk på
miljøområdet,
f) å bidra til å sikre at miljødata er sammenlignbare på
europeisk plan, og om nødvendig med egnede midler
oppfordre til bedret harmonisering av målemetoder,
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g) å fremme integreringen av europeisk miljøinformasjon i
internasjonale miljøovervåkingsprogrammer, for eksempel
de som er opprettet av De forente nasjoner og FNs
særorganisasjoner,
h) å offentliggjøre en rapport hvert femte år om tilstanden til,
utviklingstrekk i og framtidsutsikter for miljøet, supplert
av rapporter med indikatorer som fokuserer på særskilte
emner,
i) å stimulere til utvikling og bruk av teknikker for
miljøprognoser, slik at tilstrekkelige forebyggende tiltak
kan iverksettes i tide,
j) å stimulere til utvikling av metoder for vurdering
av kostnadene ved miljøskader og kostnadene ved
en forebyggende, beskyttende og gjenoppbyggende
miljøpolitikk,
k) å stimulere til utveksling av informasjon om best
tilgjengelig teknologi for å forebygge eller redusere skade
på miljøet,
l) å samarbeide med organene og programmene nevnt i
artikkel 15,
m) å sikre bred formidling til offentligheten av pålitelig
og sammenlignbar miljøinformasjon, særlig om miljøtilstanden, for å fremme bruk av ny telematikkteknologi på
dette området,
n) å støtte Kommisjonen i arbeidet med å utveksle informasjon
om utvikling av metoder og beste praksis med hensyn til
miljøvurdering,
o) å bistå Kommisjonen i formidlingen av opplysninger om
resultatene av relevant miljøforskning på en måte som best
mulig støtter utarbeidingen av miljøpolitikk.
Artikkel 3
1. Byråets hovedvirksomhetsområde skal så langt det er
mulig omfatte alle elementer som setter det i stand til å samle
informasjon som gjør det mulig å beskrive nåværende og
forventet miljøtilstand ut fra følgende synsvinkler:
a) miljøets kvalitet,
b) miljøbelastning,
c) miljøets sårbarhet,
og å plassere disse innenfor rammen av en bærekraftig
utvikling.
2. Byrået skal gi informasjon som kan brukes direkte i
gjennomføringen av Fellesskapets miljøpolitikk.
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Følgende arbeidsområder vil bli prioritert:
a) luftkvalitet og utslipp til atmosfæren,
b) vannkvalitet, forurensende stoffer og vannressurser,
c) jordbunnens, faunaens, floraens og biotopers tilstand,
d) arealbruk og naturressurser,
e) avfallshåndtering,
f) støyutslipp,
g) kjemiske stoffer som utgjør en fare for miljøet,
h) vern av kystområder og havmiljø.
Dette skal særlig omfatte fenomener som strekker seg over
landegrensene, samt flernasjonale og globale fenomener.
Den sosioøkonomiske dimensjonen skal også tas i betraktning.
3. Byrået kan også samarbeide med andre organer når det
gjelder utveksling av informasjon, herunder Den europeiske
unions nettverk for gjennomføring og håndheving av
miljøretten (IMPEL-nettverket).
Byrået skal i sin virksomhet unngå overlapping med det arbeid
som allerede er igangsatt av andre institusjoner og organer.
Artikkel 4
1.
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3. Medlemsstatene kan blant institusjonene nevnt i nr. 2 eller
blant andre organisasjoner som er etablert på deres territorium,
særlig utpeke et «nasjonalt knutepunkt» for samordning og/
eller oversending av den informasjonen som skal legges fram
på nasjonalt plan for Byrået og for de institusjonene eller
organene som utgjør en del av nettet, herunder emnesentrene
nevnt i nr. 4.
4. Medlemsstatene kan også innen 30. april 1994 utpeke
de institusjoner eller andre organisasjoner etablert på deres
territorium som vil kunne få særlig ansvar for å samarbeide
med Byrået når det gjelder visse emner av særlig interesse.
En institusjon som er utpekt på denne måten, bør kunne inngå
en avtale med Byrået om å opptre som emnesenter for særskilte
oppgaver i nettet.
Disse sentrene skal samarbeide med andre institusjoner som er
med i nettet.
5. Emnesentrene skal utpekes av styret definert i artikkel 8
nr. 1 for en periode som ikke skal være lengre enn tidsrammen
for hvert flerårige arbeidsprogram nevnt i artikkel 8 nr. 4.
Sentrene kan imidlertid utpekes på nytt.
6. Tildelingene av særskilte oppgaver til emnesentrene skal
oppføres i Byråets flerårige arbeidsprogram nevnt i artikkel 8
nr. 4.
7. På bakgrunn av særlig det flerårige arbeidsprogrammet
skal Byrået med jevne mellomrom vurdere elementene i
nettet nevnt i nr. 2 på nytt og gjøre de endringer som styret
bestemmer, idet det tas hensyn til eventuelle nye utpekinger
gjort av medlemsstatene.

Nettet skal bestå av

a) de viktigste elementene som inngår i de nasjonale
informasjonsnettene,
b) de nasjonale knutepunktene,
c) emnesentrene.

Artikkel 5
Byrået kan gjøre avtale med institusjonene eller organene
som er med i nettet, nevnt i artikkel 4, om de ordninger,
særlig kontrakter, som er nødvendige for å sikre en vellykket
gjennomføring av de oppgaver Byrået kan gi dem ansvar for.

2. Medlemsstatene skal underrette Byrået om de viktigste
elementene i de nasjonale informasjonsnettene på miljøområdet,
særlig innenfor de prioriterte områdene omhandlet i artikkel 3
nr. 2, herunder alle institusjoner som etter deres oppfatning vil
kunne bidra til Byråets arbeid, idet det tas hensyn til behovet
for å sikre best mulig geografisk dekning av medlemsstatenes
territorier.

En medlemsstat kan, når det gjelder nasjonale institusjoner eller
organisasjoner på dens territorium, fastsette at slike ordninger
med Byrået skal inngås med samtykke fra det nasjonale
knutepunktet.

Medlemsstatene skal, der dette er hensiktsmessig, samarbeide
med Byrået og i samsvar med Byråets arbeidsprogram bidra
til arbeidet i Det europeiske nettet for miljøinformasjon og
miljøobservasjon ved å samle inn, sammenstille og analysere
data på nasjonalt plan.

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

Medlemsstatene kan også samarbeide om denne virksomheten
på tverrnasjonalt plan.

Artikkel 6

2. Vedtak gjort av Byrået i henhold til artikkel 8 i forordning
(EF) nr. 1049/2001 kan danne grunnlag for en klage til
Det europeiske ombud eller bringes inn for De europeiske
fellesskaps domstol på vilkårene fastsatt i henholdsvis artikkel
195 og 230 i traktaten.
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Artikkel 7
Byrået skal være et eget rettssubjekt. Det skal i alle
medlemsstater ha den mest omfattende rettslige handleevne
som en juridisk person kan ha i henhold til nasjonal lovgivning.

Artikkel 8
1. Byrået skal ha et styre som består av en representant for
hver medlemsstat og to representanter for Kommisjonen. Det
kan i tillegg være en representant for enhver annen stat som
deltar i Byrået i samsvar med relevante bestemmelser.
Dessuten skal Europaparlamentet utpeke som medlemmer
av styret to vitenskapspersoner med særlige kvalifikasjoner
på miljøvernområdet, som skal velges på grunnlag av det
personlige bidrag de forventes å kunne gi Byråets arbeid.
Hvert medlem av styret kan representeres av et varamedlem.
2. Styret velger sin leder blant medlemmene for en periode
på tre år og skal selv fastsette sin forretningsorden. Hvert
medlem av styret skal ha én stemme.

Daglig leder skal representere Byrået utad.
Daglig leder skal ha ansvar for
a) korrekt utarbeiding og gjennomføring av de vedtak og
programmer som styret vedtar,
b) Byråets daglige ledelse,
c) utførelsen av de oppgaver som er definert i artikkel 12 og
13,
d) utarbeiding og offentliggjøring av rapportene angitt i
artikkel 2 bokstav h),
e) alle personalspørsmål samt utførelsen av oppgavene nevnt
i artikkel 8 nr. 4 og 5.
Daglig leder skal innhente uttalelse fra den vitenskapelige
komiteen, nevnt i artikkel 10, med henblikk på rekruttering til
Byråets vitenskapelige personale.
2. Daglig leder skal være ansvarlig for sin virksomhet
overfor styret.

Styret skal velge et arbeidsutvalg som det kan delegere
gjennomføring av oppgaver til i samsvar med reglene som det
skal vedta.
3. Vedtak i styret skal gjøres med to tredels flertall blant
styrets medlemmer.
4. Styret skal vedta et flerårig arbeidsprogram på grunnlag
av de prioriterte områdene nevnt i artikkel 3 nr. 2, med
utgangspunkt i et utkast som framlegges av daglig leder nevnt
i artikkel 9, etter å ha rådspurt den vitenskapelige komiteen
nevnt i artikkel 10 og etter å ha mottatt Kommisjonens
uttalelse. Det flerårige arbeidsprogrammet skal, uten at det
berører Fellesskapets årlige budsjettbehandling, inneholde et
flerårig budsjettoverslag.
5. Innen rammen av det flerårige programmet skal styret
hvert år vedta Byråets arbeidsprogram på grunnlag av et
utkast som legges fram av daglig leder etter samråd med den
vitenskapelige komiteen og etter å ha mottatt Kommisjonens
uttalelse. Programmet kan justeres i løpet av året etter samme
framgangsmåte.
6. Styret skal vedta årsberetningen om Byråets virksomhet
og senest 15. juni oversende denne til Europaparlamentet,
Rådet, Kommisjonen, Revisjonsretten og medlemsstatene.
7. Byrået skal hvert år oversende budsjettmyndigheten alle
opplysninger som har betydning for resultatet av vurderingen.

Artikkel 10
1. Styret og daglig leder skal bistås av en vitenskapelig
komité som skal avgi uttalelse i de tilfeller som er fastsatt i
denne forordning, og om alle vitenskapelige spørsmål i
forbindelse med Byråets virksomhet som styret eller daglig
leder måtte legge fram for komiteen.
Uttalelsene fra den vitenskapelige komiteen skal offentliggjøres.
2. Den vitenskapelige komiteen skal bestå av medlemmer
med særlige kvalifikasjoner på området miljøvern, utpekt av
styret for en periode på fire år, som kan forlenges én gang, idet
det tas hensyn til blant annet vitenskapelige områder som må
være representert i komiteen for å kunne bistå Byrået innenfor
dets virksomhetsområder. Komiteen skal i sin virksomhet følge
framgangsmåten fastsatt i artikkel 8 nr. 2.

Artikkel 11
1. Overslag over Byråets inntekter og utgifter for hvert
regnskapsår, som skal tilsvare kalenderåret, skal utarbeides og
oppføres i Byråets budsjett.
2.

Artikkel 9
1. Byrået skal ledes av en daglig leder utnevnt av styret
etter forslag fra Kommisjonen for en periode på fem år, med
mulighet for forlengelse.

17.11.2016

Inntektene og utgiftene på budsjettet skal balansere.

3. Byråets inntekter skal, med forbehold for andre midler,
bestå av et tilskudd fra Fellesskapet oppført i De europeiske
fellesskaps alminnelige budsjett og betalinger for utførte
tjenester.
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4. Byråets utgifter skal blant annet omfatte lønn til
personale, utgifter til administrasjon og infrastruktur samt
driftskostnader og utgifter i forbindelse med kontrakter inngått
med institusjoner eller organer som utgjør en del av nettet, og
med tredjemenn.
Artikkel 12
1. Styret skal hvert år på grunnlag av et utkast utarbeidet
av daglig leder lage et overslag over Byråets inntekter og
utgifter for det kommende regnskapsår. Dette overslaget, som
skal omfatte et utkast til stillingsoversikt, skal senest 31. mars
oversendes av styret til Kommisjonen.
2. Kommisjonen skal oversende overslaget til Europaparlamentet og Rådet (heretter kalt «budsjettmyndigheten»)
sammen med det foreløpige utkastet til De europeiske
fellesskaps alminnelige budsjett.
3. På grunnlag av overslaget skal Kommisjonen innta i det
foreløpige utkast til De europeiske fellesskaps 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.
4. Budsjettmyndigheten skal godkjenne bevilgningene i
form av tilskudd til Byrået.
Budsjettmyndigheten skal vedta Byråets stillingsoversikt.
5. Budsjettet skal vedtas av styret. Det blir endelig etter
at De europeiske fellesskaps alminnelige budsjett er endelig
vedtatt. Det skal eventuelt justeres tilsvarende.
6. Styret skal snarest mulig underrette budsjettmyndigheten
om ethvert prosjekt det har til hensikt å gjennomføre som kan få
betydelige økonomiske følger for finansieringen av budsjettet,
særlig om ethvert prosjekt i tilknytning til eiendom, f.eks. leie
eller kjøp av bygninger. Styret skal 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
underretningen om prosjektet.
Artikkel 13
1.

Daglig leder skal gjennomføre Byråets budsjett.

2. Senest 1. mars etter avslutningen av hvert regnskapsår
skal Byråets regnskapsfører oversende det foreløpige
regnskapet til Kommisjonens regnskapsfører, sammen med
en rapport om budsjett- og økonomistyringen i det aktuelle
regnskapsåret. Kommisjonens regnskapsfører skal konsolidere
de foreløpige regnskapene for institusjoner og desentraliserte
organer i samsvar med artikkel 128 i rådsforordning (EF,
Euratom) nr. 1605/2002 av 25. juni 2002 om finansreglementet
som får anvendelse på De europeiske fellesskaps alminnelige
budsjett(6).
( 6)

EFT L 248 av 16.9.2002, s. 1.

Nr. 64/451

3. Senest 31. mars etter avslutningen av hvert regnskapsår
skal Kommisjonens regnskapsfører oversende Byråets
foreløpige regnskap til Revisjonsretten, sammen med en rapport
om budsjett- og økonomistyringen i det aktuelle regnskapsåret.
Rapporten om budsjett- og økonomistyringen i regnskapsåret
skal også oversendes Europaparlamentet og Rådet.
4. Når daglig leder har mottatt Revisjonsrettens merknader
til Byråets foreløpige regnskap i henhold til artikkel 129 i
forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002, skal denne på eget
ansvar utarbeide Byråets endelige regnskap og framlegge det
for styret for uttalelse.
5.

Styret skal avgi uttalelse om Byråets endelige regnskap.

6. Daglig leder skal senest 1. juli etter avslutningen av
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 senest 30. september sende
Revisjonsretten et svar på dens merknader. 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.
Artikkel 14
Finansreglement som får anvendelse på Byrået, skal vedtas av
styret etter samråd med Kommisjonen. Det kan ikke avvike
fra kommisjonsforordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 av
19. november 2002 om det finansielle rammereglement for
organene nevnt i artikkel 185 i rådsforordning (EF, Euratom)
nr. 1605/2002 om finansreglementet som får anvendelse på De
europeiske fellesskaps alminnelige budsjett(7), med mindre
Byråets drift særlig krever dette og Kommisjonen på forhånd
har gitt sitt samtykke.
Artikkel 15
1. Byrået skal aktivt søke samarbeid med andre
fellesskapsorganer
og
‑programmer,
særlig
Det
felles
forskningssenter,
De
europeiske
fellesskaps
statistikkontor (Eurostat) og Fellesskapets forsknings‑ og
utviklingsprogrammer for miljøet. Særlig skal
a) samarbeidet med Det felles forskningssenter omfatte
oppgavene fastsatt i vedlegg I del A,
(7)

EFT L 357 av 31.12.2002, s. 72.
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b) samordningen med Eurostat og De europeiske fellesskaps
statistikkprogram følge retningslinjene beskrevet i vedlegg
I del B.
2. Byrået skal også samarbeide aktivt med andre organer
som Den europeiske romorganisasjon, Organisasjonen for
økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), Europarådet og
Det internasjonale energibyrå, og dessuten med De forente
nasjoner og FNs særorganisasjoner, særlig De forente nasjoners
miljøprogram, Den meteorologiske verdensorganisasjon og
Det internasjonale atomenergibyrået.
3. På områder av felles interesse kan Byrået samarbeide
med institusjoner i stater som ikke er medlemmer av De
europeiske fellesskap, som kan framskaffe data, informasjon
og sakkunnskap samt metoder for innsamling, analyse og
vurdering av data som er av gjensidig interesse, og som er
nødvendig for at Byrået skal kunne utføre sitt arbeid på en
tilfredsstillende måte.
4. Samarbeidet omhandlet i nr. 1, 2 og 3 må særlig ta hensyn
til behovet for å unngå at det samme arbeidet blir utført flere
steder.
Artikkel 16
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Artikkel 18
1. Byråets erstatningsansvar i kontraktsforhold skal
være i henhold til den lovgivning som får anvendelse for
vedkommende kontrakt. Domstolen skal ha myndighet til å
treffe beslutning i henhold til en voldgiftsklausul i en kontrakt
inngått av Byrået.
2. Med hensyn til ansvar utenfor kontraktsforhold skal
Byrået, i samsvar med de allmenne prinsipper som er felles for
medlemsstatenes rettssystemer, erstatte den skade som Byrået
eller dets ansatte volder i tjenesten.
Domstolen skal ha myndighet til å avgjøre tvister om erstatning
for slik skade.
3. De ansattes personlige ansvar overfor Byrået skal være
underlagt bestemmelsene som gjelder for Byråets personale.
Artikkel 19
Byrået er åpent for stater som ikke er medlemmer av
Fellesskapet, men som deler Fellesskapets og medlemsstatenes
interesse for Byråets målsettinger, gjennom avtaler som
inngås mellom statene og Fellesskapet etter framgangsmåten i
traktatens artikkel 300.

Protokoll om De europeiske fellesskaps privilegier og
immunitet får anvendelse for Byrået.

Artikkel 20

Artikkel 17

Forordning (EØF) nr. 1210/90, endret ved forordningene
oppført i vedlegg II, oppheves.

De forskrifter og regler som gjelder for tjenestemenn og andre
ansatte i De europeiske fellesskap, får anvendelse for Byråets
personale.
Byrået skal overfor sitt personale utøve den myndighet som er
tillagt ansettelsesmyndigheten.
Styret skal, etter avtale med Kommisjonen, vedta hensiktsmessige gjennomføringsregler.

Henvisninger til den opphevede forordningen skal forstås
som henvisninger til denne forordning og leses som angitt i
sammenligningstabellen i vedlegg III.
Artikkel 21
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Strasbourg, 23. april 2009.

For Europaparlamentet

For Rådet

H.-G. PÖTTERING

P. NEČAS

President

Formann

_______
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VEDLEGG I

A. Samarbeid med Det felles forskningssenter
–

Harmonisering av målemetoder på miljøområdet(8).

–

Interkalibrering av instrumenter(1).

–

Standardisering av dataformater.

–

Utvikling av nye målemetoder og instrumenter for bruk på miljøområdet.

–

Andre oppgaver som avtales mellom Byråets daglige leder og Det felles forskningssenters administrerende
direktør.

B. Samarbeid med Eurostat
1.

Byrået skal så langt det er mulig bruke informasjon som er samlet inn av Fellesskapets offisielle
statistikktjenester. Denne informasjonen er resultatet av arbeidet til Eurostat og de nasjonale
statistikktjenestene, som samler inn, vurderer og formidler samfunnsstatistikk og økonomisk statistikk,
herunder nasjonalregnskaper og tilhørende informasjon.

2.

Statistikkprogrammet for miljøområdet skal avtales mellom Byråets daglige leder og Eurostats
administrerende direktør og legges fram for godkjenning for Byråets styre og Komiteen for
statistikkprogrammet.

3.

Statistikkprogrammet skal utformes og gjennomføres innen rammen som er fastsatt av de internasjonale
statistikkorganene, for eksempel De forente nasjoners statistikkontor, Den europeiske statistikerkonferanse
og OECD.

_______

(8)

Samarbeid på disse områdene skal også ta hensyn til det arbeid som er utført av Institutt for referansematerialer og -målinger.

Nr. 64/453

Nr. 64/454

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG II
Opphevet forordning med påfølgende endringer
(omhandlet i artikkel 20)
Rådsforordning (EØF) nr. 1210/90

(EFT L 120 av 11.5.1990, s. 1).

Rådsforordning (EF) nr. 933/1999

(EFT L 117 av 5.5.1999, s. 1).

Europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 1641/2003

(EUT L 245 av 29.9.2003, s. 1).
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VEDLEGG III

SAMMENLIGNINGSTABELL
Rådsforordning (EØF) nr. 1210/90

Denne forordning

Artikkel 1 nr. 1

Artikkel 1 nr. 1

Artikkel 1 nr. 2 innledende tekst

Artikkel 1 nr. 2 innledende tekst

Artikkel 1 nr. 2 første strekpunkt

Artikkel 1 nr. 2 bokstav a)

Artikkel 1 nr. 2 annet strekpunkt

Artikkel 1 nr. 2 bokstav b)

Artikkel 2 innledende tekst

Artikkel 2 innledende tekst

Artikkel 2 punkt i)

Artikkel 2 bokstav a)

Artikkel 2 punkt ii) første strekpunkt

Artikkel 2 bokstav b)

Artikkel 2 punkt ii) annet strekpunkt

Artikkel 2 bokstav c)

Artikkel 2 punkt ii) tredje strekpunkt

Artikkel 2 bokstav d)

Artikkel 2 punkt iii)

Artikkel 2 bokstav e)

Artikkel 2 punkt iv)

Artikkel 2 bokstav f)

Artikkel 2 punkt v)

Artikkel 2 bokstav g)

Artikkel 2 punkt vi)

Artikkel 2 bokstav h)

Artikkel 2 punkt vii)

Artikkel 2 bokstav i)

Artikkel 2 punkt viii)

Artikkel 2 bokstav j)

Artikkel 2 punkt ix)

Artikkel 2 bokstav k)

Artikkel 2 punkt x)

Artikkel 2 bokstav l)

Artikkel 2 punkt xi)

Artikkel 2 bokstav m)

Artikkel 2 punkt xii)

Artikkel 2 bokstav n)

Artikkel 2 punkt xiii)

Artikkel 2 bokstav o)

Artikkel 3 nr. 1 innledende tekst

Artikkel 3 nr. 1 innledende tekst

Artikkel 3 nr. 1 punkt i)

Artikkel 3 nr. 1 bokstav a)

Artikkel 3 nr. 1 punkt ii)

Artikkel 3 nr. 1 bokstav b)

Artikkel 3 nr. 1 punkt iii)

Artikkel 3 nr. 1 bokstav c)

Artikkel 3 nr. 1 avsluttende tekst

Artikkel 3 nr. 1 avsluttende tekst

Artikkel 3 nr. 2 første ledd

Artikkel 3 nr. 2 første ledd

Artikkel 3 nr. 2 annet ledd innledende tekst

Artikkel 3 nr. 2 annet ledd innledende tekst

Artikkel 3 nr. 2 annet ledd første strekpunkt

Artikkel 3 nr. 2 annet ledd bokstav a)

Artikkel 3 nr. 2 annet ledd annet strekpunkt

Artikkel 3 nr. 2 annet ledd bokstav b)

Artikkel 3 nr. 2 annet ledd tredje strekpunkt

Artikkel 3 nr. 2 annet ledd bokstav c)

Artikkel 3 nr. 2 annet ledd fjerde strekpunkt

Artikkel 3 nr. 2 annet ledd bokstav d)

Artikkel 3 nr. 2 annet ledd femte strekpunkt

Artikkel 3 nr. 2 annet ledd bokstav e)

Artikkel 3 nr. 2 annet ledd sjette strekpunkt

Artikkel 3 nr. 2 annet ledd bokstav f)

Artikkel 3 nr. 2 annet ledd sjuende strekpunkt

Artikkel 3 nr. 2 annet ledd bokstav g)

Artikkel 3 nr. 2 annet ledd åttende strekpunkt

Artikkel 3 nr. 2 annet ledd bokstav h)

Artikkel 3 nr. 2 tredje ledd

Artikkel 3 nr. 2 tredje ledd

Artikkel 3 nr. 2 fjerde ledd

Artikkel 3 nr. 2 fjerde ledd

Artikkel 3 nr. 3

Artikkel 3 nr. 3

Artikkel 4 nr. 1 innledende tekst

Artikkel 4 nr. 1 innledende tekst

Artikkel 4 nr. 1 første strekpunkt

Artikkel 4 nr. 1 bokstav a)

Artikkel 4 nr. 1 annet strekpunkt

Artikkel 4 nr. 1 bokstav b)

Artikkel 4 nr. 1 tredje strekpunkt

Artikkel 4 nr. 1 bokstav c)
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Rådsforordning (EØF) nr. 1210/90

Denne forordning

Artikkel 4 nr. 2 første ledd, fra «For» til «miljøområdet»

—

Artikkel 4 nr. 2 første ledd, fra «særlig» til «territorier»

Artikkel 4 nr. 2 første ledd avsluttende tekst

Artikkel 4 nr. 2 annet ledd

Artikkel 4 nr. 2 første, annet og tredje ledd

Artikkel 4 nr. 3

Artikkel 4 nr. 3

Artikkel 4 nr. 4

Artikkel 4 nr. 4 første, annet og tredje ledd

Artikkel 4 nr. 5 første ledd

—

Artikkel 4 nr. 5 annet ledd

Artikkel 4 nr. 5

Artikkel 4 nr. 6 og nr. 7

Artikkel 4 nr. 6 og nr. 7

Artikkel 5

Artikkel 5 første og annet ledd

Artikkel 6 nr. 1

Artikkel 6 nr. 1

Artikkel 6 nr. 2

—

Artikkel 6 nr. 3

Artikkel 6 nr. 2

Artikkel 7 og 8

Artikkel 7 og 8

Artikkel 9 nr. 1 første ledd første punktum

Artikkel 9 nr. 1 første ledd

Artikkel 9 nr. 1 første ledd annet punktum

Artikkel 9 nr. 1 annet ledd

Artikkel 9 nr. 1 første ledd innledende tekst

Artikkel 9 nr. 1 tredje ledd innledende tekst

Artikkel 9 nr. 1 første ledd første strekpunkt

Artikkel 9 nr. 1 tredje ledd bokstav a)

Artikkel 9 nr. 1 første ledd annet strekpunkt

Artikkel 9 nr. 1 tredje ledd bokstav b)

Artikkel 9 nr. 1 første ledd tredje strekpunkt

Artikkel 9 nr. 1 tredje ledd bokstav c)

Artikkel 9 nr. 1 første ledd fjerde strekpunkt

Artikkel 9 nr. 1 tredje ledd bokstav d)

Artikkel 9 nr. 1 første ledd femte strekpunkt

Artikkel 9 nr. 1 tredje ledd bokstav e)

Artikkel 9 nr. 1 annet ledd

Artikkel 9 nr. 1 fjerde ledd

Artikkel 9 nr. 2

Artikkel 9 nr. 2

Artikkel 10

Artikkel 10

Artikkel 11

Artikkel 11

Artikkel 12

Artikkel 12

Artikkel 13

Artikkel 13

Artikkel 14

Artikkel 14

Artikkel 15 nr. 1 innledende tekst

Artikkel 15 nr. 1 innledende tekst

Artikkel 15 nr. 1 første strekpunkt

Artikkel 15 nr. 1 bokstav a)

Artikkel 15 nr. 1 annet strekpunkt

Artikkel 15 nr. 1 bokstav b)

Artikkel 15 nr. 2

Artikkel 15 nr. 2

Artikkel 15 nr. 2a

Artikkel 15 nr. 3

Artikkel 15 nr. 3

Artikkel 15 nr. 4

Artikkel 16

Artikkel 16

Artikkel 17

Artikkel 17

Artikkel 18

Artikkel 18

Artikkel 19

Artikkel 19

Artikkel 20

—

—

Artikkel 20

Artikkel 21

Artikkel 21

Vedlegg

Vedlegg I

—

Vedlegg II

—

Vedlegg III
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17.11.2016
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Nr. 64/457

2016/EØS/64/28

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1166/2009
av 30. november 2009

om endring og retting av kommisjonsforordning (EF) nr. 606/2009 om fastsettelse av visse nærmere
regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 479/2008 med hensyn til kategorier av
vinprodukter, ønologiske framstillingsmåter og gjeldende restriksjoner(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

5)

Forordning (EF) nr. 606/2009 bør derfor endres og rettes.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

6)

Forordning (EF) nr. 606/2009 får anvendelse fra
1. august 2009. For å oppnå samsvar med italiensk
nasjonal lovgivning og for å sikre identiske ønologiske
framgangsmåter for 2009-høsten, bør disse endringene og
rettingene få tilbakevirkende kraft fra 1. august 2009.

7)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra forskriftskomiteen nedsatt ved artikkel 195
nr. 3 i forordning (EF) nr. 1234/2007 —

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 1234/2007 av
22. oktober 2007 om opprettelse av en felles markedsordning
for landbruksvarer og om særlige bestemmelser for visse
landbruksvarer (forordningen om en felles markedsordning)(1),
særlig artikkel 113 bokstav d) nr. 2 og artikkel 121 tredje og
fjerde ledd, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

4)

De beskyttede opprinnelsesbetegnelsene «Prosecco
di Conegliano Valdobbiadene» og «Montello e Colli
Asolani» er nevnt i kommisjonsforordning (EF)
nr. 606/2009(2). Disse betegnelsene er blitt erstattet med
de beskyttede opprinnelsesbetegnelsene «Prosecco»,
«Conegliano Valdobbiadene — Prosecco», «Colli
Asolani — Prosecco» og «Asolo — Prosecco» ved
et dekret av 17. juli 2009 offentliggjort i det italienske
kunngjøringsbladet Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana nr. 173 av 28. juli 2009.
I samme dekret kalles druesorten «Prosecco» nå «Glera».
For å unngå forveksling mellom navnet på den beskyttede
opprinnelsesbetegnelsen «Prosecco» og navnet på
druesorten, bør betegnelsen «Prosecco» i forordning (EF)
nr. 606/2009 erstattes med «Glera» når det dreier seg om
druesorten.
De italienske myndighetene har offisielt meddelt at sorten
«Prosecco/Glera» ikke kan dyrkes i området «TrentinoAlto Adige». Derfor bør dette området ikke lenger være
nevnt i forordning (EF) nr. 606/2009 som et område der
denne sorten kan produseres.
Det er en trykkfeil i tillegg 7 i vedlegg IA til forordning
(EF) nr. 606/2009 i bestemmelsene om behandling
med elektrodialyse. Enhetene for grenseverdien i
prøveløsningen skal uttrykkes i μg/l og ikke i g/l.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 314 av 1.12.2009, s. 27, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 143/2012 av 13. juli 2012 om
endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer
for handel med vin, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr.
63 av 8.11.2012, s. 31.
(1) EUT L 299 av 16.11.2007, s. 1.
(2) EUT L 193 av 24.7.2009, s. 1.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
Endring av forordning (EF) nr. 606/2009
I vedlegg II til forordning (EF) nr. 606/2009 gjøres følgende
endringer:

1. I del B nr. 4 bokstav a) skal annet punktum lyde:

«Musserende kvalitetsviner av aromatisk type kan
imidlertid framstilles på tradisjonell måte ved å bruke
viner som lages av druer av vinstokksorten «Glera», som
høstes i regionene, Veneto og Friuli-Venezia Giulia, som
bestanddeler i vinblandingen.»

2. I del C gjøres følgende endringer:

a) Nr. 2 skal lyde:

«2. Vinblandinger beregnet på framstilling av
musserende kvalitetsvin med de beskyttede
opprinnelsesbetegnelsene Prosecco», «Conegliano
Valdobbiadene — «Prosecco» og «Colli Asolani
— Prosecco» eller «Asolo — Prosecco», og som
framstilles av en eneste vinstokksort, kan imidlertid
ha en total alkoholstyrke på minst 8,5 vol %.»
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Artikkel 2

b) I nr. 9 bokstav a) skal annet punktum lyde:

Retting av forordning (EF) nr. 606/2009
«Som et unntak kan en musserende kvalitetsvin av
aromatisk type med beskyttet opprinnelsesbetegnelse
framstilles ved å bruke som bestanddeler i
vinblandingen druer av vinstokksorten «Glera», høstet
i regionene til opprinnelsesbetegnelsene «Prosecco»,
«Conegliano-Valdobbiadene — Prosecco», «Colli
Asolani — Prosecco» og «Asolo — Prosecco».»

3. I tillegg 1 innsettes betegnelsen «Glera» etter «Girò N», og
«Prosecco» utgår.

I vedlegg I A til forordning (EF) nr. 606/2009 skal tillegg 7
nr. 1.4 sjette ledd tredje punktum lyde:
«Innholdet av alle bestemte bestanddeler i testløsningen må
være lavere enn 50 μg/l.»
Artikkel 3
Ikrafttredelse og anvendelse
Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.
Den får anvendelse fra 1. august 2009.

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

Utferdiget i Brussel, 30. november 2009.

For Kommisjonen
Mariann FISCHER BOEL
Medlem av Kommisjonen
____________
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Nr. 64/459

2016/EØS/64/29

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 401/2010
av 7. mai 2010

om endring og retting av forordning (EF) nr. 607/2009 om fastsettelse av visse nærmere
regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 479/2008 med hensyn til beskyttede
opprinnelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, tradisjonelle betegnelser, merking
og presentasjon av visse vinprodukter(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

4)

Australia har anmodet om å få oppført nye navn på
druesorter i vedlegg XV del B til forordning (EF)
nr. 607/2009. Etter å ha behandlet anmodningen og
funnet at vilkårene fastsatt i artikkel 62 nr. 1 bokstav b)
og artikkel 62 nr. 4 i nevnte forordning er oppfylt, bør
Kommisjonen oppføre Australia i den kolonnen som
tilsvarer navnene på de berørte druesortene i nevnte
vedlegg.

5)

Avtalen mellom Det europeiske fellesskap og De
forente stater om handel med vin(3) inneholder en liste
over navn på vinstokksorter som kan anvendes som
merkingsopplysninger. De forente stater bør derfor
oppføres i del B i vedlegg XV til forordning (EF)
nr. 607/2009, i den kolonnen som tilsvarer navnene på de
berørte druesortene.

6)

Forordning (EF) nr. 607/2009 bør derfor endres.

7)

For å unngå administrative byrder i forbindelse med
sertifiseringskostnader og handelsproblemer, bør
endringene som foreslås i denne forordning, få anvendelse
fra samme dato som forordning (EF) nr. 607/2009, det vil
si fra 1. august 2009.

8)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar
med uttalelse fra Forvaltningskomiteen for den felles
markedsordning for landbruksvarer —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 1234/2007 av
22. oktober 2007 om opprettelse av en felles markedsordning
for landbruksvarer og om særlige bestemmelser for visse
landbruksvarer (forordningen om en felles markedsordning)(1),
særlig artikkel 121 nr. 1 bokstav k), l) og m) og artikkel 203b,
sammenholdt med artikkel 4, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

I samsvar med artikkel 25 nr. 1 i kommisjonsforordning
(EF) nr. 607/2009(2) skal den årlige kontrollen av
viner med beskyttet opprinnelsesbetegnelse eller
beskyttet geografisk betegnelse utføres enten ved
stikkprøvekontroller, prøvetaking eller systematiske
kontroller, og bare stikkprøvekontroller kan kombineres
med prøvetaking. Visse medlemsstater som hittil har
foretrukket systematiske kontroller, har endret oppfatning
og ønsker å kunne kombinere alle tre former for kontroll.
Derfor bør medlemsstatene ha mulighet til å være mer
fleksible når det gjelder de årlige kontrollene.
Etter at forordning (EF) nr. 607/2009 ble vedtatt, viste det
seg at den inneholdt noen tekniske feil som bør rettes opp.
Særlig var navnet på druesorten «Montepulciano» ved en
feil oppført i del B i vedlegg XV og bør derfor flyttes til
del A i samme vedlegg. Stavemåten i visse bestemmelser
bør også endres for å oppnå større klarhet.
Av hensyn til klarhet og sammenheng bør visse
bestemmelser i forordning (EF) nr. 607/2009 omarbeides
eller presiseres. Dette gjelder særlig bestemmelser som
gjelder for tredjestater som bør få mulighet til å anvende
visse frivillige opplysninger, forutsatt at de oppfyller
vilkår som tilsvarer dem som medlemsstatene skal
oppfylle. Det gjelder også vedlegg XII, der terminologien
bør være i samsvar med listen over beskyttede
opprinnelsesbetegnelser i registeret. Det bør også
innføres nye bestemmelser for å oppnå større presisjon
når det gjelder merking og presentasjon.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 117 av 11.5.2010, s. 13, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 143/2012 av 13. juli 2012 om
endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer
for handel med vin, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr.
63 av 8.11.2012, s. 31.
(1) EUT L 299 av 16.11.2007, s. 1.
(2) EUT L 193 av 24.7.2009, s. 60.

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
I forordning (EF) nr. 607/2009 gjøres følgende endringer:
1. Artikkel 18 nr. 1 skal lyde:
«1. Det «register over beskyttede opprinnelsesbetegnelser
og beskyttede geografiske betegnelser», heretter kalt
«Registeret», som føres av Kommisjonen som fastsatt i
artikkel 118n i rådsforordning (EF) nr. 1234/2007(*), skal
innlemmes i den elektroniske databasen «E-Bacchus».
____________________________
(*) EUT L 299 av 16.11.2007, s. 1.»
(3)

EUT L 87 av 24.3.2006, s. 2.
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2. Artikkel 24 skal lyde:

produsentens,
selgerens
hovedkontor ligger.»

«Artikkel 24
Melding av markedsdeltakerne
Enhver markedsdeltaker som ønsker å delta i hele eller
deler av produksjonen eller emballeringen av et produkt
med beskyttet opprinnelsesbetegnelse eller beskyttet
geografisk betegnelse, skal meldes til vedkommende
kontrollmyndighet omhandlet i artikkel 118o i forordning
(EF) nr. 1234/2007.»
3. I artikkel 25 gjøres følgende endringer:

eller

importørens

5. I artikkel 63 gjøres følgende endringer:
a) I nr. 2 skal fjerde ledd lyde:
«Kostnadene for sertifiseringen skal dekkes av de
markedsdeltakerne som omfattes av den, med mindre
medlemsstatene beslutter noe annet.»
b) I nr. 7 skal nytt fjerde ledd lyde:

a) I nr. 1 skal
i) annet ledd lyde:
«Den årlige kontrollen skal utføres i den
medlemsstat der produksjonen fant sted i samsvar
med produktspesifikasjonen, og skal utføres enten
ved
a) stikkprøvekontroller
risikoanalyse eller
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på

grunnlag

av

en

b) prøvetaking eller
c) systematiske kontroller eller
d) en kombinasjon av ovennevnte kontroller.»

«For Det forente kongerike kan navnet på
medlemsstaten erstattes med navnet på et individuelt
område som inngår i Det forente kongerike.»
6. I artikkel 64 skal nr. 4 lyde:
«4. Nr. 1 får ikke anvendelse på produktene nevnt i nr. 3,
8 og 9 i vedlegg XIb til forordning (EF) nr. 1234/2007,
forutsatt at medlemsstatene fastsetter regler for vilkårene
for å angi sukkerinnholdet eller det fastsettes i regler som
gjelder i den berørte tredjestat, herunder, representative
bransjeorganisasjoners regler.»
7. I artikkel 67 nr. 2 skal første ledd lyde:

ii) femte ledd utgå.
b) Nr. 4 bokstav a) skal lyde:
«a) resultatene av undersøkelsen nevnt i nr. 1
første ledd bokstav a) og b) og i nr. 2 viser
at det berørte produktet oppfyller vilkårene i
produktspesifikasjonen og har alle de egenskapene
som kreves for den berørte opprinnelsesbetegnelsen
eller geografiske betegnelsen,».
4. I artikkel 56 nr. 1 gjøres følgende endringer:

«For at navnet på en mindre geografisk enhet enn det
området som ligger til grunn for opprinnelsesbetegnelsen
eller den geografiske betegnelsen skal kunne brukes,
skal området for den berørte geografiske enheten være
nøye definert. Medlemsstatene kan fastsette regler for
anvendelsen av disse geografiske enhetene. Minst 85 % av
de druene som vinen er framstilt av, skal komme fra den
mindre geografiske enheten. Dette omfatter ikke
a) den mengden produkter som eventuelt er brukt til
søtning, «ekspedisjonslikør» eller «tiragelikør», eller

a) Bokstav a) skal lyde:
«a) «tapper» en fysisk eller juridisk person eller en
gruppe av slike personer etablert i Den europeiske
union, som tapper eller får tapping utført på sine
vegne,».
b) Bokstav f) skal lyde:
«f) «adresse» angivelse av kommunen og den
medlemsstaten eller tredjestaten der tapperens,

b) den mengden produkter som er nevnt i nr. 3 bokstav e)
og f) i vedlegg XIb til forordning (EF) nr. 1234/2007.
De resterende 15 % av druene skal komme fra det
avgrensede geografiske området for den berørte
opprinnelsesbetegnelsen eller geografiske betegnelsen.»
8. Vedlegg XII erstattes med teksten i vedlegg I til denne
forordning.
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9. Vedlegg XV erstattes med teksten i vedlegg II til denne forordning.
10. I vedlegg XVII nr. 4 bokstav b) skal første og annet strekpunkt lyde:
«— Tokaj
— Vinohradnícka oblasť Tokaj».
Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den dag den kunngjøres i Den europeiske unions tidende.
Den får anvendelse fra 1. august 2009.

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

Utferdiget i Brussel, 7. mai 2010.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
Formann
______
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Språk

Vin(1)

Nederlandsk

Fransk

Landwijn

Vin de pays

Bulgarsk

Bulgarsk

Bulgarsk

Bulgarsk

Гарантирано наименование запроизход (ГНП)
(guaranteed designation of origin)

Гарантирано и контролиранонаименование за произход
(ГКНП)
(guaranteed and controlled designation of origin)

Благородно сладко вино (БСВ)
(noble sweet wine)

Pегионално вино
(Regional wine)

BULGARIA

Nederlandsk

Fransk

Gecontroleerde oorsprongsbenaming

Appellation d’origine contrôlée

BELGIA

Tradisjonelle betegnelser som brukes i stedet for «beskyttet opprinnelsesbetegnelse» eller «beskyttet
geografisk betegnelse»
14.4.2000

Tradisjonelle betegnelser som brukes i stedet for «beskyttet geografisk betegnelse»

Tradisjonelle betegnelser som brukes i stedet for «beskyttet opprinnelsesbetegnelse»

Sammendrag av definisjon/bruksvilkår(2)

Berørte
tredjestater

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

BGB
(1, 3, 4)

BOB
(3)

BOB
(1, 3, 4)

BOB
(1, 3, 4)

BGB
(1)

BGB
(1)

BOB
(1, 4)

BOB
(1, 4)

DEL A — Tradisjonelle betegnelser som nevnt i artikkel 118u nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1234/2007

Tradisjonelle betegnelser

LISTE OVER TRADISJONELLE BETEGNELSER NEVNT I ARTIKKEL 40

«VEDLEGG XII

VEDLEGG I

Nr. 64/462
17.11.2016

Tsjekkisk

Tsjekkisk

Tsjekkisk

Tsjekkisk

Tsjekkisk

Jakostní šumivé víno stanovené oblasti

Jakostní víno

Jakostní víno odrůdové

Jakostní víno známkové

Jakostní víno s přívlastkem, utfylt med:
– Kabinetní víno
– Pozdní sběr
– Výběr z hroznů
– Výběr z bobulí
– Výběr z cibéb
– Ledové víno
– Slámové víno

TSJEKKIA

BOB
(1)

BOB
(1)

BOB
(1)

BOB
(1)

BOB
(4)

Vin klassifisert av den tsjekkiske myndigheten for landbruks- og næringsmiddelkontroll, framstilt av druer,
pulp eller most, eventuelt av vin framstilt av druer høstet på en bestemt vingård i det berørte området
eller delområdet; avlingen per hektar er ikke overskredet; vinen er framstilt av druer som med hensyn
til opprinnelse, sukkerinnhold og vekt, eventuelt sort eller blanding av sorter eller angrep av Botrytis
cinerea P. i form av edelråte, er kontrollert av kontrollmyndigheten og oppfyller kravene til en bestemt
sort kvalitetsvin med særlige egenskaper eller til blanding av kvalitetsvin med særlige egenskaper;
vinen oppfyller kvalitetskravene i gjennomføringslovgivningen; vinen er klassifisert av myndigheten for
landbruks- og næringsmiddelkontroll som kvalitetsvin med en av følgende særlige egenskaper:
– «Kabinetní víno» kan framstilles bare av druer med et sukkerinnhold på minst 19° NM,
– «Pozdní sběr» kan framstilles bare av druer med et sukkerinnhold på minst 21° NM,
– «Výběr z hroznů» kan framstilles bare av druer med et sukkerinnhold på minst 24° NM,
– «Výběr z bobulí» kan framstilles bare av utvalgte druer med et sukkerinnhold på minst 27° NM,
– «Výběr z cibéb» kan framstilles bare av utvalgte druer som er angrepet av edelråde eller av overmodne
druer med et sukkerinnhold på minst 32° NM,
– «Ledové víno» kan framstilles bare av druer som er høstet ved en temperatur på minus 7 °C eller lavere,
og som er høstet og bearbeidet i fryst tilstand; mosten skal ha et sukkerinnhold på minst 27° NM,
– «Slámové víno» kan framstilles bare av druer som før bearbeidingen har vært oppbevart på strå eller siv,
eventuelt opphengt i et rom med god utlufting, i tre måneder; mosten skal ha et sukkerinnhold på minst
27° NM.

Vin klassifisert av den tsjekkiske myndigheten for landbruks- og næringsmiddelkontroll, framstilt av druer,
pulp, most og eventuelt av vin som er framstilt av druer høstet på en bestemt vingård.

Vin klassifisert av den tsjekkiske myndigheten for landbruks- og næringsmiddelkontroll, framstilt av druer,
pulp, most; vin framstilt av druer høstet på en bestemt vingård eller ved blanding av kvalitetsviner av høyst
tre druesorter.

Vin klassifisert av den tsjekkiske myndigheten for landbruks- og næringsmiddelkontroll, framstilt av druer
som er høstet på en bestemt vingård i det berørte området; avlingen per hektar er ikke overskredet; druene
som vinen er framstilt av, har et sukkerinnhold på minst 15° NM; druehøstingen og vinframstillingen, med
unntak av tappingen, fant sted i det berørte vindyrkingsområdet; vinen oppfyller kvalitetskravene fastsatt i
gjennomføringslovgivningen.

Vin klassifisert av den tsjekkiske myndigheten for landbruks- og næringsmiddelkontroll, framstilt av druer
som er høstet på en bestemt vingård i det berørte området; den vin som brukes til framstilling av musserende
kvalitetsvin i en særlig region, er framstilt i vindyrkingsområdet; i det berørte området er avlingen per
hektar ikke overskredet; vinen oppfyller kvalitetskravene fastsatt i gjennomføringslovgivningen.
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Tsjekkisk

Tsjekkisk

Tsjekkisk

Tsjekkisk

Pozdní sběr

Víno s přívlastkem, utfylt med:
– Kabinetní víno
– Pozdní sběr
– Výběr z hroznů
– Výběr z bobulí
– Výběr z cibéb
– Ledové víno
– Slámové víno

Jakostní likérové víno

Zemské víno

BGB
(1)

BOB
(3)

BOB
(1)

BOB
(1)

Vin framstilt av druer høstet på Tsjekkias territorium, som er egnet til vinframstilling i den berørte
regionen, eller av sorter som er oppført på sortslisten i gjennomføringslovgivningen; vinen kan merkes
bare med den geografiske betegnelsen som er fastsatt i gjennomføringslovgivningen; ved framstilling av
vin med geografisk betegnelse kan bare de druene brukes som inngår i framstillingen av vinen, som har et
sukkerinnhold på minst 14° NM, som er høstet i den geografiske enheten, som har en geografisk betegnelse
i henhold til dette avsnitt, og som oppfyller kvalitetskravene fastsatt i gjennomføringslovgivningen. Bruk
av navnet på andre geografiske enheter enn dem som er fastsatt i gjennomføringslovgivningen, er forbudt.

Vin klassifisert av den tsjekkiske myndigheten for landbruks- og næringsmiddelkontroll, framstilt av druer
høstet på en bestemt vingård i det berørte området; avlingen per hektar er ikke overskredet; framstillingen
har funnet sted i det bestemte vindyrkingsområdet der druene er høstet, og vinen oppfyller kvalitetskravene
i gjennomføringslovgivningen.

Vin klassifisert av den tsjekkiske myndigheten for landbruks- og næringsmiddelkontroll, framstilt av druer,
pulp eller most, eventuelt av vin framstilt av druer høstet på en bestemt vingård i det berørte området
eller delområdet; avlingen per hektar er ikke overskredet; vinen er framstilt av druer som med hensyn
til opprinnelse, sukkerinnhold og vekt, eventuelt sort eller blanding av sorter eller angrep av Botrytis
cinerea P. i form av edelråte, er kontrollert av kontrollmyndigheten og oppfyller kravene til en bestemt
sort kvalitetsvin med særlige egenskaper eller til blanding av kvalitetsvin med særlige egenskaper;
vinen oppfyller kvalitetskravene i gjennomføringslovgivningen; vinen er klassifisert av myndigheten for
landbruks- og næringsmiddelkontroll som kvalitetsvin med en av følgende særlige egenskaper:
– «Kabinetní víno» kan framstilles bare av druer med et sukkerinnhold på minst 19° NM,
– «Pozdní sběr» kan framstilles bare av druer med et sukkerinnhold på minst 21° NM,
– «Výběr z hroznů» kan framstilles bare av druer med et sukkerinnhold på minst 24° NM,
– «Výběr z bobulí» kan framstilles bare av utvalgte druer med et sukkerinnhold på minst 27° NM,
– «Výběr z cibéb» kan framstilles bare av utvalgte druer som er angrepet av edelråde eller av overmodne
druer med et sukkerinnhold på minst 32° NM,
– «Ledové víno» kan framstilles bare av druer som er høstet ved en temperatur på minus 7 °C eller lavere,
og som er høstet og bearbeidet i fryst tilstand; mosten skal ha et sukkerinnhold på minst 27° NM,
– «Slámové víno» kan framstilles bare av druer som før bearbeidingen har vært oppbevart på strå eller siv,
eventuelt opphengt i et rom med god utlufting, i tre måneder; mosten skal ha et sukkerinnhold på minst
27° NM.

Vin klassifisert av den tsjekkiske myndigheten for landbruks- og næringsmiddelkontroll, framstilt av druer
som er høstet på en bestemt vingård i det berørte området; avlingen per hektar er ikke overskredet; druene
som vinen er framstilt av, har et sukkerinnhold på minst 21° NM; druehøstingen og vinframstillingen, med
unntak av tappingen, fant sted i det berørte vindyrkingsområdet; vinen oppfyller kvalitetskravene fastsatt i
gjennomføringslovgivningen.
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Tysk

Tysk

Tysk

Qualitätswein, eventuelt utfylt med b.A. (Qualitätswein
bestimmter Anbaugebiete)

Qualitätslikörwein, utfylt med b.A. (Qualitätslikörwein
bestimmter Anbaugebiete)(**)

Dansk

Tsjekkisk

Prädikatswein (Qualitätswein mit Prädika (*), utfylt med:
– Kabinett
– Spätlese
– Auslese
– Beerenauslese
– Trockenbeerenauslese
– Eiswein

TYSKLAND

Regional vin

DANMARK

Víno origininální certifikace (VOC eller V.O.C.)

BOB
(3)

BOB
(1)

BOB
(1)

BGB
(1, 3, 4)

BOB
(1)

Kvalitetssterkvin fra bestemte regioner, som har gjennomgått en analytisk og organoleptisk undersøkelse,
og som oppfyller krav til druenes modenhet (vinens mostvekt/Oechsle-grader).

Kvalitetsvin fra bestemte regioner, som har gjennomgått en analytisk og organoleptisk undersøkelse, og
som oppfyller krav til druenes modenhet (vinens mostvekt/Oechsle-grader).

Samlekategori for viner med særlige egenskaper som har oppnådd en viss minstemostvekt, og som ikke er
anriket (verken chaptalisert eller anriket med konsentrert druemost), utfylt med en av følgende betegnelser:
– (Kabinett): Laveste kvalitetsnivå for kvalitetsviner med særlige egenskaper (Prädikatsweine). Kabinettviner er lette og fine og ligger på 67‑85 Oechsle-grader, avhengig av druesort og region.
– (Spätlese): Kvalitetsvin med særlige egenskaper og med mostvekt på mellom 76 og 95 Oechsle-grader,
avhengig av druesort og region; druene bør høstes sent og være fullmodne. Spätlese-viner har en kraftig
smak (ikke nødvendigvis søt).
– (Auslese): Framstilt av fullmodne druer utvalgt enkeltvis, som kan være konsentrert med botrytis
cinerea og ha en mostvekt på mellom 85 og 100 Oechsle-grader, avhengig av druesort og region.
– (Beerenauslese): Framstilt av særskilt utvalgte fullmodne druer som takket være botrytis cinerea
(edelråte) har et høyt sukkerinnhold; høstes som oftest litt senere enn den normale høsten. Mostvekten
skal ligge på mellom 110 og 125 Oechsle-grader, avhengig av druesort og region; slike viner er svært
søte og har god holdbarhet.
– (Trockenbeerenauslese): Høyeste kvalitetsnivå for kvalitetsviner med særlige egenskaper
(Prädikatswein), som har en mostvekt på over 150 Oechsle-grader. Viner i denne kategorien er framstilt
av omhyggelig utvalgte overmodne druer hvis saft er konsentrert med botrytis cinerea (edelråte).
Druene er innskrumpet som rosiner. Den ferdige vinen kjennetegnes ved en overdådig sødme og lavt
alkoholstyrke.
– (Eiswein): Eiswein skal være framstilt av druer høstet ved sterk frost med temperaturer under minus
7 °C, som presses i fryst tilstand; dette er en enestående vin av svært høy kvalitet med svært kraftig
sødme og syrlighet.

Vin eller musserende vin som er framstilt i Danmark i samsvar med reglene fastsatt i nasjonal lovgivning.
Vinen gjennomgår en organoleptisk og analytisk vurdering. Dens art og karakter vil avhenge dels av
produksjonsområdet, dels av de druene som er brukt, og dels av produsentens og vindyrkerens kunnskaper.

Vinen skal være produsert innenfor vindyrkingsområdet eller et mindre område; produsenten skal være
medlem av en sammenslutning som er godkjent til å tildele en vin en opprinnelsesbetegnelse i henhold til
lovgivningen; vinen oppfyller minst kvalitetskravene til kvalitetsvin i henhold til dette regelverk; vinen
oppfyller vilkårene i beslutningen om tillatelse til å tildele vinen en opprinnelsesbetegnelse; dessuten skal
vinen oppfylle kravene til særlige vinsorter i dette regelverk.
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Tysk

Tysk

Landwein

Winzersekt(**)

BOB
(1)

BGB
(1)

BOB
(4)

BOB
(8)

Gresk

Gresk

Gresk

Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ)
(appellation d’origine de qualité supérieure)

Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη (ΟΠΕ)
(appellation d’origine contrôlée)

Οίνος γλυκός φυσικός
(vin doux naturel)

HELLAS

BOB
(3)

BOB
(3, 15)

BOB
(1, 3, 4, 15,
16)

Betegnelsen «Qualitätswein mit Prädikat» er tillatt i en overgangsperiode fram til 31.12.2010.
Betegnelsene «Sekt», «Likörwein» og «Perlwein» er ikke beskyttet.

Tysk

Sekt b.A. (Sekt bestimmter Anbaugebiete)(**)

(*)
(**)

Tysk

Qualitätsperlwein, utfylt med b.A. (Qualitätsperlwein
bestimmter Anbaugebiete)(**)

Viner i kategoriene «appellation d’origine contrôlée» eller «appellation d’origine de qualité supérieure»
som dessuten oppfyller følgende krav:
– de kommer fra druemost med en opprinnelig naturlig alkoholstyrke på minst 12 volumprosent,
– de har en sann alkoholstyrke på minst 15 volumprosent og høyst 22 volumprosent,
– de har en total alkoholstyrke på minst 17,5 volumprosent.
[L.D. 212/1982 om registrering av vin med opprinnelsesbetegnelsen «Samos»]

Viner i denne kategorien skal utover de ufravikelige kravene for betegnelsen «appellation d’origine de
qualité supérieure» oppfylle følgende krav:
– de skal framstilles av druer fra førsteklasses vingårder med små avlinger per hektar, som dyrkes på jord
som er egnet til framstilling av kvalitetsvin,
– visse krav til beskjæringssystemet på vingårdene og minsteinnholdet av sukker skal være oppfylt.
[L.D. 243/1969 og L.D. 427/76 om forbedring og beskyttelse av vinproduksjonen]

Navnet på en region eller et bestemt sted som er anerkjent administrativt, og som brukes som betegnelse på
viner som oppfyller følgende krav:
– de er framstilt av druer av førsteklasses sorter av arten Vitis vinifera, som kommer utelukkende fra dette
geografiske området, og vinframstillingen skjer i dette området,
– de framstilles av druer fra vingårder med små avlinger per hektar,
– deres kvalitet og egenskaper kan hovedsakelig eller utelukkende tilskrives særlige geografiske
omgivelser med de naturlige og menneskelige faktorene som forbindes med dem.
[L.D. 243/1969 og L.D. 427/76 om forbedring og beskyttelse av vinproduksjonen]

Musserende kvalitetsvin framstilt i særlige vindyrkingssoner av druer som er høstet i samme vindyrkingsenhet
som den der produsenten har bearbeidet druene til vin, og som det i bestemte vindyrkingssoner skal
framstilles musserende kvalitetsvin av; gjelder også for produsentgrupper.

Vin av høy kvalitet som skyldes dens litt høyere mostvekt.

Musserende kvalitetsvin fra bestemte regioner

Perlende kvalitetsvin fra bestemte regioner, som har gjennomgått en analytisk og organoleptisk undersøkelse,
og som oppfyller krav til druenes modenhet (vinens mostvekt/Oechsle-grader).
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Gresk

Gresk

ονομασία κατά παράδοση
(appellation traditionnelle)

τοπικός οίνος
Vin de pays

Spansk

Spansk

Denominación de origen (DO)

Denominación de origen calificada (DOCa)

SPANIA

Gresk

Οίνος φυσικώς γλυκύς
(vin naturellement doux)

BOB
(1, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 11, 15,
16)

BOB
(1, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 11, 15,
16)

BGB
(1, 3, 4, 11,
15, 16)

BGB
(1)

BOB
(3, 15, 16)

Viner i kategorien «denominacion de origen calificada» skal utover de ufravikelige kravene for betegnelsen
«denominación de origen» oppfylle følgende krav:
– den skal ha blitt anerkjent som «denominación de origen» for minst ti år siden,
– de beskyttede produktene omsettes bare på flaske fra registrerte vinprodusenter i det avgrensede
geografiske området, og
– det området som anses som egnet til framstilling av viner som oppfyller kravene til den aktuelle
opprinnelsesbetegnelsen, avgrenses på kartet av den enkelte kommune.
(Lov 24/2003 om vindyrking og vin; andre rettslige krav er fastsatt i ovennevnte lov og i annen lovgivning)

Navnet på en region, et område, et sted eller et avgrenset område som er anerkjent administrativt, og som Chile
brukes som betegnelse på viner som oppfyller følgende krav:
– de skal framstilles i regionen, i området, på stedet eller i det avgrensede området, av druer som er dyrket
der,
– de skal nyte særlig anseelse i bransjen som følge av sin opprinnelse, og
– deres kvalitet og egenskaper kan i det vesentlige eller helt tilskrives et særskilt geografisk miljø med de
naturlige og menneskelige faktorene som forbindes med dem.
(Lov 24/2003 om vindyrking og vin; andre rettslige krav er fastsatt i ovennevnte lov og i annen lovgivning)

Navnet på en region eller et bestemt sted som er administrativt anerkjent for å beskrive viner som oppfyller
følgende krav:
– de har en særlig kvalitet, et særlig omdømme eller andre egenskaper som kan knyttes til deres
opprinnelse,
– minst 85 % av de druene som er brukt, kommer utelukkende fra og framstilles innenfor dette geografiske
området,
– de er framstilt av druesorter som er klassifisert i det bestemte området,
– de er framstilt av druer fra vingårder med jord som er egnet til vindyrking, med små avlinger per hektar,
– for hver vin skal det være fastsatt en naturlig og sann alkoholstyrke.
[C.M.D. 392169/1999 Alminnelige regler for bruk av betegnelsen «Regional Wine» for å beskrive bordvin,
endret ved C.M.D. 321813/2007].

Viner som er framstilt utelukkende på Hellas’ geografiske territorium, og dessuten
– viner med den tradisjonelle betegnelsen Retsina, som framstilles med druemost som er behandlet med
aleppofuruharpiks, og
– viner med den tradisjonelle betegnelsen Verntea, som framstilles av druer fra vingårder på øya Zakynthos
og oppfyller visse krav til druesorter, vingårdenes avlinger per hektar og mostens sukkerinnhold.
[P.D. 514/1979 om produksjon, kontroll og beskyttelse av harpiksholdige viner og M.D. 397779/92 om
definering av kravene til bruk av betegnelsen «Verntea Traditional Designation of Zakynthos»]

Viner i kategoriene «appellation d’origine contrôlée» eller «appellation d’origine de qualité supérieure»
som dessuten oppfyller følgende krav:
– de er framstilt av druer som har ligget i solen eller skyggen,
– de er framstilt uten anriking,
– de har en naturlig alkoholstyrke på minst 17 volumprosent (eller 300 gram sukker per liter).
[L.D. 212/1982 om registrering av vin med opprinnelsesbetegnelsen «Samos»]
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Spansk

Spansk

Spansk

Spansk

Vino de calidad con indicación geográfica

Vino de pago

Vino de pago calificado

Vino de la tierra

BGB
(1, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 11, 15,
16)

BOB
(1, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 11, 15,
16)

BOB
(1, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 11, 15,
16)

BOB
(1, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 11, 15,
16)

Vilkår for anvendelse av den tradisjonelle betegnelsen «vino de la tierra» sammen med en geografisk
betegnelse:
1. I reglene for geografiske betegnelser for produkter omhandlet i artikkel 1, skal det tas hensyn til minst
følgende:
a) de vinkategoriene som betegnelsen gjelder for,
b) navnet på den geografiske betegnelsen som skal brukes,
c) den nøyaktige avgrensningen av det geografiske området,
d) angivelse av de druesortene som skal brukes,
e) den laveste naturlige alkoholstyrken i de forskjellige vintypene som skal ha rett til betegnelsen,
f) en vurdering eller en beskrivelse av de organoleptiske egenskapene,
g) hvilke kontroller som gjelder for viner, og som skal utføres av et offentlig eller privat organ.
2. Bruk av en geografisk betegnelse på vin som er en blanding av vin av druer som er høstet i forskjellige
produksjonsområder, er tillatt dersom minst 85 prosent av vinen kommer fra produksjonsområdet med
det navnet som benyttes.
(Lov 24/2003 om vindyrking og vin; Dekret 1126/2003)

Dersom hele «pago» ligger innenfor et område som har «denominación de origin calificada», kan vinen
betegnes som en «vino de pago calificado», og den vinen som framstilles der, skal alltid merkes med
uttrykket «de pago calificado» dersom den oppfyller kravene til viner med «denominación de origin
calificada» og er registrert i området.
(Lov 24/2003 om vindyrking og vin; andre rettslige krav er fastsatt i ovennevnte lov og i annen lovgivning)

Betegnelse for sted eller landområde som har jordforhold og et mikroklima som skiller det fra andre
omkringliggende områder, med et navn som tradisjonelt har en allment kjent tilknytning til dyrking på
vingårder der det framstilles vin med enestående egenskaper og kvaliteter, og hvis største utstrekning er
begrenset ved regler som fastsettes av vedkommende myndighet i samsvar med den enkelte regions særlige
egenskaper. Stedets utstrekning kan ikke tilsvare eller være større enn noen av de kommunene på hvis
område eller områder, dersom det er flere, stedet ligger. Det er underforstått at det foreligger en allment kjent
tilknytning til dyrking på vingårdene når navnet «pago» normalt har vært brukt i handelen for å identifisere
viner derfra i minst fem år. Alle druer til framstilling av «vino de pago» skal komme fra vingårder som
ligger i dette «pago», og vinen skal framstilles, oppbevares og eventuelt lagres atskilt fra annen vin.
(Lov 24/2003 om vindyrking og vin; andre rettslige krav er fastsatt i ovennevnte lov og i annen lovgivning)

Viner som er framstilt i en region, et område, på et sted eller i et avgrenset område, av druer fra dette
området, hvis kvalitet, omdømme eller egenskaper kan tilskrives geografiske eller menneskelige faktorer,
eller begge deler, enten det gjelder drueproduksjonen, vinframstillingen eller vinens modning. Disse vinene
kjennetegnes ved uttrykket «vino de calidad de» etterfulgt av navnet på regionen, området, stedet eller det
avgrensede området der de framstilles og bearbeides.
(Lov 24/2003 om vindyrking og vin; andre rettslige krav er fastsatt i ovennevnte lov og i annen lovgivning)
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Spansk

Spansk

Vino Generoso

Vino Generoso de licor

Fransk
Fransk

Fransk

Appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure

Vin doux naturel

Vin de pays

Slovensk

Tysk

(Vedlegg III avsnitt B nr. 10 i kommisjonsforordning (EF) nr. 606/2009)

(Vedlegg III avsnitt B nr. 8 i kommisjonsforordning (EF) nr. 606/2009)

(Vedlegg III avsnitt B nr. 6 i kommisjonsforordning (EF) nr. 606/2009)

Chile

Vin der gjæringen er avbrutt ved tilsetting av nøytral vinalkohol. Prosessen tar sikte på å øke vinens
alkoholstyrke og samtidig bevare størsteparten av druenes naturlige sukkerinnhold.
Avhengig av hvilken type naturlig søte viner som framstilles, dvs. hvit, rød eller rosé, skjer tilsettingen på et
bestemt tidspunkt under alkoholgjæringen, med eller uten gjæring med skallkontakt.

BOB
(1, 3, 4, 5, 6,
8, 11, 15, 16)

Viner med en opprinnelsesbetegnelse som er det geografiske navnet på en vindyrkingssone som kjennetegnes
ved en særskilt produksjon, og som brukes til å beskrive et renommert kvalitetsprodukt hvis egenskaper kan
tilskrives geografiske omgivelser og menneskelige faktorer. Ved lov er det for italienske betegnelser fastsatt
strenge regler for bruken av den særlige tradisjonelle betegnelsen «D.O.C.», som understreker den vekten
som legges på høy kvalitet og tradisjonell opprinnelsesbetegnelse.
[Lov nr. 164 av 10.2.1992]

BGB
Vin med geografisk betegnelse som skal oppfylle strenge produksjonsvilkår som fastsettes ved dekret, som
(1, 3, 4, 5, 6, f.eks. største avling, laveste alkoholstyrke, druesorter og strenge krav til analyse.
7, 8, 9, 15, 16)

BOB
(3)

BOB
Navnet på et sted som brukes for å beskrive et produkt som har opprinnelse der, og hvis kvalitet og Algerie
(1, 3, 4, 5, 6, kjennetegn hovedsakelig eller utelukkende kan tilskrives særlige geografiske omgivelser med de naturlige Sveits
7, 8, 9, 15, 16) og menneskelige faktorene som forbindes med dem; produktet er velkjent, og produksjonen er underlagt Tunisia
framgangsmåter for kontroll som omfatter de berørte partenes godkjenning, kontroll av produksjonsvilkårene
og kontroll av produktene.

BOB
(3)

BOB
(3)

BOB
(3)
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Kontrolirano poreklo

Kontrollierte Ursprungsbezeichnung

Denominazione di origine controllata (D.O.C.)

Italiensk

Fransk

Appellation […] contrôlée

ITALIA

Fransk

Appellation d’origine contrôlée

FRANKRIKE

Spansk

Vino dulce natural
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Slovensk

Deželna oznaka

Crémant de Luxembourg

Fransk

Gresk

Τοπικός Οίνος
(Regional Wine)

LUXEMBOURG

Gresk

Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας
Προέλευσης (ΟΕΟΠ)
(Controlled Designation of Origin)

KYPROS

Fransk

Vin de pays

Italiensk

Indicazione geografica tipica (IGT)
Tysk

Italiensk

Vino dolce naturale

Landwein

Slovensk

Tysk

Italiensk

Kontrolirano in garantirano poreklo

Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung

Denominazione di origine controllata e garanttia (D.O.C.G.)

BOB
(4)

BGB
(1, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 11, 15,
16)

BOB
(1, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 11, 15,
16)

BGB
(1, 3, 4, 5, 6,
8, 11, 15, 16)

BOB
(1, 3, 11, 15)

BOB
(1, 3, 4, 5, 6,
8, 11, 15, 16)

[Regjeringsforordning av 4. januar 1991] De viktigste produksjonsvilkårene er følgende:
– druene skal være høstet for hånd og utvalgt særskilt til produksjon av Crémant,
– vinblandingen til basisvinen skal oppfylle de kvalitetsstandardene som gjelder for kvalitetsviner,
– vinen skal være framstilt av most som framkommer ved pressing av hele druer; når det dreier seg om
hvite musserende viner eller musserende viner av typen rosé, kan mostmengden ikke overskride 100
liter per 150 kg druer,
– vinen er gjæret på flaske etter den tradisjonelle metoden,
– det høyeste innholdet av svoveldioksid overstiger ikke 150 mg/l,
– det laveste karbondioksidtrykket er minst 4 atmosfærer ved 20 °C,
– sukkerinnholdet er på under 50 g/l.

Viner med beskyttet geografisk betegnelse
Κ.Δ.Π. 704/2004 Αρ.3895/27.8.2004/Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)

Viner med beskyttet opprinnelsesbetegnelse
Κ.Δ.Π.403/2005 Αρ.4025/19.8.2005/Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι)
Κ.Δ.Π.212/2005 Αρ.3896/26.04.2005/Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ (Ι)
Κ.Δ.Π.706/2004 Αρ.3895/27.08.2004/Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ (Ι)

En betegnelse som finnes bare i Italia, og som er fastsatt i lov nr. 164 av 10. februar 1992 som beskrivelse av
viner med en geografisk betegnelse, hvis særlige art og kvalitetsnivå kan tilskrives det geografiske området
der druene dyrkes.

Tradisjonell betegnelse som brukes til å beskrive og betegne visse viner som er framstilt av rosindruer, og
som inneholder en del av restsukkeret fra druene, uten anriking.
Bruken av betegnelsen er godkjent ved dekreter om de enkelte vinene.

Denne betegnelsen ligner på D.O.C.‑definisjonen, men inneholder også ordet «garantert»; den er derfor
forbeholdt viner av en særlig verdi, som har vært anerkjent som DOC‑viner i minst fem år. Vinen omsettes i
beholdere på høyst fem liter og er forsynt med et statlig identifikasjonsmerke som gir forbrukerne en bedre
garanti.
[Lov nr. 164 av 10.2.1992]
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Ungarsk

Ungarsk

Védett eredetű bor

Tájbor

BGB
(1)

BGB
(1)

BOB
(1)

BGB
(1)

BOB
(1)

BOB
(1)

BOB
(1, 4)

Denne vinen høstes og produseres på nederlandsk territorium. Navnet på den provinsen druene er høstet i
kan angis på etiketten. Vinens alkoholinnhold skal være minst 6,5 volumprosent. Ved framstilling av denne
vinen i Nederland kan bare druesorter som er oppført på den nasjonale listen, brukes.

[Government Gazette nr. 17965 av 5. september 2006]

[Government Gazette nr. 17965 av 5. september 2006]

Betyr «landvin» og betegner viner med beskyttet geografisk betegnelse.

Betegner viner med beskyttet opprinnelse.

Betyr «kvalitetsvin» og betegner viner med beskyttet opprinnelsesbetegnelse.

(Viner):
Merket «Marque nationale» for viner med betegnelsen «Moselle luxembourgeoise» ble innført ved
regjeringsforordning av 12. mars 1935. Påskriften «Marque nationale – appellation contrôlée» på den
rektangulære etiketten på baksiden av flasken bekrefter at produksjonen og vinens kvalitet er kontrollert av
staten. Merket utstedes av kontoret for «Marque nationale». Bare viner fra Luxembourg som ikke er blandet
med utenlandsk vin, og som oppfyller nasjonale krav og EUs krav, kan gjøre krav på denne betegnelsen.
Viner med dette merket skal også omsettes på flasker, og druene skal være høstet og bearbeidet innenfor det
nasjonale produksjonsområdet. Vinene gjennomgår systematisk analytiske og organoleptiske undersøkelser.
(Musserende viner):
Merket «Marque nationale» for luxembourgsk musserende vin ble innført ved regjeringsforordning av
18. mars 1988, og utgjør en garanti for at
– den musserende vinen utelukkende er framstilt av viner som er egnet til framstilling av kvalitetsvin fra
Luxembourg Moselle,
– vinen oppfyller kvalitetskriterier fastsatt i nasjonale forskrifter og EUs regelverk,
– vinen gjennomgår statlig kontroll.
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Landwijn

Nederlandsk

Maltesisk

Indikazzjoni Ġeografika Tipika (I.G.T.)

NEDERLAND

Maltesisk

Denominazzjoni ta’ Origini Kontrollata (D.O.K.)

MALTA

Ungarsk

Fransk

Minőségi bor

UNGARN

Marque nationale, utfylt med:
appellation contrôlée
appellation d’origine contrôlée
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Denominação de origem (D.O.)

PORTUGAL

Landwein

Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer

Qualitätswein

Portugisisk

Tysk

Tysk

BOB
(1, 3, 4, 8)

BGB
(1)

BOB
(1)

BOB
(1)

Tysk

Prädikatswein, eventuelt utfylt med:
– Ausbruch/Ausbruchwein
– Auslese/Auslesewein
– Beerenauslese/Beerenauslesewein
– Kabinett/Kabinettwein
– Schilfwein
– Spätlese/Spätlesewein
– Strohwein
– Trockenbeerenauslese
– Eiswein

Qualitätswein besonderer Reife und Leseart, eventuelt
utfylt med:
– Ausbruch /Ausbruchwein
– Auslese/Auslesewein
– Beerenauslese/Beerenauslesewein
– Kabinett/Kabinettwein
– Schilfwein
– Spätlese/Spätlesewein
– Strohwein
– Trockenbeerenauslese
– Eiswein

BOB
(1)

Latin

Districtus Austriae Controllatus (DAC)

ØSTERRIKE

Geografisk betegnelse på en region eller et bestemt sted, eller en tradisjonell betegnelse, som kan ha
tilknytning til den geografiske opprinnelsen eller ikke, og som brukes til å beskrive eller identifisere et
produkt som er framstilt av druer fra den regionen eller det bestemte stedet, og hvis kvalitet eller egenskaper
i det vesentlige eller helt kan tilskrives det geografiske miljøet med de naturlige og menneskelige faktorene
som forbindes med dem, og som er produsert i dette avgrensede området eller denne regionen.
[Decreto-Lei nr. 212/2004 av 23.8.2004]

Framstilt av fullmodne druer og visse druesorter med et naturlig sukkerinnhold på minst 14° KMW og en
største avling på 6 750 l/ha.

Framstilt av fullmodne druer og visse druesorter med et naturlig sukkerinnhold på minst 15° KMW og en
største avling på 6 750 l/ha. Vinen kan selges bare med et kontrollnummer for kvalitetsvin.

Disse vinene er kvalitetsviner og defineres hovedsakelig ved druenes naturlige sukkerinnhold og
høstingsvilkårene. Ingen form for anriking eller søtning er tillatt.
Ausbruch/Ausbruchwein: Framstilt av overmodne druer angrepet av botrytis med et naturlig sukkerinnhold
på minst 27° Klosterneuburger Mostwaage (KMW); det kan tilsettes frisk most eller vin for å bedre
utvinningen.
Auslese/Auslesewein: Framstilt av nøye utvalgte druer med et naturlig sukkerinnhold på minst 21 °KMW.
Beerenauslese/Beerenauslesewein: Framstilt av nøye utvalgte overmodne druer og/eller utvalgte druer
angrepet av botrytis med et naturlig sukkerinnhold på minst 25 °KMW.
Kabinett/Kabinettwein: Framstilt av fullmodne druer med et naturlig sukkerinnhold på minst 17 °KMW.
Schilfwein, Strohwein: Druene skal oppbevares og tørkes naturlig på strå eller siv i minst tre måneder før
pressing; sukkerinnholdet skal være på minst 25 °KMW.
Spätlese/Spätlesewein: Framstilt av fullmodne druer med et naturlig sukkerinnhold på minst 19 °KMW.
Trockenbeerenauslese: Druene skal hovedsakelig være angrepet av botrytis og være naturlig innskrumpet
med et sukkerinnhold på minst 30 °KMW.
Eiswein: Druene skal være naturlig fryst ved høsting og pressing, og skal ha et sukkerinnhold på minst
25 °KMW.

Vilkårene for disse kvalitetsvinene (f.eks. sorter, smak, alkoholstyrke) fastsettes av en regional komité.
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Portugisisk

Portugisisk

Portugisisk

Portugisisk

Indicação de proveniência regulamentada (I.P.R.)

Vinho doce natural

Vinho generoso

Vinho regional

Rumensk

Rumensk

Vin cu denumire de origine controlată (D.O.C.), utfylt med:
– Cules la maturitate deplină – C.M.D.
– Cules târziu – C.T.
– Cules la înnobilarea boabelor – C.I.B.

Vin spumant cu denumire de origine controlată (D.O.C.)

ROMANIA

Portugisisk

Denominação de origem controlada (D.O.C.)

Musserende viner med beskyttet opprinnelsesbetegnelse, som er framstilt av druesorter som anbefales
til denne typen produksjon, og som dyrkes på avgrensede vingårder der vinen framstilles som råstoff og
bearbeides bare innenfor dette avgrensede området inntil den omsettes.

Viner med opprinnelsesbetegnelse er framstilt av druer fra avgrensede områder som er kjennetegnet ved
klima-, jord- og eksponeringsforhold som er gunstige for høstens kvalitet, og som oppfyller følgende krav:
a) druene som vinen er framstilt av, kommer bare fra dette geografiske området,
b) produksjonen skjer i dette geografiske området,
c) vinens kvalitet og egenskaper kan hovedsakelig eller utelukkende tilskrives særlige geografiske
omgivelser med de naturlige og menneskelige faktorene som forbindes med dem,
d) vinene framstilles av druesorter som tilhører sorten Vitis vinifera.
Avhengig av druenes modenhet og kvalitet ved høstingen, klassifiseres viner med opprinnelsesbetegnelse
på følgende måte:
a) DOC – CMD – vin med opprinnelsesbetegnelse, framstilt av druer som er fullmodne ved høsting,
b) DOC – CT – vin med opprinnelsesbetegnelse, framstilt av druer som er høstet sent,
DOC – CIB – vin med opprinnelsesbetegnelse, framstilt av druer som ved høsting er angrepet av botrytis.

Merkingen av vinprodukter som oppfyller kravene til en geografisk betegnelse, kan omfatte betegnelsene:
«Vinho Regional» eller «Vinho da Região de».
[Decreto-Lei nr. 212/2004 av 23.8.2004]

Sterkviner som tradisjonelt framstilles i de avgrensede områdene Douro, Madeira, Setúbal og Carcavelos,
som kalles henholdsvis portvin eller Porto, og oversettelsen av dette til andre språk, eller «Madeira Wine»
eller «Madeira», og oversettelsen av dette til andre språk, Moscatel de Setúbal eller Setúbal og Carcavelos.
[Decreto-Lei nr. 166/1986 av 26.6.1986]

Vin med et høyt sukkerinnhold framstilt av druer som er høstet sent, eller som er angrepet av edelråte.
[Portaria no 166/1986 av 26.6.1986]

Navnet på en stat, en region eller et bestemt sted, eller en tradisjonell betegnelse, som kan ha tilknytning
til den geografiske opprinnelsen eller ikke, og som brukes til å beskrive eller identifisere et vinprodukt der
minst 85 % av druene er høstet innenfor dette området, når det gjelder en bestemt region eller et bestemt
sted, hvis omdømme, særlige kvalitet eller andre egenskaper kan tilskrives den geografiske opprinnelsen,
og som er produsert i dette avgrensede området eller denne regionen.
[Decreto-Lei nr. 212/2004 av 23.8.2004]

Merkingen av vinprodukter som oppfyller kravene til en opprinnelsesbetegnelse, kan omfatte betegnelsene
«Denominação de Origem Controlada» eller «DOC».
[Decreto-Lei nr. 212/2004 av 23.8.2004]
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BOB
(5, 6)

BOB
(1, 3, 8, 15,
16)

BGB
(1)

BOB
(3)

BOB
(3)

BOB
(1, 3, 4, 8)

BOB
(1, 3, 4, 8)
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Slovensk

Slovensk

Slovensk
Slovensk

Slovensk
Slovensk

Kakovostno peneče vino z zaščitenim geografskim
poreklom (Kakovostno vino ZGP)

Penina

Vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem (vino
PTP)

Renome

Vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom
(vrhunsko vino ZGP), eventuelt utfylt med:
– Pozna trgatev
– Izbor
– Jagodni izbor
– Suhi jagodni izbor
– Ledeno vino
– Arhivsko vino (Arhiva)
– Slamno vino (vino iz sušenega grozdja)

Rumensk

Kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom
(kakovostno vino ZGP), eventuelt utfylt med Mlado vino

SLOVENIA

Vin cu indicație geografică

BOB
(1)

BOB
(1)

BOB
(1)

BOB
(1)

BGB
(1, 4, 9, 15,
16)

Vin framstilt av fullmodne druer med et naturlig sukkerinnhold på minst 83 Oechsle-grader og en største
avling på 8 000 l/ha. Ingen form for anriking, søtning, syrning eller avsyrning er tillatt. En analytisk og
organoleptisk vurdering er obligatorisk.
Pozna trgatev: Framstilt av overmodne druer og/eller druer angrepet av botrytis med et naturlig sukkerinnhold
på minst 92 Oechsle-grader.
Izbor: Framstilt av overmodne druer som er angrepet av botrytis, med et naturlig sukkerinnhold på minst
108 Oechsle-grader.
Jagodni izbor: Framstilt av overmodne druer og druer angrepet av botrytis, med et naturlig sukkerinnhold
på minst 128 Oechsle-grader.
Suhi jagodni izbor: Framstilt av overmodne druer som er angrepet av botrytis, med et naturlig sukkerinnhold
på minst 154 Oechsle-grader.
Ledeno vino: Druene skal være naturlig fryst ved høsting og pressing, og skal ha et sukkerinnhold på minst
128 Oechsle-grader.
Arhivsko vino (arhiva): Lagret vin framstilt av fullmodne druer med et naturlig sukkerinnhold på minst
83 Oechsle-grader.
Slamno vino (vino iz sušenega grozdja): Druene skal oppbevares og tørkes naturlig på siv eller strå før
pressing.

Vilkårene for disse kvalitetsvinene fastsettes ved en ministerforordning på grunnlag av utførlige rapporter
fra sakkyndige (f.eks. sorter, alkoholstyrke og avling).

Vin framstilt ved første- og annengangsgjæring med en sann alkoholstyrke på minst 10 volumprosent, der
vinblandingens totale alkoholstyrke ikke må være under 9 volumprosent.

Vin framstilt av fullmodne druer med en naturlig alkoholstyrke på minst 8,5 volumprosent (9,5 volumprosent
i sone CII) og en største avling på 8 000 l/ha. En analytisk og organoleptisk vurdering er obligatorisk.

Viner med geografisk betegnelse, som er framstilt av druer høstet på bestemte vingårder i avgrensede
områder, og som oppfyller følgende vilkår:
a) de har en særlig kvalitet, et særlig omdømme eller andre egenskaper som kan knyttes til den geografiske
opprinnelsen,
b) minst 85 % av druene som brukes til framstillingen av vinen, kommer bare fra dette geografiske området,
c) produksjonen skjer i dette geografiske området,
d) viner framstilt av druesorter som tilhører arten Vitis vinifera, eller en krysning av Vitis vinifera-arten og
andre arter av slekten Vitis.
Den sanne alkoholstyrken skal være minst 9,5 vol % for viner framstilt i vindyrkingssone B og minst 10,0
vol % for viner framstilt i vindyrkingssone CI og CII. Den totale alkoholstyrken skal ikke overskride 15
vol %.
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Slovensk
Slovensk

Penina

Deželno vino s priznano geografsko oznako (Deželno vino
PGO), eventuelt utfylt med Mlado vino

Slovakisk

Slovakisk

Slovakisk

Slovakisk

Akostné víno

Akostné víno s prívlastkom, utfylt med:
– Kabinetné
– Neskorý zber
– Výběr z hrozna
– Bobuľovývýber
– Hrozienkový výber
– Cibébový výber
– L’adový zber
– Slamové víno

Esencia

Forditáš

SLOVAKIA

Slovensk

Vrhunsko peneče vino z zaščitenim geografskim poreklom
(Vrhunsko peneče vino ZGP)

BOB
(1)

BOB
(1)

BOB
(1)

BOB
(1)

BGB
(1)

BOB
(1)

Vin som er framstilt ved alkoholgjæring av most eller vin av samme årgang fra den bestemte vingården i
«vinohradnícka oblasť Tokaj», og som er helt over druerester av cibebas-druer. Den skal modnes i minst to
år, minst ett av dem på trefat.

Vin som er framstilt ved langsom gjæring av most avrent uten pressing fra særlig utvalgte cibebas-druer fra
den bestemte vingården i «vinohradnícka oblasťTokaj». Vinen skal ha et naturlig sukkerinnhold på minst
450 g/l og et sukkerfritt innhold av ekstrakt på minst 50 g/l. Den skal modnes i minst tre år, minst to av
dem på trefat.

Vin som er klassifisert av et kontrollorgan som en kvalitetsvin med særlige egenskaper, og som oppfyller
kvalitetskravene i en særskilt forordning; største avling per hektar er ikke overskredet; druesorten, druenes
opprinnelse, deres naturlige sukkerinnhold, vekt og tilstand sertifiseres av en representant for kontrollorganet
før bearbeiding; forbudet mot å øke den naturlige alkoholstyrken og justere restinnholdet av sukker, skal
overholdes.
Akostné víno s prívlastkom deles opp i:
– kabinetné víno, som er framstilt av fullmodne druer med et naturlig sukkerinnhold på minst 19o NM,
– neskorý zber, som er framstilt av fullmodne druer med et naturlig sukkerinnhold på minst 21o NM,
– výber z hrozna, som er framstilt av fullmodne druer med et naturlig sukkerinnhold på minst 23o NM fra
nøye utvalgte drueklaser,
– bobuľový výber, som er framstilt av håndplukkede overmodne drueklaser der umodne og skadde druer
er plukket bort for hånd, med et naturlig sukkerinnhold på minst 26o NM,
– hrozienkový výber, som er framstilt utelukkende av håndplukkede overmodne druer med et
sukkerinnhold på minst 28o NM,
– cibébový výber, som er framstilt utelukkende av håndplukkede overmodne druer som er foredlet
gjennom Botrytis cinerea Persoon, med et naturlig sukkerinnhold på minst 28o NM,
– ľadové víno, som er framstilt av druer høstet ved en temperatur på minus 7 oC eller lavere, som har vært
fryst under høsting og bearbeiding; mosten skal ha et naturlig sukkerinnhold på minst 27o NM,
– slamové víno, som er framstilt av godt modne druer som før bearbeidingen oppbevares på strå- eller
sivmatter, eventuelt opphengt på snorer, i minst tre måneder; mosten skal ha et naturlig sukkerinnhold
på minst 27o NM.

Vin som er klassifisert av et kontrollorgan som en kvalitetssortsvin eller en kvalitetsvin med merking, og
som er framstilt av druer med et naturlig sukkerinnhold på minst 16o NM; største avling per hektar er ikke
overskredet; vinen skal oppfylle kvalitetskravene i den særskilte forordning.

Vin framstilt av fullmodne druer med en naturlig alkoholstyrke på minst 8,5 volumprosent og en største
avling på 12 000 l/ha. En analytisk og organoleptisk vurdering er obligatorisk.

Vin framstilt ved første- og annengangsgjæring med en sann alkoholstyrke på minst 10,5 volumprosent, der
vinblandingens totale alkoholstyrke ikke må være under 9,5 volumprosent.
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Slovakisk

Slovakisk

Slovakisk

Slovakisk

Samorodné

Sekt vinohradníckej oblasti(*)

Výber (3)(4)(5)(6) putňový

Výberová esencia

Engelsk

Engelsk

quality (sparkling) wine

Regional (sparkling) wine

DET FORENTE KONGERIKE

Betegnelsen «Sekt» er ikke beskyttet.

Slovakisk

Pestovateľský sekt(*)

(*)

Slovakisk

Mášláš

BGB
(1, 4)

BOB
(1, 4)

BOB
(1)

BOB
(1)

BOB
(4)

BOB
(1)

BOB
(4)

BOB
(1)

Vin eller musserende vin som er framstilt i England og Wales i samsvar med reglene fastsatt i nasjonal
lovgivning. «Regional wine» gjennomgår en organoleptisk og analytisk vurdering. Dens art og karakter
vil avhenge dels av produksjonsområdet, dels av de druene som er brukt, og dels av produsentens og
vindyrkerens kunnskaper.

Vin eller musserende vin som er framstilt i England og Wales i samsvar med reglene fastsatt i nasjonal
lovgivning. Vin som omsettes som «quality wine» har gjennomgått en organoleptisk og analytisk vurdering.
Dens særlige art og karakter vil avhenge dels av produksjonsområdet, dels av kvaliteten på de druene som
er brukt, og dels av produsentens og vindyrkerens kunnskaper.

Vin som er framstilt ved alkoholgjæring av cibebas-druer. Under høstingen plukkes druene hver for seg, og
rett etter bearbeidingen helles most fra den bestemte vingården i «vinohradnícka oblasť Tokaj», eller vin av
samme årgang med et naturlig sukkerinnhold på minst 180 g/l, og 45 g/l sukkerfri ekstrakt over druene. Den
skal modnes i minst tre år, minst to av dem på trefat.

Vin som er framstilt ved alkoholgjæring etter at most med et sukkerinnhold på minst 21oNM fra den
bestemte vingården i «vinohradnícka oblasť Tokaj» eller vin av samme kvalitet og årgang fra den bestemte
vingården «vinohradnícka oblasť Tokaj» er helt over cibebas-druer. Avhengig av mengden cibebas som er
tilsatt, skal Tokajský výber inndeles i 3‑6 putňový. Den skal lagres i minst tre år, minst to av dem på trefat.

Musserende vin som er framstilt ved første- eller annengangsgjæring av kvalitetsvin av druer som er
dyrket på marker i vindyrkingsområdene, og bare i det vindyrkingsområdet der druene til framstillingen
dyrkes, eller i umiddelbart tilstøtende områder; de grunnleggende vilkårene for framstilling av musserende
kvalitetsvin skal være oppfylt.

Vin som er framstilt ved alkoholgjæring av Tokaj-druesorter i vindyrkingsområdet «vinohradnícka oblasť
Tokaj» fra den bestemte vingården, dersom vilkårene for masseframstilling av cibebas-druer ikke er
gunstige. Vinen kan bringes i omsetning først etter to års lagring, minst ett av dem på trefat.

De grunnleggende produksjonsvilkårene for musserende vin skal være oppfylt, og den siste fasen av
framstillingen av musserende vin skal gjennomføres av vindyrkeren på den vingården som druene til
framstillingen kommer fra. Alle bestanddelene i vinblandingen til pestovateľský sekt skal komme fra
samme vindyrkingsområde.

Vin som er framstilt ved alkoholgjæring av most eller vin av samme årgang fra den bestemte vingården i
«vinohradnícka oblasť Tokaj», og som er helt over vinberme fra Samorodné eller Výber. Den skal modnes
i minst to år, minst ett av dem på trefat.
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Bulgarsk

Bulgarsk

Bulgarsk

Bulgarsk

Bulgarsk

Bulgarsk

Bulgarsk

Премиум
(premium)

Премиум оук, или първо зареждане в бъчва
(premium oak)

Премиум резерва
(premium reserve)

Резерва
(reserve)

Розенталер
(Rosenthaler)

Специална селекция
(special selection)

Специална резерва
(special reserve)

BOB
(1)

BOB
(1)

BOB
(1)

BOB
(1)

BOB/BGB
(1)

BGB
(1)

BOB
(1)

BGB
(1)

BOB/BGB
(1)

BOB
(1)

Vin som bringes i omsetning tidligst tre år etter høstingsåret.

Vin som er framstilt av én druesort, eller som er en blanding, og som er modnet i minst ett år på eikefat
regnet fra utløpsdatoen i produktspesifikasjonen.

Vin som er framstilt av én druesort, eller som er en blanding, og som er modnet i minst to år regnet fra
utløpsdatoen i produktspesifikasjonen.

Vin som er framstilt av anbefalte druesorter med et sukkerinnhold på minst 22 vektprosent. Vinen skal ha
en alkoholstyrke på minst 11o. Dens egenskaper er først og fremst avhengig av tilsetting av druemost eller
konsentrert druemost minst 30 dager før avsendelse.

Vin som er framstilt av én druesort, og som er modnet i minst ett år fra november i høstingsåret.

Vin som er framstilt av én druesort, og som utgjør en bevart mengde av det beste partiet av høsten.

Vin som er modnet på nye eikefat med et volum på opptil 500 liter.

Vin som er framstilt av én druesort som har høyest kvalitet av hele høsten. Den mengden som framstilles,
kan utgjøre høyst en tidel av hele høsten.

Vinen framstilles utelukkende av druer fra én høsting og tappes på flaske fram til utgangen av året. Den kan
selges med betegnelsen «ny» fram til 1. mars året etter. I så fall skal det på etiketten også stå «selges inntil
1. mars ...». Etter utløpet av ovennevnte frist kan vinen ikke merkes og presenteres som «ny», og den vinen
som fortsatt er i handelen, skal merkes på nytt etter 31. mars det aktuelle året i samsvar med gjeldende krav.

Vin som oppfyller kravene til «special reserve» og modnes på flasker i minst ett år, og som kan utgjøre bare
opptil halvparten av partiet med betegnelsen «special reserve».
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Archivní víno

Tsjekkisk

Bulgarsk

Ново
(young)

TSJEKKIA

Bulgarsk

Колекционно
(collection)

BULGARIA

DEL B — Tradisjonelle betegnelser som nevnt i artikkel 118u nr. 1 bokstav b i forordning (EF) nr. 1234/2007
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Tsjekkisk

Tsjekkisk

Tsjekkisk

Tsjekkisk

Tsjekkisk

Tsjekkisk

Tsjekkisk
Tsjekkisk
Tsjekkisk

Tsjekkisk

Tsjekkisk

Tsjekkisk

Tsjekkisk
Tsjekkisk

Burčák

Klaret

Košer, Košer víno

Labín

Mladé víno

Mešní víno

Panenské víno

Panenská sklizeň

Pěstitelský sekt (*)

Pozdní sběr

Premium

Rezerva

Růžák

Ryšák

Vin som er framstilt av en blanding av druer eller druemost av hvite eller eventuelt røde eller blå druer.

Vin som er modnet i minst 24 måneder på trefat og deretter på flasker, minst tolv måneder for rødvin på
trefat og minst seks måneder for hvitvin og rosévin på trefat.

Vin med sortsegenskaper (druesortering, enkeltdruer eller tørkede druer) framstilt av druer hvorav minst
30 % er angrepet av edelråte Botrytis cinerea P.

Vin som er klassifisert av den tsjekkiske myndigheten for landbruks- og næringsmiddelkontroll, framstilt
av druer som er høstet på en bestemt vingård i det berørte området; avlingen per hektar er ikke overskredet;
druene som vinen er framstilt av, har et sukkerinnhold på minst 21° NM; druehøstingen og vinframstillingen,
med unntak av tappingen, fant sted i det berørte vindyrkingsområdet; vinen oppfyller kvalitetskravene
fastsatt i gjennomføringslovgivningen.

Musserende vin som er klassifisert av den tsjekkiske myndigheten for landbruks- og næringsmiddelkontroll,
og som oppfyller kravene i Fellesskapets forordninger til musserende kvalitetsvin framstilt i det bestemte
området av druer fra vindyrkerens vingård.

Vin framstilt av vingårdens første høst; som vingårdens første høst regnes høsten i det tredje året etter
planting på vingården.

Vin som er framstilt etter en liturgisk metode, og som oppfyller vilkårene for bruk under den katolske kirkes
religiøse handlinger.

Vin som frambys for konsum til sluttforbruker, senest innen utgangen av det kalenderår da druene til
framstillingen av vinen ble høstet.

Vin av blå druer, som er framstilt uten gjæring med skallkontakt i den tsjekkiske vinregionen.

Vin som er framstilt etter den liturgiske metoden som er fastsatt i det mosaiske trossamfunns regler.

Vin framstilt av blå druer uten gjæring med skallkontakt.

Delvis gjæret druemost der den sanne alkoholstyrken er høyere enn én volumprosent og lavere enn tre
femdeler av den totale alkoholstyrken.
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BOB
(1)

BOB
(1)

BOB
(1)

BOB
(1)

BOB
(4)

BOB
(1)

BOB
(1)

BOB
(1)

BGB
(1)

BOB
(1)

BOB
(1)

BOB
(11)
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Tsjekkisk

Školeno na kvasnicích

Tysk

Tysk

Tysk

Tysk

Tysk

Tysk

Tysk

Tysk

Affentaler

Badisch Rotgold

Classic

Ehrentrudis

Federweisser

Hock

Liebfrau(en)milch

Riesling-Hochgewächs(*)

TYSKLAND

Betegnelsen «Sekt» er ikke beskyttet.

Tsjekkisk

Krášleno na kvasnicích

(*)

Tsjekkisk

Zrálo na kvasnicích,

Hvit kvalitetsvin som utelukkende framstilles av druer av druesorten Riesling; den mosten som brukes
til framstillingen, har en naturlig alkoholstyrke som er minst 1,5 % høyere enn den laveste naturlige
alkoholstyrken som er fastsatt for den berørte vindyrkingssonen eller den delen av vindyrkingssonen der
druene er høstet, og den skal ha fått minst 3,0 poeng ved en kvalitetsprøving.

Tradisjonell betegnelse på hvit tysk kvalitetsvin som minst består av 70 prosent av en blanding av Riesling,
Silvaner, Müller-Thurgau eller Kerner fra regionene Nahe, Rheingau, Rheinhessen eller Pfalz. Restinnholdet
av sukker ligger i området «middels søt». Framstilles nesten utelukkende for eksport.

Hvitvin med geografisk betegnelse fra vindyrkingssonen Rhein og et restinnhold av sukker som berettiger
smaksbetegnelsen «middels søt»; betegnelsens historie er at «Hock» er et gammelt engelsk-amerikansk
uttrykk for rhinskvin, som kan spores tilbake til stedsnavnet «Hochheim» (ved Main i vindyrkingssonen
Rheingau).

Delvis gjæret druemost fra Tyskland med geografisk betegnelse, eller fra andre EU-stater; de geografiske
betegnelsene er navn fra vindyrkingssonen for «Landwein»; «Federweißer» er den vanligste betegnelsen på
delvis gjæret druemost, når det tas hensyn til forskjellige regionale betegnelser.

Opprinnelsesbetegnelse for rosévin av høy og svært høy kvalitet av druesorten Blauer Spätburgunder fra
Tuniberg-området.

Rødvin eller hvit kvalitetsvin som utelukkende er framstilt av klassiske druesorter som er typiske for
området; mosten som brukes til framstillingen, har en laveste naturlig alkoholstyrke som er minst 1 %
høyere enn den laveste naturlige alkoholstyrken som er fastsatt i vindyrkingssonen der druene er høstet;
den totale alkoholstyrken er minst 11,5 vol %; Restinnholdet av sukker må ikke overstige 15 g/l og ikke
være høyere enn det dobbelte av det totale syreinnholdet; angivelse av en enkelt druesort og årgang, men
ikke av smak.

Vin som er framstilt av en blanding av hvite vindruer, også knuste, og røde vindruer som fra en bestemt
vindyrkingssone i Baden.

Opprinnelsesbetegnelse for rød kvalitetsvin og Prädikatswein av druesorten Blauer Spätburgunder fra
områdene Altschweier, Bühl, Eisental og Neusatz i byen Bühl i Bühlertal samt Neuweier-området i byen
Baden-Baden.

Vin som under framstillingen har vært lagret på bermen i minst seks måneder.
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BOB
(1)

BOB
(1)

BGB
(1)

BGB
(1)

BOB
(1)

BOB
(1)

BOB
(1)

BOB
(1)

BOB
(1)
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Gresk

Gresk

Gresk

Gresk

Gresk

Gresk

Gresk

Gresk

Αγρέπαυλη
(Agrepavlis)

Αμπέλι
(Ampeli)

Αμπελώνας(ες)
(Ampelonas (-ès))

Αρχοντικό
(Archontiko)

Κάβα
(Cava)

Από διαλεκτούς αμπελώνες
(Grand Cru)

Ειδικά Επιλεγμένος
(Grande réserve)

Κάστρο
(Kastro)

HELLAS

Betegnelsene «Riesling» og «Sekt» er ikke beskyttet.

Tysk

Weissherbst

(*)

Tysk

Schillerwein

Kvalitetsvin som er framstilt i en bestemt vindyrkingssone, eller Prädikatswein (vin med særlige egenskaper)
som er framstilt av en enkelt rød druesort på grunnlag av minst 95 prosent most fra den første lette
pressingen; druesorten skal angis sammen med betegnelsen Weißherbst med samme skrifttype, størrelse og
farge; betegnelsen kan også brukes på innenlands musserende kvalitetsvin dersom den er framstilt av vin
med betegnelsen «Weißherbst».

Vin fra den bestemte vindyrkingssonen Württemberg; kvalitetsvin fra lys rød til klar rød i fargen, som er
framstilt ved blanding av hvite druer, også knuste, og røde druer, også knuste. «Schillersekt b.A.» eller
«Schillerperlwein b.A.» er tillatt dersom «Schillerwein» er basisvinen.

Utvalgte viner som er modnet i et bestemt tidsrom under kontrollerte forhold.

Vin framstilt utelukkende av druer fra utvalgte vinmarker der avlingen per hektar er særlig lav.

Vin som modnes under kontrollerte forhold.
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BOB/BGB Vin framstilt av druer høstet på vinmarker som tilhører en vindyrkingsenhet der det ligger en bygning eller
(1, 3, 4, 8, 11, en ruin av et historisk slott; vinframstillingen skjer innenfor denne enheten.
15, 16)

BOB
(1, 3, 15, 16)

BOB
(3, 15, 16)

BGB
(1, 3, 8, 11,
15, 16)

BOB/BGB Vin framstilt av druer høstet på vinmarker som tilhører en vindyrkingsenhet der det ligger en bygning av
(1, 3, 4, 8, 11, typen «archontiko»; vinframstillingen skjer innenfor denne enheten.
15, 16)

BOB/BGB Vin framstilt utelukkende av druer høstet på vinmarker som tilhører en vindyrkingsenhet; vinframstillingen
(1, 3, 4, 8, 11, skjer innenfor denne enheten.
15, 16)

BOB/BGB Vin framstilt utelukkende av druer høstet på vinmarker som tilhører en vindyrkingsenhet; vinframstillingen
(1, 3, 4, 8, 11, skjer innenfor denne enheten.
15, 16)

BOB/BGB Vin framstilt av druer høstet på vinmarker som tilhører en vindyrkingsenhet der det ligger en bygning av
(1, 3, 4, 8, 11, typen «Agrepavlis»; vinframstillingen skjer innenfor denne enheten.
15, 16)

BOB
(1)

BOB
(1)
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Gresk

Gresk

Gresk

Gresk

Gresk

Gresk

Gresk

Gresk

Gresk

Gresk

Gresk

Gresk

Latin

Κτήμα
(Ktima)

Λιαστός
(Liastos)

Μετόχι
(Metochi)

Μοναστήρι
(Monastiri)

Νάμα
(Nama)

Νυχτέρι
(Nychteri)

Ορεινό κτήμα
(Orino Ktima)

Ορεινός αμπελώνας
(Orinos Ampelonas)

Πύργος
(Pyrgos)

Επιλογή ή Επιλεγμένος
(Réserve)

Παλαιωθείς επιλεγμένος
(Vieille réserve)

Βερντέα
(Verntea)

Vinsanto

Vin framstilt av druer som har ligget i solen eller skyggen for delvis dehydrering.

Vin med opprinnelsesbetegnelsen «Santorini», som er framstilt utelukkende på øyene «Thira» og «Thiresia»,
og som er modnet på fat i minst tre måneder.

Søt vin som brukes som nattverdsvin.

Vin med den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen «Santorini» som framstilles i anlegget Santo EriniSantorini på øyene «Thira» og «Thirasia» av druer som har ligget i solen.

Vin med en tradisjonell betegnelse, som er framstilt av druer høstet på vinmarker på øya Zakynthos, der
også framstillingen finner sted.

Utvalgte sterkviner som er modnet i et bestemt tidsrom under kontrollerte forhold.

Utvalgte viner som er modnet i et bestemt tidsrom under kontrollerte forhold.
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BOB
(1, 3, 15, 16)

BGB
(1)

BOB
(3, 15, 16)

BOB
(1, 3, 15, 16)

BOB/BGB Vin framstilt av druer høstet på vinmarker som tilhører en vindyrkingsenhet der det ligger en bygning av
(1, 3, 4, 8, 11, typen «Pyrgos»; vinframstillingen skjer innenfor denne enheten.
15, 16)

BOB/BGB Vin framstilt utelukkende av druer som er dyrket på vinmarker som ligger mer enn 500 m over havet.
(1, 3, 4, 8, 11,
15, 16)

BOB/BGB Vin framstilt av druer høstet på vinmarker som tilhører en vindyrkingsenhet som ligger mer enn 500 m
(1, 3, 4, 8, 11, over havet.
15, 16)

BOB
(1)

BOB/BGB
(1)

BOB/BGB Vin framstilt av druer høstet på vinmarker som tilhører et kloster.
(1, 3, 4, 8, 11,
15, 16)

BOB/BGB Vin framstilt av druer høstet på vinmarker som tilhører en vindyrkingsenhet som ligger utenfor det klosteret
(1, 3, 4, 8, 11, enheten tilhører.
15, 16)

BOB/BGB
(1, 3, 15, 16)

BOB/BGB Vin framstilt av druer høstet på vinmarker som tilhører en vindyrkingsenhet som ligger i det berørte
(1, 3, 4, 8, 11, beskyttede vindyrkingsområdet.
15, 16)
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Spansk

Spansk

Engelsk

Spansk

Spansk

Spansk

Clásico

Cream

Criadera

Criaderas y Soleras

Crianza

BOB
(1)

BOB
(3)

BOB
(3)

BOB
(3)

BOB
(3, 16)

BOB
(1)

BOB
(3)

Spansk

Chacolí-Txakolina

BOB/BGB
(1)

Spansk

Añejo

BOB
(3)

Spansk

Amontillado

SPANIA

Annen vin enn musserende vin, perlende vin og sterkvin, som oppfyller følgende vilkår:
–
rødvin skal ha en modningstid på minst 24 måneder, minst seks av dem på eikefat som rommer høyst
330 l,
– hvitvin og rosévin skal ha en modningstid på minst 18 måneder, minst seks av dem på eikefat som
rommer høyst 330 l.

Sterkvin med betegnelsene «Jerez-Xérès-Sherry», «Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda», «MontillaMoriles», «Málaga» og «Condado de Huelva», der det brukes et system med eikefat som kalles «criaderas»,
som stables oppå hverandre; årets vin plasseres øverst i systemet og passerer deretter, ved delvise
omstikkinger som følger etter hverandre over et langt tidsrom, gjennom en rekke trinn eller «criaderas»,
inntil den når siste trinn, «solera», der lagringsprosessen slutter.

Sterkvin med betegnelsene «Jerez-Xérès-Sherry», «Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda», «MontillaMoriles», «Málaga» og «Condado de Huelva», som er modnet etter systemet «criaderas y soleras» etter
tradisjonen i området.

Sterkvin med betegnelsene «Jerez-Xérès-Sherry», «Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda», «MontillaMoriles», «Málaga» og «Condado de Huelva» med et innhold av reduserende stoffer på minst 60 g/l,
fra ravfarget til mahognifarget. Modnet i minst to år etter systemet «criaderas y soleras» eller systemet
«añadas» på eikefat.

Vin med et restinnhold av sukker på over 45 g/l.

Vin med de beskyttede opprinnelsesbetegnelsene «Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina», «Chacolí de
Getaria-Getariako Txakolina» og «Chacolí de Álava-Arabako Txakolina», som hovedsakelig framstilles av
druesortene Ondarrabi Zuri og Ondarrabi Beltza. Vin med en sann alkoholstyrke på minst 9,5 volumprosent
(11 volumprosent for hvitvin modnet på fat), med et innhold av flyktige syrer på høyst 0,8 mg/l og et totalt
svovelinnhold på høyst 180 mg/l (140 mg/l for rødvin)

Sterkvin med den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen «Malaga», som er modnet i tre‑fem år.

Vin som er modnet i minst 24 måneder i alt, enten på eikefat som rommer høyst 600 l, eller på flasker.

Sterkvin (Vino generoso) med beskyttede opprinnelsesbetegnelser av tørr «Jerez-Xérès-Sherry»,
«Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda» eller «Montilla-Moriles», med kraftig aroma, mild og fyldig, ravfarget
eller gylden og med en sann alkoholstyrke på 16-22o. Modnet i minst to år etter systemet «criaderas y
soleras» på eikefat som rommer høyst 1 000 l.

Chile
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BOB
(1)

BOB
(4)

Spansk

Spansk

Spansk

Fondillón

Gran reserva

Spansk

Spansk

Pajarete

Søt eller halvsøt vin med den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen «Malaga», modnet i minst to år etter
systemet «criaderas y soleras» eller systemet «añadas» på eikefat som rommer høyst 1 000 l.

Sterkvin (vino generoso) med betegnelsene «Jerez-Xérès-Sherry» og «Manzanilla Sanlúcar de Barrameda»,
«Montilla Moriles», som har følgende egenskaper: svært fyldig med en fløyelsaktig fylde, aromatisk,
energisk, verken tørr eller søt, mahognifarget, med en sann alkoholstyrke på mellom 16 and 22o. Modnet i
minst to år etter systemet «criaderas y soleras» på eikefat som rommer høyst 1 000 l.

Sterkvin med den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen «Malaga», som er modnet i to‑tre år.

Vin som er modnet i minst 18 måneder i alt, enten på eikefat som rommer høyst 600 l, eller på flasker.

Søt vin med den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen «Málaga»; under framstillingen samles mosten etter
knusing av druene uten mekanisk pressing. Vinen skal modnes i minst to år etter systemet «criaderas y
soleras» eller etter årgangssystemet, på eikefat som rommer høyst 1 000 l.

Korteste modningstid for musserende vin med den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen «Cava» er
30 måneder, fra «tiraje» til «degüelle».

Annen vin enn musserende vin, perlende vin og sterkvin, som oppfyller følgende vilkår:
Chile
– rødvin skal ha en modningstid på minst 60 måneder, hvorav minst 18 måneder på eikefat som rommer
høyst 330 l, og resten av tiden på flasker.
– hvitvin og rosévin skal ha en modningstid på minst 48 måneder, minst seks av dem på eikefat som
rommer høyst 330 l, og resten av tiden på flasker.

Vin med den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen «Alicante», som er framstilt av overmodne druer av
sorten Monastrell, som er av utmerket kvalitet og i en svært god tilstand. Ved gjæringen benyttes bare
naturlig forekommende gjær, og den sanne alkoholstyrken på minst 16 volumprosent skal i sin helhet være
naturlig. Modnet minst ti år på eikefat.

Sterkvin (vino generoso) med de beskyttede opprinnelsesbetegnelsene «Jerez-Xérès-Sherry» og
«Manzanilla Sanlúcar de Barrameda», «Montilla Moriles» med følgende egenskaper: strågul farge og tørr,
lett bitter, lett og behagelig smak. Modnet under «flor» i minst to år etter systemet «criaderas y soleras» på
eikefat som rommer høyst 1 000 l.

Sterkvin med de beskyttede opprinnelsesbetegnelsene «Rueda» og «Malaga», som er modnet.
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BOB
(3)

BOB
(3)

BOB
(3)

Spansk

Oloroso

BOB/BGB
(1)

Spansk

Noble

BOB
(3)

Spansk

Lágrima

BOB
(16)

BOB
(3)

Spansk

Fino

BOB
(3)

Spansk

Dorado
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Spansk

Spansk

Spansk

Spansk

Spansk

Spansk

Spansk

Primero de Cosecha

Rancio

Raya

Reserva

Sobremadre

Solera

Superior

BOB
(3)

Spansk

Vin framstilt av minst 85 % av de foretrukne druesortene i de berørte avgrensede områdene.

Sterkvin med betegnelsene «Jerez-Xérès-Sherry», «Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda», «MontillaMoriles», «Málaga» og «Condado de Huelva», som er lagret etter systemet «criaderas y soleras».

Hvitvin med betegnelsen «Vinos de Madrid», som som følge av den særlige framstillingsmetoden inneholder
karbondioksid, som kommer fra gjæringen av mosten med «madres» (skrelte og knuste druer).

Chile
Sør-Afrika

Annen vin enn musserende vin, perlende vin og sterkvin, som oppfyller følgende vilkår:
Chile
– rødvin skal ha en modningstid på minst 36 måneder, minst 12 av dem på eikefat som rommer høyst
330 l, og resten av tiden på flasker,
– hvitvin og rosévin skal ha en modningstid på minst 24 måneder, minst seks av dem på eikefat som
rommer høyst 330 l, og resten av tiden på flasker.

Sterkvin (vino generoso) med betegnelsen «Montilla Moriles» med egenskaper som ligner «Oloroso»viner, men med mindre smak og aroma. Modnet i minst to år etter systemet «criaderas y soleras» på eikefat
som rommer høyst 1 000 l.

Vin som har gjennomgått en kraftig oksiderende modningsprosess med plutselige temperaturforandringer i
kontakt med luft, i tre- eller glassbeholder.

Vin med den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen «Valencia», høstet i de første ti dagene av høstingen og
tappet på flasker innen de følgende 30 dagene. Det er obligatorisk å angi høsten på etiketten.

Sterkvin (vino generoso) med betegnelsene «Jerez-Xérès-Sherry» og «Manzanilla Sanlúcar de Barrameda»,
«Montilla Moriles», med organoleptiske egenskaper som svarer til aromaen hos en amontillado, og smak
og farge som en oloroso, og med en sann alkoholstyrke på mellom 16 og 22 prosent. Lagret i to faser, først
biologisk under «flor», og deretter ved oksidasjon.

Vin med den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen «Málaga» av druesortene Pedro Ximenez og/eller
Moscatel, uten tilsetting av «arrope» (kokt most), ikke modnet.

Sterkvin med den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen «Rueda», modnet i minst fire år, de siste tre av dem
på eikefat.

Sterkvin (vino generoso) med betegnelsen «Condado de Huelva», modnet i mer enn tre år ved en økologisk
modningsprosess, med en sann alkoholstyrke på 15-17 volumprosent.
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Artikkel 7 i dekret av 29. desember 1997: Den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen «Rivesaltes»: For å
oppfylle kravene til den kontrollerte opprinnelsesbetegnelsen «Rivesaltes», utfylt med uttrykket «ambré»,
skal hvitvin være framstilt på enheten i et oksiderende miljø fram til 1. september i det andre året etter
høstingsåret.

Vin fra det nordlige delområdet for den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen «La Palma», som er modnet i
trebeholdere av Pinus canariensis («Tea») i høyst seks måneder. Den sanne alkoholstyrken ligger for hvitvin
på 11-14,5 volumprosent, for rosévin på 11-13 volumprosent og for rødvin på 12-14 volumprosent.

Sterkvin (vino generoso) med den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen «Condado de Huelva», som har
følgende egenskaper: svært fyldig med en fløyelsaktig fylde, aromatisk, energisk, verken tørr eller søt,
mahognifarget, med en sann alkoholstyrke på mellom 15 og 22o. Modnet i minst to år etter systemet
«criaderas y soleras» på eikefat som rommer høyst 1 000 l.

Vin som er modnet i minst 36 måneder, med en rusten karakter, særlig på grunn av påvirkning av lys,
oksygen og varme, eller en kombinasjon av disse faktorene.

Vin med betegnelsen «Utiel–Requena», som er framstilt av druer høstet i de ti første dagene av
høstingsperioden, og som har en alkoholstyrke på mellom 10 og 11,5 vol %. Den har noen særlige
egenskaper som følge av den tidlige høsten, bl.a. en svak utsondring av karbondioksid.

Vin med den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen «Málaga», som er resultat av en ufullstendig gjæring fordi
det før gjæringen tilsettes 7 % vinalkohol til mosten. Gjæringen er derfor svært langsom, og den stanser når
alkoholstyrken er 15-16o, slik at restinnholdet av sukker på 160-200 g/l ikke har gjæret. Modnet i minst to år
etter systemet «criaderas y soleras» eller systemet «añadas» på eikefat som rommer høyst 1 000 l.

Sterkvin med den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen «Malaga», som er modnet i mer enn fem år.
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De beskyttede opprinnelsesbetegnelsene «Arbois», «Côtes du Jura», «L’Etoile», «Château-Châlon»:
vinprodukt som er framstilt utelukkende av de druesortene som er fastsatt i nasjonal lovgivning: langsom
gjæring og modning på eikefat uten etterfylling i minst seks år.

Artikkel 7 i dekret av 29. desember 1997: For å oppfylle kravene til den kontrollerte opprinnelsesbetegnelsen
«Rivesaltes», utfylt med uttrykket «tuilé», skal rødvin være framstilt på enheten i et oksiderende miljø fram
til 1. september i det andre året etter høstingsåret.

Den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen «Bordeaux»: uttrykk som betegner en lys rødvin.

De beskyttede opprinnelsesbetegnelsene «Bourgogne», «Bordeaux»: lys rødvin eller rosévin.

Uttrykk knyttet til vinens kvalitet som kan brukes bare på viner med beskyttede opprinnelsesbetegnelser Chile
fastsatt ved dekret og når dette uttrykket anvendes kollektivt sammen med en opprinnelsesbetegnelse.
Sveits
Tunisia

Vin med den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen «Alsace», framstilt av en eller flere druesorter som angitt
i spesifikasjonene.

De beskyttede opprinnelsesbetegnelsene «Barsac», «Côtes de Provence», «Graves», «Saint-Emilion
grand cru», «Médoc», «Haut-Médoc», «Margaux», «Pessac-Leognan», «Saint Julien», «Pauillac», «Saint
Estèphe», «Sauternes».
Uttrykk knyttet til vinens kvalitet, dens historie og en type område, som rangerer viner fra en særskilt
vindyrkingsenhet.

De beskyttede opprinnelsesbetegnelsene «Médoc», «Haut-Médoc», «Margaux», «Moulis», «Listrac», «St Chile
Julien», «Pauillac», «St Estèphe: Uttrykk knyttet til vinens kvalitet, dens historie og en type område, som
rangerer viner fra en særskilt vindyrkingsenhet.

De beskyttede opprinnelsesbetegnelsene «Médoc», «Haut-Médoc», «Margaux», «Moulis», «Listrac», «St
Julien», «Pauillac», «St Estèphe»:
Uttrykk knyttet til vinens kvalitet, dens historie og en type område, som rangerer viner fra en særskilt
vindyrkingsenhet.

Chile
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De beskyttede opprinnelsesbetegnelsene «Arbois», «Côtes du Jura», «L’Etoile», «Hermitage»: uttrykk
knyttet til en framstillingsmetode som består i å velge ut druer fra druesorter som er fastsatt i nasjonal
lovgivning, og la dem tørke i minst seks uker på stråmatter eller rister eller opphengt. Modnet i minst tre år
fra datoen for pressing, herunder modning i trebeholder i minst 18 måneder.

De beskyttede opprinnelsesbetegnelsene «Anjou», «Beaujolais», «Côte de Beaune», «Côtes de Nuits»,
«Côtes du Rhône», «Côtes du Roussillon», «Mâcon»: uttrykk knyttet til vinens kvalitet, som er forbeholdt
vin med beskyttede opprinnelsesbetegnelser fastsatt ved dekret og når uttrykket anvendes kollektivt
sammen med en opprinnelsesbetegnelse.

De beskyttede opprinnelsesbetegnelsene «Alsace», «Alsace Grand Cru», «Jurançon»: uttrykk som gjelder
en vintype og en bestemt framstillingsmetode, som er forbeholdt viner som er framstilt av overmodne druer
og oppfyller bestemte krav til densitet og alkoholstyrke.

De beskyttede geografiske betegnelsene «Vin de pays d’Oc», «Vin de pays des Sables du Golfe du Lion»:
vin med særlige spesifikasjoner som modnes på fat kortere enn en vinter og er i kontakt med bermen fram
til den tappes.

De beskyttede opprinnelsesbetegnelsene «Muscadet», «Muscadet Coteaux de la Loire», «Muscadet-Côtes
de Grandlieu», «Muscadet-Sèvre et Maine», «Gros Plant du Pays Nantais»: vin med særlige spesifikasjoner
(f.eks. avling, alkoholstyrke), som modnes på bermen fram til 1. mars i året etter høstingsåret.

De beskyttede opprinnelsesbetegnelsene «Alsace», «Alsace Grand Cru», «Condrieu», «Monbazillac»,
«Graves supérieur», «Bonnezeaux», «Jurançon», «Cérons», «Quarts de Chaume», «Sauternes», «Loupiac»,
«Côteaux du Layon», «Barsac», «Sainte Croix du Mont», «Côteaux de l’Aubance», «Cadillac»: vin som det
er obligatorisk å framstille av druer som er høstet for hånd i flere omganger. Målet er å høste druer som er
overmodne, angrepet av edelråte eller som er konsentrert på vinstokken.

De beskyttede opprinnelsesbetegnelsene «Grand Roussillon», «Rivesaltes», «Rasteau», «Banyuls»,
«Maury», «Clairette du Languedoc»: uttrykk som gjelder en vintype og en bestemt framstillingsmetode,
som er forbeholdt noen kvalitetsviner på grunn av deres alder samt jordforhold.

Vin som kan omsettes for konsum fra tredje torsdag i oktober i høstingsåret.

Vin som kan omsettes for konsum fra tredje torsdag i november i høstingsåret.

Uttrykk knyttet til vinens kvalitet som kan brukes bare på viner med beskyttede opprinnelsesbetegnelser Tunisia
fastsatt ved dekret og når dette uttrykket anvendes kollektivt sammen med en opprinnelsesbetegnelse.

Vin med den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen «Bourgogne», framstilt av to druesorter som angitt i
spesifikasjonene.

De beskyttede opprinnelsesbetegnelsene «Rivesaltes», «Banyuls», «Rasteau» og «Maury» kan brukes på
vin som er modnet i minst fem år etter at den er framstilt.
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Eksklusiv betegnelse knyttet til en type «Frascati»-viner og framstillingen av dem. Den har lenge vært
benyttet for å beskrive ovennevnte vintype, som framstilles ved en særlig produksjonsprosess som gjør det
mulig å framstille en vin kalt «abboccato», som er en litt søt og fyldig vin.

Eksklusiv betegnelse som er nær knyttet til den særlige typen vin som kommer fra et delområde for vinene
«Oltrepò Pavese». Den har lenge vært benyttet til å beskrive et virkelig særegent produkt som ifølge ordets
opprinnelige betydning kan avgi «særlig kraftig varme».

Se tradisjonell betegnelse «scelto». Eksklusiv betegnelse for vinene «Caldaro» og «Caldaro Classico – Alto
Adige».

Eksklusiv betegnelse for vinen «Fiano di Avellino». Betegnelsen har klassisk opprinnelse. Den viser til
druenes gode smak, som blir satt stor pris på av biene («api» på italiensk).

Betegnelse knyttet til vin av typen «Controguerra». Den viser til den særlige produksjonsmetoden som
innebærer bruk av rosindruer og obligatorisk modning i trebeholdere i minst 30 måneder, før sluttproduktet
kan omsettes for konsum.

Betegnelse knyttet til produksjonsmetoden og den særegne ravgule fargen som kan være mer eller mindre
dyp, og som er typisk for viner av typen «Malvasia from Lipari» og «Vernaccia from Oristano». Den
særegne fargen skyldes at produksjonen etter denne metoden pågår over lang tid og omfatter modning
og foredling, en prosess som innebærer en betydelig reduksjon av polyfenolenes oksygen og fargestoffer.

Betegnelse knyttet til produksjonsmetoden og den særegne ravgule fargen som kan være mer eller mindre
dyp, på vin av typen «Marsala». Den særegne fargen skyldes at produksjonen etter denne metoden pågår
over lang tid og omfatter modning og foredling, en prosess som innebærer en betydelig reduksjon av
polyfenolenes oksygen og fargestoffer.

Eksklusiv historisk betegnelse knyttet til produksjonsmetoden for vin av typen «Valpolicella». Den har
vært benyttet siden antikken for å betegne opprinnelsesstedet for vin som framstilles av rosindruer etter
en bestemt produksjonsmetode som bygger på en fullstendig gjæring av sukkeret. Dette kan forklare
opprinnelsen til navnet «Amarone». Det er en særskilt og velkjent betegnelse som i seg selv identifiserer
produktet.

Særlig betegnelse for vin av typen «Aversa». Den viser til den svært gamle vindyrkingstradisjonen som
ligger til grunn for produktet.
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Opprinnelig var betegnelsen knyttet til vin med de beskyttede opprinnelsesbetegnelsene «Chianti» og
«Chianti Classico». Senere ble betegnelsen utvidet til å omfatte vin med den geografiske betegnelsen
«Colli della Toscana Centrale», som framstilles i samme produksjonsområde. Den viser til den særlige
produksjonsprosessen som benyttes i Toscana, der vinen på slutten av vinteren tilsettes tørkede druer, som
setter i gang en ny gjæring.

Eksklusiv historisk betegnelse knyttet til en bestemt DOC-vin av typen «Marsala». I begynnelsen ble
betegnelsen brukt til ære for Garibaldi, som smakte på vinen da han gikk i land i Marsala. Han satte pris
på vinens egenskaper, som skyldes den særlige produksjonsprosessen som innebærer modning i minst to
år på trefat.

Betegnelse knyttet til DOC-vintypene «Valle d’Aosta» eller «Vallée d’Aoste». Den viser til
produksjonsmetoden og produktets typiske egenskaper, som framkommer ved en omsorgsfull
produksjonsmetode med delvis tørkede druer.

Betegnelse knyttet til to «Colli Euganei»‑typer: musserende vin og vin som er «passito» (dvs. framstilt av
rosindruer). Den viser til produksjonsmetoden og de særlige aromatiske egenskapene ved produktet, som er
framstilt av druer av sorten Muscat som er dyrket på en helt spesielt måte.

Betegnelse som er nært knyttet til vin av en av «Marsala»‑typene. Den viser til den særlige
produksjonsmetoden, som innebærer modning i minst ett år, hvorav minst åtte måneder på trefat.

Betegnelse knyttet til produksjonsmetoden og den typiske mørke fargen på viner av typen «Trentino».

Betegnelse fastsatt ved lov nr. 164/1992. Den er forbeholdt ikke-musserende vin fra det eldste Chile
vindyrkingsområdet som er omfattet av egne regler for beskyttede opprinnelsesbetegnelser.

Betegnelse knyttet til et vinframstillingsforetak, som kan benyttes dersom druene utelukkende kommer fra Chile
dette foretaket og vinframstillingen skjer ved samme foretak.

Eksklusiv betegnelse på «Monferrato»‑vin, som er knyttet til produktets særegne farge; navnet betyr
opprinnelig «lys rød».

Betegnelse knyttet til produksjonsmetoden og den særegne fargen på den berørte vintypen, som framstilles
av blå druer.

Tradisjonell og historisk betegnelse som er nært knyttet til viner av typen «Cerasuolo di Vittoria».
Betegnelsen inngår i DOCG‑navnet og utgjør en ikke-geografisk side ved det. Betegnelsen er knyttet
til produksjonen og den særegne fargen. Den benyttes også tradisjonelt for å beskrive en annen type
«Montepulciano d’Abruzzo»‑viner, som den er nært knyttet til.
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Betegnelse knyttet til vin av typen «Vino Santo». Betegnelsen er knyttet til produksjonsmetoden og den
særegne fargen. Den særlige produksjonsmetoden, som bygger på bruk av røde druer, gjør det mulig å
framstille et svært typisk produkt med en uvanlig farge som varierer fra sterk til svak rosa. Betegnelsen
kommer av øyenfargen til rapphøna («Pernice»), fuglen som vinen har fått sitt navn fra.

Historisk betegnelse knyttet til «Marsala Superiore»-viner. Betegnelsen eller forkortelsen brukes
tradisjonelt til å beskrive et produkt beregnet på det engelske markedet. Bruken av det engelske språket
er også tradisjonell og er fastsatt i produktspesifikasjonen og i reglene for «Marsala»-viner. Det er allment
kjent at denne betegnelsen på en sterkvin har fått sin betydning og sitt omdømme takket være produsentene
og de engelske vinhandlerne som siden oppdagelsen av Marsala i 1773, har produsert og omsatt denne
utmerkede vinen og gjort den kjent i hele verden, særlig i England.

Eksklusiv betegnelse knyttet til vintypene «Castel San Lorenzo». Den viser til produkttypen og den særlige
produksjonsmetoden som er basert på Muscat-druer og omfatter gjæring med skallkontakt av druene ved en
kontrollert temperatur i særlige beholdere som tradisjonelt kalles «Lambicchi».

Eksklusiv historisk betegnelse nært knyttet til «Vesuvio»-viner. Den var tradisjonelt knyttet til noen av disse
vintypene (både normal vin, sterkvin og musserende vin), som framstilles etter en særlig produksjonsmetode
der en lett pressing av druene gir et produkt av høy kvalitet med bestemte religiøse konnotasjoner.

Betegnelse som er nært knyttet til betegnelsen «Lacrima di Morro d’Alba», og som inngår i navnet på denne
vinen. Den viser til den særlige produksjonsmetoden der en lett pressing av druene gir et produkt av høy
kvalitet.

Betegnelse som viser til produksjonsmetoden og den typiske rosé-fargen.
Betegnelsen brukes på vintypene «Alto Adige», «Trentino» og «Teroldego rotaliano».

Tradisjonelt produksjonsområde for «Caldaro» og «Alto Adige» (med betegnelsene «Santa Maddalena»
og «Terlano»).
(Se definisjonen av «Classico»).

Eksklusiv historisk betegnelse knyttet til «Marsala fine»-viner. Opprinnelig ble «Marsala» framstilt bare
for hjemmemarkedet.

Eksklusiv historisk betegnelse for en type vin fra delområdet for vinene «Colli Piacentini». Den viser til
produksjonsmetoden for ovennevnte rødvin, som er en svært typisk vin av høy kvalitet. Vinen ble servert i
sølvbegre av romersk opprinnelse som ble kalt «Gutturnium».
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Historisk betegnelse som er nært knyttet til navnet på de tre vinene med opprinnelsesbetegnelse som
produseres i Veneto: vinene «Valpolicella», «Gambellara» og «Recioto di Soave»; disse betegnelsene hører
til produksjonsområder som ligger svært nær hverandre og har lignende tradisjoner, særlig i provinsene
Verona og Vicenza. Navnet stammer fra det femte århundre. På den tiden beskrev skribentene på landet
denne vinen og lovpriste den som særlig verdifull og ansett; vinen framstilles bare i provinsen Verona og har
sitt navn fra «Retia», det fjell- og bakkeområdet som den gang strakte seg fra området omkring Verona og
Trento til områdene omkring Como og Valtellina. Betegnelsen har altså vært brukt svært lenge og benyttes
fortsatt for å betegne vin som er framstilt etter den særlige produksjonsmetoden som omfatter tørking av
druene.

Eksklusiv betegnelse knyttet til en av vintypene «Colli di Rimini». Den viser til produksjonsmetoden og
produkttypen, som har en farge som går fra gylden til ravfarget; produktet framstilles av delvis tørkede
druer.

Eksklusiv betegnelse knyttet til en av vintypene «Pinerolese». Den viser til produkttypen og den tilsvarende
produksjonsmetoden, som bygger på delvis tørkede druer.

Betegnelse som viser til produkttypen og den tilsvarende produksjonsmetoden. Betegnelsene «passito»
eller «vino passito» og «vino passito liquoroso» er forbeholdt normal vin eller sterkvin som er framstilt ved
gjæring av druer som er tørket på naturlig eller kunstig måte, i samsvar med kravene i produktspesifikasjonen.
Ved lov nr. 82/2006 ble betegnelsen utvidet til å omfatte overmodne druer.

Betegnelse knyttet til bestemte «Marsala»-viner. Den viser til den særegne fargen og til produksjonsmetoden
som innebærer at det er forbudt å bruke kokt most. Dermed oppnås et særlig verdifullt produkt med en mer
eller mindre kraftig gylden farge.
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Betegnelse knyttet til bestemte typer «Marsala»-viner. Den viser til den særlige prosessen som innebærer
at det er forbudt å koke most. Dessuten har denne vinen en særegen rubinrød farge som etter lagring får et
ravfarget skjær.

Betegnelse knyttet til den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen «Cantavenna». Den viser til hele prosessen
og den særegne fargen. Betegnelsen «Rubino» er dessuten knyttet til de særlige DOC-vintypene «Teroldego
Rotaliano», «Trentino» og «Garda Colli Mantovani», og den viser til produktenes særegne farge.

BOB
Viner som har vært modnet i et visst tidsrom, i minst to år for rødvin og ett år for hvitvin, og deretter
(1, 3, 4, 5, 15, lagres på fat, i henhold til produktspesifikasjonen. Utover vanlige vilkår skal det i produktspesifikasjonen
fastsettes at årgangen skal angis på etiketten, og den skal inneholde regler for bevaring av angivelsen
16)
av årgangen ved blanding av viner av ulike årganger. Denne betegnelsen får anvendelse på beskyttede
opprinnelsesbetegnelser for viner av typen musserende vin og sterkvin i samsvar med vilkårene i den
berørte produktspesifikasjonen og i henhold til fellesskapsretten.

BOB
(1, 4, 5)

BOB
(1, 15)

Italiensk

BOB
(1)

BOB/BGB
(1, 3, 15, 16)

BOB
(3)

Ramie

Vino Passito Liquoroso

Vino passito

Italiensk

Oro
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Italiensk

Italiensk

Italiensk

Italiensk

Tysk

Italiensk

Italiensk

Tysk

Italiensk

Italiensk

Sangue di Giuda

Scelto

Sciacchetrà

Sciac-trà

Spätlese

Soleras

Stravecchio

Strohwein

Superiore

Superiore Old Marsala

BOB
(3)

BOB
(1, 3, 4, 5, 6,
8, 15, 16)

BOB/BGB
(1, 3, 11, 15,
16)

BOB
(3)

BOB
(3)

BOB/BGB
(1, 3, 15, 16)

BOB
(1)

BOB
(1)

BOB
(1)

BOB
(4, 5, 8)

Betegnelse knyttet til vin av typen «Marsala Superiore». Den viser til det bestemte produktet og den særlige
produksjonsmetoden som innebærer modning i minst to år på trefat. Det er et navn som dessuten inneholder
en engelsk betegnelse som er tradisjonell for sterkvin, og som er fastsatt både i produktspesifikasjonen og i
den lovgivning som gjelder for Marsala-viner. Denne betegnelsen har fått sin betydning og sitt omdømme
takket være produsentene og de engelske vinhandlerne som siden oppdagelsen i 1773, har produsert og
omsatt denne utmerkede vinen og gjort den kjent i hele verden, særlig i England.

Viner med høyere kvalitetsegenskaper og med produksjonsregler som er mye strengere enn for andre viner. San Marino
I produktspesifikasjonen er det angitt følgende forskjeller:
a) en sann alkoholstyrke i druene på minst 0,5 vol %,
b) en total alkoholstyrke i druene på minst 0,5 vol %.

Se tradisjonell betegnelse «Passito».
Den betyr ordrett «stråvin».
Den viser til den bestemte vinen som framstilles i provinsen «Bolzano», og tilsvarer en produksjonsmetode
der druene etter høsting tørkes på strå etter metoder som er fastsatt i de forskjellige produktspesifikasjonene.

Betegnelse som er knyttet bare til «Virgin» og/eller «Soleras» av vintypen «Marsala». Den viser til den
særlige produksjonsmetoden som innebærer lagring i minst ti år på trefat.

Betegnelse knyttet til en bestemte type sterkviner kalt «Marsala». Den viser til produktet og den særlige
produksjonsmetoden som innebærer lagring i minst fem år på trefat. Anriking med kokt most eller
konsentrert most er forbudt. Resultatet er et rent naturprodukt som ikke inneholder tilsetningsstoffer, ikke
engang tilsetningsstoffer som kommer fra vin, selvfølgelig med unntak av alkohol, ettersom det dreier seg
om en sterkvin.

Se betegnelsen «Vendemmia tardiva» som brukes i provinsen Bolzano.

Samme som over (Schiacchetrà). Forskjellen er at denne betegnelsen gis til en bestemt type vin.

Historisk og tradisjonell betegnelse som er nært knyttet til «Cinque Terre». Den viser til den metoden som
brukes for å framstille produktet, herunder pressingen av druene og lagringen. Betegnelsen betyr ordrett «å
presse og bevare uendret», en metode som brukes på produkter av høy kvalitet.

Betegnelse knyttet til vinene «Caldaro», «Caldaro Classico – Alto Adige» og «Colli del Trasimeno». Den
viser til det bestemte produktet og den tilsvarende produksjonsmetoden, som begynner med utvelging av
druene (det er derfor den kalles «utvalgt»!)

Eksklusiv tradisjonell betegnelse knyttet til en vintype som framstilles i «Oltrepò Pavese»-området. Den
har vært brukt lenge for å betegne en vin med en svært særegen rødfarge, søt, musserende eller perlende
og velsmakende, faktisk så behagelig at jo mer man drikker av den, jo mer forrædersk blir den, som den
berømte apostelen!
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Italiensk

Italiensk

Italiensk

Italiensk

Italiensk

Italiensk

Italiensk

Italiensk

Torcolato

Vecchio

Vendemmia Tardiva

Verdolino

Vergine

Vermiglio

Vino Fiore

Vino Novello

BOB/BGB
(1, 8)

BOB
(1)

BOB
(1)

BOB
(1, 3)

BOB/BGB
(1)

BOB/BGB
(1, 3, 15, 16)

BOB
(1, 3)

BOB
(1)

BOB
(1)

Betegnelsen er knyttet til den særlige produksjonsmetoden og til den produksjonsperioden som for
omsetning og konsum er fastsatt til 6. november hvert høstingsår.

Betegnelse knyttet til den særlige produksjonsmetoden for visse hvitviner og roséviner. Metode som består
i en forsiktig pressing av druene, som gir en særlig fin smak som løfter fram vinens beste sider, dvs. dens
«blomst» («fiore»).

Den er knyttet til «Colli dell’Etruria Centrale»-viner. Den viser både til de særlige kvalitetsegenskapene og
til den særegne fargen.

Betegnelse knyttet til «Marsala»-viner. Den viser til det bestemte produktet og til den særlige
produksjonsmetoden som innebærer modning i minst fem år på trefat, samt forbud mot tilsetting av kokt
eller konsentrert most. Resultatet er et rent naturprodukt som ikke inneholder tilsetningsstoffer, ikke engang
tilsetningsstoffer som kommer fra vin, med unntak av alkohol, som er en selvfølge i sterkvin.
Betegnelsen er dessuten knyttet til «Bianco Vergine Valdichiana»-viner. Den viser til den tradisjonelle
produksjonsmetoden der gjæringen uten skall gir et rent og naturlig sluttprodukt.

Betegnelsen er knyttet til produksjonsmetoden og den særegne grønnfargen.

Betegnelse knyttet til en særlig produkttype som innebærer sen høsting av druene. Når druene modnes og
tørkes på vinstokkene, der de utsettes for vind og vær, oppnås det et enestående produkt, særlig med hensyn
til sukkerinnhold og aroma. Resultatet er en vin helt utenom det vanlige. Disse vinene betegnes også som
dessertviner eller «meditasjonsviner».

Betegnelse knyttet til vinene «Rosso Barletta», «Aglianico del Vuture», «Marsala» og «Falerno del
Massico». Den viser til lagringsvilkårene og den etterfølgende modningen og foredlingen av produktet.

Eksklusiv betegnelse som er knyttet til en bestemt vintype kalt «Breganze».
Den viser til produktets særlige egenskaper som oppnås takket være en omhyggelig produksjonsmetode
som innebærer bruk av delvis tørkede druer. Når druene er høstet, henges de opp på et nett av snorer som er
laget for dette, og henges eventuelt opp en gang til. Slik tørkes druene.

Eksklusiv betegnelse knyttet til vinene «Colli di Conegliano — Torchiato di Fregona». Den viser til
produktets særlige egenskaper som oppnås takket være en omhyggelig produksjonsmetode som innebærer
forsiktig pressing av druene.
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Novello

Italiensk

Torchiato
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Gresk

Gresk

Μοναστήρι
(Monastiri)
(Monastery)

Μονή
(Moni)
(Monastery)

BOB
(1)

BOB/BGB
(1, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 15, 16)

BOB/BGB
(1, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 15, 16)

BOB/BGB
(1, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 15, 16)

BOB/BGB
(1, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 15, 16)

BOB/BGB
(1, 8)

BOB
(1)

Betegnelse knyttet til navnet på en driftsenhet, forutsatt at druene utelukkende kommer derfra og Chile
vinframstillingen foregår på denne enheten.

Vin framstilt av druer høstet på vingårder på minst én hektar, som tilhører en driftsenhet. På samme
landbruksområde ligger det et kloster. Hele vinframstillingen skjer på denne driftsenheten.
WPC — Board act 6/2006
(EC382/2007, L95, 5.4.2007)

Vin framstilt av druer høstet på vingårder på minst én hektar, som tilhører en driftsenhet. Hele
vinframstillingen skjer på denne driftsenheten.
WPC — Board act 6/2006
(EC382/2007, L95, 5.4.2007)

Vin framstilt av druer høstet på vingårder på minst én hektar, som tilhører en driftsenhet. Hele
vinframstillingen foregår på enheten innenfor området.
WPC — Board act 6/2006
(EC382/2007, L95, 5.4.2007)

Betegnelsen er knyttet til produksjonsmetoden og det tilsvarende produktet. Vinen er perlende på grunn av
innholdet av karbondioksid, som er et resultat av en særegen og naturlig gjæringsprosess.

Historisk og tradisjonell betegnelse knyttet til visse viner som framstilles i regionene Toscana, Marche,
Umbria, Emilia Romagna, Veneto og Trentino Alto Adige.
Den viser til den bestemte vintypen og den tilsvarende kompliserte produksjonsmetoden som innebærer
oppbevaring og tørking av druene på egnede steder med god utlufting og langtidsmodning i tradisjonelle
trebeholdere.
Det er framsatt mange hypoteser om betegnelsens opprinnelse, de fleste av dem knyttet til middelalderen.
Den mest sannsynlige hypotesen er nært knyttet til vinens religiøse betydning. Vinen anses som helt utenom
det vanlige og sies å ha mirakuløse virkninger.
Den ble vanligvis brukt i forbindelse med helgenmesser, og dette kan forklare betegnelsen «hellig vin»
(vinsanto).
Betegnelsen er fortsatt i bruk og er beskrevet i detalj i spesifikasjonene for den beskyttede
opprinnelsesbetegnelsen; det er en vintype som er velkjent og verdsatt over hele verden.
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Château

Fransk

Gresk

Κτήμα
(Ktima)
(Domain)

LUXEMBOURG

Gresk

Italiensk

Italiensk

Αμπελώνας(ες)
(Ampelonas (-es))
(Vineyard(-s))

KYPROS

Vivace

Vinsanto

Vino Santo

Vin Santo
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Fransk

Fransk

Vin de glace

Vin de paille

Ungarsk

Ungarsk

Ungarsk

Aszú (3)(4)(5)(6) puttonyos

Aszúeszencia

Bikavér

UNGARN

Fransk

Fransk

Vendanges tardives

Vin classé

Premier cru

Grand premier cru

Rødvin som er framstilt av minst tre sorter, og som er modnet på trefat i minst 12 måneder; andre
spesifikasjoner kan være fastsatt i lokale regler. Den kan brukes bare på vin med den beskyttede
opprinnelsesbetegnelsen «Eger» og «Szekszárd».

Vin som er framstilt ved å helle ung vin, most eller ung, ikke ferdiggjæret vin over druer med edelråte
(aszú), og som er modnet i minst tre år (to år på fat). Innholdet av sukker og det sukkerfrie innholdet er også
fastsatt. Den kan brukes bare på vin med den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen «Tokaj».

Betegnelse på en vin som er framstilt utelukkende av sortene Auxerrois, Pinot blanc, Pinot gris, Riesling
eller Gewürztraminer. Druene skal være høstet for hånd og lagt ut til tørking på stråmatter i minst to måneder.
Stråmattene kan erstattes med moderne rister. Druene skal ha en naturlig alkoholstyrke i volumprosent på
minst 130 Oechsle-grader.
(Regjeringsforordning av 8. januar 2001)

Betegnelse på en vin som er framstilt av druer som er høstet for hånd i dypfryst tilstand ved en temperatur
på eller under minus 7 °C. Bare druer av sortene Pinot blanc, Pinot gris og Riesling kan brukes til
vinframstillingen, og mosten skal ha en naturlig alkoholstyrke i volumprosent på minst 120 Oechsle-grader.
(Regjeringsforordning av 8. januar 2001)

Betegnelse på en vin av druer som er høstet sent, som er framstilt utelukkende av en av sortene Auxerrois,
Pinot blanc, Pinot gris, Riesling eller Gewürztraminer. Druene skal være høstet for hånd, og den naturlige
alkoholstyrken i volumprosent skal være minst 95 Oechsle-grader for Riesling og 105 Oechsle-grader for
andre sorter.
(Regjeringsforordning av 8. januar 2001)

Viner som oppfyller kravene til den nasjonale merkingen «Marque nationale», kan også være forsynt med
følgende kvalitetsbetegnelser: «Vin classé», «Premier cru» eller «Grand premier cru», som har vært brukt
siden 1959. Disse betegnelsene tildeles hver enkelt vin av en offisiell komité etter smaking og vurdering ut
fra en 20 graders skala på følgende måte:
– viner som får under 12 poeng, får ingen offisiell klassifisering og kan ikke merkes med «Marque
nationale – appellation contrôlée»,
– viner som får minst 12,0 poeng, er offisielt anerkjent som «Marque nationale – appellation contrôlée», Tunisia
– viner som får minst 14,0 poeng, får tildelt betegnelsen «Vin classé» i tillegg til «Marque nationale –
appellation contrôlée»,
– viner som får minst 16,0 poeng, får tildelt betegnelsen «Premier cru» i tillegg til «Marque nationale –
appellation contrôlée»,
– viner som får minst 18,0 poeng, får tildelt betegnelsen «Grand premier cru» i tillegg til «Marque
nationale – appellation contrôlée».
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BOB
(1)

BOB
(1)

BOB
(1)

BOB
(1)

BOB
(1)

BOB
(1)

BOB
(1)
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Ungarsk

Ungarsk

Ungarsk

Ungarsk

Ungarsk

Ungarsk

Ungarsk

Fordítás

Máslás

Késői szüretelésű bor

Válogatott szüretelésű bor

Muzeális bor

Siller

Szamorodni

Tysk

Tysk

Tysk

Auswahl

Bergwein

Klassik

BOB
(1)

BOB/BGB
(1)

BOB/BGB
(1)

BOB/BGB
(1)

BOB
(1)

BOB/BGB
(1)

BOB/BGB
(1)

BOB/BGB
(1)

BOB/BGB
(1)

BOB
(1)

BOB
(1)

BOB
(1)

Vinen skal være framstilt av druer fra ett høstingsår, og det skal være opplysninger om utvelgingskriteriene
på etiketten.

Vinen er framstilt av druer dyrket på vingårder med terrasser eller bratt terreng med en helling på mer enn
26 %.

Vinen skal være framstilt av druer fra ett høstingsår, og det skal være opplysninger om utvelgingskriteriene
på etiketten.

Vinen skal være framstilt av druer fra ett høstingsår, og det skal være opplysninger om utvelgingskriteriene
på etiketten.

Vin som er framstilt av både druer med edelråte og friske druer, og som er modnet i minst to år (ett år på
fat). Mosten inneholder minst 230,2 gram sukker per liter. Den kan brukes bare på vin med den beskyttede
opprinnelsesbetegnelsen «Tokaji».

Rødvin med kraftig farge på grunn av kort tid med gjæring med skallkontakt.

Vin som er modnet på flasker i mer enn fem år.

Vin framstilt av utvalgte druer. Mostens sukkerinnhold skal være minst 204,5 g/l.

Høstet sent. Mostens sukkerinnhold skal være minst 204,5 g/l.

Vin som er framstilt ved å helle vin over berme av druer med edelråte (Tokaj Aszú) fra samme
årgang, og som er modnet i minst to år (ett år på fat). Den kan brukes bare på vin med den beskyttede
opprinnelsesbetegnelsen «Tokaj».

Vin som er framstilt ved å helle vin over pressrester av druer med edelråte fra samme årgang, og som er
modnet i minst to år (ett år på fat). Den kan brukes bare på vin med den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen
«Tokaj».

Saft av druer med edelråte (aszú) som naturlig drypper fra de karene som druene samles i under høstingen.
Restinnhold av sukker: minst 450 g/l. Sukkerfri ekstrakt: minst 50 g/l. Den kan brukes bare på vin med den
beskyttede opprinnelsesbetegnelsen «Tokaj».
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Classic

Tysk

Ausstich

ØSTERRIKE

Ungarsk

Eszencia
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Tysk

Tysk

Tysk

Tysk

Tysk

Gemischter Satz

Jubiläumswein

Reserve

Schilcher

Sturm

Portugisisk

BOB/BGB
(1)

BOB
(3)

BOB/BGB
(1)

BOB
(3)

BGB
(1)

BOB/BGB
(1)

BOB
(1)

BOB/BGB
(1)

BOB/BGB
(1)

BOB/BGB
(1)

Betegnelsen er forbehold vin med geografisk betegnelse eller opprinnelsesbetegnelse, som er tappet på
glassflasker, har karakteristiske organoleptiske egenskaper og skal være oppført i et særlig register.
[Portaria no 924/2004 av 26.7.2004]

«Portvin» med organoleptiske egenskaper utenom det vanlige, rød og fyldig ved tappingen, med fin aroma
og smak, framstilt gjennom blanding av viner av forskjellige årganger slik at det oppnås organoleptiske
egenskaper som utfyller hverandre, og som fører til at det dannes avleiringer (crust) på flaskeveggen ved
modning; retten til å bruke betegnelsen er anerkjent av Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto.
[Regulamento no 36/2005 av 18.4.2005]

Betegnelsen er forbeholdt vin med geografisk betegnelse eller opprinnelsesbetegnelse, tappet på glassflasker,
med karakteristiske organoleptiske egenskaper og en sann alkoholstyrke på minst 1 volumprosent over
den laveste lovbestemte volumprosenten; vinen skal være oppført i et særlig register med angivelse av
høstingsåret.
[Portaria no 924/2004 av 26.7.2004]

Betegnelse som er forbeholdt vin med den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen «Madeira» , som etter
gjæring er forskåret og modnet på fat i minst to år; den skal være oppført i et særlig register og kan ikke
tappes på flaske før den har vært lagret i minst tre år.
[Portaria no 125/98 av 29.7.1998]

Delvis gjæret druemost med en alkoholstyrke på minst 1 volumprosent. «Sturm» skal selges mellom august
og desember i høstingsåret og fortsatt gjære ved salget.

Vinen skal være produsert i Steiermark og utelukkende av druer av sorten «Blauer Wildbacher», som dyrkes
i vindyrkingsområdet Steirerland.

Vinen skal ha en alkoholstyrke på minst 13 volumprosent. For rødvin kan kontrollnummeret for kvalitetsvin
først tildeles 1. november året etter høstingsåret, for hvitvin tidligst 15. mars året etter høstingsåret.

Vinen skal være framstilt av druer fra ett høstingsår, og det skal være opplysninger om utvelgingskriteriene
på etiketten.

Vinen skal være en blanding av forskjellige hvitviner eller rødviner.

Vinen skal være solgt til detaljisten innen utgangen av desember etter druehøsten, og skal selges til
forbrukerne innen utgangen av mars året etter.
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Escolha

Crusting

Engelsk

Portugisisk

Colheita Seleccionada

Crusted

Portugisisk

Canteiro

PORTUGAL

Tysk

Heuriger
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Portugisisk

Portugisisk

Portugisisk

Portugisisk

Portugisisk

Escuro

Fino

Frasqueira

Garrafeira

Lágrima

Vin med den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen «Madeira» hvis betegnelse er knyttet til høstingsåret;
produktet skal være framstilt av tradisjonelle sorter, modnes i minst 20 år før tapping, bevare en karakteristisk
kvalitet og oppføres i et særlig register før og etter tapping.
[Portaria no 40/82 av 15.4.1982]

BOB
(3)

Portvin med et sukkerinnhold som tilsvarer en densitet på 1 034‑1 084 ved 20 oC.
[Decreto-Lei nr. 166/86 av 26.6.1986]

Vin med den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen «Porto» som etter en tids lagring på trefat oppbevares på
glassbeholdere i minst åtte år og deretter tappes på flaske.
[Regulamento no 36/2005 av 18.4.2005]

BOB
(3)
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BOB
(3)

Betegnelse som er forbeholdt vin med geografisk betegnelse eller opprinnelsesbetegnelse, og som er knyttet
til høstingsåret; vinen skal ha karakteristiske organoleptiske egenskaper, som for rødvin vil si modning i
minst 30 måneder, minst 12 av dem på glassflasker, og for hvitvin og rosévin, modning i minst 12 måneder,
seks av dem på glassflasker; vinen skal være oppført i et særlig register.
[Portaria no 924/2004 av 26.7.2004]

Vin med den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen «Madeira» hvis betegnelse er knyttet til høstingsåret;
produktet skal være framstilt av tradisjonelle sorter, modnes i minst 20 år før tapping, bevare en karakteristisk
kvalitet og oppføres i et særlig register før og etter tapping.
[Portaria no 125/98 av 29.7.1998]

«Portvin» av god kvalitet med kompleks aroma og smak, som gir vinen dens organoleptiske egenskaper;
termen brukes bare i forbindelse med de tradisjonelle portvinsuttrykkene Tawny, Ruby og White.
[Portaria no 1484/2002 av 22.11.2002]

Elegant kvalitetsvin med den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen «Madeira» med perfekt balanse mellom
syrenes friskhet, fyldig modenhet og aromatisk fylde som er utviklet gjennom modning på fat.
[Portaria no 125/98 av 29.7.1998]

Betegnelsen er forbeholdt vin med den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen «Madeira» med en intens aroma
som er resultat av en blanding av oransje og særlig brunaktige farger, som skyldes at fargestoffer i vinen
oksideres og at stoffer utsondres fra fatet.
[Portaria no 125/98 av 29.7.1998]

BOB/BGB
(1, 3)

BOB
(3)

BOB
(3)

BOB
(3)
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Portugisisk

Portugisisk

Portugisisk

Leve

Nobre

Reserva

BOB
(1, 3, 4, 5)

BOB/BGB
(1, 3, 4, 5)

BOB
(1)

BOB/BGB
(1, 3)
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Vin med den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen «Madeira» som oppfyller femårsstandarden.
[Portaria no 125/98 av 29.7.1998]

Portvin med karakteristiske organoleptiske egenskaper, herunder sammensatt aroma og smak, som oppnås
ved blanding av viner på forskjellige lagringsstadier, noe som gir vinen særlige organoleptiske egenskaper.
[Regulamento no 36/2005 av 18.4.2005]

Betegnelse som er forbeholdt sterkvin med geografisk betegnelse eller opprinnelsesbetegnelse, som er
tappet på glassflasker og er knyttet til høstingsåret; vinen kan ikke omsettes før den har vært lagret i minst
tre år, og skal oppføres i et særlig register.
[Portaria no 924/2004 av 26.7.2004]

Betegnelse som er forholdt musserende kvalitetsvin og musserende vin med geografisk betegnelse eller
opprinnelsesbetegnelse, som har vært lagret mellom 12 og 24 måneder på flaske før omstikking, tømming
eller fjerning av vinbermen.
[Portaria no 924/2004 av 26.7.2004]

Betegnelsen er forbeholdt vin med geografisk betegnelse eller opprinnelsesbetegnelse, tappet på glassflasker,
knyttet til høstingsåret, med karakteristiske organoleptiske egenskaper og en sann alkoholstyrke på minst
0,5 volumprosent over den lovbestemte laveste volumprosenten; vinen skal være oppført i et særlig register.
[Portaria no 924/2004 av 26.7.2004]

Betegnelse som er forbeholdt opprinnelsesbetegnelsen «Dão», og som oppfyller kravene i forskriftene for
vindyrkingsområdet Dão.
[Decreto-Lei nr. 376/93 av 5.11.1993]

Vin med den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen «Madeira», lett fyldig, men med en balansert struktur.
[Portaria no 125/98 av 29.7.1998]

Vin med den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen «Porto», hvit med en alkoholstyrke på minst
16,5 volumprosent.
[Regulamento no 36/2005 av 18.4.2005]

Betegnelse som er forbeholdt vin med den beskyttede geografiske betegnelsen «Tejo», som har den laveste
naturlige alkoholstyrke som kreves for den berørte vindyrkingssonen, en sann alkoholstyrke på høyst
10 volumprosent, et innhold av ikke-flyktige syrer på minst 4 g/l uttrykt i vinsyre og et trykk på høyst
1 bar; dessuten skal de øvrige analyseparametrene ligge innenfor de verdiene som er fastsatt for vin med
geografisk betegnelse i alminnelighet.
[Portaria no 445/2009 av 27.4.2009]

Betegnelse som er forbeholdt vin med den beskyttede geografiske betegnelsen «Lisboa», som har den
laveste naturlige alkoholstyrke som kreves for den berørte vindyrkingssonen, en sann alkoholstyrke på
høyst 10 volumprosent, et innhold av ikke-flyktige syrer på minst 4,5 g/l uttrykt i vinsyre og et trykk på
høyst 1 bar; dessuten skal de øvrige analyseparametrene ligge innenfor de verdiene som er fastsatt for vin
med geografisk betegnelse i alminnelighet.
[Portaria no 426/2009 av 23.4.2009]
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Engelsk

Portugisisk

Portugisisk

Portugisisk

Engelsk

Engelsk

Solera

Super reserva

Superior

Tawny

Vintage, eventuelt utfylt med Late Bottle (LBV) eller
Character

Portugisisk

Ruby

Reserva velha (eller grande reserva)

BOB
(3)

BOB
(3)

BOB/BGB
(1, 3)

BOB/BGB
(4, 5)

BOB
(3)

BOB
(3)

BOB/BGB
(1, 3, 4, 5)

Portvin med svært gode organoleptiske egenskaper, som er framstilt av en enkelt høst, er rød og fyldig på
godkjenningstidspunktet og har fin aroma og smak; retten til å bruke betegnelsen er anerkjent av Instituto
dos Vinhos do Douro e do Porto. Innføringen av betegnelsen «Late Bottled Vintage» eller «LBV» skjer i
det fjerde året etter høstingsåret, og siste tapping kan skje 31. desember i det sjette året etter høstingsåret.
[Regulamento no 36/2005 av 18.4.2005]

Rød portvin som er lagret på trebeholdere i minst sju år. Vinen framstilles av forskjellige vinpartier som Sør-Afrika(*)
er lagret på fat i tidsrom av forskjellig lengde. Med tiden utvikler vinens farge seg i retning gulbrun,
mellomgulbrun eller lys gulbrun, med en duft av tørkede frukter og tre; jo eldre vinen er, jo kraftigere blir
disse aromaene.
[Regulamento no 36/2005 av 18.4.2005]

Betegnelse som er forbeholdt sterkvin med geografisk betegnelse eller opprinnelsesbetegnelse som er
tappet på glassflasker; vinen kan ikke omsettes før den har vært lagret i minst fem år, og skal oppføres i et
særlig register.
[Portaria no 924/2004 av 26.7.2004]

Betegnelsen er forbeholdt vin med geografisk betegnelse eller opprinnelsesbetegnelse, tappet på glassflasker,
med karakteristiske organoleptiske egenskaper og en sann alkoholstyrke på minst 1 volumprosent over den
lovbestemte laveste volumprosenten; vinen skal være oppført i et særlig register.
[Portaria no 924/2004 av 26.7.2004]

Betegnelse som er forholdt musserende kvalitetsvin og musserende vin med geografisk betegnelse eller
opprinnelsesbetegnelse, som har vært lagret mellom 24 og 36 måneder på flaske før omstikking, tømming
eller fjerning av vinbermen.
[Portaria no 924/2004 av 26.7.2004]

Vin med den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen «Madeira» som er knyttet til en høstingsdato som utgjør
grunnlaget for partiet; hvert år avsettes høyst ti prosent av partiet til tapping, som erstattes med en annen
kvalitetsvin. Det samlede antall tilsettinger er ti, og deretter skal all vinen tappes med en gang.
[Portaria no 125/98 av 29.7.1998]

Portvin med rød eller mørkerød farge. Det er vin der vinframstilleren sørger for å begrense utviklingen av Sør-Afrika(*)
den mørkerøde fargen for å bevare en ung vins fruktsmak og styrke.
[Regulamento no 36/2005 av 18.4.2005]

Betegnelse som er forholdt musserende kvalitetsvin og musserende vin med geografisk betegnelse eller
opprinnelsesbetegnelse, som har vært lagret i mer enn 36 måneder på flaske før omstikking, tømming eller
fjerning av vinbermen.
[Portaria no 924/2004 av 26.7.2004]
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Engelsk

Rumensk

Rumensk

Vin de vinotecă

Vin tânăr

Slovakisk

Panenská úroda

Portvin med organoleptiske egenskaper utenom det vanlige, som er framstilt av en enkelt høst, er rød Sør-Afrika(*)
og fyldig på godkjenningstidspunktet og har fin aroma og smak; retten til å bruke betegnelsen og den
tilsvarende datoen er anerkjent av Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto. Innføringen av betegnelsen
«Vintage» skjer i det andre året etter høstingsåret, og siste tapping kan skje 30. juli i det tredje året etter
høstingsåret. Vinen kan ikke omsettes før 1. mai det andre året etter høsting.
[Regulamento no 36/2005 av 18.4.2005]

BGB/BOB
(1)

BOB
(1)

BOB
(1)

BOB
(1)

BOB/BGB
(1)

BOB
(1, 15, 16)

BOB/BGB
(1)

Vin som tidligst kan omsettes 30 dager etter høsting, og bare fram til 31. januar.

Druene til framstillingen er fra den første høstingen på en vingård. Som første høsting regnes den høstingen
som skjer det tredje eller senest det fjerde året etter planting.

Vinen skal være modnet i minst tre år etter høsting av de druene som er brukt til å framstille vinen.

Vinen skal være tappet på flasker innen utgangen av det kalenderåret da druene som brukes til
vinframstillingen, ble høstet. Vinen kan bringes i omsetning den første mandagen i november samme år.

Vin som bringes i omsetning ved utgangen av det året den godkjennes.

Vin som er modnet i minst ett år på eikefat og i minst fire år på flasker.

Vin som er modnet i minst seks måneder på eikefat og i minst seks måneder på flasker.

BOB (beskyttet opprinnelsesbetegnelse) eller BGB (beskyttet geografisk betegnelse) utfylt med henvisning til kategorier av vinprodukter som omhandlet i vedlegg XIb i forordning (EF) nr. 1234/2007.
Ordene i kursiv angis bare som informasjon og/eller forklaring og er ikke omfattet av bestemmelsene i artikkel 3 i denne forordning. Ettersom disse opplysningene er bare veiledende, kan de ikke under noen omstendighet erstatte gjeldende
nasjonal lovgivning.»

Mlado vino

Slovensk

Slovakisk

Archívne víno

SLOVENIA

Slovakisk

Mladé víno

SLOVAKIA

Rumensk

Rezervă

(1)
(2)

BOB
(3)

Betegnelsene «Ruby», «Tawny» og «Vintage» brukes sammen med den sør-afrikanske geografiske betegnelsen «CAPE».

ROMANIA

(*)

Vintage
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VEDLEGG II
«VEDLEGG XV
LISTE OVER DRUESORTER OG DERES SYNONYMER SOM KAN FOREKOMME VED MERKING AV
VIN
DEL A:

Liste over druesorter og deres synonymer som kan forekomme ved merking av vin i henhold til
artikkel 62 nr. 3

Beskyttet opprinnelsesbetegnelse eller
beskyttet geografisk betegnelse

1
2

Alba (IT)
Alicante (ES)

Sortsnavn eller synonym
for dette

Albarossa
Alicante Bouschet

Stater som kan bruke sortsnavnet eller
synonymene(1)

Italia°
Hellas°, Italia°, Portugal°, Algerie°, Tunisia°,
De forente stater°, Kypros°, Sør-Afrika
NB:

3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32

Avola (IT)
Bohotin (RO)
Borba (PT)
Bourgogne (FR)

Alicante Branco
Alicante
Henri
Bouschet
Alicante
Alikant Buse
Nero d’Avola
Busuioacă de Bohotin
Borba
Blauburgunder

Navnet «Alicante» kan ikke brukes alene som
vinbetegnelse.

Portugal°
Frankrike°, Serbia og Montenegro (6)

Italia°
Serbia og Montenegro (4)
Italia
Romania
Spania°
Den tidligere jugoslaviske republikken
Makedonia (13-20-30), Østerrike (18-20),
Canada (20-30), Chile (20-30), Italia (20-30),
Sveits
Blauer Burgunder
Østerrike (10-13), Serbia og Montenegro (1730)
Blauer Frühburgunder Tyskland (24)
Blauer Spätburgunder Tyskland (30), Den tidligere jugoslaviske
republikken Makedonia (10-20-30), Østerrike
(10-11), Bulgaria (30), Canada (10-30), Chile
(10-30), Romania (30), Italia (10-30)
Burgund Mare
Romania (35, 27, 39, 41)
Burgundac beli
Serbia og Montenegro (34)
Burgundac Crni
Kroatia°
Burgundac crni
Serbia og Montenegro (11-30)
Burgundac sivi
Kroatia°, Serbia og Montenegro°
Burgundec bel
Den tidligere jugoslaviske republikken
Makedonia°
Burgundec crn
Den tidligere jugoslaviske republikken
Makedonia (10-13-30)
Burgundec siv
Den tidligere jugoslaviske republikken
Makedonia°
Early Burgundy
De forente stater°
Fehér
Burgundi, Ungarn (31)
Burgundi
Frühburgunder
Tyskland (12), Nederland°
Grauburgunder
Tyskland, Bulgaria, Ungarn°, Romania (26)
Grauer Burgunder
Canada, Romania (25), Tyskland, Østerrike
Grossburgunder
Romania (37, 14, 40, 42)
Kisburgundi kék
Ungarn (30)
Nagyburgundi
Ungarn°
Spätburgunder
Den tidligere jugoslaviske republikken
Makedonia (10-13-20), Serbia og Montenegro
(11-17), Bulgaria (13), Canada (10-13), Chile,
Ungarn (29), Moldavia°, Romania (13), Italia
(10-13), Det forente kongerike, Tyskland (13)
Weißburgunder
Sør-Afrika (33), Canada, Chile (32), Ungarn
(23), Tyskland (32, 33), Østerrike (32), Det
forente kongerike°, Italia
Weißer Burgunder
Tyskland (31, 33), Østerrike (31), Chile (31),
Slovenia, Italia
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Beskyttet opprinnelsesbetegnelse eller
beskyttet geografisk betegnelse

Sortsnavn eller synonym
for dette

Stater som kan bruke sortsnavnet eller
synonymene(1)

33

Weissburgunder

Sør-Afrika (31), Tyskland (31, 32), Det forente
kongerike, Italia, Sveits°

34

Weisser Burgunder

Serbia og Montenegro (15)

35 Calabria (IT)

Calabrese

Italia

36 Cotnari (RO)

Grasă de Cotnari

Romania

37 Franken (DE)

Blaufränkisch

Tsjekkia (39), Østerrike°, Tyskland, Slovenia
(Modra frankinja, Frankinja), Ungarn,
Romania (14, 27, 39, 41)

38

Frâncușă

Romania

39

Frankovka

Tsjekkia (37), Slovakia (40), Romania (14, 27,
38, 41)

40

Frankovka modrá

Slovakia (39)

41

Kékfrankos

Ungarn, Romania (37, 14, 27, 39)

42 Friuli (IT)

Friulano

Italia

43 Graciosa (PT)

Graciosa

Portugal°

44 Мелник (BU)
Melnik

Мелник
Melnik

Bulgaria

45 Montepulciano (IT)

Montepulciano

Italia°

46 Moravské (CZ)

Cabernet Moravia

Tsjekkia°

47

Moravia dulce

Spania°

48

Moravia agria

Spania°

49

Muškat moravský

Tsjekkia°, Slovakia

50 Odobești (RO)

Galbenă de Odobești

Romania

51 Porto (PT)

Portoghese

Italia°

52 Rioja (ES)

Torrontés riojano

Argentina°

53 Sardegna (IT)

Barbera Sarda

Italia

54 Sciacca (IT)

Sciaccarello

Frankrike

DEL B

Liste over druesorter og deres synonymer som kan forekomme ved merking av vin i henhold til
artikkel 62 nr. 4
Beskyttet opprinnelsesbetegnelse eller
beskyttet geografisk betegnelse

Sortsnavn eller synonym
for dette

Stater som kan bruke sortsnavnet eller
synonymene(2)

1

Mount Athos — Agioritikos (GR)

Agiorgitiko

Hellas°, Kypros°

2

Aglianico del Taburno (IT)

Aglianico

Italia°, Hellas°, Malta°, De forente stater

3

Aglianico del Vulture (IT)

Aglianicone

Italia°

4

Aleatico di Gradoli (IT)
Aleatico di Puglia (IT)

Aleatico

Italia, Australia, De forente stater

5

Ansonica Costa dell’Argentario Ansonica
(IT)

6

Conca de Barbera (ES)

Italia, Australia

Barbera Bianca

Italia°

7

Barbera

Sør-Afrika°,
Argentina°,
Australia°,
Kroatia°, Mexico°, Slovenia°, Uruguay°, De
forente stater°, Hellas°, Italia°, Malta°

8

Barbera Sarda

Italia°

9

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco
Bosco (IT)
Bosco Eliceo (IT)

Italia°

10 Brachetto d’Acqui (IT)

Brachetto

Italia, Australia

11 Etyek-Buda (HU)

Budai

Ungarn°

Cesanese
12 Cesanese del Piglio (IT)
Cesanese di Olevano Romano (IT)
Cesanese di Affile (IT)

Italia, Australia
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Beskyttet opprinnelsesbetegnelse eller
beskyttet geografisk betegnelse

Sortsnavn eller synonym
for dette

17.11.2016

Stater som kan bruke sortsnavnet eller
synonymene(2)

13 Cortese di Gavi (IT)
Cortese dell’Alto Monferrato (IT)

Cortese

Italia, Australia, De forente stater

14 Duna (HU)

Duna gyöngye

Ungarn

15 Dunajskostredský (SK)

Dunaj

Slovakia

16 Côte de Duras (FR)

Durasa

Italia

17 Korinthos-Korinthiakos (GR)

Corinto Nero

Italia°

18

Korinthiaki

Hellas°

19 Fiano di Avellino (IT)

Fiano

Italia, Australia, De forente stater

20 Fortana del Taro (IT)

Fortana

Italia, Australia

21 Freisa d’Asti (IT)
Freisa di Chieri (IT)

Freisa

Italia, Australia, De forente stater

22 Greco di Bianco (IT)
Greco di Tufo (IT)

Greco

Italia, Australia

Grignolino
23 Grignolino d’Asti (IT)
Grignolino
del
Monferrato
Casalese (IT)

Italia, Australia, De forente stater

24 Izsáki Arany Sárfehér (HU)

Izsáki Sáfeher

Ungarn

25 Lacrima di Morro d’Alba (IT)

Lacrima

Italia, Australia

26 Lambrusco
Castelvetro
27

Grasparossa

di Lambrusco grasparossa Italia
Lambrusco

Italia, Australia(2), De forente stater

28 Lambrusco di Sorbara (IT)
29 Lambrusco Mantovano (IT)
30 Lambrusco Salamino di Santa
Croce (IT)
Lambrusco Salamino
31

Italia

32 Colli Maceratesi

Maceratino

Italia, Australia

33 Nebbiolo d’Alba (IT)

Nebbiolo

Italia, Australia, De forente stater

34 Colli Orientali del Friuli Picolit Picolit
(IT)
Pikolit
35

Italia

36 Colli Bolognesi Classico Pignoletto Pignoletto
(IT)

Italia, Australia

Slovenia

37 Primitivo di Manduria

Primitivo

Italia, Australia, De forente stater

38 Rheingau (DE)

Rajnai rizling

Ungarn (41)

39 Rheinhessen (DE)

Rajnski rizling

Serbia og Montenegro (40-41-46)

40

Renski rizling

Serbia og Montenegro (39-43-46), Slovenia°
(45)

41

Rheinriesling

Bulgaria°, Østerrike, Tyskland (43), Ungarn
(38), Tsjekkia (49), Italia (43), Hellas, Portugal,
Slovenia

42

Rhine Riesling

Sør-Afrika°, Australia°, Chile (44), Moldavia°,
New Zealand°, Kypros, Ungarn°

43

Riesling renano

Tyskland (41), Serbia og Montenegro (39-4046), Italia (41)

44

Riesling Renano

Chile (42), Malta°

45

Radgonska ranina

Slovenia

46

Rizling rajnski

Serbia og Montenegro (39-40-43)

47

Rizling Rajnski

Den tidligere jugoslaviske
Makedonia°, Kroatia°

48

Rizling rýnsky

Slovakia°

49

Ryzlink rýnský

Tsjekkia (41)

50 Rossese di Dolceacqua (IT)

Rossese

Italia, Australia

51 Sangiovese di Romagna (IT)

Sangiovese

Italia, Australia, De forente stater

52 Štajerska Slovenija (SV)

Štajerska belina

Slovenia

republikken
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Beskyttet opprinnelsesbetegnelse eller
beskyttet geografisk betegnelse

Sortsnavn eller synonym
for dette

Stater som kan bruke sortsnavnet eller
synonymene(2)

53 Teroldego Rotaliano (IT)

Teroldego

Italia, Australia, De forente stater

54 Vinho Verde (PT)

Verdea

Italia°

55

Verdeca

Italia

56

Verdese

Italia°

57 Verdicchio dei Castelli di Jesi (IT)
Verdicchio di Matelica (IT)

Verdicchio

Italia, Australia

58 Vermentino di Gallura (IT)
Vermentino di Sardegna (IT)

Vermentino

Italia, Australia

59 Vernaccia di San Gimignano (IT)
Vernaccia di Oristano (IT)
Vernaccia di Serrapetrona (IT)

Vernaccia

Italia, Australia

60 Zala (HU)

Zalagyöngye

Ungarn

(*) FORKLARING:
— kursiv:
— «°»
— fet skrift:
— normal skrift:
(1)
(2)

henvisning til synonymet til druesorten
intet synonym
kolonne 3: druesortens navn
kolonne 4: staten der navnet svarer til en druesort og henvisning til druesorten
kolonne 3: navn på synonymet til en druesort
kolonne 4: navn på staten som bruker synonymet til en druesort

For de berørte statene gis unntak i henhold til dette vedlegg bare for viner med beskyttet opprinnelsesbetegnelse eller beskyttet
geografisk betegnelse som er framstilt av de berørte druesortene.
Kan brukes i samsvar med bestemmelsene i artikkel 22 nr. 4 i avtalen av 1. desember 2008 mellom Det europeiske fellesskap og
Australia om handel med vin (EUT L 28 av 30.1.2009, s. 3).»
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1022/2010
av 12. november 2010

om tillatelse til å heve anrikingsgrensene for vin som framstilles av druer som er høstet i 2010 i
visse vindyrkingssoner(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —
under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 1234/2007 av
22. oktober 2007 om opprettelse av en felles markedsordning
for landbruksvarer og om særlige bestemmelser for visse
landbruksvarer (forordningen om en felles markedsordning)(1),
særlig artikkel 121 tredje ledd, og

I del A.3 i vedlegg XVa til forordning (EF) nr. 1234/2007
er det fastsatt at medlemsstatene kan anmode om
at grenseverdiene for økning av alkoholstyrken i
volumprosent (anriking) i vin heves med opptil 0,5 % i år
med uvanlig ugunstige værforhold.

2)

Belgia, Tsjekkia, Danmark, Tyskland, Ungarn, Nederland,
Østerrike, Polen, Slovenia, Slovakia og Det forente
kongerike har anmodet om slik heving av grenseverdiene
for anriking av vin framstilt av druer som er høstet i 2010,
ettersom værforholdene i vekstsesongen har vært uvanlig
ugunstige i visse geografiske områder.

3)

Det er derfor rimelig å tillate en heving av
anrikingsgrensene for vin som framstilles av druer som er
høstet i 2010, i visse vindyrkingsområder.

5)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar
med uttalelse fra Forvaltningskomiteen for den felles
markedsordning for landbruksvarer —

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1

ut fra følgende betraktninger:
1)

4)

I de geografiske områdene oppført i vedlegget til denne
forordning skal, som unntak fra del A.2 i vedlegg XVa til
forordning (EF) nr. 1234/2007, økningen av den naturlige
alkoholstyrken i volumprosent i friske druer høstet i 2010,
druemost, druemost i gjæring, ung, ikke ferdiggjæret vin og
vin framstilt av druer høstet i 2010, ikke overstige følgende
grenseverdier:
a) 3 vol % i vindyrkingssone A omhandlet i tillegget til
vedlegg XIb til forordning (EF) nr. 1234/2007,
b) 2,5 vol % i vindyrkingssone B omhandlet i tillegget til
vedlegg XIb til forordning (EF) nr. 1234/2007,
c) 2,0 vol % i vindyrkingssone C omhandlet i tillegget til
vedlegg XIb til forordning (EF) nr. 1234/2007.

På grunn av de uvanlig ugunstige værforholdene i
2010 kan det, med de grenseverdiene for økning av
den naturlige alkoholstyrken som er fastsatt i del A.2 i
vedlegg XVa til forordning (EF) nr. 1234/2007, i visse
vindyrkingsområder ikke framstilles vin med en total
alkoholstyrke som det normalt er etterspørsel etter.

Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 12. november 2010.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
______

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 296 av 13.11.2010, s. 3, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 143/2012 av 13. juli 2012 om
endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer
for handel med vin, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr.
63 av 8.11.2012, s. 31.
(1) EUT L 299 av 16.11.2007, s. 1.
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VEDLEGG

Geografiske områder der det i henhold til artikkel 1 er tillatt å heve anrikingsgrensen
Medlemsstat

Geografiske områder (vindyrkingssone)

Belgia

Alle vindyrkingsområder (sone A)

Tsjekkia

Alle vindyrkingsområder (sone A og B)

Danmark

Alle vindyrkingsområder (sone A)

Tyskland

Alle vindyrkingsområder (sone A og B)

Ungarn

Alle vindyrkingsområder (sone C I)

Nederland

Alle vindyrkingsområder (sone A)

Østerrike

Alle vindyrkingsområder (sone B)

Polen

Alle vindyrkingsområder (sone A)

Slovenia

Podravje og Posavje (sone B)

Slovakia

Alle vindyrkingsområder (sone B og C I)

Det forente kongerike

England, Wales (sone A)
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 53/2011

17.11.2016
Nr. 64/508

2016/EØS/64/31

av 21. januar 2011
om endring av forordning (EF) nr. 606/2009 om fastsettelse av visse nærmere regler for
gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 479/2008 med hensyn til kategorier av vinprodukter,
ønologiske framstillingsmåter og gjeldende restriksjoner(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

et sukkerinnhold på over 45 g/l og framstilles i små
mengder. Visse franske hvitviner med beskyttet
geografisk betegnelse kan ha en total alkoholstyrke i
volumprosent på over 15 vol % og et sukkerinnhold på
over 45 g/l. For å sikre disse vinenes holdbarhet har de
berørte medlemsstater, dvs. Malta og Frankrike, anmodet
om å få fravike det høyeste svoveldioksidinnholdet som
er angitt i vedlegg I B til forordning (EF) nr. 606/2009.
Disse vinene bør oppføres på listen over viner med et
høyeste svoveldioksidinnhold på 300 milligram per liter.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 1234/2007 av
22.oktober 2007 om opprettelse av en felles markedsordning
for landbruksvarer og om særlige bestemmelser for visse
landbruksvarer (forordningen om en felles markedsordning)(1),
særlig artikkel 121 tredje og fjerde ledd, og
4)

Viner som oppfyller kravene til den tradisjonelle
betegnelsen «Késői szüretelésű bor», har et svært høyt
sukkerinnhold og framstilles i små mengder. For å sikre
disse vinenes holdbarhet har Ungarn anmodet om å få
fravike det høyeste svoveldioksidinnholdet. For disse
vinene bør et svoveldioksidinnhold på 350 milligram per
liter tillates.

5)

Viner som oppfyller kravene til den beskyttede
opprinnelsesbetegnelsen «Douro», fulgt av angivelsen
«colheita tardia», har et svoveldioksidinnhold som
overstiger grenseverdien. Viner som oppfyller kravene
til opprinnelsesbetegnelsen «Duriense», har samme
egenskaper som disse vinene. Portugal har derfor anmodet
om å få fravike grenseverdien for svoveldioksid. For disse
vinene bør et svoveldioksidinnhold på 400 milligram per
liter tillates.

6)

For å gjøre navnene på vinstokksortene klarere bør de
angis på de ulike språkene i de statene der sortene brukes.

7)

Visse bestemmelser om bestemte sterkviner avviker fra
kravene fastsatt i vinenes produktspesifikasjoner. Disse
bestemmelsene bør endres i samsvar med de aktuelle
produktspesifikasjonene.

ut fra følgende betraktninger:

1)

2)

3)

I samsvar med artikkel 3 i kommisjonsforordning
(EF) nr. 606/2009(2) er de godkjente ønologiske
framstillingsmåtene fastsatt i vedlegg I til nevnte
forordning. Den internasjonale vinorganisasjon (OIV)
har vedtatt nye ønologiske framstillingsmåter. For å
følge internasjonale standarder på dette området og
gi produsenter innenfor EU de nye mulighetene som
produsenter i tredjestater har, bør disse nye ønologiske
framstillingsmåtene godkjennes i EU på de bruksvilkår
som er fastsatt av OIV.

I henhold til forordning (EF) nr. 606/2009 er det tillatt
å bruke pektolytiske enzymer og enzymløsninger av
betaglukanase til klaring. Disse enzymene og andre
enzymløsninger brukes også til maserasjon, klaring,
stabilisering, filtrering og til påvisning av druenes
aromaforløpere i mosten og vinen. Disse ønologiske
framstillingsmåtene er vedtatt av OIV og bør tillates på
de bruksvilkår som er fastsatt av OIV.

Viner som oppfyller kravene til de beskyttede
opprinnelsesbetegnelsene «Malta» og «Gozo», har

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 19 av 22.1.2011, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 143/2012 av 13. juli 2012 om
endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer
for handel med vin, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr.
63 av 8.11.2012, s. 31.
(1) EUT L 299 av 16.11.2007, s. 1.
(2) EUT L 193 av 24.7.2009, s. 1.
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8)

Forordning (EF) nr. 606/2009 bør derfor endres.

9)

Framstillingen av vin av druer som er høstet i
vinproduksjonsåret 2010, har allerede begynt. For ikke
å vri konkurransen mellom vinprodusentene bør det
være tillatt for samtlige produsenter å anvende de nye
ønologiske framstillingsmåtene fra begynnelsen av
vinproduksjonsåret 2010. Denne forordning bør derfor få
anvendelse med tilbakevirkende kraft fra 1. august 2010,
da vinproduksjonsåret 2010 ble innledet.

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra forskriftskomiteen nedsatt ved artikkel 195
nr. 3 i forordning (EF) nr. 1234/2007 —
VEDTATT DENNE FORORDNING:

Nr. 64/509

a) Vedlegg I A endres i samsvar med vedlegg I til denne
forordning.
b) Vedlegg I B endres i samsvar med vedlegg II til denne
forordning.
c) Vedlegg II endres i samsvar med vedlegg III til denne
forordning.
d) Vedlegg III endres i samsvar med vedlegg IV til denne
forordning.
Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.

Artikkel 1

Den får anvendelse fra 1. august 2010.

I forordning (EF) nr. 606/2009 gjøres følgende endringer:

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

Utferdiget i Brussel, 21. januar 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
______
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VEDLEGG I

I vedlegg I A til forordning (EF) nr. 606/2009 gjøres følgende endringer:
1) I tabellen gjøres følgende endringer:
a) Rad 10 skal lyde:

«10

Klaring ved hjelp av ett eller flere av følgende stoffer til
ønologisk bruk:
– spiselig gelatin
– planteproteiner fra hvete eller erter
– fiskelim
– kaliumkasein og kaliumkaseinater
– eggalbumin
– bentonitt
– silisiumdioksid i form av gel eller kolloidal løsning
– kaolin
– tannin
– kitosan framstilt av sopp
– kitinglukan framstilt av sopp

Ved behandling av vin er grenseverdien for bruk av kitosan
100 g/hl.
Ved behandling av vin er grenseverdien for bruk av kitinglukan
100 g/hl.»

b) Følgende rader tilføyes:

«44

Behandling med kitosan framstilt av sopp

På vilkårene fastsatt i tillegg 13

45

Behandling med kitinglukan framstilt av sopp

På vilkårene fastsatt i tillegg 13

46

Syrning ved hjelp av elektromembranbehandling Vilkår og grenseverdier er fastsatt i del C
og D i vedlegg XVa til forordning (EF)
nr. 1234/2007 og artikkel 11 og 13 i denne
forordning
På vilkårene fastsatt i tillegg 14

47

Bruk av enzymløsninger ved vinframstilling
til maserasjon, klaring, stabilisering, filtrering
og til påvisning av druenes aromaforløpere i
mosten og vinen

Uten at det berører bestemmelsene i
artikkel 9 nr. 2 i denne forordning skal
enzymløsningene og deres enzymaktivitet
(dvs.
pektinlyase,
pektinmetylesterase,
polygalakturonase, hemicellulase, cellulase,
betaglukanase og glykosidase) oppfylle
spesifikasjonene for renhet og identitet i
OIVs internasjonale ønologiske regelverk.»

2) Tillegg 1 oppheves.
3) Nytt tillegg 13 og 14 skal lyde:
«Tillegg 13
Krav til behandling av vin med kitosan framstilt av sopp og med kitinglukan framstilt av sopp
Bruksområder:
a) Reduksjon av innholdet av tungmetaller, særlig jern, bly, kadmium og kopper.
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b) Forebygging av jern- og kopperutfelling.
c) Reduksjon av eventuelle forurensende stoffer, særlig okratoksin A.
d) Reduksjon av antallet uønskede mikroorganismer, særlig Brettanomyces, bare gjennom behandling med
kitosan.
Krav:
–

–

Hvilke doser som skal brukes, bestemmes etter innledende forsøk. Den høyeste dosen som brukes, må ikke
overstige
–

100 g/hl for bruk i henhold til bokstav a) og b),

–

500 g/hl for bruk i henhold til bokstav c),

–

10 g/hl for bruk i henhold til bokstav d).

Bunnfall fjernes med fysiske metoder.
______

Tillegg 14
Krav til syrning ved hjelp av elektromembranbehandling
–

Kationmembranene skal utformes på en slik måte at de bare gjør det mulig å fjerne kationer, særlig K+.

–

De bipolare membranene skal være ugjennomtrengelige for anioner og kationer fra most og vin.

–

Behandlingen skal gjennomføres under ansvar av en ønolog eller kvalifisert tekniker.

–

De membranene som brukes, skal oppfylle kravene i forordning (EF) nr. 1935/2004 og direktiv 2002/72/EF
samt nasjonale bestemmelser vedtatt for å gjennomføre disse rettsaktene. Membranene skal også oppfylle
kravene i monografien om elektrodialysemembraner i OIVs internasjonale ønologiske regelverk.»
______
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VEDLEGG II

I del A nr. 2 i vedlegg I B til forordning (EF) nr. 606/2009 gjøres følgende endringer:
1) I bokstav c) gjøres følgende endringer:
a) I 13. strekpunkt tilføyes følgende understrekpunkter:
«— Vin de pays de l’Agenais,
— Vin de pays des terroirs landais,
— Vin de pays des Landes,
— Vin de pays d’Allobrogie,
— Vin de pays du Var.»
b) Følgende nye strekpunkt tilføyes:
«— viner med opprinnelse i Malta med en total alkoholstyrke i volumprosent på 13,5 vol % eller over og et
sukkerinnhold på 45 g/l eller over, og som oppfyller kravene til de beskyttede opprinnelsesbetegnelsene
«Malta» og «Gozo».»
2) I bokstav d) tilføyes følgende strekpunkt:
«— vin som oppfyller kravene til den tradisjonelle betegnelsen «Késői szüretelésű bor».»
3) I bokstav e) skal niende strekpunkt lyde:
«— hvitviner som oppfyller kravene til den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen «Douro» eller den beskyttede
geografiske betegnelsen «Duriense», etterfulgt av angivelsen «colheita tardia».»
______

VEDLEGG III
I tillegg 1 til vedlegg II til forordning (EF) nr. 606/2009 innsettes navn på følgende vinsorter på listen i alfabetisk
rekkefølge:
«Albariño», «Macabeo B», «Toutes les Malvasías» og «Tous les Moscateles».
______
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VEDLEGG IV

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 606/2009 gjøres følgende endringer:
a) I del A nr. 4 bokstav a) skal annet strekpunkt lyde:
«— konsentrert druemost, rektifisert konsentrert druemost eller druemost av rosindruer som er tilsatt nøytral
vinalkohol for å hindre gjæring, for spanske viner som beskrives med den tradisjonelle betegnelsen «vino
generoso de licor», forutsatt at den aktuelle vinens totale alkoholstyrke i volumprosent øker med høyst
8 vol %,».
b) I del B gjøres følgende endringer:
i)

I nr. 3 skal annet ledd lyde:
«Når det gjelder sterkvin med de beskyttede opprinnelsesbetegnelsene «Malaga» og «Jerez-Xérès-Sherry»,
kan den druemosten av rosindruer som er tilsatt nøytral vinalkohol for å hindre gjæring, og som er framstilt av
vinstokksorten «Pedro Ximénez», imidlertid komme fra regionen «Montilla-Moriles».»

ii) I nr. 10 skal første strekpunkt lyde:
«— som er framstilt av «vino generoso» som nevnt i nr. 8, eller av vin under «flor», som en slik «vino
generoso» kan framstilles av, som er tilsatt enten druemost av rosindruer tilsatt nøytral vinalkohol for å
hindre gjæring, eller som er tilsatt rektifisert konsentrert druemost eller «vino dulce natural».»
c) I tillegg 1 gjøres følgende endringer:
i)

I del A i listen for Spania innsettes følgende rader i alfabetisk rekkefølge:
«Condado de Huelva

Pedro Ximénez
Moscatel
Mistela

Empordà

Mistela
Moscatel»

ii) I del B.5 i listen for Spania innsettes følgende rad i alfabetisk rekkefølge:
«Empordà

Garnacha/Garnatxa»

d) I tillegg 2 gjøres følgende endringer:
i)

I del A 2 utgår sterkvinen med den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen «Trentino» fra listen for Italia.

ii) I del A 3 tilføyes følgende liste:
«ITALIA
Trentino»
e) I tillegg 3 tilføyes navnene på følgende vinstokksorter:
«Moscateles — Garnacha»
____________
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 538/2011

17.11.2016
Nr. 64/514

2016/EØS/64/32

av 1. juni 2011
om endring av forordning (EF) nr. 607/2009 om fastsettelse av visse nærmere regler
for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 479/2008 med hensyn til beskyttede
opprinnelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, tradisjonelle betegnelser, merking
og presentasjon av visse vinprodukter(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

angitt i vedlegg XII til forordning (EF) nr. 607/2009
overføres til den elektroniske databasen «E-Bacchus»,
og nye opplysninger om beskyttelse av tradisjonelle
betegnelser bør bare legges inn i nevnte database.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 1234/2007 av
22. oktober 2007 om opprettelse av en felles markedsordning
for landbruksvarer og om særlige bestemmelser for visse
landbruksvarer (forordningen om en felles markedsordning)
(1), særlig artikkel 121 første ledd bokstav k), l) og m) og
artikkel 203b, sammenholdt med artikkel 4, og

6)

For å klargjøre forholdet mellom beskyttede tradisjonelle
betegnelser og varemerker er det nødvendig å angi på
hvilket rettslig grunnlag en søknad om et varemerke
som inneholder eller består av en beskyttet tradisjonell
betegnelse, bør vurderes i samsvar med europaparlamentsog rådsdirektiv 2008/95/EF av 22. oktober 2008
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
varemerker(3) eller rådsforordning (EF) nr. 207/2009 av
26. februar 2009 om EF‑varemerker(4).

7)

For å øke innsynet i bestemmelsene om tradisjonelle
betegnelser, særlig fordi de overføres til den elektroniske
databasen «E‑Bacchus», bør enhver endring av
tradisjonelle betegnelser følge en formelt fastsatt
framgangsmåte.

8)

Det bør fastsettes regler for angivelse av alkoholstyrke i
volumprosent for visse vinprodukter for å gi offentligheten
nøyaktige opplysninger.

9)

For å forenkle merkingen bør det fastsettes at visse
opplysninger om tapperens navn og adresse ikke skal
kreves i visse sammenhenger.

ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

4)

5)

I artikkel 18 i kommisjonsforordning (EF) nr. 607/2009(2)
er det fastsatt at det «register over beskyttede
opprinnelsesbetegnelser og beskyttede geografiske
betegnelser», heretter kalt «registeret», som føres av
Kommisjonen som fastsatt i artikkel 118n i forordning
(EF) nr. 1234/2007, skal legges inn i den elektroniske
databasen «E-Bacchus».
Av forenklingshensyn bør listen over representative
bransjeorganisasjoner og deres medlemmer i vedlegg XI
til forordning (EF) nr. 607/2009 offentliggjøres på
internett. Artikkel 30 nr. 2 bør derfor endres.
For å unngå enhver forskjellsbehandling mellom viner
med opprinnelse i Unionen og viner som importeres
fra tredjestater, bør det gjøres klart at betegnelser som
tradisjonelt brukes i tredjestater, kan anerkjennes og
beskyttes som tradisjonelle betegnelser også i Unionen
når de brukes sammen med de geografiske betegnelsene
eller opprinnelsesbetegnelsene som det er fastsatt regler
for i den berørte tredjestat.
Av klarhetshensyn bør de beskyttede tradisjonelle
betegnelsene oppført i vedlegg XII overføres til den
elektroniske databasen «E‑Bacchus» for på den måten
å samle beskyttede opprinnelsesbetegnelser, beskyttede
geografiske betegnelser og beskyttede tradisjonelle
betegnelser i ett elektronisk verktøy som er lett tilgjengelig
ved behov for opplysninger.
For at ajourførte opplysninger om tradisjonelle
betegnelser skal være tilgjengelige, bør opplysningene

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 147 av 2.6.2011, s. 6, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 143/2012 av 13. juli 2012 om
endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer
for handel med vin, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr.
63 av 8.11.2012, s. 31.
(1) EUT L 299 av 16.11.2007, s. 1.
(2) EUT L 193 av 24.7.2009, s. 60.

10) For å bedre kontrollen av visse vinprodukter
bør medlemsstatene kunne fastsette regler for
bruken av opplysninger om produsenten eller
bearbeidingsvirksomheten.
11) Av klarhetshensyn bør artikkel 42 nr. 1 og artikkel 56
nr. 3 endres.
12) Bruken av en særlig type flaske eller lukkemekanisme
for musserende viner, musserende kvalitetsviner og
musserende kvalitetsviner av aromatisk type i henhold
til artikkel 69 i forordning (EF) nr. 607/2009, bør være
obligatorisk bare ved omsetning og eksport av slike viner
som er produsert i Den europeiske union.
(3)
(4)

EFT L 299 av 8.11.2008, s. 25.
EFT L 78 av 24.3.2009, s. 1.
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13) Når det gjelder overføringen av tekniske data om
eksisterende beskyttede vinbetegnelser omhandlet i
artikkel 118s i forordning (EF) nr. 1234/2007, kan kravet
om å identifisere den som søker om beskyttelse av en
eksisterende vinbetegnelse som nevnt i artikkel 118c
nr. 1 bokstav b) i nevnte forordning, skape problemer
for visse medlemsstater ettersom det er fastsatt regler for
eksisterende beskyttede vinbetegnelser på nasjonalt plan
uten at det vises til en bestemt søker. For å lette overgangen
fra de ordningene som er fastsatt i rådsforordning (EF)
nr. 1493/1999(5), til dem som er fastsatt i forordning (EF)
nr. 1234/2007, bør det innføres overgangsbestemmelser
slik at disse medlemsstatenes nasjonale lovgivning kan
overholdes.
14) Det er nødvendig å endre vedlegg VIII til forordning
(EF) nr. 607/2009 med hensyn til de eldre rettigheter som
kan påberopes i tilfelle av innsigelse mot en søknad om
beskyttelse av en tradisjonell betegnelse.
15) Forordning (EF) nr. 607/2009 bør derfor endres.
16) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar
med uttalelse fra Forvaltningskomiteen for den felles
markedsordning for landbruksvarer —
VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Endring av forordning (EF) nr. 607/2009
I forordning (EF) nr. 607/2009 gjøres følgende endringer:
1) Artikkel 30 nr. 2 skal lyde:
«2. Dersom søknaden inngis av en representativ
bransjeorganisasjon etablert i en tredjestat, skal
opplysninger om den representative bransjeorganisasjonen
også vedlegges. Kommisjonen skal offentliggjøre listen
over de berørte tredjestatene på internett sammen med
navnene på de representative bransjeorganisasjonene og
deres medlemmer.»
2) Artikkel 32 skal lyde:
«Artikkel 32
Regler for tradisjonelle betegnelser i tredjestater
1.
Definisjonen av tradisjonelle betegnelser i
artikkel 118u nr. 1 i forordning (EF) nr. 1234/2007
får tilsvarende anvendelse på termer som tradisjonelt
(5)

EFT L 179 av 14.7.1999, s. 1.

Nr. 64/515

brukes i tredjestater på vinprodukter med geografiske
betegnelser eller opprinnelsesbetegnelser i henhold til disse
tredjestatenes lovgivning.
2.
For viner med opprinnelse i tredjestater som har
etiketter med andre tradisjonelle betegnelser enn dem
som er angitt i den elektroniske databasen «E‑Bacchus»,
kan disse tradisjonelle betegnelsene brukes på etikettene
i samsvar med gjeldende regler i de berørte tredjestatene,
herunder representative bransjeorganisasjoners regler.»
3) Artikkel 40 skal lyde:
«Artikkel 40
Allmenn beskyttelse
1.
Dersom en søknad om beskyttelse av en tradisjonell
betegnelse oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 118u nr. 1 i
forordning (EF) nr. 1234/2007 og i artikkel 31 og 35 i denne
forordning, og ikke avslås i henhold til artikkel 36, 38 og
39 i denne forordning, skal den tradisjonelle betegnelsen
legges inn i den elektroniske databasen «E-Bacchus» med
opplysning om
a) språk, som nevnt i artikkel 31,
b) den eller de kategorier vinprodukter som er omfattet av
beskyttelsen,
c) en henvisning til den nasjonale lovgivning i
medlemsstaten der den tradisjonelle betegnelsen er
definert og underlagt regler, eller til de regler som får
anvendelse på vinprodukter i tredjestater, herunder
representative bransjeorganisasjoners regler,
d) et sammendrag av definisjonen eller bruksvilkårene.
2.
De tradisjonelle betegnelsene oppført i den
elektroniske databasen «E‑Bacchus» er beskyttet bare på
det språket og for de kategoriene vinprodukter som angis i
søknaden, mot
a) ethvert misbruk, også når den beskyttede betegnelsen
følges av et uttrykk som «art», «type», «metode»,
«som framstilt i», «etterligning», «smak», «som» eller
tilsvarende,
b) enhver annen uberettiget eller villedende angivelse av
produktets art, egenskaper eller vesentlige egenskaper
på pakningen eller emballasjen, i reklamemateriell
eller i dokumenter for vedkommende produkt,
c) enhver annen praksis som er egnet til å villede
forbrukeren, særlig for å gi inntrykk av at vinen
oppfyller kravene til den beskyttede tradisjonelle
betegnelsen.»
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4) Artikkel 41 nr. 1 skal lyde:
«1. Dersom en tradisjonell betegnelse er beskyttet i
henhold til denne forordning, skal registreringen av et
varemerke hvis anvendelse kan være i strid med artikkel 40
nr. 2, vurderes i samsvar med europaparlaments- og
rådsdirektiv 2008/95/EF(*) eller rådsforordning (EF)
nr. 207/2009(**).
Varemerker som er registrert i strid med første ledd,
skal på anmodning kjennes ugyldige etter de gjeldende
framgangsmåtene fastsatt i direktiv 2008/95/EF eller
forordning (EF) nr. 207/2009.
_______________
(*) EUT L 299 av 8.11.2008, s. 25.
(**) EUT L 78 av 24.3.2009, s. 1.»
5) Artikkel 42 nr. 1 skal lyde:
«1. Når en betegnelse som det er inngitt søknad om,
og som er helt eller delvis homonym med en tradisjonell
betegnelse som allerede er beskyttet i henhold til dette
kapittel, skal beskyttes, skal det tas behørig hensyn til lokal
og tradisjonell bruk og risikoen for forveksling.
En homonym betegnelse som villeder forbrukeren
med hensyn til produktenes art, kvalitet eller virkelige
opprinnelse, registreres ikke selv om betegnelsen er riktig.
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7) Artikkel 47 nr. 5 skal lyde:
«5. Når annulleringen får virkning, skal Kommisjonen
slette den berørte betegnelsen fra listen i den elektroniske
databasen «E‑Bacchus».»
8) I artikkel 54 skal nytt nr. 3 lyde:
«3. Når det gjelder druemost i gjæring eller ung,
ikke ferdiggjæret vin, skal den sanne og/eller den totale
alkoholstyrken i volumprosent angis på etiketten. Når den
totale alkoholstyrken i volumprosent angis på etiketten,
kan det stå «total alkoholstyrke» eller «total alkohol» foran
tallene, som skal følges av «vol %».»
9) I artikkel 56 gjøres følgende endringer:
a) I nr. 2 tredje ledd tilføyes følgende annet punktum:
«Disse kravene gjelder ikke når tappingen skjer på et
sted i umiddelbar nærhet av tapperen.»
b) Nr. 3 skal lyde:
«3. Produsentens og selgerens navn og adresse skal
utfylles med uttrykket «produsent» eller «produsert av» og
«selger» eller «solgt av», eller tilsvarende uttrykk.
Medlemsstatene kan beslutte å
a) gjøre det obligatorisk med angivelse av produsenten,

Bruk av en beskyttet homonym betegnelse skal være
tillatt bare dersom det er en klar forskjell i praksis mellom
det homonym som beskyttes sist, og den tradisjonelle
betegnelsen som allerede er oppført i den elektroniske
databasen «E‑Bacchus», idet det tas hensyn til behovet
for å behandle de berørte produsentene likt og for ikke å
villede forbrukerne.»

b) gjøre det mulig å erstatte uttrykket «produsent» eller
«produsert av» med «bearbeidingsvirksomhet» eller
«bearbeidet av».»
10) Artikkel 69 skal lyde:
«Artikkel 69

6) Ny artikkel 42a skal lyde:
«Artikkel 42a
Endring
En søker som omhandlet i artikkel 29 kan søke om
godkjenning av en endring av en tradisjonell betegnelse,
det språket som er angitt, den eller de berørte vinene eller
av sammendraget av definisjonen eller vilkårene for bruk
av den berørte tradisjonelle betegnelsen.
Artikkel 33‑39 får tilsvarende anvendelse på søknader om
endring.»

Regler for presentasjon av visse produkter
1.
Musserende vin, musserende kvalitetsvin og
musserende kvalitetsvin av aromatisk type produsert i
Den europeiske union skal omsettes eller eksporteres i
glassflasker av typen «musserende vin» lukket på følgende
måte:
a) for flasker med et nominelt volum på over 0,20 liter:
en soppformet kork laget av kork eller annet materiale
som tillates å komme i kontakt med næringsmidler,
holdt på plass av et feste, om nødvendig dekket av
en kapsel og kledd med folie som fullstendig dekker
korken og hele eller deler av flaskehalsen,
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b) for flasker med et nominelt volum på høyst 0,20 liter:
en annen egnet lukkemekanisme.
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forordning (EF) nr. 1234/2007, anses som søkere i henhold
til artikkel 118c nr. 1 bokstav b) i nevnte forordning.»

Andre produkter som er produsert i Unionen, skal ikke
omsettes eller eksporteres verken i glassflasker av typen
«musserende vin» eller med lukkemekanismen beskrevet
i første ledd bokstav a).

12) Vedlegg II erstattes med vedlegg I til denne forordning.
13) Vedlegg VIII erstattes med vedlegg II til denne forordning.

2.
Som unntak fra nr. 1 annet ledd kan medlemsstatene
beslutte at følgende produkter kan omsettes eller
eksporteres i glassflasker av typen «musserende vin» og/
eller med lukkemekanismen beskrevet i nr. 1 første ledd
bokstav a):

14) Vedlegg XI og XII oppheves.

a) produkter som tradisjonelt tappes på slike flasker, og
som

1. Før vedlegg XI og XII til forordning (EF) nr. 607/2009
oppheves i henhold til artikkel 1 nr. 14 i denne forordning, skal
Kommisjonen kopiere dem og

Artikkel 2
Overgangsbestemmelser

i) er oppført i artikkel 113d nr. 1 bokstav a) i
forordning (EF) nr. 1234/2007,

a) offentliggjøre innholdet i vedlegg XI på internett og

ii) er oppført i nr. 7, 8 og 9 i vedlegg XIb til forordning
(EF) nr. 1234/2007,

b) legge inn de tradisjonelle betegnelsene oppført i vedlegg XII
i den elektroniske databasen «E‑Bacchus».

iii) er oppført i rådsforordning (EØF) nr. 1601/1991( ),
eller
*

2. Enhver endring knyttet til en tradisjonell betegnelse
som er blitt anerkjent av en medlemsstat eller en tredjestat og
meldt til Kommisjonen innen datoen for denne forordnings
ikrafttredelse, og som ikke er oppført i vedlegg XII til forordning
(EF) nr. 607/2009, skal ikke omfattes av framgangsmåten
nevnt i artikkel 42a som ble innført ved artikkel 1 nr. 6 i denne
forordning. Kommisjonen skal legge endringen inn i den
elektroniske databasen «E‑Bacchus».

iv) har en sann alkoholstyrke i volumprosent på høyst
1,2 vol %,
b) andre produkter enn dem som er nevnt i bokstav a),
forutsatt at de ikke villeder forbrukerne med hensyn til
produktets art.
______________
(*) EFT L 149 av 14.6.1991, s. 1.»

Artikkel 3

11) I artikkel 71 skal nytt nr. 3 lyde:

Ikrafttredelse

«3. Som unntak fra artikkel 2 nr. 2 i denne forordning kan
medlemsstatene, når det gjelder overføringen av tekniske
data som omhandlet i artikkel 118s nr. 2 bokstav a) i

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

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

Utferdiget i Brussel, 1. juni 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
______
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VEDLEGG I

«VEDLEGG II

ENHETSDOKUMENT
Mottaksdato (DD/MM/ÅÅÅÅ) ........................................................................................................................................
[utfylles av Kommisjonen]

Antall sider (herunder denne) ...........................................................................................................................................
Det språk som brukes i søknaden ......................................................................................................................................
Saksnummer [utfylles av Kommisjonen] ...........................................................................................................................
Søker
Den fysiske eller juridiske personens navn .......................................................................................................................
Fullstendig adresse (gatenavn og –nummer, postnummer og poststed, stat) ....................................................................
Rettslig status (for juridiske personer) .............................................................................................................................
Nasjonalitet ......................................................................................................................................................................
Formidler
– Medlemsstat(er)(*) .......................................................................................................................................................
– Tredjestatens myndighet(*) ..........................................................................................................................................
[(*) Stryk det som ikke passer.]

Formidlerens eller formidlernes navn ...............................................................................................................................
Fullstendig adresse (gatenavn og –nummer, postnummer og poststed, stat) ....................................................................
Den betegnelsen som skal registreres
– Opprinnelsesbetegnelse(*) ...........................................................................................................................................
– Geografisk betegnelse(*) .............................................................................................................................................
[(*) Stryk det som ikke passer.]

Beskrivelse av vinen/vinene(6) .........................................................................................................................................
Angivelse av tradisjonelle betegnelser i henhold til artikkel 118u nr. 1(7), som er knyttet til opprinnelsesbetegnelsen
eller den geografiske betegnelsen ...................................................................................................................................
Særlige ønologiske framstillingsmåter(8) ......................................................................................................................
Avgrenset område ...........................................................................................................................................................
Største avling per hektar ...................................................................................................................................................
Godkjente druesorter .....................................................................................................................................................
Tilknytning til det geografiske området(9)
Ytterligere vilkår(3) .........................................................................................................................................................
Henvisning til produktspesifikasjonen

_______

(6)
(7)
(8)
(9)

Herunder en henvisning til de produktene som er omfattet av artikkel 118a nr. 1 i forordning (EF) nr. 1234/2007.
Artikkel 118u nr. 1 i forordning (EF) nr. 1234/2007.
Valgfritt
Beskriv produktets og det geografiske områdets særlige art og tilknytningen mellom dem.»
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VEDLEGG II

«VEDLEGG VIII

SØKNAD OM INNSIGELSE MOT EN TRADISJONELL BETEGNELSE
Mottaksdato (DD/MM/ÅÅÅÅ) .......................................................................................................................................
[utfylles av Kommisjonen]

Antall sider (herunder denne) ..........................................................................................................................................
Det språk som brukes i søknaden .....................................................................................................................................
Saksnummer [utfylles av Kommisjonen] ..........................................................................................................................
Den part som gjør innsigelsen
Den fysiske eller juridiske personens navn ......................................................................................................................
Fullstendig adresse (gatenavn og –nummer, postnummer og poststed, stat) ...................................................................
Nasjonalitet .....................................................................................................................................................................
Telefonnummer, faksnummer og e-postadresse ...............................................................................................................
Formidler
–

Medlemsstat(er)(*) ....................................................................................................................................................

–

Tredjestatens myndighet (valgfritt)(*) .......................................................................................................................
[(*) Stryk det som ikke passer.]

Formidlerens eller formidlernes navn .......................................................................................................................
Fullstendig adresse (gatenavn og –nummer, postnummer og poststed, stat) ............................................................
Den tradisjonelle betegnelsen som det gjøres innsigelse mot .....................................................................................
Eldre rettigheter
–

Beskyttet opprinnelsesbetegnelse(*) .........................................................................................................................

–

Beskyttet geografisk betegnelse(*) ............................................................................................................................

–

Nasjonal geografisk betegnelse(*)
[(*) Stryk det som ikke passer.]

Navn

.....................................................................................................................................................................

Registreringsnummer ................................................................................................................................................
Mottaksdato (DD/MM/ÅÅÅÅ) ................................................................................................................................
–

Eksisterende beskyttet tradisjonell betegnelse ..........................................................................................................

–

Varemerke
Symbol .....................................................................................................................................................................
Liste over produkter og tjenester ..............................................................................................................................
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Registreringsnummer ................................................................................................................................................
Registreringsdato ......................................................................................................................................................
Opprinnelsesstat ........................................................................................................................................................
Anseelse/omdømme(*) ..............................................................................................................................................
[(*) Stryk det som ikke passer.]

Grunner for innsigelsen
–

Artikkel 31(*)

–

Artikkel 35(*)

–

Artikkel 40 nr. 2 bokstav a)(*)

–

Artikkel 40 nr. 2 bokstav b)(*)

–

Artikkel 40 nr. 2 bokstav c)(*)

–

Artikkel 41 nr. 3(*)

–

Artikkel 42 nr. 1(*)

–

Artikkel 42 nr. 2(*)

–

Artikkel 54 i forordning (EF) nr. 479/2008
[(*) Stryk det som ikke passer.]

Forklaring av grunnen(e) ..............................................................................................................................................
Underskriverens navn ......................................................................................................................................................
Underskrift ................................................................................................................................................................... »

____________
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 249/2012

2016/EØS/64/33

av 21. mars 2012
om endring av forordning (EU) nr. 19/2011 med hensyn til krav til typegodkjenning av lovfestede
produsentmerker på motorvogner og deres tilhengere(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

3)

Forordning (EU) nr. 19/2011 ga kjøretøyprodusentene
mulighet til å benytte selvklebende etiketter ved
framstilling av lovfestede produsentmerker. For å lette
framstillingen av slike etiketter ved databehandling samt
elektronisk trykking av dem er det nødvendig å tilpasse
eksisterende tekniske krav til egenskapene til disse
moderne teknikkene.

4)

Forordning (EU) nr. 19/2011 bør derfor endres.

5)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Den tekniske komité for motorvogner —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 661/2009 av 13. juli 2009 om krav til typegodkjenning for
den generelle sikkerheten for motorvogner, deres tilhengere og
systemer, deler og separate tekniske enheter beregnet på slike
motorvogner(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a), og ut fra
følgende betraktninger:

VEDTATT DENNE FORORDNING:

1)

Forordning (EF) nr. 661/2009 er en særforordning etter
den framgangsmåten for typegodkjenning som ble
innført ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/
EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for
godkjenning av motorvogner og deres tilhengere, og av
systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner
(rammedirektiv)(2).

Artikkel 1
I del A i vedlegg I til forordning (EU) nr. 19/2011 gjøres
følgende endringer:

1) Nr. 2.2 skal lyde:

2)

Kommisjonsforordning
(EU)
nr.
19/2011
av
11. januar 2011 om krav til typegodkjenning av lovfestet
produsentmerke og kjøretøyets understellsnummer for
motorvogner og deres tilhengere og om gjennomføring av
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009
om krav til typegodkjenning for den generelle sikkerheten
for motorvogner, deres tilhengere og systemer, deler og
separate tekniske enheter beregnet på slike motorvogner(3)
er et av gjennomføringstiltakene for bestemmelsene i
artikkel 5 i forordning (EF) nr. 661/2009.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 82 av 22.3.2012, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 144/2012 av 13. juli 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr.
63 av 8.11.2012, s. 33.
(1) EUT L 200 av 31.07.2009, s. 1.
(2) EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1.
(3) EUT L 8 av 12.1.2011, s. 1.

« 2.2. Høyden på tegnene i kjøretøyets understellsnummer
nevnt i nr. 2.1 bokstav c) skal være minst 4 mm.»

2) Nytt nr. 2.3 innsettes etter nr. 2.2:

« 2.3. Høyden på tegnene i andre opplysninger enn
kjøretøyets understellsnummer nevnt i nr. 2.1 skal være
minst 2 mm.»
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, 21. mars 2012.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
__________
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2011/17/EU

Nr. 64/523

2016/EØS/64/34

av 9. mars 2011
om oppheving av rådsdirektiv 71/317/EØF, 71/347/EØF, 71/349/EØF, 74/148/EØF, 75/33/EØF,
76/765/EØF, 76/766/EØF og 86/217/EØF om metrologi(*)

EUROPAPARLAMENTET OG
EUROPEISKE UNION HAR —

RÅDET

FOR

DEN

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte, særlig artikkel 114,

kontroll(3), som ble omarbeidet ved europaparlamentsog rådsdirektiv 2009/34/EF av 23. april 2009 om felles
bestemmelser om både måleinstrumenter og metoder for
metrologisk kontroll(4).
3)

Rådsdirektiv 71/317/EØF av 26. juli 1971 om tilnærming
av medlemsstatenes lovgivning om 5 til 50 kilograms
rektangulære lodd med midlere nøyaktighet og
1 gram til 10 kilograms sylindriske lodd med midlere
nøyaktighet(5), 71/347/EØF av 12. oktober 1971 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om måling av
hektolitermassen av korn(6), 71/349/EØF av 12. oktober
1971 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
kalibrering av skipstanker(7), 74/148/EØF av 4. mars
1974 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
lodd fra 1 mg til 50 kg med over midlere nøyaktighet(8),
75/33/EØF av 17. desember 1974 om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om kaldtvannsmålere(9),
76/765/EØF av 27. juli 1976 om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om alkoholometre og
alkoholhydrometre(10), 86/217/EØF av 26. mai 1986
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
dekktrykkmålere for motorvogner(11), som ble vedtatt
på grunnlag av direktiv 71/316/EØF, er teknisk foreldet,
avspeiler ikke det nåværende trinnet i måleteknikken eller
gjelder instrumenter som ikke videreutvikles teknisk,
og som brukes i stadig mindre utstrekning. Dessuten er
nasjonale bestemmelser tillatt parallelt med Unionens
bestemmelser.

4)

Samtidig som det i rådsdirektiv 76/766/EØF av 27. juli
1976 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning
om alkoholtabeller(12) er fastsatt en fullstendig
harmonisering, er størstedelen av direktivets innhold
også omfattet av Unionens forordninger om måling
av alkoholinnholdet i vin og alkoholsterke drikker,
nemlig kommisjonsforordning (EØF) nr. 2676/90 av
17. september 1990 om fastsettelse av felles analysemetoder for vin(13) og kommisjonsforordning (EF)
nr. 2870/2000 av 19. desember 2000 om fastsettelse
av Fellesskapets referansemetoder for analyse av
alkoholsterke drikker(14). De internasjonale standardene

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen,

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

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1)

I Unionens politikk for bedre regelverk understrekes
betydningen av å forenkle nasjonal lovgivning og
Unionens regelverk som en avgjørende faktor for å bedre
foretakenes konkurranseevne og oppnå målene med
Lisboa‑strategien.

2)

En rekke måleinstrumenter omfattes av særdirektiver
vedtatt på grunnlag av rådsdirektiv 71/316/EØF av
26. juli 1971 om tilnærming av medlemsstatenes
lovgivning med hensyn til felles bestemmelser om
både måleinstrumenter og metoder for metrologisk

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 71 av 18.3.2011, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 145/2012 av 13. juli 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 63 av 8.11.2012, s. 34.
(1) EUT C 277 av 17.11.2009, s. 49.
(2) Europaparlamentets holdning av 15. desember 2010 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 21. februar 2011.

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

EFT L 202 av 6.9.1971, s. 1.
EUT L 106 av 28.4.2009, s. 7.
EFT L 202 av 6.9.1971, s. 14.
EFT L 239 av 25.10.1971, s. 1.
EFT L 239 av 25.10.1971, s. 15.
EFT L 84 av 28.3.1974, s. 3.
EFT L 14 av 20.1.1975, s. 1.
EFT L 262 av 27.9.1976, s. 143.
EFT L 152 av 6.6.1986, s. 48.
EFT L 262 av 27.9.1976, s. 149.
EFT L 272 av 3.10.1990, s. 1.
EFT L 333 av 29.12.2000, s. 20.
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for alkoholtabeller er identiske med dem som er fastsatt i
direktiv 76/766/EØF og kan fortsatt danne grunnlaget for
nasjonale regler.

området måleinstrumenter. Under alle omstendigheter
bør direktivene senest oppheves med virkning fra
1. desember 2015.

9)

5)

Når det gjelder måleinstrumentene som omfattes av
direktivene som oppheves, vil teknisk utvikling og
nyskaping sikres i praksis enten ved frivillig anvendelse
av de internasjonale og europeiske standardene som er
utarbeidet, eller ved anvendelse av nasjonale bestemmelser
der det fastsettes tekniske spesifikasjoner på grunnlag
av slike standarder, eller, i samsvar med prinsippene
om bedre regelverksutforming, ved innføring av
tilleggsbestemmelser i europaparlaments- og rådsdirektiv
2004/22/EF av 31. mars 2004 om måleinstrumenter(15).
Dessuten sikres fri omsetning på det indre marked av alle
produkter som omfattes av direktivene som oppheves,
ved tilfredsstillende anvendelse av artikkel 34, 35 og 36
i traktaten om Den europeiske unions virkemåte og av
prinsippet om gjensidig anerkjennelse.
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Opphevingen av direktivene bør ikke føre til nye
hindringer for det frie varebyttet eller til ytterligere
administrative byrder.

10) Opphevingen av direktivene bør ikke berøre eksisterende
EF-typegodkjenninger
eller
EF-typegodkjenningsdokumenter før de utløper.

11) I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle
avtalen om bedre regelverksutforming(16) oppfordres
medlemsstatene til, for eget formål og i Fellesskapets
interesse, å utarbeide og offentliggjøre egne tabeller som
så langt det er mulig viser sammenhengen mellom dette
direktiv og innarbeidingstiltakene —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
6)

Med henblikk på den kommende revisjonen av direktiv
2004/22/EF bør opphevingsdatoen for sju av direktivene
likevel settes tilstrekkelig tidlig til at Europaparlamentet
og Rådet kan endre standpunkt i forbindelse med
revisjonen av direktiv 2004/22/EF.

Uten at det berører artikkel 6 nr. 1 oppheves direktiv 71/349/
EØF med virkning fra 1. juli 2011.

Artikkel 2
Med forbehold for artikkel 4 og uten at det berører artikkel 6
nr. 2 oppheves direktiv 71/347/EØF, 75/33/EØF, 76/765/EØF,
76/766/EØF og 86/217/EØF med virkning fra 1. desember
2015.

7)

Direktiv 71/349/EØF bør oppheves.
Artikkel 3
Med forbehold for artikkel 4 og uten at det berører artikkel 6
nr. 3 oppheves direktiv 71/317/EØF og 74/148/EØF med
virkning fra 1. desember 2015.

8)

Selv om direktiv 71/317/EØF, 71/347/EØF, 74/148/
EØF, 75/33/EØF, 76/765/EØF, 76/766/EØF og 86/217/
EØF også bør oppheves så snart som mulig, bør det skje
først etter en vurdering av hvorvidt de måleinstrumentene
som omfattes av direktivene, bør inngå i virkeområdet
for direktiv 2004/22/EF. Kommisjonen bør foreta
denne vurderingen parallelt med at den utarbeider sin
rapport om gjennomføringen av direktiv 2004/22/EF.
I forbindelse med denne vurderingen vil den fastsatte
opphevingen av nevnte direktiver kunne framskyndes
for å sikre konsekvens i Unionens regelverkstiltak på

(15) EUT L 135 av 30.4.2004, s. 1.

Artikkel 4
Innen 30. april 2011 skal Kommisjonen på grunnlag av rapporter
framlagt av medlemsstatene vurdere om måleinstrumentene
som inngår i virkeområdet for direktivene nevnt i artikkel 2
og 3, bør inngå i virkeområdet for direktiv 2004/22/EF, og om
overgangstiltakene og den fastsatte datoen for oppheving av
disse direktivene bør tilpasses som følge av dette. Kommisjonen
skal framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet,
eventuelt fulgt av et forslag til regelverk for dette formål.
(16) EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1.
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Artikkel 5

Artikkel 6

1. Medlemsstatene skal innen 30. juni 2011 vedta og
kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for
å etterkomme artikkel 1. De skal umiddelbart oversende
Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene.

1. EF-førstegangsverifiseringer som er gjennomført, og
kalibreringssertifikater som er utstedt fram til 30. juni 2011 i
henhold til direktiv 71/349/EØF, forblir gyldige.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. juli 2011.
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 innen 30. november 2015 vedta
og kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for
å etterkomme artikkel 2 og 3. De skal umiddelbart oversende
Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene.

2. EF-typegodkjenninger
og
EF-typegodkjenningsdokumenter som er utstedt fram til 30. november 2015 i
henhold til direktiv 71/347/EØF, 75/33/EØF, 76/765/EØF og
86/217/EØF, forblir gyldige.
3. Lodd som er i samsvar med direktiv 71/317/EØF, og
lodd som er i samsvar med direktiv 74/148/EØF, kan gjøres
til gjenstand for EF‑førstegangsverifisering i samsvar med
artikkel 8, 9 og 10 i direktiv 2009/34/EF fram til 30. november
2025.
Artikkel 7
Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.
Artikkel 8

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. desember 2015.
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.
Utferdiget i Strasbourg, 9. mars 2011.

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

__________________

For Europaparlamentet

For Rådet

J. BUZEK

GYŐRI E.

President

Formann
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD

2016/EØS/64/35

av 3. februar 2012
om endring av vedtak 2008/911/EF om fastsetjing av ei liste over plantestoff, plantepreparat og
kombinasjonar av desse til bruk i tradisjonelle plantelækjemiddel
[meld under nummeret K(2012) 514]
(2012/67/EU)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —
med tilvising til traktaten om Den europeiske unionen og
traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen,
med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF
av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk
for legemidler for mennesker(1), særleg artikkel 16f,
med
tilvising
til
fråsegna
frå
Det
europeiske
lækjemiddelkontoret, som vart utarbeidd 15. juli 2010 av
Utvalet for plantelækjemiddel, og
ut frå desse synsmåtane:
1)

Thymus vulgaris L., Thymus zygis Loefl. ex L. kan reknast
som plantestoff, plantepreparat eller ein kombinasjon av
desse slik det er definert i direktiv 2001/83/EF, og oppfyller
dei krava som er fastsette i det nemnde direktivet.

2)

Thymus vulgaris L., Thymus zygis Loefl. ex L. bør
difor førast opp i lista over plantestoff, plantepreparat
og kombinasjonar av desse til bruk i tradisjonelle
plantelækjemiddel, som vart fastsett i kommisjonsvedtak
2008/911/EF(2).

3)

Vedtak 2008/911/EF bør difor endrast.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 34 av 7.2.2012, s. 5, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 146/2012 av 13. juli 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr.
63 av 8.11.2012, s. 36.
(1) TEF L 311 av 28.11.2001, s. 67.
2
( ) TEU L 328 av 6.12.2008, s. 42.

4)

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

TEKE DENNE AVGJERDA:
Artikkel 1
Vedlegg I og II til vedtak 2008/911/EF vert endra i samsvar
med vedlegget til denne avgjerda.
Artikkel 2
Denne avgjerda er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 3. februar 2012.

For Kommisjonen
John DALLI
Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

I vedtak 2008/911/EF vert det gjort følgjande endringar:
1) I vedlegg I vert følgjande stoff sett inn etter Pimpinella anisum L.:
«Thymus vulgaris L., Thymus zygis Loefl. ex L., aetheroleum».
2) I vedlegg II vert følgjande tekst sett inn etter Pimpinella anisum L.:
«OPPFØRING I FELLESSKAPSLISTA AV THYMUS VULGARIS L., THYMUS ZYGIS LOEFL. EX L.,
AETHEROLEUM
Det vitskaplege namnet til planta
Thymus vulgaris L., Thymus zygis Loefl. ex L.
Plantefamilie
Lamiaceae
Plantepreparat
Eterisk olje som vert utvunnen ved dampdestillasjon av friske, blømande, overjordiske delar av Thymus vulgaris L.,
Thymus zygis Loefl. ex L. eller ei blanding av begge artane.
Tilvising til monografien til Den europeiske farmakopeen
01/2008:1374
Indikasjon(ar)
Tradisjonelt plantelækjemiddel som vert nytta til behandling av symptom ved hoste og forkjøling.
Middelet er eit tradisjonelt plantelækjemiddel til bruk ved visse indikasjonar som utelukkande byggjer på langvarig
bruk.
Tradisjon
Europeisk.
Tilrådd styrke
Sjå «Tilrådd dosering».
Tilrådd dosering
Vaksne og eldre
Til bruk på huda: i flytande og halvfaste doseringsformer i konsentrasjonar på opptil 10 %, opptil tre gonger dagleg.
Som tilsetning i badevatn: 0,007–0,025 g per liter.
Ungdom
Som tilsetning i badevatn: 0,007–0,025 g per liter.
Barn mellom seks og tolv år
Som tilsetning i badevatn: 0,0035–0,017 g per liter.
Barn mellom tre og seks år
Som tilsetning i badevatn: 0,0017–0,0082 g per liter.
Eitt bad dagleg eller annankvar dag.
Bruk på huda hjå barn og ungdom under 18 år er ikkje tilrådd (sjå «Særlege åtvaringar og førebyggjande tiltak ved
bruk»).
Bruk som tilsetning i badevatn for barn under tre år er ikkje tilrådd (sjå «Særlege åtvaringar og førebyggjande tiltak
ved bruk»).
Tilførselsveg
Bruk på huda: påføring på brystkasse og rygg.
Bruk som tilsetning i badevatn: tilrådd badetemperatur: 35–38 °C.
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Brukstid eller eventuelle restriksjonar på brukstida
Badetid: 10–20 minuttar.
Dersom symptoma ikkje forsvinn etter éi veke, bør ein lækjar eller anna kvalifisert helsepersonell rådspørjast.
Andre opplysningar som er naudsynte for trygg bruk
Kontraindikasjonar
Overfølsemdsreaksjon mot det verksame stoffet.
Ved bruk som tilsetning i badevatn:
Kontraindikasjonar ved heile kroppsbad dersom det finst opne sår, store hudskadar, akutte hudsjukdommar, høg
feber, alvorlege infeksjonar, alvorlege sirkulasjonsforstyrringar og hjartesvikt.
Særlege åtvaringar og førebyggjande tiltak ved bruk
Ved bruk på huda:
På same måte som andre eteriske oljer bør timianolje ikkje nyttast i ansiktet, særleg ikkje i området rundt nasen, på
spedbarn og småbarn under to år, då det finst risiko for laryngospasme.
Dersom det skulle oppstå andenaud, feber eller pussaktig sputum, bør ein lækjar eller anna kvalifisert helsepersonell
rådspørjast.
Bør ikkje nyttast til barn og ungdom under 18 år, ettersom det ikkje ligg føre tilstrekkelege data om dette.
Ved bruk som tilsetning i badevatn:
Dersom det skulle oppstå andenaud, feber eller pussaktig sputum, bør ein lækjar eller anna kvalifisert helsepersonell
rådspørjast.
Bør ikkje nyttast til barn under tre år, i slike tilfelle bør ein lækjar rådspørjast, og det ligg ikkje føre tilstrekkelege
data om dette.
Dersom hypertensjon skulle oppstå, bør heile kroppsbad gjerast med varsemd.
Interaksjon med andre lækjemiddel og andre former for interaksjon
Ingen er melde.
Graviditet og amming
Det ligg ikkje føre data om tryggleik under graviditet og amming.
Ettersom det ikkje ligg føre tilstrekkelege data, bør middelet ikkje nyttast under graviditet og amming.
Verknader på evna til å føre motorvogn og nytte maskiner
Det har ikkje vore utført studiar av verknaden på evna til å føre motorvogn og nytte maskiner.
Biverknader
Overfølsemdsreaksjonar og hudirritasjon er observert. Frekvensen av denne typen reaksjonar er ikkje kjend.
Dersom andre biverknader som ikkje er nemnde ovanfor, skulle inntreffe, bør ein lækjar eller anna kvalifisert
helsepersonell rådspørjast.
Overdosering
Ingen tilfelle av overdosering er melde.
Farmasøytiske opplysningar (dersom det er naudsynt)
Ikkje relevant.
Farmakologiske verknader eller verknader som er rimelege på grunnlag av langvarig bruk og røynsle
(dersom dette er naudsynt for trygg bruk av produktet)
Ikkje relevant.»
___________
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD

2016/EØS/64/36

av 3. februar 2012
om endring av vedtak 2008/911/EF om fastsetjing av ei liste over plantestoff, plantepreparat og
kombinasjonar av desse til bruk i tradisjonelle plantelækjemiddel
[meld under nummeret K(2012) 516]
(2012/68/EU)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

3)

Vedtak 2008/911/EF bør difor endrast.

med tilvising til traktaten om Den europeiske unionen og
traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen,

4)

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

med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF
av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk
for legemidler for mennesker(1), særleg artikkel 16f,

TEKE DENNE AVGJERDA:

med
tilvising
til
fråsegna
frå
Det
europeiske
lækjemiddelkontoret, som vart utarbeidd 15. juli 2010 av
Utvalet for plantelækjemiddel, og

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

Artikkel 1

Artikkel 2
ut frå desse synsmåtane:
1)

2)

Vitis vinifera L. kan reknast som plantestoff, plantepreparat
eller ein kombinasjon av desse slik det er definert i direktiv
2001/83/EF, og oppfyller dei krava som er fastsette i det
nemnde direktivet.
Vitis vinifera L. bør difor førast opp i lista over
plantestoff, plantepreparat og kombinasjonar av desse til
bruk i tradisjonelle plantelækjemiddel, som vart fastsett i
kommisjonsvedtak 2008/911/EF(2).

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 34 av 7.2.2012, s. 8, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 146/2012 av 13. juli 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr.
63 av 8.11.2012, s. 36.
(1) TEF L 311 av 28.11.2001, s. 67.
2
( ) TEU L 328 av 6.12.2008, s. 42.

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane.
Utferda i Brussel, 3. februar 2012.

For Kommisjonen
John DALLI
Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

I vedtak 2008/911/EF vert det gjort følgjande endringar:
1) I vedlegg I vert følgjande stoff sett inn etter Thymus vulgaris L., Thymus zygis Loefl. ex L., aetheroleum:
«Vitis vinifera L., folium»
2) I vedlegg II vert følgjande tekst sett inn etter Thymus vulgaris L., Thymus zygis Loefl. ex L.:
«OPPFØRING I FELLESSKAPSLISTA AV VITIS VINIFERA L., FOLIUM
Det vitskaplege namnet til planta
Vitis vinifera L.
Plantefamilie
Vitaceae
Plantestoff
Blad frå raud vinranke(1)
Fellesnamnet til plantestoffet på alle offisielle EU-språk
BG (bălgarski): лоза, лист

LT (lietuvių kalba): Tikrųjų vynmedžių lapai

CS (čeština): Červený list vinné révy

LV (latviešu valoda): Īstā vīnkoka lapas

DA (dansk): Vinblad

MT (malti): Werqa tad-dielja

DE (Deutsch): Rote Weinrebenblätter

NL (nederlands): Wijnstokblad

EL (elliniká): Φύλλο Αμπέλου

PL (polski): Liść winorośli właściwej

EN (English): Grapevine leaf

PT (português): Folha de videira

ES (español): Vid, hoja de

RO (română): Frunze de viță-de-vie

ET (eesti keel): Viinapuu lehed

SK (slovenčina): List viniča

FI (suomi): Aitoviiniköynnös, lehti

SL (slovenščina): List vinske trte

FR (français): Feuille de vigne rouge

SV (svenska): Blad från vinranka

HU (magyar): Bortermő szőlő levél

IS (íslenska): Vínviðarlauf

IT (italiano): Vite, foglia

NO (norsk): Raud vinranke, blad

Plantepreparat
Mjukt ekstrakt (2.5-4:1, ekstraksjonsmiddel: vatn).
Tilvising til monografien til Den europeiske farmakopeen
Ikkje relevant.
Indikasjon(ar)
Tradisjonelt plantelækjemiddel til behandling av symptom på vonde og tunge bein ved lettare venøse
sirkulasjonsforstyrringar.
Middelet er eit tradisjonelt plantelækjemiddel til bruk ved visse indikasjonar som utelukkande byggjer på langvarig
bruk.
Tradisjon
Europeisk.

17.11.2016

17.11.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Tilrådd styrke
Sjå «Tilrådd dosering».

Tilrådd dosering
Vaksne og eldre
Mjukt ekstrakt (2.5-4:1, ekstraksjonsmiddel: vatn) i ein krembase (10 g inneheld 282 mg mjukt ekstrakt).
Smør eit tynt lag på det aktuelle området 1–3 gonger dagleg.
Bruk på huda hjå barn og ungdom under 18 år er ikkje tilrådd (sjå «Særlege åtvaringar og førebyggjande tiltak ved
bruk»).

Tilførselsveg
Til bruk på huda.

Brukstid eller eventuelle restriksjonar på brukstida
Vaksne og eldre
Tilrådd bruk: fire veker.
Dersom symptoma ikkje forsvinn etter to veker med bruk av lækjemiddelet, bør ein lækjar eller anna kvalifisert
helsepersonell rådspørjast.

Andre opplysningar som er naudsynte for trygg bruk
Kontraindikasjonar
Overfølsemdsreaksjon mot det verksame stoffet.
Særlege åtvaringar og førebyggjande tiltak ved bruk
Ved hudbetennelse, årebetennelse eller hard underhud, store smerter, sår, plutseleg opphovning i eitt av eller begge
beina, hjartesvikt eller nyresvikt bør ein lækjar rådspørjast.
Produktet bør ikkje nyttast på skadd hud, rundt auga eller på slimhinner.
Bør ikkje nyttast til barn og ungdom under 18 år, då det ikkje ligg føre tilstrekkelege data til å vurdere tryggleiken.

Interaksjon med andre lækjemiddel og andre former for interaksjon
Ingen er melde.

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

Verknader på evna til å føre motorvogn og nytte maskiner
Det har ikkje vore utført studiar av verknaden på evna til å føre motorvogn og nytte maskiner.

Biverknader
Det er meldt om kontaktallergi og/eller overfølsemdsreaksjonar på hud (kløe og raud hud, elveblest). Frekvensen
av denne typen reaksjonar er ikkje kjend.
Dersom andre biverknader som ikkje er nemnde ovanfor, skulle inntreffe, bør ein lækjar eller anna kvalifisert
helsepersonell rådspørjast.

Overdosering
Ingen tilfelle av overdosering er melde.
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Farmasøytiske opplysningar (dersom det er naudsynt)
Ikkje relevant.
Farmakologiske verknader eller verknader som er rimelege på grunnlag av langvarig bruk og røynsle (dersom
dette er naudsynt for trygg bruk av produktet)
Ikkje relevant.
____________
(1)

Materialet er i samsvar med monografien i Pharmacopée Française X., 1996.»
_____________________
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RÅDSDIREKTIV 2011/84/EU

Nr. 64/533

2016/EØS/64/37

av 20. september 2011
om endring av direktiv 76/768/EØF om kosmetiske produkter for å tilpasse vedlegg III til
nevnte direktiv til den tekniske utvikling(*)
RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

hydrogenperoksid som finnes i eller frigjøres fra andre
forbindelser eller blandinger i disse produktene, dersom
følgende vilkår oppfylles: at det foretas en egnet klinisk
undersøkelse for å sikre at det ikke foreligger noen
risikofaktorer eller andre munnsykdommer som gir grunn
til bekymring, og at eksponeringen for disse produktene
begrenses for å sikre at produktene utelukkende brukes
etter hensikten når det gjelder hyppighet og varighet.
Disse vilkårene bør oppfylles for å unngå misbruk som
med rimelighet kan unngås.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

under henvisning til rådsdirektiv 76/768/EØF av 27. juli 1976
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske
produkter(1), særlig artikkel 8 nr. 2,

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen og

4)

Det bør derfor fastsettes regler for bruk av disse
produktene for å sikre at de ikke er direkte tilgjengelige
for forbrukeren. Første gang disse produktene brukes
i hver brukssyklus, bør bruken begrenses til tannleger
slik det er definert i henhold til europaparlaments- og
rådsdirektiv 2005/36/EF av 7. september 2005 om
godkjenning av yrkeskvalifikasjoner(3), eller til bruk
som er underlagt tannlegers direkte tilsyn dersom et
tilsvarende sikkerhetsnivå kan garanteres. Tannleger bør
deretter kunne gi forbrukeren tilgang til disse produktene
under resten av brukssyklusen.

5)

En passende angivelse av konsentrasjonen av
hydrogenperoksid i tannblekemidler som inneholder mer
enn 0,1 % av dette stoffet, bør påføres etiketten for å
sikre en korrekt bruk av disse produktene. Den nøyaktige
konsentrasjonen, angitt i prosent, av hydrogenperoksid
som finnes i eller frigjøres fra andre forbindelser og
blandinger i disse midlene, bør derfor angis tydelig på
etiketten.

6)

Direktiv 76/768/EØF bør derfor endres.

7)

Den faste komité for kosmetiske produkter har ikke avgitt
uttalelse innen fristen fastsatt av lederen —

ut fra følgende betraktninger:

1)

Bruken av hydrogenperoksid er allerede underlagt de
begrensningene og vilkårene som er fastsatt i del 1 i
vedlegg III til direktiv 76/768/EØF.

2)

Vitenskapskomiteen for forbruksvarer, som er erstattet
med Vitenskapskomiteen for forbrukersikkerhet (heretter
kalt «SCCS») i henhold til kommisjonsbeslutning
2008/721/EF av 5. august 2008 om opprettelse av
en rådgivningsstruktur med vitenskapskomiteer og
sakkyndige på området forbrukersikkerhet, folkehelse
og miljø, og om oppheving av beslutning 2004/210/
EF(2), har bekreftet at hydrogenperoksid til bruk i
munnprodukter eller som frigjøres fra andre forbindelser
eller blandinger i slike produkter, kan inneholde en
konsentrasjon på høyst 0,1 % uten at det utgjør noen
fare. Derfor bør hydrogenperoksid fortsatt kunne brukes
i denne konsentrasjonen i munnprodukter, herunder
tannblekemidler.

3)

SCCS regner det som sikkert å bruke tannblekemidler
dersom de inneholder mellom 0,1 % og 6 %

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 283 av 29.10.2011, s. 36, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 147/2012 av 13. juli 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr.
63 av 8.11.2012, s. 37.
(1) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 169.
2
( ) EUT L 241 av 10.9.2008, s. 21.

(3)

EUT L 255 av 30.9.2005, s. 22.
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VEDTATT DETTE DIREKTIV:
Artikkel 1
Vedlegg III til direktiv 76/768/EØF endres i samsvar med
vedlegget til dette direktiv.
Artikkel 2
1. Medlemsstatene skal innen 30. oktober 2012 vedta
og kunngjøre de bestemmelser som er nødvendige for å
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette
Kommisjonen om dette.
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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
Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.
Artikkel 4
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 20. september 2011.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 31. oktober 2012.
Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
skal fastsettes av medlemsstatene.

For Rådet
M. SAWICKI
Formann

(1)

Bruksområde

c) 2 % H2O2, til stede eller
frigjort
d) ≤ 0,1 % H2O2, til stede eller
frigjort

e) > 0,1 % ≤ 6 % H2O2, til
stede eller frigjort

d) Munnprodukter, herunder
munnskyllemidler,
tannpasta eller
tannblekemidler

e) Tannblekemidler

b) 4 % H2O2, til stede eller
frigjort

a) 12 % H2O2, (40
volumprosent), til stede eller
frigjort

Høyeste tillatte konsentrasjon i det
ferdige kosmetiske produktet

Begrensninger

c) Negleherdingsprodukter

Hydrogenperoksid og
a) Hårbehandlingsprodukter
andre forbindelser eller
blandinger som frigjør
hydrogenperoksid,
herunder karbamidperoksid b) Hudpleieprodukter
og sinkperoksid.

Stoff

EUT L 255 av 30.9.2005, s. 22.

«12

Referanse
nummer

I del 1 i vedlegg III til direktiv 76/768/EØF skal referansenummer 12 lyde:

VEDLEGG

Må ikke brukes på personer under 18 år.

e) Skal bare selges til tannleger. Første
gangen i hver brukssyklus skal
produktene bare brukes av tannleger som
definert i henhold til direktiv 2005/36/
EF(1) eller under tannlegers direkte tilsyn
dersom et tilsvarende sikkerhetsnivå
kan garanteres. Kan deretter stilles til
rådighet for forbrukeren for å fullføre
brukssyklusen.

Andre begrensninger og krav

Kan bare selges til tannleger. Første gang i
hver brukssyklus skal produktene bare brukes
av tannleger eller under tannlegers direkte
tilsyn dersom et tilsvarende sikkerhetsnivå kan
garanteres. Kan deretter stilles til rådighet for
forbrukeren for å fullføre brukssyklusen.»

Må ikke brukes på personer under 18 år.

e) Konsentrasjonen av H2O2 som er til stede eller
frigjøres, angitt i prosent.

Dersom produktet kommer i kontakt med øynene,
må øynene skylles straks.

Unngå kontakt med øynene

Inneholder hydrogenperoksid

a) b) c) e)

a) Bruk egnede hansker.

Obligatorisk bruksanvisning og advarselsmerking

17.11.2016
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 64/535

Nr. 64/536

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGAVGJERD

17.11.2016

2016/EØS/64/38

av 22. november 2011
om bruken av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/103/EF med omsyn til kontroll av
ansvarsforsikring for motorvogner
[meld under nummeret K(2011) 8289]
(2011/754/EU)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

kommisjonsvedtak 2004/332/EF av 2. april 2004 om
anvendelse av rådsdirektiv 72/166/EØF med hensyn til
kontroll av ansvarsforsikring for motorvogn(3) vart det
fastsett at frå 30. april 2004 skal medlemsstatane avstå
frå å kontrollere ansvarsforsikringa for køyretøy som
til vanleg høyrer heime på territoriet til Estland, Latvia,
Litauen, Malta eller Polen.

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske
unionen,

med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/103/
EF av 16. september 2009 om ansvarsforsikring for motorvogn
og kontroll med at forsikringsplikten overholdes(1), særleg
artikkel 2, og
4)

Avtala vart ved tilføying nr. 2 utvida til å omfatte byrået
i Andorra. Ved kommisjonsvedtak 2005/849/EF av 29.
november 2005 om bruken av rådsdirektiv 72/166/
EØF med omsyn til kontroll av ansvarsforsikring for
motorvogner(4) vart det fastsett at frå 1. januar 2006 skal
medlemsstatane avstå frå å kontrollere ansvarsforsikringa
for køyretøy som til vanleg høyrer heime på territoriet til
Andorra.

5)

Avtala vart ved tilføying nr. 3 utvida til å omfatte byråa i
Bulgaria og Romania. Ved kommisjonsvedtak 2007/482/
EF av 9. juli 2007 om bruken av rådsdirektiv 72/166/
EØF med omsyn til kontroll av ansvarsforsikring for
motorvogner(5) vart det fastsett at frå 1. august 2007 skal
medlemsstatane avstå frå å kontrollere ansvarsforsikringa
for køyretøy som til vanleg høyrer heime på territoriet til
Bulgaria eller Romania. 29. mai 2008 konsoliderte dei
nasjonale forsikringsbyråa avtala og integrerte tilføying
nr. 1–3.

6)

26. mai 2011 vart tilføying nr. 1 til den konsoliderte
avtala underskriven av dei nasjonale forsikringsbyråa i
medlemsstatane og i Andorra, Kroatia, Island, Noreg og
Sveits, slik at avtala vart utvida til å omfatte det nasjonale
forsikringsbyrået i Serbia. Tilføyinga inneheld praktiske
reglar for oppheving av kontrollen av forsikringa for
køyretøy som til vanleg høyrer heime på territoriet til
Serbia, og som er omfatta av avtala.

ut frå desse synsmåtane:

1)

2)

3)

30. mai 2002 vart det gjort ei avtale, heretter kalla «avtala»,
mellom dei nasjonale forsikringsbyråa i medlemsstatane i
Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og andre
assosierte statar. I medhald av avtala har kvart nasjonale
byrå, i samsvar med føresegnene i den nasjonale
lovgjevinga deira om lovpliktig forsikring, plikta seg
til å handsame skadeoppgjer ved ulukker som skjer på
territoriet deira, og som skuldast køyretøy som til vanleg
høyrer heime på territoriet til ein annan medlemsstat
eller på territoriet til Kroatia, Kypros, Den tsjekkiske
republikken, Ungarn, Island, Noreg, Slovakia, Slovenia
eller Sveits, anten desse køyretøya er forsikra eller ikkje.

Ved kommisjonsvedtak 2003/564/EF av 28. juli 2003
om anvendelse av rådsdirektiv 72/166/EØF med hensyn
til kontroll av ansvarsforsikring for motorvogn(2) vart
det fastsett at frå 1. august 2003 skal medlemsstatane
avstå frå å kontrollere ansvarsforsikringa for køyretøy
som til vanleg høyrer heime på territoriet til ein annan
medlemsstat eller på territoriet til Kroatia, Kypros, Den
tsjekkiske republikken, Ungarn, Island, Noreg, Slovakia,
Slovenia eller Sveits.

Avtala vart ved tilføying nr. 1 utvida til å omfatte
byråa i Estland, Latvia, Litauen, Malta og Polen. Ved

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 310 av 25.11.2011, s. 17, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 148/2012 av 13. juli 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget
til Den europeiske unions tidende nr. 63 av 8.11.2012, s. 38.
(1) TEU L 263 av 7.10.2009, s. 11.
2
( ) TEU L 192 av 31.7.2003, s. 23.

(3)
(4)
(5)

TEU L 105 av 14.4.2004, s. 39.
TEU L 315 av 1.12.2005, s. 16.
TEU L 180 av 10.7.2007, s. 42.
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7)
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Alle vilkåra for å avskaffe kontrollen av ansvarsforsikringa
i samsvar med direktiv 2009/103/EF når det gjeld
køyretøy som til vanleg høyrer heime på territoriet til
Serbia, er difor oppfylte —

Nr. 64/537

Artikkel 2
Medlemsstatane skal straks melde frå til Kommisjonen om dei
tiltaka som er gjorde for å gjennomføre denne avgjerda.
Artikkel 3

TEKE DENNE AVGJERDA:
Artikkel 1
Frå og med 1. januar 2012 skal medlemsstatane avstå frå å
kontrollere ansvarsforsikringa for køyretøy som til vanleg
høyrer heime på territoriet til Serbia, og som er omfatta av
tilføying nr. 1 til avtala mellom dei nasjonale forsikringsbyråa
i medlemsstatane i Det europeiske økonomiske
samarbeidsområdet og andre assosierte statar.

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane.
Utferda i Brussel, 22. november 2011.
For Kommisjonen
Michel BARNIER
Medlem av Kommisjonen

Nr. 64/538
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING

2016/EØS/64/39

av 21. september 2011
om fastsettelse av et spørreskjema til rapportering om gjennomføringen av europaparlaments- og
rådsdirektiv 2000/76/EF om forbrenning av avfall
[meddelt under dokument K(2011) 6504]
(2011/632/EU)(*)
forurensning)(3), bør det nye spørreskjemaet omfatte bare
to år, 2012 og 2013. Av klarhetshensyn bør beslutning
2010/731/EF erstattes.

EUROPAKOMMISJONEN HAR —
under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv
2000/76/EF av 4. desember 2000 om forbrenning av avfall(1),
særlig artikkel 15,
og ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

I henhold til direktiv 2000/76/EF skal medlemsstatene
hvert tredje år rapportere om gjennomføringen av nevnte
direktiv på grunnlag av et spørreskjema utformet av
Kommisjonen.
To spørreskjemaer er utarbeidet av Kommisjonen. Det
andre, fastsatt ved kommisjonsbeslutning 2010/731/EU
(2), omfattet årene 2009, 2010 og 2011.
Ettersom spørreskjemaet som er utarbeidet ved
kommisjonsbeslutning 2010/731/EU, skal brukes til
rapportering til 31. desember 2011, bør det fastsettes et
nytt spørreskjema for neste treårige rapporteringsperiode,
idet det tas hensyn til erfaringen fra gjennomføringen av
direktiv 2000/76/EF og bruken av tidligere spørreskjemaer.
Ettersom direktiv 2000/76/EF skal oppheves med virkning
fra 7. januar 2014 og erstattes med europaparlamentsog rådsdirektiv 2010/75/EU av 24. november 2010 om
industriutslipp (integrert forebygging og begrensning av

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 247 av 24.9.2011, s. 54, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 150/2012 av 13. juli 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 63 av 8.11.2012, s. 40.
(1) EFT L 332 av 28.12.2000, s. 91.
2
( ) EUT L 315 av 1.12.2010, s. 38.

4)

Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 6 i rådsdirektiv
91/692/EØF (4) —‑

TRUFFET DENNE BESLUTNING:
Artikkel 1
1. Medlemsstatene skal bruke spørreskjemaet fastsatt i
vedlegget for å rapportere om gjennomføringen av direktiv
2000/76/EF.
2. Rapportene som skal framlegges, skal omfatte perioden
fra 1. januar 2012 til 31. desember 2013.
Artikkel 2
Beslutning 2010/731/EU oppheves fra 1. januar 2013.
Artikkel 3
Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 21. september 2011.

For Kommisjonen
Janez POTOČNIK
Medlem av Kommisjonen

(3)
(4)

EUT L 334 av 17.12.2010, s. 17.
EFT L 377 av 31.12.1991, s. 48.
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VEDLEGG

Spørreskjema om gjennomføringen av direktiv 2000/76/EF om forbrenning av avfall

Generelle merknader:
Dette spørreskjemaet, som er det tredje i tilknytning til direktiv 2000/76/EF, omfatter årene 2012 og 2013.
På bakgrunn av de erfaringene som er gjort ved gjennomføringen av direktivet, og de opplysningene som
allerede er innhentet ved hjelp av de tidligere spørreskjemaene, omfatter dette spørreskjemaet hovedsakelig
de endringene som er innført, og de framskrittene som medlemsstatene har gjort i forbindelse med
gjennomføringen av direktivet. Ettersom direktiv 2000/76/EF skal oppheves med virkning fra 7. januar
2014 og erstattes med direktiv 2010/75/EU om industriutslipp, er rapporteringsperioden begrenset til to år
i stedet for tre år.
For å sikre sammenheng og muliggjøre direkte sammenligning med tidligere svar innebærer dette
spørreskjemaet ingen endringer av den allmenne metoden angitt i beslutning 2010/731/EU. 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.
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 om avfall og om oppheving av visse
direktiver(1): anleggets energieffektivitet, beregnet ved bruk av 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.

(1)

Hvor mange samforbrenningsanlegg omfattes av utslippsgrenseverdiene for forbrenningsanlegg
fastsatt i vedlegg V til direktiv 2000/76/EF (dvs. fordi samforbrenning av ubehandlet kommunalt
avfall skjer, eller mer enn 40 % av varmeproduksjonen stammer fra forbrenning av farlig avfall)?
EUT L 312 av 22.11.2008, s. 3.
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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,
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.

Er det for sementovner som samforbrenner avfall gitt unntak fra grenseverdiene for utslipp av NOx,
støv, SO2 eller TOC i samsvar med nr. II1 i vedlegg II? 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 anlegget skal oppfylle,
v) driftsvilkårene fastsatt i tillatelsen.

10. 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,
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d) hvorfor disse grenseverdiene anvendes,
e) hvordan utslipp av disse forurensende stoffene overvåkes (fortløpende eller ikke fortløpende, for sistnevnte
med angivelse av hyppighet).

11. 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.
12. 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?

13. Hvilke driftsparametrer (pH, temperatur, strømningshastighet osv.) inngår i framgangsmåten for å gi
tillatelse til utslipp av spillvann?
14. Hvilke bestemmelser er fastsatt for å sikre vern av jord, overflatevann eller grunnvann i samsvar med
artikkel 8 nr. 7?
15. Hvilke kriterier brukes for å sikre at lagringskapasiteten er tilstrekkelig til at vannet om nødvendig
kan analyseres og behandles før det slippes ut?
16. Hvilke bestemmelser er i alminnelighet fastsatt for at restene fra avfallsforbrennings- og
samforbrenningsanlegg skal bli så små og så lite skadelige som mulig?
17. 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.

18. 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.

19. 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.

20. 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.
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21. 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.
22. Hva er framgangsmåten for å underrette vedkommende myndighet dersom en utslippsgrenseverdi
overskrides?
23. 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 hvilken periode offentligheten kan uttale seg,
c) hvilken myndighet som har ansvar for å offentliggjøre den endelige beslutningen.

24. 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.
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.

25. 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?
26. Dersom det framlegges en årsrapport:
a) hvilke opplysninger inneholder den, og
b) hvordan kan offentligheten få tilgang til den?

27. Hvordan underrettes offentligheten om avfallsforbrennings- eller samforbrenningsanlegg med en
nominell kapasitet på under to tonn per time?
28. 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)?
29. 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 utslippsgrenseverdier i løpet av ett år.

30. Eventuelle andre merknader.
________________________
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1274/2011

Nr. 64/543

2016/EØS/64/40

av 7. desember 2011
om et samordnet flerårig kontrollprogram i Unionen for 2012, 2013 og 2014 for å sikre overholdelse
av grenseverdier for rester av pesticider i og på næringsmidler av vegetabilsk og animalsk
opprinnelse og å vurdere forbrukernes eksponering for disse restene(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

4)

Analyseresultater fra EUs offisielle kontrollprogram
for 2009(4) har vist at visse pesticider nå forekommer
oftere i landbruksprodukter enn tidligere, noe som tyder
på endringer i bruksmønsteret for disse midlene. Disse
pesticidene bør oppføres i kontrollprogrammet i tillegg
til dem som var omfattet i henhold til forordning (EU)
nr. 915/2010, for å sikre at de pesticidene som omfattes av
kontrollprogrammet, er representative for de midlene som
brukes.

5)

Analysen av visse pesticider, særlig de som tilføyes
kontrollprogrammet ved denne forordning, eller de som
det er svært vanskelig å definere restmengdene i, bør
være valgfrie i 2012, slik at de offentlige laboratoriene får
tilstrekkelig tid til å validere de metodene som kreves for
å analysere disse pesticidene, i de tilfeller der dette ikke
allerede er gjort.

6)

Når definisjonen av rester av et pesticid omfatter andre
aktive stoffer, metabolitter eller nedbrytningsprodukter,
bør disse metabolittene rapporteres hver for seg.

7)

Retningslinjer for validering av metoder og
framgangsmåter for kvalitetskontroll av analyser av rester
av pesticider i næringsmidler og fôr er offentliggjort
på Kommisjonens nettsted(5). Medlemsstatene bør
under visse omstendigheter tillates å bruke kvalitative
påvisningsmetoder.

8)

Medlemsstatene, Kommisjonen og EFSA har i fellesskap
fastlagt gjennomføringstiltak for oversending av
opplysninger fra medlemsstatene, f.eks. den standardiserte
beskrivelsen av prøver (SSD)(6) for framlegging av
resultater av analyser av rester av pesticider.

9)

Med henblikk på framgangsmåtene for prøvetaking bør
kommisjonsdirektiv 2002/63/EF av 11. juli 2002 om
fastsettelse av fellesskapsmetoder for prøvetaking ved
offentlig kontroll av rester av plantevernmidler i og på
produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse og
om oppheving av direktiv 79/700/EØF(7), som omfatter
prøvetakingsmetodene og framgangsmåtene som ble
anbefalt av Codex Alimentarius-kommisjonen, få
anvendelse.

(4)

The 2009 European Union Report on Pesticide Residues in Food. EFSA
Journal 2011. 9(11):2430 [529 sider] på http://ec.europa.eu/food/plant/protection/pesticides/docs/2009_eu_report_ppesticide_residues_food_en.pdf.
Dokument nr. SANCO/10684/2009, gjennomført per 1.1.2010. http://
ec.europa.eu/food/plant/protection/resources/qualcontrol_en.pdf.
Alminnelige retningslinjer om SSD for all datainnsamling foretatt av EFSA
er tilgjengelig i EFSA Journal 2010, 8(1):1457 [54 sider] på http://www.efsa.
europa.eu/en/efsajournal/pub/1457.htm.
EFT L 187 av 16.7.2002, s. 30.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 396/2005/EF av 23. februar 2005 om grenseverdier for
rester av plantevernmidler i eller på næringsmidler og fôrvarer
av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av
rådsdirektiv 91/414/EØF(1), særlig artikkel 28 og 29, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1213/2008(2)
ble det for første gang innført et samordnet flerårig
kontrollprogram for Fellesskapet, som omfattet årene
2009, 2010 og 2011. Dette programmet ble videreført ved
flere etterfølgende kommisjonsforordninger. Den siste av
disse var kommisjonsforordning (EU) nr. 915/2010 av
12. oktober 2010 om et samordnet flerårig kontrollprogram
i Unionen for 2011, 2012 og 2013 for å sikre overholdelse
av grenseverdier for rester av pesticider i og på
næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse og
å vurdere forbrukernes eksponering for disse restene(3).

2)

30-40 næringsmidler utgjør de viktigste bestanddelene i
kosten i Unionen. Ettersom bruken av pesticider endres
vesentlig over et tidsrom på tre år, bør pesticider overvåkes
i disse næringsmidlene i en rekke av treårige sykluser for
å gjøre det mulig å vurdere forbrukereksponeringen og
anvendelsen av Fellesskapets regelverk.

3)

På grunnlag av en binomial sannsynlighetsfordeling
kan det beregnes at undersøkelse av 642 prøver gir mer
enn 99 % sannsynlighet for å oppdage en prøve som
inneholder rester av pesticider over påvisningsgrensen,
forutsatt at minst 1 % av produktene inneholder
restmengder over denne grensen. Innsamlingen av
prøvene bør fordeles mellom medlemsstatene på grunnlag
av befolkningsstørrelse, og det skal tas minst tolv prøver
per produkt hvert år.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 325 av 8.12.2011, s. 24, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 151/2012 av 26. juli 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving
og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 63 av
8.11.2012, s. 41.
(1) EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1.
(2) EUT L 328 av 6.12.2008, s. 9.
(3) EUT L 269 av 13.10.2010, s. 8.

(5)
(6)
(7)
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10) Det må vurderes om de grenseverdiene for barnemat som
er fastsatt i artikkel 10 i kommisjonsdirektiv 2006/141/
EF av 22. desember 2006 om morsmelkerstatninger og
tilskuddsblandinger og om endring av direktiv 1999/21/
EF(1) og artikkel 7 i kommisjonsdirektiv 2006/125/
EF av 5. desember 2006 om bearbeidede kornbaserte
næringsmidler og barnemat for spedbarn og småbarn(2),
er overholdt, idet det tas hensyn bare til definisjonene av
restmengder fastsatt i forordning (EF) nr. 396/2005.

17.11.2016

Antallet prøver som skal tas av hvert produkt, er fastsatt i
vedlegg II.
Artikkel 2
1.

Partiet som det skal tas prøver av, skal velges tilfeldig.

Prøvetakingsmetoden, herunder antallet enheter, skal være i
samsvar med direktiv 2002/63/EF.

11) Mulige sammenlagte virkninger, kumulative virkninger
og synergivirkninger av pesticider må også vurderes når
metoder for dette blir tilgjengelige. Denne vurderingen
bør begynne med visse organiske fosfatforbindelser,
karbamater, triazoler og pyretroider, som angitt i
vedlegg I.

2. Prøvene skal analyseres i samsvar med definisjonene av
restmengder fastsatt i forordning (EF) nr. 396/2005. Dersom
det ikke uttrykkelig er fastsatt noen definisjon av rester av
et bestemt pesticid i nevnte forordning, skal definisjonen av
restmengder fastsatt i vedlegg I til denne forordning anvendes.

12) Med hensyn til metoder for påvisning av én restmengde, bør
medlemsstatene kunne oppfylle sine analyseforpliktelser
ved bruk av offentlige laboratorier som allerede benytter
de validerte metodene som kreves.

1. Medlemsstatene skal oversende resultatene av analysene
av prøvene som er tatt i 2012, 2013 og 2014, innen 31. august
i henholdsvis 2013, 2014 og 2015. Disse resultatene skal
oversendes i samsvar med den standardiserte beskrivelsen av
prøver (SSD) fastsatt i vedlegg III.

13) Medlemsstatene bør innen 31. august hvert år sende inn
opplysningene for foregående kalenderår.
14) For å unngå uklarhet på grunn av overlapping mellom
flerårige programmer som følger etter hverandre, bør
forordning (EF) nr. 915/2010 oppheves av hensyn til
rettssikkerheten. Den bør imidlertid fortsatt gjelde for
prøver som er analysert i 2011.
15) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden
og dyrehelsen —

Artikkel 3

2. Dersom definisjonen av en rest av et pesticid
omfatter aktive stoffer, metabolitter og/eller nedbrytingseller reaksjonsprodukter, skal medlemsstatene sende inn
analyseresultatene i samsvar med legaldefinisjonen av en
restmengde. Det kan sendes inn en egen melding om resultatene
av hver enkelt av de viktigste isomerene eller metabolittene
som er nevnt i definisjonen av en restmengde, såframt de måles
enkeltvis.
Artikkel 4
Forordning (EF) nr. 915/2010 oppheves.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Den skal imidlertid fortsatt anvendes på prøver som er analysert
i 2011.

Artikkel 1
Medlemsstatene skal i 2012, 2013 og 2014 ta prøver og
analysere de kombinasjoner av produkter og pesticider som er
oppført i vedlegg I.

Artikkel 5
Denne forordning trer i kraft 1. januar 2012.

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

Utferdiget i Brussel, 7. desember 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

___________

( 1)
( 2)

EUT L 401 av 30.12.2006, s. 1.
EUT L 339 av 6.12.2006, s. 16.
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VEDLEGG I

Del A: Kombinasjoner av pesticider og produkter som skal overvåkes i eller på næringsmidler av vegetabilsk opprinnelse

2,4-D

2012

2013

2014

(b)

(c)

(a)

Merknader

Note (h)
Definisjon av restmengde: summen av 2,4-D og dens estere, uttrykt
som 2,4-D.
Analysen av 2,4-D som fri syre foretas i 2012 på eggfrukter,
blomkål og borddruer, i 2013 på aprikoser og vindruer og i 2014 på
appelsiner/mandariner. I andre næringsmidler analyseres stoffet på
frivillig grunnlag.

2-Fenylfenol

(b)

(c)

(a)

Note (g)

Abamektin

(b)

(c)

(a)

Note (h)
Definisjon av restmengde: summen av avermektin B1a, avermektin
B1b og delta-8,9-isomer av avermektin B1a.
Analyse av delta-8,9 isomer av avermektin B1a skal foretas på
frivillig grunnlag i 2012.

Acefat

(b)

(c)

(a)

Acetamiprid

(b)

(c)

(a)

Akrinatrin

(b)

(c)

(a)

Aldikarb

(b)

(c)

(a)

Amitraz

(b)

(c)

(a)

Definisjon av restmengde: amitraz, herunder metabolitter som
inneholder en 2,4-dimetylanilin-enhet, uttrykt som amitraz.
Analysen i 2012 foretas på grønnsakpaprika, i 2013 på epler og
tomater og i 2014 på pærer. I andre næringsmidler analyseres stoffet
på frivillig grunnlag.
Det kan godtas at amitraz (det opprinnelige stoffet) og dets
metabolitter 2,4–dimetylformanilid (DMF) og N-(2,4–dimetylfenyl)N′-metylformamid (DMPF), som kan påvises ved multirestmetoden,
analyseres og rapporteres hver for seg.

Amitrol

(b)

(c)

(a)

Azinfosmetyl

(b)

(c)

(a)

Azoksystrobin

(b)

(c)

(a)

Benfurakarb

(b)

(c)

(a)

Bifentrin

(b)

(c)

(a)

Bifenyl

(b)

(c)

(a)

Bitertanol

(b)

(c)

(a)

Boskalid

(b)

(c)

(a)

Bromidion

(b)

(c)

(a)

Note (i)

Rask
og
fullstendig
nedbrytning
til
karbofuran
og
3-hydroksykarbofuran. Den opprinnelige forbindelsen (benfurakarb)
analyseres på frivillig grunnlag.

Analysen foretas i 2012 bare på grønnsakpaprika, i 2013 på salat og
tomater og i 2014 på ris. I andre næringsmidler analyseres stoffet på
frivillig grunnlag.
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2012

2013

2014

Brompropylat

(b)

(c)

(a)

Bromukonazol

(b)

(c)

(a)

Bupirimate

(b)

(c)

(a)

Buprofezin

(b)

(c)

(a)

Kaptan

(b)

(c)

(a)

Merknader

Note (i)

Den spesifikke definisjonen av rester av summen av kaptan og folpet
skal anvendes på kjernefrukter, jordbær, bringebær, rips, tomater og
bønner, for andre næringsmidler omfatter definisjonen av restmengde
bare kaptan.
Kaptan og folpet rapporteres hver for seg, og summen av dem
rapporteres som fastlagt i SSD.

Karbaryl

(b)

(c)

(a)

Karbendazim

(b)

(c)

(a)

Karbofuran

(b)

(c)

(a)

Karbosulfan

(b)

(c)

(a)

Rask
og
betydelig
nedbrytning
til
karbofuran
og
3-hydroksykarbofuran. Den opprinnelige forbindelsen (karbosulfan)
analyseres på frivillig grunnlag.

Klorantraniliprol

(b)

(c)

(a)

Note (g)

Klorfenapyr

(b)

(c)

(a)

Klorfenvinfos

(b)

(c)

(a)

Note (i)

Klormekvat

(b)

(c)

(a)

Analysen foretas i 2012 på eggfrukter, borddruer og hvete, i 2013
på rug/havre, tomater og vindruer og i 2014 på gulrøtter, pærer, ris
og hvetemel. I andre næringsmidler analyseres stoffet på frivillig
grunnlag.

Klortalonil

(b)

(c)

(a)

Klorprofam

(b)

(c)

(a)

Note (h)
Definisjon av restmengde: klorprofam og 3-kloranilin, uttrykt som
klorprofam.
For poteter (oppført for 2014) omfatter definisjonen av restmengde
bare den opprinnelige forbindelsen.

Klorpyrifos

(b)

(c)

(a)

Klorpyrifosmetyl

(b)

(c)

(a)

Klofentezin

(b)

(c)

(a)

Klotianidin

(b)

(c)

(a)

Cyflutrin

(b)

(c)

(a)

Cymoksanil

(b)

(c)

(a)

Cypermetrin

(b)

(c)

(a)

Cyprokonazol

(b)

(c)

(a)

Cyprodinil

(b)

(c)

(a)

Analyse foretas ikke på korn.

Note (g)
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2012

2013

2014

Cyromazin

(b)

(c)

(a)

Deltametrin (cisdeltametrin)

(b)

(c)

(a)

Diazinon

(b)

(c)

(a)

Diklofluanid

(b)

(c)

(a)

Merknader

Note (g)

Note (i) (h)
Definisjonen av restmengde som anvendes, omfatter bare den
opprinnelige forbindelsen. Metabolitten DMSA (N,N-dimetyl-Nfenylsulfamid) skal overvåkes og rapporteres i den grad metoden er
validert.

Diklorvos

(b)

(c)

(a)

Dikloran

(b)

(c)

(a)

Dikofol

(b)

(c)

(a)

Analysen foretas ikke på korn.

Dikrotofos

(b)

(c)

(a)

Definisjonen av restmengde som anvendes, omfatter bare den
opprinnelige forbindelsen.
Analysen foretas i 2012 på eggfrukter og blomkål, og i 2014 på
bønner. I andre næringsmidler analyseres stoffet på frivillig grunnlag.

Dietofenkarb

(b)

(c)

(a)

Note (g)

Difenokonazol

(b)

(c)

(a)

Diflubenzuron

(b)

(c)

(a)

Note (g)

Dimetoat

(b)

(c)

(a)

Definisjon av restmengde: summen av dimetoat og ometoat uttrykket
som dimetoat. Dimetoat og ometoat skal rapporteres hver for seg, og
summen av dem rapporteres som fastlagt i SSD.

Dimetomorf

(b)

(c)

(a)

Analyse foretas ikke på korn.

Dinikonazol

(b)

(c)

(a)

Note (g)

Difenylamin

(b)

(c)

(a)

Ditianon

(b)

(c)

(a)

Note (g)

Ditiokarbamater

(b)

(c)

(a)

Definisjon av restmengde: ditiokarbamater uttrykt som CS2, herunder
maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram og ziram.
Analysen skal foretas på alle oppførte næringsmidler, unntatt
appelsinjuice og olivenolje.

Dodin

(b)

(c)

(a)

Endosulfan

(b)

(c)

(a)

EPN

(b)

(c)

(a)

Epoksikonazol

(b)

(c)

(a)

Etefon

(b)

(c)

(a)

Note (g)

Analysen foretas i 2012 på appelsinjuice, grønnsakpaprika, hvete og
borddruer, i 2013 på epler, rug/havre, tomater og vindruer og i 2014
på appelsiner/mandariner, ris og hvetemel. I andre næringsmidler
analyseres stoffet på frivillig grunnlag.
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2012

2013

2014

Etion

(b)

(c)

(a)

Etirimol

(b)

(c)

(a)

Merknader

Note (g)
Analysen foretas ikke på korn.

Etofenprox

(b)

(c)

(a)

Etoprofos

(b)

(c)

(a)

Famoksadon

(b)

(c)

(a)

Fenamifos

(b)

(c)

(a)

Fenamidon

(b)

(c)

(a)

Fenarimol

(b)

(c)

(a)

Analysen foretas ikke på korn.

Fenazakin

(b)

(c)

(a)

Analysen foretas ikke på korn.

Fenbukonazol

(b)

(c)

(a)

Fenbutatinoksid

(b)

(c)

(a)

Note (g)

Note (h)
Analysen foretas i 2012 på eggfrukter, grønnsakpaprika og borddruer,
i 2013 på epler og tomater og i 2014 på appelsiner/mandariner og
pærer. I andre næringsmidler analyseres stoffet på frivillig grunnlag.

Fenheksamid

(b)

(c)

(a)

Fenitrotion

(b)

(c)

(a)

Fenoksykarb

(b)

(c)

(a)

Fenpropatrin

(b)

(c)

(a)

Fenpropimorf

(b)

(c)

(a)

Fenpyroksimat

(b)

(c)

(a)

Note (g)

Fention

(b)

(c)

(a)

Note (i)

Fenvalerat/esfenvalerat (b)
(summen)

(c)

(a)

Fipronil

(c)

(a)

(b)

Note (h)
Definisjon av restmengde: fipronil og sulfonmetabolitt (MB46136),
uttrykt som fipronil.

Fluazifop

(b)

(c)

(a)

Note (h)
Definisjon av restmengde: fluazifop-P-butyl (fluazifopsyre (fri og
konjugert))
Analysen av fluazifop som fri syre samt butylesteren foretas i 2012 på
blomkål, erter og grønnsakpaprika, i 2013 på hodekål og jordbær og
i 2014 på bønner, gulrøtter, poteter og spinat. I andre næringsmidler
analyseres stoffet på frivillig grunnlag.

Fludioksonil

(b)

(c)

(a)

Flufenoxuron

(b)

(c)

(a)
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2012

Fluopyram

2013

2014

(c)

(a)

Note (g)
Note (i)

Flukinkonazol

(b)

(c)

(a)

Flusilazol

(b)

(c)

(a)

Flutriafol

(b)

(c)

(a)

Folpet

(b)

(c)

(a)

Merknader

Den spesifikke definisjonen av rester av summen av kaptan og folpet
skal anvendes på kjernefrukter, jordbær, bringebær, rips, tomater og
bønner, for andre næringsmidler omfatter definisjonen av restmengde
bare kaptan.
Folpet og kaptan skal rapporteres hver for seg, og summen av dem
rapporteres som fastlagt i SSD.

Formetanat

(b)

(c)

(a)

Note (i)
Definisjon av restmengde: formetanat og dets salter, uttrykt som
formetanat-hydroklorid.

Formotion

(b)

(c)

(a)

Note (g)

Fostiazat

(b)

(c)

(a)

Note (i)

Glyfosat

(b)

(c)

(a)

Analysen av stoffet skal foretas i 2012 på hvete, i 2013 på rug/havre
og i 2014 på hvetemel. I andre næringsmidler analyseres stoffet på
frivillig grunnlag.

herunder (b)

(c)

(a)

Note (h)

Haloksyfop,
haloksyfop-R

Definisjon av restmengde: haloksyfop-R-metylester, haloksyfop-R
og konjugater av haloksyfop-R, uttrykt som haloksyfop-R.
Analysen av haloksyfop som fri syre foretas i 2012 på blomkål og
erter, i 2013 på hodekål og jordbær og i 2014 på bønner (med belg),
gulrøtter, poteter og spinat. I andre næringsmidler analyseres stoffet
på frivillig grunnlag.

Heksakonazol

(b)

(c)

(a)

Heksytiasoks

(b)

(c)

(a)

Imazalil

(b)

(c)

(a)

Imidakloprid

(b)

(c)

(a)

Indoksakarb

(b)

(c)

(a)

Iprodion

(b)

(c)

(a)

Iprovalikarb

(b)

(c)

(a)

Isokarbofos

(b)

(c)

(a)

Note (g). Definisjonen av restmengde som anvendes, omfatter bare
den opprinnelige forbindelsen.

Isofenfosmetyl

(b)

(c)

(a)

Note (g)

Isoprokarb

(b)

(c)

(a)

Note (g)

Kresoksimmetyl

(b)

(c)

(a)

Lambdacyhalotrin

(b)

(c)

(a)

Analysen foretas ikke på korn.
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2012

2013

2014

Merknader

Linuron

(b)

(c)

(a)

Lufenuron

(b)

(c)

(a)

Malation

(b)

(c)

(a)

Mandipropamid

(b)

(c)

(a)

Note (g)

Mepanipyrim

(b)

(c)

(a)

Note (h)

Note (i)

Definisjon av restmengde: mepanipyrim og dets metabolitt 2-anilin4-(2-hydroksypropyl)-6-metylpyrimidin, uttrykt som mepanipyrim.
Mepikvat

(b)

(c)

(a)

Analysen av stoffet skal foretas i 2012 på hvete, i 2013 på rug/havre
og tomater og i 2014 på pærer, ris og hvetemel. I andre næringsmidler
analyseres stoffet på frivillig grunnlag.

Meptyldinokap

(b)

(c)

(a)

Note (g)
Definisjon av restmengde: summen av 2,4-DNOPC og 2,4-DNOP,
uttrykt som meptyldinokap.

Metalaksyl

(b)

(c)

(a)

Metkonazol

(b)

(c)

(a)

Metamidofos

(b)

(c)

(a)

Metidation

(b)

(c)

(a)

Metiokarb

(b)

(c)

(a)

Metomyl

(b)

(c)

(a)

Metomyl og tiodikarb skal rapporteres hver for seg, og summen av
dem rapporteres som fastlagt i SSD.

Metoksyklor

(b)

(c)

(a)

Note (i)

Metoksyfenozid

(b)

(c)

(a)

Metobromuron

(b)

(c)

(a)

Note (g)
Definisjonen av restmengde som anvendes, omfatter bare den
opprinnelige forbindelsen.

Monokrotofos

(b)

(c)

(a)

Myklobutanil

(b)

(c)

(a)

Nitenpyram

(b)

(c)

(a)

Analysen av stoffet foretas i 2012 på grønnsakpaprika, i 2013
på ferskener og i 2014 på agurker og bønner (med belg). I andre
næringsmidler analyseres stoffet på frivillig grunnlag.
Definisjonen av restmengde som anvendes, omfatter bare den
opprinnelige forbindelsen.

Oksadiksyl

(b)

(c)

(a)

Oksamyl

(b)

(c)

(a)

Oksydemetonmetyl

(b)

(c)

(a)

Paklobutrazol

(b)

(c)

(a)

Paration

(b)

(c)

(a)
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2012

2013

2014

Parationmetyl

(b)

(c)

(a)

Penkonazol

(b)

(c)

(a)

Pencykuron

(b)

(c)

(a)

Pendimetalin

(b)

(c)

(a)

Fentoat

(b)

(c)

(a)

Fosalon

(b)

(c)

(a)

Fosmet

(b)

(c)

(a)

Foksim

(b)

(c)

(a)

Pirimikarb

(b)

(c)

(a)

Pirimifosmetyl

(b)

(c)

(a)

Prokloraz

(b)

(c)

(a)

Procymidon

(b)

(c)

(a)

Profenofos

(b)

(c)

(a)

Propamokarb

(b)

(c)

(a)

Propargitt

(b)

(c)

(a)

Propikonazol

(b)

(c)

(a)

Propoxur

(b)

(c)

(a)

Propyzamid

(b)

(c)

(a)

Protiokonazol

(b)

(c)

(a)

Merknader

Note (i)

Note (i)

Definisjon av restmengde: summen av prokloraz og dets metabolitter
som inneholder en 2,4,6-triklorfenol-enhet, uttrykt som prokloraz.

Analysen foretas i 2012 på eggfrukter, blomkål og grønnsakpaprika,
i 2013 på epler, hodekål, salat, borddruer og tomater og i 2014 på
bønner, gulrøtter, agurker, appelsiner/klementiner, poteter og jordbær.
I andre næringsmidler analyseres stoffet på frivillig grunnlag.

Note (g)

Note (i)
Definisjon av restmengde: protiokonazol-destio.

Protiofos

(b)

(c)

(a)

Note (g)
Definisjonen av restmengde som anvendes, omfatter bare den
opprinnelige forbindelsen.

Pymetrozin

(b)

(c)

(a)

Note (g)
Analyseres i 2012 på frivillig grunnlag (med vekt på eggfrukter og
grønnsakpaprika). I 2013 foretas analysen på hodekål, salat, jordbær
og tomater, og i 2014 på agurker. I andre næringsmidler analyseres
stoffet på frivillig grunnlag.

Pyraklostrobin

(b)

(c)

(a)

Pyretriner

(b)

(c)

(a)

Pyridaben

(b)

(c)

(a)

Note (h)
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2012

2013

2014

Merknader

Pyrimetanil

(b)

(c)

(a)

Pyriproksyfen

(b)

(c)

(a)

Kinoksyfen

(b)

(c)

(a)

Rotenon

(b)

(c)

(a)

Spinosad

(b)

(c)

(a)

Spirodiklofen

(b)

(c)

(a)

Note (g)

Spiromesifen

(b)

(c)

(a)

Note (g)

Spiroksamin

(b)

(c)

(a)

Tau-fluvalinat

(b)

(c)

(a)

Tebukonazol

(b)

(c)

(a)

Tebufenozid

(b)

(c)

(a)

Tebufenpyrad

(b)

(c)

(a)

Teflubenzuron

(b)

(c)

(a)

Teflutrin

(b)

(c)

(a)

Terbutylazin

(b)

(c)

(a)

Tetrakonazol

(b)

(c)

(a)

Tetradifon

(b)

(c)

(a)

Analysen foretas ikke på korn.

Tetrametrin

(b)

(c)

(a)

Note (g)

Note (g)

Analysen foretas ikke på korn.

Note (g)

Definisjonen av restmengde som anvendes, omfatter bare den
opprinnelige forbindelsen.
Tiabendazol

(b)

(c)

(a)

Tiakloprid

(b)

(c)

(a)

Tiametoksam

(b)

(c)

(a)

Definisjon av restmengde: summen av tiametoksam og klotianidin,
uttrykt som tiametoksam.
Tiametoksam og klotianidin skal rapporteres hver for seg, og summen
av dem rapporteres i samsvar med SSD.

Tiofanatmetyl

(b)

(c)

(a)

Tolklofosmetyl

(b)

(c)

(a)

Tolylfluanid

(b)

(c)

(a)

Analysen foretas ikke på korn.

Triadimefon og triadimenol (b)

(c)

(a)

Definisjon av restmengde: summen av triadimefon and triadimenol.
Begge stoffene skal rapporteres hver for seg, og summen av dem
rapporteres i samsvar med SSD.

Triazofos

(b)

(c)

(a)
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2012

2013

2014

Triklorfon

(b)

(c)

(a)

Trifloksystrobin

(b)

(c)

(a)

Triflumuron

(b)

(c)

(a)

Trifluralin

(b)

(c)

(a)

Tritikonazol

(b)

(c)

(a)

Vinklozolin

(b)

(c)

(a)

Merknader

Note (g)

Note (h)
Analysen foretas ikke på korn.
Definisjon av restmengde: summen av vinklozolin og alle metabolitter
som inneholder 3,5-dikloraninilin-enheten, uttrykt som vinklozolin.

Zoksamid

(b)

(c)

(a)

Del B: Kombinasjoner av pesticider og produkter som skal overvåkes i eller på næringsmidler av vegetabilsk opprinnelse
2012

2013

2014

Merknader

Aldrin og dieldrin

(d)

(e)

(f )

Definisjon av restmengde: aldrin og dieldrin sammen, uttrykt som
dieldrin.

Azinfos-etyl

(d)

(e)

(f )

Bifentrin

(d)

(e)

(f )

Biksafen

(d)

(e)

(f )

Note (g)
Analyseres på frivillig grunnlag i egg (2012), melk og svinekjøtt
(2013).

Boskalid

(d)

(e)

(f )

Note (g)
Definisjon av restmengde. summen av boskalid og M 510F01,
herunder dets konjugater, uttrykt som boskalid.
Boskalid som opprinnelig forbindelse analyseres på frivillig grunnlag
i smør (2012) og melk (2013).

Karbendazim og tiofanatmetyl,
uttrykt
som
karbendazim
Klordan

(e)

(f )

Definisjon av restmengde: karbendazim og tiofanat-metyl, uttrykt som
karbendazim.
Karbendazim analysers på frivillig grunnlag fra og med 2013.

(d)

Klormekvat

(e)

(f )

Definisjon av restmengde: summen av cis- og trans-isomerer og
oksyklordan, uttrykt som klordan.

(e)

(f )

Analyseres på frivillig grunnlag i kumelk fra og med 2013.

Klorbenzilat

(d)

(e)

(f )

Note (g)

Klorprofam

(d)

(e)

(f )

Note (g)
Definisjon av restmengde: klorprofam og 4’-hydroksyklorprofam-Osulfonsyre (4-HSA), uttrykt som klorprofam.
Analyseres på frivillig grunnlag i smør (2012) og melk (2013).

Klorpyrifos

(d)

(e)

(f )

Klorpyrifosmetyl

(d)

(e)

(f )
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2012

2013

Klopyralid

2014

Merknader

(f)

Ikke relevant for næringsmidler i 2012/2013.

Cyflutrin

(d)

(e)

(f)

Definisjon av restmengde: cyflutrin, herunder andre blandinger av
beslektede isomerer (summen av isomerer) (F).

Cypermetrin

(d)

(e)

(f)

Definisjon av restmengde: cypermetrin, herunder andre blandinger av
beslektede isomerer (summen av isomerer).

(f)

Ikke relevant for næringsmidler i 2012/2013.

Cyprokonazol

Analyseres på frivillig grunnlag i 2014.
DDT

(d)

(e)

(f)

Definisjon av restmengde: summen av p,p’-DDT, o,p’-DDT, p-p’DDE og p,p’-DDE (TDE), uttrykt som DDT (F).

Deltametrin

(d)

(e)

(f)

Definisjon av restmengde: cis-deltametrin.

Diazinon

(d)

(e)

(f)

Dikamba

(f)

Ikke relevant for næringsmidler i 2012/2013.
Analyseres på frivillig grunnlag i 2014.

Diklorprop
diklorprop-P)

(herunder

(f)

Ikke relevant for næringsmidler i 2012/2013.
Analyseres på frivillig grunnlag i 2014.

Endosulfan

(d)

(e)

(f)

Endrin

(d)

(e)

(f)

Epoksikonazol

(f)

Definisjon av restmengde: summen av alfa- og beta-isomerer og
endosulfansulfat, uttrykt som endosulfan.

Ikke relevant for næringsmidler i 2012/2013.
Analyseres på frivillig grunnlag i 2014.

Etofenprox

(d)

(e)

(f)

Note (g)
Analyseres på frivillig grunnlag i smør (2012) og melk (2013).

Famoksadon

(d)

(e)

(f)

Note (g)
Analyseres på frivillig grunnlag i smør (2012) og melk (2013).

Fenpropidin

(f)

Ikke relevant for næringsmidler i 2012/2013.
Definisjon av restmengde: summen av fenpropidin og CGA289267,
uttrykt som fenpropidin.
Analyseres på frivillig grunnlag i 2014.

Fenpropimorf

(e)

(f)

Definisjon av restmengde: fenpropimorfkarboksylsyre (BF 421-2),
uttrykt som fenpropimorf.
Analyseres på frivillig grunnlag i svinekjøtt i 2013.

Fention

(d)

(e)

(f)

Fenvalerat/Esfenvalerat

(d)

(e)

(f)

(e)

(f)

Fluazifop

Definisjon av restmengde: summen av fention og dets oksygenanalog,
deres sulfoksider og sulfoner, uttrykt som opprinnelig forbindelse (F).

Definisjon av restmengde: fluazifop-P-butyl (fluazifopsyre (fri og
konjugert)).
Analyseres på frivillig grunnlag i melk i 2013.
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Flukinkonazol

2012

2013

2014

(d)

(e)

(f)

Nr. 64/555

Merknader

Note (g)
Analyseres på frivillig grunnlag i smør i 2012.

Fluopyram

(e)

Fluroksypyr

(f)

Note (g)

(f)

Flusilazol

(e)

(f)

Ikke relevant for næringsmidler i 2012.
Definisjon av restmengde: summen av flusilazol og dets metabolitt
IN-F7321 ([bis-4-fluorfenyl)metyl]silanol), uttrykt som flusilazol (F).
Analyseres på frivillig grunnlag i svinekjøtt i 2013.

Glufosinat-ammonium

(f)

Ikke relevant for næringsmidler i 2012/2013.
Definisjon av restmengde: summen av glufosinat, dets salter, MPP og
NAG, uttrykt som glufosinat-ekvivalenter.
Analyseres på frivillig grunnlag i 2014.

Glyfosat

(f)

Ikke relevant for næringsmidler i 2012/2013.
Analyseres på frivillig grunnlag i 2014.

Haloksyfop

(d)

(e)

(f)

Note (g)
Definisjon av restmengde: haloksyfop-R
haloksyfop-R, uttrykt som haloksyfop-R (F).

og

konjugater

av

Analyseres på frivillig grunnlag i smør (2012) og melk (2013).
Heptaklor

(d)

(e)

(f)

Heksaklorbenzen

(d)

(e)

(f)

Heksaklorsykloheksan
(HCH), alfa-isomer

(d)

(e)

(f)

Heksaklorsykloheksan
(HCH), beta-isomer

(d)

(e)

(f)

Heksaklorsykloheksan
(HCH),
gamma-isomer
(lindan) (F)

(d)

(e)

(f)

Indoksakarb

(d)

(e)

(f)

Definisjon av restmengde: summen av heptaklor og heptaklorepoksid,
uttrykt som heptaklor.

Note (g)
Definisjon av restmengde: indoksakarb som summen av S- og
R-isomerer.
Analyseres på frivillig grunnlag i smør (2012) og melk (2013).

Ioksynil

(e)

(f)

Definisjon av restmengde: summen av ioksynil, dets salter og estere,
uttrykt som ioksynil (F).
Analyseres på frivillig grunnlag i svinekjøtt i 2013.

Maleinhydrasid

(d)

(e)

(f)

Note (g)
Definisjonen av restmengder for melk og melkeprodukter er:
maleinhydrasid og dets konjugater, uttrykt som malinhydrasid.
Analyseres på frivillig grunnlag i kumelk i 2013.
Analyseres på frivillig grunnlag i egg i 2012.
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2012

2013

Mepikvat

2014

(f)

17.11.2016

Merknader

Ikke relevant for næringsmidler i 2012/2013.
Analyseres på frivillig grunnlag i 2014.

Metaflumizon

(d)

(e)

(f)

Note (g)
Definisjon av restmengde: summen av E- og Z-isomerer.
Analyseres på frivillig grunnlag i egg i 2012.

Metazaklor

(f)

Ikke relevant for næringsmidler i 2012/2013.
Definisjon av restmengde: metazaklor, herunder nedbrytings- og
reaksjonsprodukter som kan bestemmes som 2,6-dimetylanilin,
beregnet samlet som metazaklor.

Metidation

(d)

(e)

(f)

Metoksyklor

(d)

(e)

(f)

Paration

(d)

(e)

(f)

Parationmetyl

(d)

(e)

(f)

Definisjon av restmengde: summen av
paraoksonmetyl, uttrykt som parationmetyl.

Permetrin

(d)

(e)

(f)

Definisjon av restmengde: summen av cis- og trans-permetrin.

Pirimifosmetyl

(d)

(e)

(f)

(e)

(f)

Prokloraz

parationmetyl

og

Definisjon av restmengde: summen av prokloraz og dets metabolitter
som inneholder en 2,4,6-triklorfenol-enhet, uttrykt som prokloraz.
Analyseres på frivillig grunnlag i svinekjøtt i 2013.

Profenofos

(d)

(e)

Protiokonazol

(f)
(f)

Ikke relevant for næringsmidler i 2012/2013.
Definisjon av restmengde: protiokonazol-destio.

Pyrazofos

(d)

(e)

Pyridat

(f)
(f)

Ikke relevant for næringsmidler i 2012/2013.
Definisjon av restmengde: summen av pyridat, dets hydrolyseprodukt
CL 9673 (6-klor-4-hydroksy-3-fenylpyridazin) og hydrolyserbare
konjugater av CL 9673, uttrykt som pyridat.

Resmetrin

(d)

(e)

Spinosad

(f)

Definisjon av restmengde: summen av isomerer (F).

(f)

Ikke relevant for næringsmidler i 2012/2013.
Definisjon av restmengde: summen av spinosyn A og spinosyn D,
uttrykt som spinosad (F).

Spiroksamin

(e)

(f)

Definisjon av restmengde: spiroksaminkarboksylsyre uttrykt som
spiroksamin.
Analyseres på frivillig grunnlag i melk i 2013.

Tau-fluvalinat
Tebukonazol

(d)

(e)

(f)

Analyseres på frivillig grunnlag i smør (2012) og melk (2013).

(f)

Ikke relevant for næringsmidler i 2012/2013.
Analyseres på frivillig grunnlag i 2014.
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Tetrakonazol

2012

2013

2014

()

()

()

Analyseres på frivillig grunnlag i smør (2012) og melk (2013).

()

Ikke relevant for næringsmidler i 2012/2013.

d

e

Tiakloprid

f
f

Merknader

Analyseres på frivillig grunnlag i 2014.
Topramezon

(f)

Note (g)
Ikke relevant for næringsmidler i 2012/2013.
Definisjon av restmengde: BAS 670H.

Triazofos
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)

(d)

(e)

(f)

Bønner med belg (friske eller fryste), gulrøtter, agurker, appelsiner eller mandariner, pærer, poteter, ris, spinat (fersk eller fryst) og
hvetemel.
Eggfrukter, bananer, blomkål, borddruer, appelsinjuice, erter uten belg (friske eller fryste), grønnsakpaprika, hvete og jomfruolje
av oliven (oljebearbeidingsfaktor = 5, idet det tas hensyn til en standardavkastning for produksjon av olivenolje på 20 % av
olivenhøsten).
Epler, hodekål, purre, salat, tomater, ferskener (herunder nektariner og andre hybrider), rug eller havre, jordbær og vindruer (røde
eller hvite).
Smør, hønseegg.
Kumelk, svinekjøtt.
Fjørfekjøtt, lever (av storfe og andre drøvtyggere, svin og fjørfe).
Analyseres på frivillig grunnlag i 2012.
Stoffer som det er vanskelig å definere restmengder i. De offentlige laboratoriene skal analysere stoffene med sikte på en fullstendig
definisjon av restmengder i samsvar med laboratorienes evner og kapasitet, og rapporterer resultatene som fastlagt i SSD.
Stoffer som det ikke er påvist høye nivåer av i samsvar med det offisielle kontrollprogrammet for 2009. Analysene skal foretas av
de offentlige laboratoriene som allerede rår over de validerte metoder som kreves. Det er ikke obligatorisk for laboratorier som ikke
rår over noen validert metode, å få validert en metode i 2012 og 2013.
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VEDLEGG II

Antall prøver nevnt i artikkel 1
1) Det antall prøver som skal tas og analyseres av hver medlemsstat, er angitt i tabellen i nr. 5.
2) I tillegg til prøvene som kreves i henhold til tabellen i nr. 5, skal hver medlemsstat i 2012 ta og analysere ti prøver
av bearbeidet kornbasert barnemat.
I tillegg til prøvene som kreves i henhold til nevnte tabell, skal hver medlemsstat i 2013 ta og analysere i alt ti prøver
av næringsmidler for spedbarn og småbarn.
I tillegg til prøvene som kreves i samsvar med nevnte tabell, skal hver medlemsstat i 2014 ta og analysere i alt ti
prøver av morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger.
3) Dersom det er mulig, skal én av prøvene som skal tas og analyseres i samsvar med tabellen i nr. 5, være av produkter
fra økologisk landbruk.
4) Medlemsstater som bruker metoder for påvisning av flere restmengder, kan bruke kvalitative påvisningsmetoder på
opptil 15 % av prøvene som skal tas og analyseres i samsvar med tabellen i nr. 5. Dersom en medlemsstat bruker
kvalitative påvisningsmetoder, skal den analysere det resterende antall prøver ved hjelp av metoder for påvisning
av flere restmengder.
Dersom den kvalitative påvisningen gir positive resultater, skal medlemsstatene bruke alminnelige metoder for å
mengdebestemme resultatene.
5) Antall prøver per medlemsstat
Medlemsstat

BE

Medlemsstat

Prøver

12(*)

LU

15(**)
BG

12(*)
15(**)

CZ

12(*)
15(**)

DK

12(*)
15(**)

DE

93

EE

12(*)

EL

66

IE

12(*)
15(**)

CY

65
12(*)
15(**)

LV

12(*)
15(**)

LT

MT

NL

17

AT

12(*)
15(**)
45
12(*)
15(**)

RO
SI

17
12(*)
15(**)

SK

12(*)
15(**)

FI

12(*)
15(**)

SE

12(*)
15(**)

12(*)
15(**)

12(*)
15(**)

PT

FR

12(*)
15(**)

12(*)
45

IT

HU

PL

ES

12(*)
15(**)

15(**)
15(**)

Prøver

UK

MINSTE ANTALL PRØVER I ALT: 642
(*) Minste antall prøver for hver metode for påvisning av én restmengde.
(**) Minste antall prøver for hver metode for påvisning av flere restmengder.
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VEDLEGG III

1) Den standardiserte beskrivelsen av prøver (SSD) for næringsmidler og fôr har det samme rapporteringsformatet
som resultatene av analyser av rester av pesticider.
2) SSD omfatter en liste over standardiserte dataelementer (data som beskriver prøvenes kjennetegn eller
analyseresultater, f.eks. opprinnelsesstat, produkt, analysemetode, påvisningsgrense, resultat osv.), standardisert
terminologi og valideringsregler med sikte på forbedring av dataenes kvalitet.

Tabell 1
Liste over dataelementer i den standardiserte beskrivelsen av prøver
Elementets
kode

Elementets navn

Elementets
betegnelse

Datatype(1)

S.01

labSampCode

Laboratoriets
prøvekode

xs:string (20)

S.03

lang

Språk

xs:string (2)

S.04

sampCountry

S.06

S.13

Standardisert
terminologi

Beskrivelse

Alfanumerisk kode for den
analyserte prøven.

LANG

Språk som brukes til utfylling
av fritekstfeltene (ISO-639-1).

Prøvetakingsstat xs:string (2)

COUNTRY

Staten der prøven tatt. (ISO
3166-1-alfa-2).

origCountry

Produktets
xs:string (2)
opprinnelsesstat

COUNTRY

Produktets
opprinnelsesstat
(ISO 3166-1-alfa-2 landkode).

prodCode

Produktkode

MATRIX

Beskrivelse av det analyserte
næringsmiddelet i samsvar
med MATRIX-katalogen.

prodText

Utførlig
beskrivelse av
produktet

S.15

S.17

S.14

S.21

xs:string (20)

xs:string (250)

Utførlig beskrivelse fritekst av
produktet som det tas prøve av.
Dette elementet er obligatorisk
dersom «produktkoden» er
«XXXXXXA» (ikke på listen).

prodProdMeth

Produksjonsmetode

xs:string (5)

PRODMD

Kode som gir tilleggsopplysninger om produksjonstypen for næringsmiddelet som
analyseres.

prodTreat

Produktbehandling

xs:string(5)

PRODTR

Brukes til å beskrive de
behandlinger eller prosesser
som næringsmiddelet har
gjennomgått.

prodCom

Produktkommentar

xs:string (250)

Tilleggsopplysninger
om
produktet, særlig eventuelle
opplysninger om tilberedning
i hjemmet.
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Elementets
kode

S.28

Elementets navn

Elementets
betegnelse

sampM

Prøvetakings-måned

Beskrivelse

Prøvetakingsåret.

xs:decimal (2,0)

Prøvetakingsmåned. Dersom
målingen er et resultat av
prøvinger over et visst tidsrom,
bør måneden for første
prøvetaking angis i dette feltet.

sampD

Prøvetakingsdag xs:decimal (2,0)

Prøvetakingsdagen. Dersom
målingen er et resultat av
prøvinger over et visst
tidsrom, bør dagen for første
prøvetaking angis i dette feltet.

S.31

progCode

Programnummer

xs:string (20)

Avsenders
entydige
identifiseringskode for det
program eller prosjekt som den
analyserte prøven ble tatt fra.

S.32

progLegalRef

Henvisning til
programmets
rettsgrunnlag

xs:string (100)

Henvisning til den rettsakt
som programmet er omfattet
av, og som angis ved
programnummeret.

S.30

Prøvetakingsår

Standardisert
terminologi

xs:decimal (4,0)

S.29

sampY

Datatype(1)
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S.33

progSampStrategy

Prøvetakingsstrategi

xs:string (5)

SAMPSTR

Prøvetakingsstrategi
(ref.
EUROSTAT - Typology of
sampling strategy, utgaven
fra juli 2009) for det program
eller prosjekt som angis ved
programkoden.

S.34

progType

Type
prøvetakingsprogram

xs:string (5)

SRCTYP

Angi hvilken type program
som utgjør rammen for de
prøver som er tatt.

S.35

sampMethod

Prøvetakingsmetode

xs:string (5)

SAMPMD

Kode som beskriver prøvetakingsmetoden.

sampPoint

Prøvetakingspunkt

SAMPNT

Det punkt i næringsmiddelkjeden der prøven ble tatt.
(Dok. ESTAT/F5/ES/155 Data
dictionary of activities of the
establishments).

S.39

L.01

labCode

Laboratorium

xs:string (10)

xs:string (100)

Laboratoriekode
(nasjonal
laboratoriekode
dersom
den
foreligger).
Denne
koden bør være entydig og
brukes konsekvent ved alle
overføringer.
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Elementets
kode

L.02

Elementets navn

labAccred

Elementets
betegnelse

Laboratorieakkreditering

Datatype(1)

xs:string (5)

Standardisert
terminologi

LABACC

Nr. 64/561

Beskrivelse

Laboratorieakkreditering etter
ISO/IEC 17025.

R.01

resultCode

Resultatkode

xs:string (40)

Et entydig identifikasjonsnummer for et analyseresultat
(en rad i datatabellen) i den
overførte filen. Resultatkoden
må
vedlikeholdes
på
organisasjonsnivå, og skal
benyttes ved avsendernes
etterfølgende oppdateringer/
slettinger.

R.02

analysisY

Analyseår

xs:decimal (4,0)

Året da analysen ble fullført.

xs:string (20)

Parameter/analytt for analysen
som beskrives i samsvar
med stoffets kode i PARAMkatalogen.

R.06

R.07

paramCode

paramText

Parameterkode

Parametertekst

PARAM

xs:string (250)

Beskrivelse av parameteren
i fritekst. Dette elementet
er
obligatorisk
dersom
«parameterkoden» er «RFXXXX-XXX-XXX» (ikke på
listen).

paramType

Parametertype

xs:string (5)

PARTYP

Angi om den rapporterte
parameteren er en enkeltstående restmengde/analytt, en
summert restmengdedefinisjon
eller en del av en sum.

R.12

accredProc

Akkrediteringsframgangsmåte
for analysemetoden

xs:string (5)

MDSTAT

Framgangsmåte
for
akkreditering av analysemetoden som er benyttet.

R.13

resUnit

Resultatenhet

xs:string (5)

UNIT

Alle resultater bør rapporteres
som mg/kg.

R.08

R.14

resLOD

LOD-resultat

xs:double

Påvisningsgrensen
som
rapporteres i den enhet
som angis ved variabelen
«Resultatenhet».

R.15

resLOQ

LOQ-resultat

xs:double

Bestemmelsesgrensen
som
rapporteres i den enhet
som angis ved variabelen
«Resultatenhet».

R.18

resVal

Resultatverdi

xs:double

Resultatet av analysen angitt
i mg/kg dersom resType =
«VAL».

resValRec

Gjenfinning av
resultatverdi

xs:double

Gjenfinningsverdi
knyttet
til måling av konsentrasjon,
uttrykt i prosent (%),. dvs. 100
angis som 100 %.

R.19
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Elementets
kode

Elementets navn

Elementets
betegnelse

Datatype(1)

Standardisert
terminologi
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Beskrivelse

R.20

resValRecCorr

Resultatverdi
korrigert for
gjenfinning

xs:string (1)

R.21

resValUncertSD

Usikkerhet i
resultatverdi –
standardavvik

xs:double

Standardavvik for målingen av
usikkerhet.

YESNO

Angi om resultatverdien er
blitt korrigert ved beregning av
gjenfinning.

resValUncert

Usikkerhet i
resultatverdi

xs:double

Angi verdien for utvidet
måleusikkerhet
(vanligvis
et
konfidensintervall
på
95 %), uttrykt i den enhet
som rapporteres i feltet
«Resultatenhet».

R.23

moistPerc

Fuktighetsprosent i
opprinnelig
prøve

xs:double

Fuktighetsprosenten
opprinnelige prøven.

R.24

fatPerc

Fettprosent i
opprinnelig
prøve

xs:double

Fettprosenten
i
opprinnelige prøven.

R.25

exprRes

Angivelse av
resultat

xs:string (5)

EXRES

Kode for å beskrive hvordan
resultatet utrykkes: samlet
vekt, fettvekt, tørrvekt osv.

R.27

resType

Type resultat

xs:string (3)

VALTYP

Angi
typen
resultat,
hvorvidt det som måles, kan
kvantifiseres eller bestemmes.

R.28

resLegalLimit

Lovfestet
grenseverdi for
resultatet

xs:double

R.29

resLegalLimitType

Type lovfestet
grenseverdi

xs:string(5)

LMTTYP

Type lovfestet grenseverdi
som er benyttet for å vurdere
resultatet. ML, MRPL, MRL,
tiltaksgrense osv.

R.30

resEvaluation

Vurdering av
resultatet

xs:string (5)

RESEVAL

Angi om resultatet overstiger
en lovfestet grenseverdi.

R.31

actTakenCode

Tiltak truffet

xs:string (5)

ACTION

Beskriv
eventuelle
oppfølgingstiltak som er truffet
i tilfeller der en lovfestet
grenseverdi er overskredet.

R.32

resComm

Kommentarer til
xs:string (250)
resultatet

R.22

(1)

i

den

den

Angi
den
lovfestede
grenseverdien for analytten i
produktet som det tas prøve av.

Utfyllende kommentarer til
dette analyseresultatet.

Den doble datatypen tilsvarer et 64-biters dobbelpresisjonsformat som angitt av IEEE for flyttall, der desimalen representerer
desimaltall med vilkårlig presisjon, og strengdatatypen representerer tegnstrenger i XML. For datatypen xs: for doble datatyper
og andre numeriske datatyper som tillater bruk av desimalskilletegn, bør desimalskilletegnet være et punktum, mens et komma
som desimalskilletegn er ikke tillatt.

17.11.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1031/2010

Nr. 64/563

2016/EØS/64/41

av 12. november 2010
om tidsskjema, administrasjon og andre sider ved auksjonering av utslippskvoter for klimagasser
i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF om opprettelse av en ordning for
handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

effektiv, må det gis et tydelig prissignal for karbonutslipp
slik at utslippene av klimagasser kan reduseres til lavest
mulig kostnad. Auksjonering bør støtte opp om og
forsterke et slikt prissignal for karbonutslipp.

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 3d nr. 3
og artikkel 10 nr. 4, og

2)

Ved artikkel 10 nr. 1 i direktiv 2003/87/EF kreves det
at medlemsstatene skal auksjonere bort kvoter som
omfattes av kapittel III i nevnte direktiv, som ikke tildeles
vederlagsfritt. Medlemsstatene skal dermed auksjonere
bort kvoter som ikke tildeles vederlagsfritt. De kan ikke
bruke noen annen tildelingsmetode, og de kan heller ikke
holde tilbake eller annullere kvoter som ikke tildeles
vederlagsfritt, i stedet for å auksjonere dem bort.

3)

I artikkel 10 nr. 4 i direktiv 2003/87/EF er det fastsatt
en rekke mål for auksjonsprosessen. Prosessen bør
være forutsigbar, særlig når det gjelder tidsplanen for
og rekkefølgen av auksjoner og de anslåtte mengdene
utslippskvoter som blir gjort tilgjengelige. Auksjonene
bør utformes slik at de sikrer at små og mellomstore
bedrifter som omfattes av ordningen for handel med
utslippskvoter, har full, rimelig og rettferdig tilgang,
at foretak med lave utslipp får tilgang, at deltakerne
har tilgang til de samme opplysningene på samme tid,
at deltakerne ikke undergraver driften av auksjonene
samt at organiseringen av og deltakingen i auksjonene
er kostnadseffektiv og at det unngås uforholdsmessige
administrative kostnader.

ut fra følgende betraktninger:

1)

Direktiv 2003/87/EF ble revidert og endret 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(2) og
europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/29/EF av 23. april
2009 om endring av direktiv 2003/87/EF for å forbedre
og utvide ordningen for handel med utslippskvoter for
klimagasser i Fellesskapet(3). En av forbedringene som
ble innført ved revisjonen av direktiv 2003/87/EF, var at
auksjonering skulle være grunnprinsippet for tildeling av
kvoter, ettersom det er den enkleste og det som generelt
anses å være den mest økonomiske måten å gjøre dette på.
For at ordningen for handel med utslippskvoter skal være

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 302 av 18.11.2010, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 152/2012 av 26. juli 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 63 av 8.11.2012, s. 43.
(1) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32.
(2) EUT L 8 av 13.1.2009, s. 3.
(3) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 63.
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4)

Disse målene bør ses på bakgrunn av de overordnede
målene med revisjonen av direktiv 2003/87/EF, som
blant annet omfatter det å øke harmoniseringen, unngå
konkurransevridninger og skape større forutsigbarhet,
som sett under ett bør styrke prissignalet for karbonutslipp
og oppnå utslippsreduksjon til lavere kostnader. Den økte
innsatsen for å redusere utslippene krever faktisk størst
mulig grad av økonomisk effektivitet på grunnlag av fullt
ut harmoniserte vilkår for tildeling innenfor Unionen.

5)

Ifølge artikkel 3d nr. 1 i direktiv 2003/87/EF skal 15 % av
de kvotene som omfattes av kapittel II i nevnte direktiv,
auksjoneres bort i tidsrommet fra 1. januar 2012 til 31.
desember 2012, og ifølge artikkel 3d nr. 2 skal samme
prosentdel av kvoter som omfattes av kapittel II i direktiv
2003/87/EF, auksjoneres bort i tidsrommet fra 1. januar
2013 og utover. Ifølge artikkel 3d nr. 3 skal det vedtas
en forordning som inneholder detaljerte bestemmelser om
medlemsstatenes auksjonering av kvoter som omfattes av
kapittel II, som ikke skal utstedes vederlagsfritt i samsvar
med artikkel 3d nr. 1 og 2 eller artikkel 3f nr. 8 i direktiv
2003/87/EF.

6)

7)

Ifølge de fleste berørte partene som har deltatt i samrådet
før denne forordning ble vedtatt, samt det overveiende
flertallet av medlemsstater og ifølge konsekvensanalysen
utført av Kommisjonen, oppnås de overordnede målene
med revisjonen av direktiv 2003/87/EF best gjennom
en felles auksjoneringsinfrastruktur der auksjonene
gjennomføres ved en felles auksjonsplattform. Med en
slik framgangsmåte kan det unngås konkurransevridning
i det indre marked. Den gir størst mulig grad av
økonomisk effektivitet, og kvotene kan tildeles gjennom
auksjonering på grunnlag av fullt ut harmoniserte vilkår
i Unionen. Å gjennomføre auksjonene gjennom en felles
auksjonsplattform er dessuten den beste måten å styrke
prissignalet for karbonutslipp på, som kreves for å få
markedsdeltakerne til å treffe de investeringsbeslutningene
som er nødvendige for å redusere utslippene av
klimagasser til lavest mulig kostnad.

Ifølge de fleste berørte partene som har deltatt i samrådet
før denne forordning ble vedtatt, samt det overveiende
flertallet av medlemsstater og ifølge konsekvensanalysen
utført av Kommisjonen, oppnås målene i artikkel
10 nr. 4 i direktiv 2003/87/EF best gjennom en
felles auksjoneringsinfrastruktur der auksjonene
gjennomføres ved en felles auksjonsplattform. Dette
er den mest kostnadseffektive måten å auksjonere bort
kvoter på, ved at det unngås unødige administrative
byrder som nødvendigvis vil oppstå ved bruk av
flere auksjonsinfrastrukturer. Dette sikrer en åpen og
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oversiktlig ikke-diskriminerende tilgang til auksjonene,
både rettslig og faktisk. En slik felles framgangsmåte
vil sikre en forutsigbar auksjonskalender og er den beste
måten å styrke et tydelig prissignal for karbonutslipp på.
En felles auksjoneringsinfrastruktur er særlig viktig for
å gi lik adgang for små og mellomstore bedrifter som
omfattes av ordningen for handel med utslippskvoter,
samt adgang for foretak med lave utslipp. Kostnadene for
å gjøre seg kjent med, registrere seg hos og delta i mer
enn én auksjonsplattform vil være svært belastende for
slike foretak. En felles auksjonsplattform fremmer en så
bred deltaking som mulig i Unionen og minsker dermed
risikoen for at deltakerne undergraver auksjonene ved
å bruke dem til hvitvasking av penger, finansiering av
terrorisme, kriminell virksomhet eller markedsmisbruk.
8)

For å motvirke risikoen for mindre konkurranse på
karbonmarkedet, gir denne forordning imidlertid
medlemsstatene mulighet til å avstå fra å delta på den
felles auksjonsplattformen ved å utpeke sine egne
frittstående auksjonsplattformer, forutsatt at disse
plattformene oppføres i et vedlegg til denne forordning.
Disse oppføringene bør bygge på at den utpekende
medlemsstaten gir Kommisjonen underretning om den
frittstående plattformen. Imidlertid innebærer denne
muligheten uunngåelig at auksjonsprosessen ikke vil bli
fullstendig harmonisert, og derfor bør de ordningene som
er innført gjennom denne forordning, gjennomgås på
nytt innen en innledende femårsperiode og i samråd med
berørte parter, med sikte på å gjøre de endringene som
anses å være nødvendige på bakgrunn av de erfaringene
som er gjort. Når Kommisjonen mottar underretning
fra en medlemsstat om en frittstående plattform, skal
Kommisjonen uten unødig opphold treffe tiltak for å få
oppført denne frittstående plattformen på listen.

9)

I tillegg bør det være mulig for en medlemsstat å anmode
auksjonsovervåkeren om å utarbeide en rapport om hvordan den auksjonsplattformen den har til hensikt å utpeke,
fungerer, for eksempel ved utarbeiding av eventuelle
endringer i denne forordning for å føre opp frittstående
auksjonsplattformer på listen. Auksjonsovervåkeren bør
dessuten overvåke om auksjonsplattformene overholder
bestemmelsene i denne forordning og målene i artikkel
10 nr. 4 i direktiv 2003/87/EF, og rapportere om dette
til medlemsstatene, Kommisjonen og den aktuelle
auksjonsplattformen. Slik overvåking bør omfatte
virkningen av auksjonene på auksjonsplattformenes
markedsposisjon på annenhåndsmarkedet. For å unngå
at medlemsstater som skal selge kvoter på auksjon,
uforvarende blir låst fast til en auksjonsplattform ut over
det tidsrommet den er utpekt for, bør alle kontrakter
som utpeker en auksjonsplattform, inneholde egnede
bestemmelser som krever at en auksjonsplattform
overleverer alle materielle og immaterielle eiendeler
som er nødvendige for å gjennomføre auksjonene, til
auksjonsplattformens etterfølger.
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10) Bestemmelsene vedtatt i denne forordning om en
forutsigbar auksjonskalender, adgang til auksjonene og
deres utforming samt bestemmelsene om håndtering
av sikkerhet, betaling og levering og om overvåking av
auksjonene, er avhengig av de valgene som skal gjøres
med hensyn til antall auksjonsplattformer og type
foretak som kan bli auksjonsplattform. Kommisjonen
kan ikke vedta slike bestemmelser i en fullt harmonisert
forordning uten å kjenne til antallet auksjonsplattformer
og den særlige kapasiteten til foretaket som er valgt for
å gjennomføre auksjonene. De tiltakene som er fastsatt
i denne forordning, bygger derfor på at auksjonene
gjennomføres gjennom en felles auksjonsplattform,
samtidig som det fastsettes en framgangsmåte for å fastslå
antall og kvalitet på eventuelle andre auksjonsplattformer
som en medlemsstat kan beslutte å bruke.
11) På bakgrunn av begrensningene i betraktning 10 er
det hensiktsmessig at oppføringen av en frittstående
auksjonsplattform i et vedlegg til denne forordning,
forutsetter at vilkår og forpliktelser er oppfylt.
Oppføringen av en frittstående plattform i et vedlegg
til denne forordning, skal ikke berøre Kommisjonens
myndighet til å foreslå at en auksjonsplattform strykes fra
listen, særlig ved et eventuelt brudd på bestemmelsene
i denne forordning eller målene i artikkel 10 nr. 4 i
direktiv 2003/87/EF. Dersom en plattform ikke er
oppført på listen, bør den medlemsstaten som skal
selge kvoter på auksjon, auksjonere bort sine kvoter
gjennom den felles auksjonsplattformen. Kommisjonen
bør i kommisjonsforordningen vedtatt i samsvar med
artikkel 19 nr. 3 i direktiv 2003/87/EF, fastsette tiltak
som opphever midlertidig gjennomføringen av prosesser
som gjelder auksjonering av kvoter under omstendigheter
der den frittstående plattformen bryter bestemmelsene i
denne forordning eller målene i artikkel 10 nr. 4 i direktiv
2003/87/EF.
12) De nærmere bestemmelsene om auksjonsprosessene som
skal gjennomføres av den frittstående auksjonsplattformen,
bør vurderes av Kommisjonen og bør omfattes av samråd
med komiteen nevnt i artikkel 23 nr. 3 i direktiv 2003/87/
EF, etter framgangsmåten med forskriftskomité med
kontroll fastsatt i artikkel 10 nr. 4 i direktiv 2003/87/EF.
En slik vurdering er nødvendig for å sikre at utpekingen av
den frittstående auksjonsplattformen, som gjennomføres
på nasjonalt plan av hver medlemsstat som avstår fra
å delta i den felles auksjonsplattformen, er underlagt
kontroll på samme nivå som utpekingen av den felles
auksjonsplattformen i samsvar med felles tiltak fastsatt i
denne forordning. Medlemsstater som deltar i den felles
framgangsmåten med tildeling av kontrakter for å utpeke
den felles auksjonsplattformen, gjør dette i samarbeid
med Kommisjonen, som deltar i hele prosessen.
Medlemsstater som avstår fra å delta i den felles
auksjonsplattformen, vil dessuten bli gitt observatørstatus
i den felles framgangsmåten ved tildeling av kontrakter,
forutsatt at de oppfyller de egnede vilkårene som er avtalt
av Kommisjonen og de deltakende medlemsstatene i
avtalen om felles tildeling av kontrakter.
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13) Denne forordning bør få anvendelse på auksjonering
av kvoter som omfattes av henholdsvis kapittel II og
kapittel III i direktiv 2003/87/EF fra henholdsvis 1. januar
2012 og 1. januar 2013. Den bør også få anvendelse på
auksjonering av kvoter som omfattes av kapittel III i
direktiv 2003/87/EF før starten av tidsrommet fra 2013,
dersom det er nødvendig for å sikre velfungerende
markeder for karbon og elektrisk kraft.
14) For å oppnå enkelhet og tilgjengelighet bør de kvotene
som er auksjonert bort, være klar til levering innen
fem handelsdager. En så kort leveringstid vil begrense
eventuelle negative virkninger av konkurransen mellom
auksjonsplattformene og handelsplattformene på
annenhåndsmarkedet for kvoter. Korte leveringstider
er dessuten enklere, de oppmuntrer til bred deltaking,
noe som minsker risikoen for markedsmisbruk, og øker
tilgjengeligheten for små og mellomstore bedrifter som
omfattes av ordningen, og foretak med lave utslipp. I
stedet for å tilby forwardskontrakter (terminkontrakter
uten løpende avregning) og futureskontrakter (terminkontrakter med løpende avregning) på auksjonene, er det
opp til markedet å tilby optimale løsninger som svar på
etterspørselen etter kvotederivater. Det bør gis mulighet
til å velge mellom todagers spotkontrakter og femdagers
futureskontrakter i forbindelse med utpekingen av
auksjonsplattformen, slik at det kan vurderes hvilket
auksjonsprodukt som er det optimale. Mens todagers
spotkontrakter ikke er et finansielt instrument i henhold
til Unionens finansmarkedsregler, er femdagers
futureskontrakter finansielle instrumenter som definert i
Unionens finansmarkedsregler.
15) Valget av om auksjonsproduktet skal være et finansielt
instrument eller ikke, bør være en del av framgangsmåten
for å velge auksjonsplattform, og bør gjøres på grunnlag
av en samlet vurdering av kostnadene og fordelene
ved løsningene som tilbys av kandidatene som deltar i
den konkurransebaserte framgangsmåten ved tildeling
av kontrakter. Denne vurderingen bør særlig omfatte
kostnadseffektivitet, lik tilgang for små og mellomstore
bedrifter som omfattes av ordningen, foretak med lave
utslipp, tilstrekkelig vern og markedstilsyn.
16) Så lenge de juridiske tiltakene og de tekniske mulighetene
som kreves for å levere kvotene, ikke finnes, bør
det fastsettes en alternativ metode for å auksjonere
bort kvoter. For dette formål fastsettes det ved denne
forordning en mulighet til å auksjonere bort futures- og
forwardskontrakter med levering senest 31. desember
2013. Disse futures- og forwardskontraktene er finansielle
instrumenter som gir både auksjonariene og budgiverne
samme vern som det de har i henhold til rammereglene
for finansmarkedet. I denne forordning skjelnes det
mellom futures- og forwardskontrakt ved at det for
førstnevnte beregnes en kontantvariasjonsmargin, mens
det for sistnevnte beregnes en variasjonsmargin som
dekkes gjennom annen sikkerhet enn kontanter. Det er
hensiktsmessig å gi medlemsstatene mulighet til å velge
hvilken type produkt de ønsker å bruke ved auksjonering
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av kvoter, avhengig av hvilken form for marginberegning
som passer best til deres budsjettsituasjon. Dersom
det skulle bli nødvendig å ty til slike alternative
metoder for auksjonering av kvoter, ville futures- og
forwardskontrakter som en midlertidig løsning bli
auksjonert bort gjennom en eller to auksjonsplattformer.

17) Ettersom målet er å oppnå enkelhet, rettferdighet og
kostnadseffektivitet, og behovet for å minske risikoen
for markedsmisbruk, bør auksjonene gjennomføres i
én omgang, med forseglede bud og enhetlige priser.
Dersom flere bud er like, bør dette løses gjennom en
tilfeldig utvelging, ettersom dette skaper usikkerhet
for budgivere og gjør det uholdbart for dem å avtale en
budpris. Auksjonsprisen kan forventes å ligge på linje
med den rådende prisen på annenhåndsmarkedet, mens
en auksjonspris som ligger betydelig under den rådende
prisen på annenhåndsmarkedet, sannsynligvis tyder på
en feil under auksjonen. Å la en slik auksjonspris bli
rådende, kan forstyrre prissignalet for karbonutslipp,
forstyrre karbonmarkedet og vil ikke sikre at budgiverne
betaler en rimelig pris for kvotene. Derfor bør auksjonen
innstilles i en slik situasjon.

18) For å begrense auksjonenes innvirkning på
annenhåndsmarkedets funksjon er det ønskelig å holde
dem forholdsvis hyppig, samtidig som det sikres at
auksjonene er store nok til å få tilstrekkelig deltaking.
Forholdsvis hyppige auksjoner minsker risikoen
for markedsmisbruk, fordi det reduserer verdien av
budgivernes innsats på enkeltstående auksjoner, og
gir budgiverne større fleksibilitet til å benytte senere
auksjoner til å justere deres handelsposisjoner. På grunn
av dette bør det i forordningen fastsettes en hyppighet
på minst én ukentlig auksjon for kvoter som omfattes av
kapittel III i direktiv 2003/87/EF. Ettersom de kvotene
som omfattes av kapittel II i nevnte direktiv, er mye
mindre, vil en hensiktsmessig hyppighet for auksjoner av
disse kvotene være minst én gang annenhver måned.

19) For å gjøre annenhåndsmarkedet mer forutsigbart, bør
følgende regler og framgangsmåter fastsettes i denne
forordning. For det første bør mengden av kvoter som
skal auksjoneres bort i 2011 og 2012, fastsettes så snart
det er praktisk mulig etter at denne forordning er vedtatt.
Mengdene som blir fastsatt på denne måten, samt de
auksjonsproduktene de vil bli auksjonert i form av, vil bli
oppført i et vedlegg til denne forordning. For det andre
bør det fastsettes klare og tydelige regler for mengden av
kvoter som skal auksjoneres bort i hvert etterfølgende år.
For det tredje bør den inneholde regler og framgangsmåter
for opprettelse av en detaljert auksjonskalender for hvert
kalenderår, med alle relevante opplysninger om hver
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enkelt auksjon i god tid før starten på hvert kalenderår.
Senere endringer i auksjonskalenderen bør bare være
mulig i et begrenset antall nærmere angitte situasjoner.
Eventuelle justeringer bør gjøres på en måte som påvirker
forutsigbarheten av auksjonskalenderen så lite som mulig.

20) Som regel bør den mengden som skal auksjoneres bort
hvert år, være lik den mengden av kvoter som er tildelt i
dette året. Kvoter som omfattes av kapittel III i direktiv
2003/87/EF, og som auksjoneres bort i 2011 og 2012,
vil utgjøre et unntak. Ut fra den forventede tilgangen
på kvoter som er spart fra den andre til den tredje
handelsperioden, den forventede tilgangen på godkjente
utslippsreduksjoner (CER) og den forventede mengden
av kvoter som skal selges i samsvar med artikkel 10a nr.
8 i direktiv 2003/87/EF, er det hensiktsmessig å ta hensyn
til effektene av eventuelle «tidlige auksjoner» i 2011
og 2012 ved å tilpasse den mengden av kvoter som skal
auksjoneres bort i 2013 og 2014.

21) Mengden av kvoter som skal auksjoneres bort hvert år,
bør fordeles jevnt over hele året, i tråd med etterspørselen
på annenhåndsmarkedet.

22) Det er nødvendig med åpen adgang for å oppmuntre til
deltaking og dermed sikre konkurranse i auksjonene. Det
er også en forutsetning for å sikre deltaking og konkurranse
i auksjonene at det er tillit til auksjonsprosessens
integritet, særlig når det gjelder deltakere som forsøker
å forstyrre auksjonene ved å bruke dem som redskap
til hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme,
kriminell virksomhet og markedsmisbruk. For å sikre
auksjonenes integritet bør det stilles minstekrav til
tilstrekkelig kundekontroll for adgang til auksjonene.
For at slike kontroller skal være kostnadseffektive, bør
retten til å søke om adgang til auksjonene gis til lett
identifiserbare, veldefinerte kategorier av deltakere, særlig
driftsansvarlige for faste anlegg og luftfartøyoperatører
som omfattes av ordningen for handel med utslippskvoter,
samt regulerte finansforetak som verdipapirforetak
og kredittinstitusjoner. Også virksomhetsgrupper
av driftsansvarlige eller luftfartøyoperatører, som
partnerskap, fellesforetak og konsortier som fungerer
som agent på vegne av sine medlemmer, bør ha rett til
å søke om tillatelse til å legge inn bud på auksjonene.
Det vil derfor være fornuftig å begrense retten til å søke
om adgang til auksjonene i starten, men uten å utelukke
muligheten for å utvide adgangen til auksjonene til flere
kategorier av deltakere på bakgrunn av erfaringene
fra auksjonene eller som følge av Kommisjonens
undersøkelse i henhold til artikkel 12 nr. 1a i direktiv
2003/87/EF, om hvorvidt markedet for utslippskvoter har
tilstrekkelig vern mot markedsmisbruk.
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23) Av hensyn til rettssikkerheten bør dessuten denne
forordning fastsette at de relevante bestemmelsene i
europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF av 26.
oktober 2005 om tiltak for å hindre at det finansielle
system brukes til hvitvasking av penger og finansiering
av terrorisme(4), får anvendelse på auksjonsplattformen.
Dette er særlig viktig med hensyn til det faktum
at auksjonsplattformen må gi adgang ikke bare til
verdipapirforetak og kredittinstitusjoner, men også til
driftsansvarlige og luftfartøyoperatører samt andre
personer som har tillatelse til å legge inn bud på vegne
av dem og på vegne av andre som ikke selv omfattes av
direktiv 2005/60/EF.

24) Denne forordning bør gi deltakerne mulighet til å
velge mellom direkte adgang til auksjonene enten
gjennom internett eller egne tilkoplinger, gjennom
finansformidlere som har tillatelse og står under tilsyn,
eller andre personer som er godkjent av medlemsstatene
til å legge inn bud på egne vegne eller på vegne av kunder
i hovedvirksomheten, når hovedvirksomheten ikke går
ut på å yte investerings- eller banktjenester, forutsatt at
slike andre personer oppfyller tilsvarende krav til vern
av investorer og kundekontroll som de som stilles til
verdipapirforetak.

25) Hensikten med å legge til andre personer som er godkjent
av medlemsstatene, til listen over personer som har rett til
å søke om tillatelse til å legge inn bud, er å gi indirekte
adgang til driftsansvarlige og luftfartøyoperatører ikke
bare gjennom finansformidlere, men også gjennom
mellommenn som de har et eksisterende kundeforhold
til, for eksempel deres strøm- eller drivstoffleverandør,
som er unntatt fra europaparlaments- og rådsdirektiv
2004/39/EF av 21. april 2004 om markeder for finansielle
instrumenter, om endring av rådsdirektiv 85/611/EØF og
93/6/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/
EF og om oppheving av rådsdirektiv 93/22/EØF(5) i
samsvar med artikkel 2 nr. 1 bokstav i) i nevnte direktiv.

26) Av hensyn til rettssikkerheten og klarheten bør denne
forordning inneholde nærmere bestemmelser om andre
aspekter ved auksjoneringen, som størrelsen på partiene,
muligheten til å trekke tilbake eller endre innlagte bud,
hvilken valuta som skal brukes ved budgivning og
betaling, innlevering og behandling av søknader om
tillatelse til å legge inn bud, samt avslag, tilbakekalling
eller midlertidig oppheving av tillatelsen.

27) Hver medlemsstat bør utpeke en auksjonarius som skal ha
ansvaret for auksjoneringen av kvotene på vegne av den
( 4)
( 5)

EUT L 309 av 25.11.2005, s. 15.
EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1.
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utpekende medlemsstaten. Auksjonsplattformen bør ha
ansvaret alene for å gjennomføre auksjonene. Mer enn én
medlemsstat bør kunne utpeke én og samme auksjonarius.
Auksjonariusen bør handle uavhengig på vegne av hver
utpekende medlemsstat. Auksjonariusen bør ha ansvaret
for å auksjonere bort kvotene på auksjonsplattformen og
for å motta og utbetale auksjonsinntektene som tilfaller
hver utpekende medlemsstat, til denne medlemsstaten.
Det er viktig at avtalen(e) mellom medlemsstatene og
deres auksjonarius er forenlig med avtalen(e) mellom
auksjonariusen og auksjonsplattformen, idet sistnevnte
har forrang i konflikttilfeller.

28) Det er dessuten nødvendig at den auksjonariusen
som er utpekt av en medlemsstat som ikke deltar i
den felles auksjonsplattformen, men som utpeker sin
egen auksjonsplattform, har adgang ikke bare til den
auksjonsplattformen som den berørte medlemsstaten
har utpekt, men også til den felles auksjonsplattformen.
Dette er ønskelig for å sikre en smidig overgang fra
den frittstående auksjonsplattformen til den felles
auksjonsplattformen, dersom dette er nødvendig, særlig
dersom auksjonsplattformen ikke er oppført på listen i
vedlegget til denne forordning.

29) Kravet om at auksjonsplattformen skal være et
regulert marked, bygger på ønsket om å bruke den
organisasjonsmessige infrastrukturen som er tilgjengelig
på annenhåndsmarkedet for å administrere auksjonene.
Regulerte markeder skal særlig ha en viss grad av vern når
de utøver sin virksomhet i henhold til direktiv 2004/39/EF
og europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF av 28.
januar 2003 om innsidehandel og markedsmanipulering
(markedsmisbruk)(6). Dette vernet handler blant annet
om tiltak for å identifisere og håndtere mulige negative
konsekvenser av eventuelle interessekonflikter for
driften av det regulerte markedet eller dets deltakere, å
identifisere og håndtere risikoene som de er utsatt for, og
å innføre effektive tiltak for å redusere slike risikoer, å
sørge for en sikker håndtering av systemenes tekniske
drift og ha effektive beredskapsplaner for å håndtere
systemavbrudd, å ha åpne og ikke-skjønnsmessige regler
og framgangsmåter for rettferdig og korrekt handel og
fastsettelse av objektive kriterier for effektiv utførelse
av ordrer, å tilrettelegge for effektiv sluttføring i rett tid
av de transaksjonene som utføres innenfor rammen av
deres systemer, å ha tilgang til tilstrekkelige finansielle
ressurser til å fremme et velfungerende marked, idet det
tas hensyn til arten og omfanget av de transaksjonene
som er inngått på markedet, og omfanget og graden av
risikoene som de er utsatt for.
(6)

EUT L 96 av 12.4.2003, s. 16.
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30) Kravet om at auksjonsplattformen skal være et regulert
marked, har flere andre fordeler. Det gjør det mulig å
utnytte markedets organisasjonsmessige infrastruktur,
erfaring, kompetanse og klare, bindende driftsregler.
Dette er blant annet relevant i forbindelse med clearing
eller oppgjør av transaksjoner og for overvåking av at
markedets egne regler og andre rettslige forpliktelser
overholdes, som forbudet mot markedsmisbruk og
kravet om opprettelse av en ordning for utenrettslig
tvisteløsning. Dette er kostnadseffektivt og bidrar til å
bevare den operasjonelle integriteten til auksjonene. De
regulerte markedenes regler for interessekonflikter krever
at auksjonariusen er uavhengig av auksjonsplattformen,
dens eiere eller dens markedsoperatører, slik at det
regulerte markedets gode virkemåte ikke undergraves.
Dessuten vil mange potensielle deltakere i auksjonene
allerede være medlemmer av, eller deltakere i, de
forskjellige regulerte markedene som er aktive på
annenhåndsmarkedet.
31) I henhold til direktiv 2004/39/EF skal regulerte markeder
og deres markedsaktører være godkjent og under
tilsyn av vedkommende nasjonale myndigheter i den
medlemsstaten der det regulerte markedet eller dets
markedsoperatør enten er registrert eller beliggende
(dvs. hjemstaten). Uten at det berører andre relevante
bestemmelser i direktiv 2003/6/EF, særlig strafferettslige
sanksjoner fastsatt i den nasjonale lovgivningen om
markedsmisbruk, er det den offentlige retten i hjemstaten
til de regulerte markedene som får anvendelse på disse
markedene. De er dermed underlagt domsmyndigheten til
forvaltningsdomstolene i hjemstaten, slik det er fastsatt
i den nasjonale lovgivningen. Disse rammereglene
gjelder for handel, i motsetning til auksjonering, og
bare for finansielle instrumenter, ikke produkter med
oppgjørshandel. Av hensyn til rettssikkerheten bør det
derfor i denne forordning fastsettes at hjemstaten for det
regulerte markedet som er utpekt til auksjonsplattform,
skal sikre at dens nasjonale lovgivning utvides slik
at de relevante delene av de nevnte rammereglene
også omfatter de auksjonene som gjennomføres av
den auksjonsplattformen som hører inn under dens
domsmyndighet. I tillegg bør denne forordning kreve
at auksjonsplattformen skal opprette en ordning for
utenrettslig tvisteløsning. Dessuten bør den relevante
medlemsstaten også gi rett til å påklage avgjørelser fra
ordningen for utenrettslig tvisteløsning, uansett om
auksjonsproduktet er et finansielt instrument eller en
kontrakt for samtidig levering.
32) Konkurransen
mellom
forskjellige
potensielle
auksjonsplattformer
må
sikres
gjennom
den
konkurransebaserte framgangsmåten ved tildeling
av kontrakter for utpeking av auksjonsplattformen
når dette kreves enten i henhold til unionsretten eller
i henhold til nasjonal lovgivning om tildeling av
kontrakter. Auksjonsplattformen bør være knyttet
til minst ett clearing- eller oppgjørssystem. Det kan
knyttes mer enn ett clearing- eller oppgjørssystem til
auksjonsplattformen. Den felles auksjonsplattformen bør
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utpekes for et tidsrom på høyst fem år. Den frittstående
auksjonsplattformen bør utpekes for et tidsrom på høyst
tre år, som kan forlenges med ytterligere to år, og i dette
tidsrommet bør ordningene for alle auksjonsplattformer
gjennomgås. Hensikten med tidsrommet på tre år for
den frittstående auksjonsplattformen er å sikre en minste
utpekingsperiode for den frittstående plattformen,
samtidig som den utpekende medlemsstaten slutter seg
til den felles plattformen dersom den velger å gjøre dette
etter at treårsperioden er utløpt, uten at dette berører
medlemsstatens mulighet til å fornye utpekingen av
den frittstående plattformen i ytterligere to år, i påvente
av resultatet av Kommisjonens gjennomgåelse. Etter at
hver utpekingsperiode er utløpt, bør det gjennomføres
en ny konkurransebasert framgangsmåte ved tildeling
av kontrakter dersom det kreves en framgangsmåte for
tildeling av kontrakter enten i henhold til unionsretten
eller i henhold til nasjonal lovgivning om tildeling av
kontrakter. Virkningene for annenhåndsmarkedet som
følge av valget av en felles auksjonsplattform for å
gjennomføre auksjonene, forventes å være begrensede,
ettersom bare kvoter som skal leveres senest innen fem
dager, skal auksjoneres bort.
33) Gjennomføringen av auksjonene, opprettelsen og
håndteringen av auksjonskalenderen og forskjellige
andre oppgaver i forbindelse med auksjonene, som
opprettholdelse av et ajourført nettsted som er tilgjengelig
over hele Unionen, krever en felles handling av
medlemsstatene og Kommisjonen, som definert i artikkel
91 nr. 1 tredje ledd i rådsforordning (EF, Euratom) nr.
1605/2002 av 25. juni 2002 om finansreglementet som
får anvendelse på De europeiske fellesskaps alminnelige
budsjett(7) (finansreglementet). Behovet for en slik felles
handling har sitt utspring i at ordningen for handel med
utslippskvoter dekker hele Unionen, at det er fastsatt noen
overordnede politiske mål ved revisjonen av direktiv
2003/87/EF, og at Kommisjonen ifølge direktiv 2003/87/
EF har direkte ansvaret for den nærmere gjennomføringen
av en rekke elementer i ordningen for handel med
utslippskvoter, som har en direkte innvirkning særlig på
auksjonskalenderen og på overvåkingen av auksjonene.
Denne forordning bør derfor inneholde bestemmelser
om at utpekingen av en felles auksjonsplattform og
overvåking av auksjoner skal gjennomføres ved en
felles framgangsmåte ved tildeling av kontrakter av
Kommisjonen og medlemsstatene som definert i artikkel
125c i kommisjonsforordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002
av 23. desember 2002 om fastsettelse av nærmere regler
for gjennomføring av rådsforordning (EF, Euratom)
nr. 1605/2002 om finansreglementet som får anvendelse på
De europeiske fellesskaps alminnelige budsjett(8). I henhold
til artikkel 125c i forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002
kan reglene for tildeling av kontrakter som gjelder for
Kommisjonen, anvendes på en felles framgangsmåte
for tildeling av kontrakter mellom medlemsstatene og
Kommisjonen. Ettersom framgangsmåten for tildeling
(7)
(8)
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gjelder for hele Unionen, er det hensiktsmessig i relevant
utstrekning å anvende reglene for tildeling av kontrakter
fastsatt i finansreglementet og forordning (EF, Euratom)
nr. 2342/2002 på den felles framgangsmåten for tildeling
av kontrakter. Denne forordning bør angi nærmere hvilke
auksjonstjenester som medlemsstatene skal levere, og
hvilke tekniske støttetjenester som Kommisjonen skal
levere, særlig med hensyn til eventuelle beslutninger om
ferdigstilling av ufullstendige vedlegg til denne forordning,
hvor hyppig det er hensiktsmessig å gjennomføre
auksjonene, samordning av auksjonskalendrene for
de forskjellige auksjonsplattformene, innføring av en
største budstørrelse og eventuelle endringer av denne
forordning, særlig endringer som gjelder tilknytningen
til andre ordninger og tjenester for å fremme en korrekt
forståelse av auksjoneringsreglene utenfor Unionen. Det
er hensiktsmessig for Kommisjonen å levere slike tjenester
gjennom den felles auksjonsplattformen som har størst
erfaring med å gjennomføre auksjoner på vegne av mer enn
én medlemsstat. Dette berører ikke eventuelle samråd med
andre auksjonsplattformer eller andre berørte parter.
34) Auksjonsplattformene bør velges innenfor rammen av
en framgangsmåte for utvelging som er åpen, oversiktlig
og konkurransepreget, med mindre utpekingen av en
auksjonsplattform av en medlemsstat som ikke deltar i den
felles handlingen, ikke er underlagt verken unionsrettens
eller den nasjonale lovgivningens regler for tildeling av
kontrakter. Ved utpeking av auksjonsplattformene og
det clearing- eller oppgjørssystemet som er knyttet til
dem, skal det tas hensyn til de løsningene som tilbys av
kandidatene, med sikte på å sikre kostnadseffektivitet og
full, rettferdig og lik adgang til auksjonene for små og
mellomstore bedrifter og adgang for foretak med lave
utslipp, samt streng overvåking av auksjonene, herunder
bestemmelsen om en utenrettslig tvisteløsningsordning.
De auksjonsplattformene som auksjonerer bort forwardsog futureskontrakter, kan som unntak velges i henhold til
prinsippet om at de kan anvende de adgangsbestemmelsene, reglene for betaling og levering og markedstilsynsreglene som gjelder på annenhåndsmarkedet. De særlige
framgangsmåtene som skal følges ved utvelging av den
felles auksjonsplattformen, bør angis i en avtale som
inngås mellom Kommisjonen og medlemsstatene, der
de praktiske reglene for evaluering av søknadene om
deltaking eller anbud og tildeling av kontrakt, samt
det regelverket som får anvendelse på kontrakten og
vedkommende domstol for behandling av tvister, bør
fastsettes i samsvar med artikkel 125c i forordning (EF,
Euratom) nr. 2342/2002.
35) Med forbehold for alle gjeldende framgangsmåter ved
tildeling av offentlige kontrakter, herunder reglene
for å unngå interessekonflikter og for å opprettholde
fortrolighet, kan medlemsstater som ikke deltar i den
felles handlingen ved tildeling av kontrakter for å utpeke
den felles auksjonsplattformen, gis observatørstatus helt
eller delvis i denne prosessen, på vilkår som er avtalt
mellom Kommisjonen og de medlemsstatene som deltar
i den felles handlingen, som angitt i avtalen om felles

Nr. 64/569

tildeling av kontrakter. Slik adgang kan være ønskelig
for å forenkle sammenfallet mellom de frittstående
auksjonsplattformene og den felles auksjonsplattformen
når det gjelder sider ved auksjonsprosessen som ikke er
fullt harmonisert i denne forordning.
36) Medlemsstater som beslutter at de ikke skal delta i en felles
handling for å utpeke den felles auksjonsplattformen,
men beslutter å utpeke sin egen auksjonsplattform, bør
underrette Kommisjonen om sin beslutning i løpet av kort
tid etter at denne forordning er trådt i kraft. Kommisjonen
må dessuten vurdere hvorvidt de medlemsstatene som
utpeker sin egen auksjonsplattform, treffer de tiltakene
som er nødvendige for å sikre at auksjonsprosessen
er i samsvar med bestemmelsene i denne forordning
og målene i artikkel 10 nr. 4 i direktiv 2003/87/EF.
Videre er det nødvendig at Kommisjonen samordner
de detaljerte auksjonskalendrene som foreslås av andre
auksjonsplattformer enn den felles auksjonsplattformen,
med de auksjonskalendrene som foreslås av den felles
auksjonsplattformen. Når Kommisjonen har foretatt sin
vurdering av alle frittstående auksjonsplattformer, bør
den i et vedlegg til denne forordning utarbeide en liste
over slike auksjonsplattformer, hvilke medlemsstater
som har utpekt dem, og eventuelle relevante vilkår eller
forpliktelser, herunder eventuelle vilkår og forpliktelser
som gjelder deres respektive auksjonskalendere. En
slik liste kan ikke tas som uttrykk for at Kommisjonen
bekrefter at den utpekende medlemsstaten oppfyller
de reglene for tildeling av kontrakter som gjelder for
utpekingen av den auksjonsplattformen som den har
valgt.
37) Ved artikkel 10 nr. 3 i direktiv 2003/87/EF er det fastsatt
at medlemsstatene skal bestemme hvordan inntektene fra
auksjonering av kvoter, skal brukes. For å unngå tvil bør
det ved denne forordning fastsettes at auksjonsinntektene
skal overføres direkte til den auksjonarius som hver
medlemsstat har utpekt.
38) Ettersom auksjonering av kvoter innebærer at disse
først utstedes på annenhåndsmarkedet i stedet for at
de blir tildelt vederlagsfritt direkte til driftsansvarlige
og luftfartøyoperatører, er det uhensiktsmessig dersom
clearing- eller oppgjørssystemene skal være bundet av krav
om levering av kvoter til budgivere som får tilslag, eller
til deres rettsetterfølgere, i tilfelle manglende levering av
årsaker som ligger utenfor deres kontroll. Derfor bør det
ved denne forordning fastsettes at det eneste budgivere som
får tilslag, eller deres rettsetterfølgere, kan gjøre dersom
kvoter som er auksjonert bort, ikke blir levert, er å godta
at leveringen blir forsinket. Det er imidlertid viktig å tillate
at kvoter som er auksjonert bort, og som ikke blir levert på
grunn av at fullstendig betaling ikke er gjennomført, kan
auksjoneres bort ved senere auksjoner som organiseres av
samme auksjonsplattform.
39) Medlemsstatene bør ikke behøve å stille annen
sikkerhet enn selve kvotene i auksjonene, ettersom
medlemsstatenes eneste forpliktelser gjelder leveringen
av kvoter. Derfor bør det ved denne forordning
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fastsettes at medlemsstatenes eneste forpliktelse ved
auksjonering av todagers spotkontrakter eller femdagers
futureskontrakter i henhold til denne forordning er å
forhåndsdeponere kvoter som skal auksjoneres bort, på en
depotkonto som holdes i unionsregisteret av det clearingeller oppgjørssystemet som fungerer som depositar.

messig at det i kontrakten der auksjonsovervåkeren
utpekes, skilles mellom auksjonsovervåkerens kostnader,
som varierer hovedsakelig avhengig av antall auksjoner,
og alle andre kostnader. Den nøyaktige avgrensningen
mellom disse kostnadene bør fastsettes innenfor rammen
av den felles framgangsmåten ved tildeling av kontrakter.

40) Det er imidlertid nødvendig at en auksjonsplattform,
herunder alle clearing- eller oppgjørssystemer som er
knyttet til den, gjennomfører tilstrekkelige prosesser for
sikkerhetsstillelse og alle andre risikostyringsprosesser
som er nødvendige for å sikre at auksjonariene mottar
full betaling for de kvotene som er auksjonert bort til
auksjonsprisen, uavhengig av om den budgiveren som
får tilslag, eller vedkommendes rettsetterfølger, eventuelt
misligholder betalingen.

44) Det bør utpekes en upartisk auksjonsovervåker for å
overvåke og rapportere om auksjonsprosessen er i samsvar
med målene i artikkel 10 nr. 4 i direktiv 2003/87/EF, om
bestemmelsene i denne forordning overholdes og om
det finnes bevis for konkurransebegrensende atferd eller
markedsmisbruk. Overvåking av auksjonene krever felles
handling av medlemsstatene og Kommisjonen, på samme
måte som for auksjoner, og derfor er det hensiktsmessig
med en felles framgangsmåte ved tildeling av kontrakter.
Auksjonsplattformene, auksjonariene og vedkommende
nasjonale myndigheter som er ansvarlige for å føre
tilsyn med auksjonsplattformen, verdipapirforetak eller
kredittinstitusjoner og andre personer som har tillatelse til
å legge inn bud på vegne av andre som deltar i auksjonene,
eller for å etterforske og påtale markedsmisbruk, bør
pålegges å samarbeide med auksjonsovervåkeren for at
denne skal kunne utføre sine oppgaver.

41) Av hensyn til kostnadseffektivitet bør budgivere som får
tilslag, ha mulighet til å handle med de kvotene de er tildelt
i auksjonen allerede før disse kvotene er levert. Unntak
fra dette kravet om mulighet for handel kan bare gis når
kvotene leveres innen to handelsdager etter auksjonen.
Denne forordning gir derfor mulighet til å motta betaling
fra og gjennomføre levering til rettsetterfølgeren til den
budgiveren som får tilslag, i stedet for til budgiveren selv.
Denne muligheten bør imidlertid ikke tillate at de kravene
som skal oppfylles for retten til å søke om å legge inn bud
ved auksjonene, omgås.
42) Gebyrenes struktur og nivå som auksjonsplattformer
og det clearing- eller oppgjørssystemet som er knyttet
til dem, bruker, bør ikke være mindre gunstige enn
sammenlignbare gebyrer og vilkår som brukes på
transaksjoner på annenhåndsmarkedet. Av klarhetshensyn
bør alle gebyrer og vilkår være forståelige, spesifiserte
og offentlig tilgjengelige. Som en allmenn regel bør
kostnadene ved auksjonsprosessen dekkes av de gebyrene
som budgiverne betaler, i samsvar med kontrakten
om utpeking av auksjonsplattformen. For utpeking,
ved tildeling av kontrakter, av en kostnadseffektiv
felles auksjonsplattform, er det imidlertid viktig at
medlemsstatene deltar i den felles handlingen fra
begynnelsen av. Derfor er det hensiktsmessig at
medlemsstater som deltar i den felles handlingen, på et
senere tidspunkt kan pålegges å dekke sine egne kostnader
og at disse beløpene trekkes fra de kostnadene som ellers
dekkes av budgiverne. Slike bestemmelser bør imidlertid
ikke være til ulempe for medlemsstater som ønsker å delta
i den felles handlingen, etter at utpekingsperioden av en
frittstående plattform er utløpt. Medlemsstater som deltar
midlertidig i en felles handling, som følge av at en meldt
frittstående plattform ikke er oppført på listen, bør heller
ikke komme dårligere ut. Auksjonarius bør betale bare for
adgang til auksjonsplattformen, om det overhodet skal
betales noe, men de eventuelle kostnadene for clearingog oppgjørssystemet bør dekkes av budgiverne i samsvar
med den allmenne regelen.
43) Det bør imidlertid fastsettes at kostnadene til
auksjonsovervåkeren skal dekkes av medlemsstatene og
trekkes fra auksjonsinntektene. Videre er det hensikts-

45) For å sikre at auksjonsovervåkeren er upartisk, bør
kravene til utpeking av auksjonsovervåkeren ta hensyn
til kandidater med minst risiko for interessekonflikt eller
markedsmisbruk, idet det særlig tas hensyn til deres
eventuelle virksomhet på annenhåndsmarkedet og deres
interne prosesser og framgangsmåter for å redusere
risikoen for interessekonflikt eller markedsmisbruk, uten
at det skal påvirke deres evne til å utføre sine oppgaver
til rett tid og i samsvar med de høyeste kravene til faglig
dyktighet og kvalitet.
46) Konkurransebegrensende atferd og markedsmisbruk
er uforenlig med de prinsippene om åpenhet, klarhet,
harmonisering og ikke-diskriminerende behandling
som denne forordning hviler på. Denne forordning
bør derfor omfatte hensiktsmessige bestemmelser som
reduserer risikoen for slik atferd ved auksjoner. En
felles auksjonsplattform, enkelt utformede auksjoner,
forholdsvis høy hyppighet, tilfeldig tildeling dersom flere
bud er like, tilfredsstillende adgang til auksjonene og lik
tilgang til informasjon og klarhet i reglene er faktorer
som bidrar til å redusere risikoen for markedsmisbruk.
Ved at kvotene auksjoneres bort ved hjelp av finansielle
instrumenter gis både auksjonarius og budgivere samme
vern som det de har i henhold til rammereglene for
finansmarkedet. Ved denne forordning bør det dessuten
fastsettes regler som ligner på dem som gjelder for
finansielle instrumenter, for å redusere risikoen for
markedsmisbruk dersom det produktet som er auksjonert
bort, ikke er et finansielt instrument. En upartisk
auksjonsovervåker bør vurdere hele auksjonsprosessen,
herunder selve auksjonene og gjennomføringen av de
reglene som får anvendelse på dem.
47) Det er dessuten avgjørende at auksjonarius’ integritet
sikres. Når medlemsstatene utpeker auksjonarius, bør
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de derfor ta hensyn til kandidater med minst risiko
for interessekonflikt eller markedsmisbruk, idet det
særlig tas hensyn til deres eventuelle virksomhet
på annenhåndsmarkedet og deres interne prosesser
og framgangsmåter for å redusere risikoen for
interessekonflikt eller markedsmisbruk, uten at det skal
påvirke deres evne til å utføre sine oppgaver til rett tid
og i samsvar med de høyeste kravene til faglig dyktighet
og kvalitet. En konsekvens av dette kravet er at det skal
være uttrykkelig forbudt for medlemsstatene å formidle
noen form for innsideinformasjon om auksjonene til sin
auksjonarius. Overtredelse av dette forbudet skal omfattes
av sanksjoner som skal være virkningsfulle, stå i forhold
til overtredelsen og virke avskrekkende.
48) Det er dessuten ønskelig å fastsette at auksjonsplattformen
skal overvåke budgivernes atferd og underrette
vedkommende nasjonale myndigheter dersom det
forekommer markedsmisbruk, hvitvasking av penger og
finansiering av terrorisme, i samsvar med rapporteringsforpliktelsene fastsatt i direktiv 2003/6/EF og ved å
anvende rapporteringsforpliktelsene fastsatt i direktiv
2005/60/EF.
49) Ved anvendelse av de nasjonale tiltakene som i
relevant omfang innarbeider avsnitt III og IV i direktiv
2004/39/EF og direktiv 2003/6/EF, bør vedkommende
myndigheter i de berørte medlemsstatene ta behørig
hensyn til de tilsvarende bestemmelsene i unionstiltakene
som gjennomfører de nevnte direktiver.
50) Videre bør det ved denne forordning innføres en mulighet
for å fastsette en høyeste grense for hva en enkelt budgiver
kan legge inn bud på som andel av den samlede mengden
kvoter som auksjoneres bort på enkeltstående auksjoner
eller i løpet av et kalenderår, eller andre hensiktsmessige
utbedringstiltak. I lys av den mulige administrative
byrden som denne muligheten kan medføre, bør den bare
iverksettes etter at vedkommende nasjonale myndigheter
er underrettet om markedsmisbruk, hvitvasking av penger
og finansiering av terrorisme, og har besluttet ikke å foreta
seg noe, forutsatt at det kan påvises at muligheten er
påkrevd og vil ha effekt. Muligheten bør først iverksettes
når det er innhentet en uttalelse fra Kommisjonen om den.
Før Kommisjonen uttaler seg, bør den rådføre seg med
medlemsstatene og auksjonsovervåkeren om forslaget fra
auksjonsplattformen. Kommisjonens egen vurdering av
hvorvidt markedet for utslippstillatelser er tilstrekkelig
vernet mot markedsmisbruk i henhold til artikkel 12 nr.
1a i direktiv 2003/87/EF, vil også være relevant for dens
uttalelse.
51) Andre personer som er godkjent av medlemsstatene til å
legge inn bud på vegne av kunder i deres hovedvirksomhet,
bør også overholde atferdsreglene fastsatt i denne
forordning, for å sikre at deres kunder har tilstrekkelig
vern.
52) Det er nødvendig at det ved denne forordning fastsettes
hvilken språkordning som skal benyttes i forbindelse
med auksjonsplattformene, på en måte som sikrer
klarhet og finner en balanse mellom målet om en ikke-
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diskriminerende adgang til auksjonene og hensynet
til en mest mulig kostnadseffektiv språkordning.
Dokumentasjon som ikke offentliggjøres i Den
europeiske unions tidende, bør offentliggjøres på et
språk som vanligvis brukes i internasjonale finanskretser,
nemlig engelsk. Bruken av et språk som vanligvis
brukes i internasjonale finanskretser, er allerede fastsatt
i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF av 4.
november 2003 om det prospekt som skal offentliggjøres
når verdipapirer legges ut til offentlig tegning eller opptas
til notering, og om endring av direktiv 2001/34/EF(9).
53) Medlemsstatene kan for egen regning sørge for at all
dokumentasjon blir oversatt til sitt eller sine offisielle
nasjonalspråk. Dersom en medlemsstat velger å gjøre
dette, bør frittstående plattformer også oversette all
dokumentasjon vedrørende deres egen auksjonsplattform
til den berørte medlemsstatens språk, og dette skal
bekostes av den medlemsstaten som har utpekt den aktuelle
frittstående plattformen. Som en konsekvens av dette
bør auksjonsplattformene kunne håndtere all muntlig og
skriftlig kommunikasjon fra dem som søker om tillatelse
til å legge inn bud, personer som har fått tillatelse til å
legge inn bud, eller budgivere i en auksjon, på et hvilket
som helst språk som en medlemsstat for egen regning har
sørget for oversettelse til, dersom disse personene ber om
dette. Auksjonsplattformene kan ikke kreve betaling fra
disse personene for de ekstrakostnadene dette medfører.
Disse kostnadene bør i stedet fordeles likt mellom alle
budgivere på den aktuelle auksjonsplattformen for å sikre
lik adgang til auksjonene i hele Unionen.
54) Av hensyn til rettssikkerheten og klarheten bør denne
forordning inneholde detaljerte bestemmelser om
andre sider ved auksjoneringen, for eksempel om
offentliggjøring, kunngjøring og underretning om
auksjonsresultatene, vern av fortrolige opplysninger,
retting av feil ved betalinger eller kvoteoverføringer
og sikkerhet som stilles eller frigis i henhold til denne
forordning, om retten til å klage på auksjonsplattformens
beslutninger samt om forordningens ikrafttredelse.
55) For formålene i denne forordning bør verdipapirforetak
som legger inn bud knyttet til finansielle instrumenter
for egen regning eller på vegne av sine kunder,
betraktes som å utføre en investeringstjeneste eller
investeringsvirksomhet.
56) Denne forordning berører ikke Kommisjonens
undersøkelse i henhold til artikkel 12 nr. 1a i direktiv
2003/87/EF om hvorvidt markedet for utslippskvoter har
tilstrekkelig vern mot markedsmisbruk, og heller ikke de
forslagene som Kommisjonen eventuelt vil legge fram for
å sikre slikt vern. Denne forordning tar sikte på å sikre
at vilkårene for handel er rettferdige og velfungerende i
påvente av utfallet av Kommisjonens undersøkelse.
57) Denne forordning berører ikke anvendelsen av traktatens
artikkel 107 og 108, for eksempel i forbindelse med
ordninger for å sikre rettferdig, full og lik adgang for
små og mellomstore bedrifter som omfattes av Unionens
(9)
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ordning for handel med utslippskvoter for klimagasser,
og adgang for foretak med lave utslipp.

2.

«forwardskontrakt» kvoter som auksjoneres bort som
finansielle instrumenter i samsvar med artikkel 38 nr. 3
i kommisjonsforordning (EF) nr. 1287/2006, for levering
på en avtalt dato i framtiden til den auksjonsprisen som er
fastsatt i samsvar med artikkel 7 nr. 2 i denne forordning,
og der variasjonsmarginen som følge av prisutviklingen
skal sikres, enten gjennom en annen sikkerhet enn
kontanter eller gjennom en avtalt statsgaranti, etter den
sentrale motpartens valg,

3.

«todagers spotkontrakt» kvoter som auksjoneres bort for
levering på en avtalt dato senest to handelsdager etter
auksjonsdagen, i samsvar med artikkel 38 nr. 2 bokstav a)
i forordning (EF) nr. 1287/2006,

4.

«femdagers futureskontrakt» kvoter som auksjoneres bort
som finansielle instrumenter i samsvar med artikkel 38
nr. 3 i forordning (EF) nr. 1287/2006, for levering på en
avtalt dato senest fem handelsdager etter auksjonsdagen,

5.

«bud» et tilbud på en auksjon for å erverve en bestemt
mengde kvoter til en angitt pris,

6.

«budgivningsperiode» tidsrommet for når det kan
innleveres bud,

7.

«handelsdag» enhver dag når en auksjonsplattform og
et clearing- eller oppgjørssystem knyttet til den, holder
åpent for handel,

8.

«verdipapirforetak» det samme som i artikkel 4 nr. 1
punkt 1) i direktiv 2004/39/EF,

9.

«kredittinstitusjon» det samme som i artikkel 4 nr. 1 i
europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/48/EF(11),

58) Denne forordning berører ikke anvendelsen av eventuelle
gjeldende regler for det indre marked.
59) I denne forordning respekteres de grunnleggende
rettighetene og overholdes de prinsippene som er anerkjent
særlig i Den europeiske unions pakt om grunnleggende
rettigheter, særlig artikkel 11, og artikkel 10 i Den
europeiske menneskerettskonvensjon. I forbindelse med
dette hindrer denne forordning ikke på noen som helst
måte medlemsstatene i å anvende sine forfatningsregler
med hensyn til pressefrihet og ytringsfrihet i mediene.
60) For å sikre at auksjonene gjennomføres på en forutsigbar
måte og i rett tid, bør denne forordning tre i kraft så snart
som mulig.
61) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 23 nr. 1 i direktiv
2003/87/EF —
VEDTATT DENNE FORORDNING:
KAPITTEL I
ALMINNELIGE BESTEMMELSER
Artikkel 1
Formål
I denne forordning fastsettes regler for tidsskjema,
administrasjon og andre sider ved kvoteauksjoner i henhold til
direktiv 2003/87/EF.
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Artikkel 2
Virkeområde
Denne forordning får anvendelse på tildelingen av kvoter
gjennom auksjoner som fastsatt i kapittel II (luftfart) i direktiv
2003/87/EF og på tildelingen av kvoter gjennom auksjoner
som fastsatt i kapittel III (faste anlegg) i nevnte direktiv, som
skal innleveres i handelsperiodene fra 1. januar 2013.
Artikkel 3
Definisjoner
I denne forordning menes med:
1.

«futureskontrakt» kvoter som auksjoneres bort som
finansielle instrumenter i samsvar med artikkel 38 nr.
3 i kommisjonsforordning (EF) nr. 1287/2006(10), for
levering på en avtalt framtidig dato til den auksjonsprisen
som er fastsatt i samsvar med artikkel 7 nr. 2 i denne
forordning, og der variasjonsmarginen som følge av
prisutviklingen skal betales kontant,

(10) EUT L 241 av 2.9.2006, s. 1.

10. «finansielt instrument» det samme som i artikkel 4 nr.
1 punkt 17) i direktiv 2004/39/EF, med mindre annet er
angitt i denne forordning,
11. «annenhåndsmarked» markedet der personer kjøper eller
selger kvoter, enten før eller etter at de er blitt tildelt enten
vederlagsfritt eller gjennom auksjonering,
12. «morforetak» det samme som i artikkel 1 og 2 i
rådsdirektiv 83/349/EØF(12),
13. «datterforetak» det samme som i artikkel 1 og 2 i
rådsdirektiv 83/349/EØF,
(11) EUT L 177 av 30.6.2006, s. 1.
(12) EFT L 193 av 18.7.1983, s. 1.
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14. «tilknyttet foretak» et foretak som er knyttet til et
morforetak eller et datterforetak gjennom en forbindelse
som definert i artikkel 12 nr. 1 i direktiv 83/349/EØF,
15. «kontroll» det samme som i artikkel 3 nr. 2 og 3 i
rådsforordning (EF) nr. 139/2004(13) anvendt i samsvar
med kommisjonsmeldingen om jurisdiksjon(14).
Betraktning 22 i nevnte forordning og nr. 52 og 53 i
nevnte melding skal få anvendelse ved fastsettelse av
begrepet kontroll over statseide foretak,
16. «auksjonsprosess» den prosessen som omfatter
fastsettelse av auksjonskalenderen, framgangsmåtene
for tillatelse til å legge inn bud, framgangsmåtene
for innlevering av bud, gjennomføring av auksjonen,
beregning og offentliggjøring av auksjonsresultatet,
ordninger for betaling av skyldig beløp, levering av
kvoter og håndtering av sikkerheten som stilles for å
dekke eventuelle transaksjonsrisikoer, samt tilsyn og
overvåking av at en auksjonsplattform gjennomfører
auksjonene på en korrekt måte,
17. «hvitvasking av penger» det samme som i artikkel 1 nr. 2
i direktiv 2005/60/EF med hensyn til artikkel 1 nr. 3 og 5
i nevnte direktiv,
18. «finansiering av terrorisme» det samme som i artikkel 1
nr. 4 i direktiv 2005/60/EF med hensyn til artikkel 1 nr. 5
i nevnte direktiv,
19. «kriminell virksomhet» det samme som i artikkel 3 nr. 4 i
direktiv 2005/60/EF,
20. «auksjonarius» et offentlig eller privat foretak som en
medlemsstat har utpekt til å auksjonere bort kvoter på
medlemsstatens vegne,
21. «utpekt kvotekonto» en eller flere typer av kvotekontoer
som er fastsatt i den relevante kommisjonsforordningen
som er vedtatt i henhold til artikkel 19 nr. 3 i direktiv
2003/87/EF for det formål å delta i eller gjennomføre
auksjonsprosessen, herunder oppbevaring av kvotene i
depot i påvente av at de skal leveres i henhold til denne
forordning,
22. «utpekt bankkonto» en bankkonto utpekt av en
auksjonarius, en budgiver eller dennes rettsetterfølger for
å motta betalinger i henhold til denne forordning,
23. «kundekontrolltiltak» det samme som i artikkel 8 nr. 1
i direktiv 2005/60/EF med hensyn til artikkel 8 nr. 2 i
nevnte direktiv,
24. «reell eier» det samme som i artikkel 3 nr. 6 i direktiv
2005/60/EF,
(13) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
(14) EUT C 95 av 16.4.2008, s. 1.
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25. «bekreftet kopi» en kopi av et originaldokument som
bekreftes å være en rett kopi av originalen, av en advokat,
en regnskapsfører, en notarius publicus eller en person i
en tilsvarende stilling, og som i henhold til den berørte
medlemsstats nasjonale lovgivning er bemyndiget til
offisielt å bekrefte en kopis riktighet,

26. «politisk utsatte personer» det samme som i artikkel 3 nr.
8 i direktiv 2005/60/EF,

27. «markedsmisbruk» enten innsidehandel som definert i nr.
28 i denne artikkel, eller forbudt i henhold til artikkel 38,
eller markedsmanipulering som definert i nr. 30 i denne
artikkel eller i artikkel 37 bokstav b), eller begge,

28. «innsidehandel» bruken av innsideinformasjon som er
forbudt i henhold til artikkel 2, 3 og 4 i direktiv 2003/6/
EF i forbindelse med et finansielt instrument som definert
i artikkel 1 nr. 3 i direktiv 2003/6/EF, og som det vises til
i artikkel 9 i nevnte direktiv, med mindre annet er angitt i
denne forordning,

29. «innsideinformasjon» det samme som i artikkel 1 nr.
1 i direktiv 2003/6/EF i forbindelse med et finansielt
instrument som definert i artikkel 1 nr. 3 i direktiv 2003/6/
EF, og som det vises til i artikkel 9 i nevnte direktiv, med
mindre annet er angitt i denne forordning,

30. «markedsmanipulering» det samme som i artikkel 1 nr.
2 i direktiv 2003/6/EF i forbindelse med et finansielt
instrument som definert i artikkel 1 nr. 3 i direktiv 2003/6/
EF, og som det vises til i artikkel 9 i nevnte direktiv, med
mindre annet er angitt i denne forordning,

31. «clearingsystem» en eller flere infrastrukturer som er
koplet til auksjonsplattformen, og som kan foreta clearing,
marginberegning, multilateral avregning, håndtering
av sikkerhetsstillelse, oppgjør og levering samt andre
tjenester, som utføres av en sentral motpart med direkte
eller indirekte adgang via medlemmer i den sentrale
motparten, som fungerer som mellommenn mellom deres
kunder og den sentrale motparten,

32. «clearing»
alle
prosesser
som
utføres
før
budgivningsperioden åpnes, mens den er åpen og etter at
den er lukket, inntil oppgjør, og som berører håndteringen
av eventuelle risikoer som oppstår i dette tidsrommet,
herunder marginberegning, multilateral avregning,
kontraktsinntreden eller andre tjenester, som eventuelt
utføres av et clearing- eller oppgjørssystem,
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33. «marginberegning» den prosessen der en auksjonarius
eller en budgiver, eller en eller flere mellommenn som
handler på vegne av dem, stiller sikkerhet til dekning av
en finansiell posisjon, som omfatter hele prosessen med
å måle, beregne og administrere den sikkerheten som
er stilt for å dekke slike finansielle posisjoner, og som
har som formål å sikre at alle betalingsforpliktelsene
til en budgiver, og alle leveringsforpliktelsene til en
auksjonarius, og til en eller flere mellommenn som
handler på deres vegne, kan oppfylles innen et svært kort
tidsrom,
34. «oppgjør» betaling fra en budgiver som får tilslag, eller
fra dennes rettsetterfølger, eller en sentral motpart, eller et
oppgjørsforetak, av et skyldig beløp for kvoter som skal
leveres til denne budgiveren eller dennes rettsetterfølger,
eller til en sentral motpart, eller et oppgjørsforetak, og
at kvotene leveres til budgiveren som får tilslag, eller
til dennes rettsetterfølger, en sentral motpart eller et
oppgjørsforetak,
35. «sentral motpart» et foretak som trer inn enten direkte
mellom en auksjonarius og en budgiver eller dennes
rettsetterfølger, eller mellom mellommenn som
representerer dem, og som fungerer som den eneste
motparten for hver av dem, og garanterer betalingen
av auksjonsinntektene til auksjonariusen eller en
mellommann som representerer vedkommende, eller
leveringen av de kvotene som er auksjonert bort, til
budgiveren eller en mellommann som representerer
vedkommende, med forbehold for artikkel 48,
36. «oppgjørssystem» en infrastruktur som, uansett om den
er koplet til auksjonsplattformen eller ikke, kan foreta
oppgjørstjenester, som kan omfatte clearing, multilateral
avregning, håndtering av sikkerhetsstillelse eller andre
tjenester som gjør det mulig å levere kvoter på vegne av
en auksjonarius til budgiveren som får tilslag, eller til
dennes rettsetterfølger, og at en budgiver som får tilslag,
eller dennes rettsetterfølger, betaler det skyldige beløpet
til en auksjonarius gjennom enten:
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38. «sikkerhet» den formen for sikkerhet som er nevnt i
artikkel 2 bokstav m) i europaparlaments- og rådsdirektiv
98/26/EF(15), herunder de kvotene som clearingsystemet
eller oppgjørssystemet aksepterer som sikkerhet,
39. «regulert marked» det samme som i artikkel 4 nr. 1 punkt
14) i direktiv 2004/39/EF,
40. «SMB» driftsansvarlige eller luftfartøyoperatører
som er små og mellomstore foretak, som definert i
kommisjonsanbefaling 2003/361/EF(16),
41. «foretak med lave utslipp» driftsansvarlige eller
luftfartøyoperatører som slapp ut i gjennomsnitt
høyst 25 000 tonn karbondioksidekvivalenter i de tre
kalenderårene før det året de deltar i en auksjon, som
fastsatt på grunnlag av deres verifiserte utslipp,
42. «markedsoperatør» det samme som i artikkel 4 nr. 1 punkt
13) i direktiv 2004/39/EF,
43. «virksomhet» et av følgende:
a) bosted eller fast adresse i Unionen i henhold til
artikkel 6 nr. 3 tredje ledd,
b) det samme som i punkt 20 a) i artikkel 4 nr. 1 i direktiv
2004/39/EF, idet det tas hensyn til kravene i artikkel
5 nr. 4 i nevnte direktiv i henhold til artikkel 18 nr. 2 i
denne forordning,
c) det samme som i punkt 20 a) i artikkel 4 nr. 1 i direktiv
2004/39/EF, idet det tas hensyn til kravene i artikkel
5 nr. 4 i nevnte direktiv i henhold til artikkel 18 nr. 3
i denne forordning, når det gjelder personer nevnt i
artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i denne forordning,

a) banksystemet og unionsregisteret,
b)   et eller flere oppgjørsforetak som handler på
vegne av en auksjonarius eller en budgiver
eller dennes rettsetterfølger, som har adgang til
oppgjørsforetaket enten direkte eller indirekte
gjennom oppgjørsforetakets medlemmer, som
fungerer som mellommenn mellom deres kunder og
oppgjørsforetaket,
37. «oppgjørsforetak» et foretak som fungerer som en agent
og stiller kontoer til rådighet for auksjonsplattformen,
gjennom hvilke ordrer fra auksjonariusen eller en
mellommann som representerer denne, om overføring av
de kvotene som er auksjonert bort, og betalingen fra en
budgiver som får tilslag, dennes rettsetterfølger eller en
mellommann som representerer dem, finner sted på en
sikker måte samtidig eller nesten samtidig,

d) det samme som i punkt 7 i artikkel 4 i direktiv
2006/48/EF i henhold til artikkel 18 nr. 3 i denne
forordning, når det gjelder personer nevnt i artikkel
18 nr. 1 bokstav c) i denne forordning,
e) det samme som i punkt 20 a) i artikkel 4 nr. 1 i
direktiv 2004/39/EF i henhold til artikkel 19 nr. 2 i
denne forordning, når det gjelder virksomhetsgrupper
nevnt i artikkel 18 nr. 1 bokstav d) i denne forordning,
f) det samme som i punkt 20 bokstav b) i artikkel 4 nr. 1
i direktiv 2004/39/EF i henhold til artikkel 35 nr. 4, 5
og 6 samt artikkel 42 nr. 1 i denne forordning.
(15) EFT L 166 av 11.6.1998, s. 45.
(16) EUT L 124 av 20.5.2003, s. 36.
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KAPITTEL II
AUKSJONENES UTFORMING
Artikkel 4
Auksjonsprodukter
1. Kvoter skal legges ut for salg på en auksjonsplattform
ved hjelp av standardiserte elektroniske kontrakter som
omsettes på denne auksjonsplattformen («auksjonsproduktet»).
Auksjonsproduktene trenger ikke å omsettes på den samme
auksjonsplattformen dersom kvotene leveres innen to
handelsdager etter auksjonen.
2. Inntil de juridiske tiltakene og de tekniske mulighetene
som er nødvendige for å levere kvotene, er gjennomført, skal
medlemsstatene auksjonere bort kvoter i form av futures- eller
forwardskontrakter.
Futures- eller forwardskontrakter skal auksjoneres bort i
samsvar med artikkel 11 nr. 1, artikkel 32 og vedlegg I.
Ved auksjonering av futures- eller forwardskontrakter skal
leveringen av kvotene skje senest 31. desember 2013.
3. Senest tre måneder etter gjennomføringen av de juridiske
tiltakene og de tekniske mulighetene som er nødvendige for
å levere kvotene, skal medlemsstatene auksjonere bort kvoter
i form av enten todagers spotkontrakter eller femdagers
futureskontrakter.
Artikkel 5
Auksjonsformat
Auksjoner skal gjennomføres med et auksjonsformat der
budgiverne skal kunne innlevere sine bud innenfor en fastsatt
budgivningsperiode uten at de kan se budene fra andre
budgivere. Hver budgiver som får tilslag, skal betale den
samme auksjonsprisen nevnt i artikkel 7 for hver kvote, uansett
hvilken pris som er budt.
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a) budgiverens identitet og hvorvidt budgiveren legger inn
bud for egen regning eller på vegne av en kunde,
b) kundens identitet dersom budet innleveres på vegne av en
kunde,
c) budmengden uttrykt som et antall kvoter i hele multipler av
partier på 500 eller 1 000 kvoter,
d) prisen som bys i euro for hver kvote angitt med to desimaler.
3. Hvert bud kan bare innleveres, endres eller trekkes tilbake
i en angitt budgivningsperiode.
Innleverte bud kan endres eller trekkes tilbake innen en bestemt
frist før budgivningsperioden lukkes. Denne fristen skal
fastsettes av den aktuelle auksjonsplattformen og kunngjøres
på nettstedet til auksjonsplattformen minst fem handelsdager
før budgivningsperioden åpnes.
Bare en fysisk person som er etablert i Unionen, utpekt i
henhold til artikkel 19 nr. 2 bokstav d) og godkjent til å
forplikte budgiveren for alle formål i tilknytning til auksjonene,
herunder innlevering av bud («budgiverens representant»), er
berettiget til å innlevere, endre eller trekke tilbake et bud på
vegne av en budgiver.
Når et bud er innlevert, er det bindende, med mindre det trekkes
tilbake eller endres i henhold til dette nummer eller trekkes
tilbake i henhold til nr. 4.
4. Dersom den relevante auksjonsplattformen er overbevist
om at det har skjedd en reell feil ved innleveringen av et
bud, kan den på anmodning fra en budgivers representant
anse det feilaktig innleverte budet som trukket tilbake etter
at budgivningsperioden er lukket, men før auksjonsprisen er
fastsatt.
5. Et investeringsforetaks eller en kredittinstitusjons mottak,
overføring og innlevering av et bud på en auksjonsplattform skal
anses å utgjøre en investeringstjeneste som definert i artikkel 4
nr. 1 punkt 2 i direktiv 2004/39/EF, når auksjonsproduktet er et
finansielt instrument.
Artikkel 7

1.

Artikkel 6

Auksjonspris og håndtering av like bud

Innlevering og tilbaketrekking av bud

1. Auksjonsprisen skal fastsettes når budgivningsperioden
lukkes.

Minste budmengde skal være for ett parti.

Ett parti av todagers spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter skal omfatte 500 kvoter.
Ett parti av futures- eller forwardskontrakter skal omfatte 1 000
kvoter.
2.

Hvert bud skal angi følgende:

2. En auksjonsplattform skal sortere innleverte bud etter
budpris. Dersom det er flere bud med samme pris, skal disse
budene sorteres i tilfeldig rekkefølge ved hjelp av en algoritme
som er bestemt av auksjonsplattformen før auksjonen.
Budmengdene skal summeres, med start på det høyeste budet.
Prisen på det budet der summen av budmengdene er lik eller
overstiger mengden av kvoter som er auksjonert bort, skal være
auksjonsprisen.
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3. Alle bud som inngår i summen av budmengdene som er
fastsatt i henhold til nr. 2, skal tildeles til auksjonsprisen.
4. Når den samlede mengden av antatte bud som er fastsatt
i henhold til nr. 2, er større enn mengden av kvoter som er
auksjonert bort, skal den resterende mengden av kvoter som er
auksjonert bort, tildeles den budgiveren som har innlevert det
siste budet som inngår i summen av budmengdene.
5. Når den samlede mengden av bud som er sortert i henhold
til nr. 2, er mindre enn mengden av kvoter som er auksjonert
bort, skal auksjonsplattformen annullere auksjonen.
6. Når auksjonsprisen ligger betydelig lavere enn den
prisen som råder på annenhåndsmarkedet, under og like før
budgivningsperioden, idet det tas hensyn til den kortsiktige
prisvolatiliteten på kvoter i et bestemt tidsrom før auksjonen,
skal auksjonsplattformen annullere auksjonen.
7. Før en auksjon startes, skal auksjonsplattformen fastsette
metoden for anvendelse av nr. 6, etter å ha rådført seg med
auksjonsovervåkeren og innhentet dens uttalelse om dette,
samt underrettet vedkommende nasjonale myndigheter nevnt
i artikkel 56. Den aktuelle auksjonsplattformen skal i størst
mulig grad ta hensyn til auksjonsovervåkerens uttalelse.
Mellom to budgivningsperioder på samme auksjonsplattform
kan den aktuelle auksjonsplattformen endre metoden etter
å ha rådført seg med auksjonsovervåkeren og underrettet
vedkommende nasjonale myndigheter nevnt i artikkel 56.
8. Dersom en auksjon annulleres i henhold til nr. 5
eller 6, skal den mengden som er auksjonert bort, fordeles
jevnt på de neste auksjonene som er planlagt på den samme
auksjonsplattformen.
Når det gjelder kvoter som omfattes av kapittel III i direktiv
2003/87/EF, skal den mengden som skal auksjoneres bort,
fordeles jevnt over de neste fire planlagte auksjonene.
Når det gjelder kvoter som omfattes av kapittel II i direktiv
2003/87/EF, skal den mengden som skal auksjoneres bort,
fordeles jevnt over de neste to planlagte auksjonene.
KAPITTEL III
AUKSJONSKALENDER
Artikkel 8
Tidsskjema og hyppighet
1. En auksjonsplattform skal gjennomføre auksjoner
separat gjennom sin egen budgivningsperiode, som er åpen
regelmessig. Budgivningsperioden skal åpnes og lukkes på
samme handelsdag. Budgivningsperioden skal holdes åpen
i minst to timer. Budgivningsperiodene for to eller flere
auksjonsplattformer kan ikke overlappe hverandre, og det
skal være minst to timers opphold mellom to etterfølgende
budgivningsperioder.
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2. Auksjonsplattformen skal fastsette dato og tidspunkter
for auksjonene, idet det tas hensyn til offentlige helligdager
som påvirker de internasjonale finansmarkedene og eventuelle
andre relevante begivenheter eller omstendigheter, som ifølge
auksjonsplattformen kan påvirke at auksjonene gjennomføres
på en korrekt måte, og derfor krever endringer. Ingen auksjoner
skal gjennomføres i de to ukene rundt jul og nyttår.
3. Under særlige omstendigheter kan en auksjonsplattform,
etter å ha rådført seg med auksjonsovervåkeren og fått
overvåkerens uttalelse om dette, endre tidspunktene for en
budgivningsperiode ved å underrette alle som kan bli påvirket
av dette. Den berørte auksjonsplattformen skal i størst mulig
grad ta hensyn til auksjonsovervåkerens uttalelse.
4. Fra den sjette auksjonen eller tidligere skal den
auksjonsplattformen som er utpekt i henhold til artikkel 26
nr. 1 eller 2, auksjonere bort kvoter som omfattes av kapittel
III i direktiv 2003/87/EF, minst én gang i uken, og kvoter som
omfattes av kapittel II i direktiv 2003/87/EF, minst én gang
annenhver måned.
Ingen annen auksjonsplattform kan gjennomføre en auksjon i et
tidsrom på høyst to dager i uken når en auksjonsplattform som
er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller 2, gjennomfører en
auksjon. Dersom auksjonsplattformen som er utpekt i henhold
til artikkel 26 nr. 1 eller 2, gjennomfører en auksjon på mer enn
to dager i uken, skal den fastsette og kunngjøre hvilke to dager
ingen andre auksjoner kan finne sted. Den skal gjøre dette
senest den dagen den treffer beslutningene og offentliggjør
opplysningene som er nevnt i artikkel 11 nr. 1.
5. Fra den sjette auksjonen eller tidligere skal mengden av
kvoter som skal auksjoneres bort av den auksjonsplattformen
som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller 2, fordeles
jevnt på de auksjonene som skal gjennomføres i et gitt år,
bortsett fra at de mengdene som auksjoneres bort på auksjoner
som gjennomføres i august hvert år, skal være halvparten så
store som mengdene som auksjoneres bort på auksjoner som
gjennomføres i de andre månedene i året.
6. Ytterligere bestemmelser om tidsskjema og hyppighet for
auksjoner som gjennomføres av en annen auksjonsplattform
enn auksjonsplattformene som er utpekt i henhold til artikkel 26
nr. 1 og 2, er fastsatt i artikkel 32.
Artikkel 9
Omstendigheter som forhindrer gjennomføringen av
auksjoner
Uten at det berører anvendelsen av reglene nevnt i artikkel
58, når det er relevant, kan en auksjonsplattform annullere en
auksjon på grunn av omstendigheter som påvirker sikkerheten
eller påliteligheten til det informasjonsteknologisystemet som
er nødvendig for å søke om tillatelse til å legge inn bud, få
adgang til eller gjennomføre en auksjon, på en slik måte at
det forhindrer eller sannsynligvis vil forhindre at den aktuelle
auksjonen gjennomføres på en korrekt måte.
Når det gjelder kvoter som omfattes av kapittel III i direktiv
2003/87/EF, skal den mengden som skal auksjoneres bort,
fordeles jevnt over de neste fire planlagte auksjonene.
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Når det gjelder kvoter som omfattes av kapittel II i direktiv
2003/87/EF, skal den mengden som skal auksjoneres bort,
fordeles jevnt over de neste to planlagte auksjonene.
Artikkel 10
Årlige kvotemengder som skal auksjoneres bort, som er
omfattet av kapittel III i direktiv 2003/87/EF
1. Mengden av kvoter som omfattes av kapittel III i direktiv
2003/87/EF, som skal auksjoneres bort i 2011 eller 2012, samt
de auksjonsproduktene som kvotene skal auksjoneres bort ved
hjelp av, skal være angitt i vedlegg I til denne forordning.
2. Mengden av kvoter som omfattes av kapittel III i direktiv
2003/87/EF, som skal auksjoneres bort i 2013 og 2014,
skal være den mengden kvoter som er fastsatt i henhold til
artikkel 9 og 9a i nevnte direktiv for det aktuelle kalenderåret,
fratrukket tildelingen som skal gjøres vederlagsfritt som
fastsatt i artikkel 10a nr. 7 og artikkel 11 nr. 2 i nevnte direktiv,
fratrukket halvparten av den samlede mengden av alle kvoter
som auksjoneres bort i 2011 og 2012.
Mengden av kvoter som omfattes av kapittel III i direktiv
2003/87/EF, som skal auksjoneres bort hvert kalenderår fra
2015, skal være den mengden kvoter som er fastsatt i henhold
til artikkel 9 og 9a i nevnte direktiv for det berørte kalenderåret,
fratrukket tildelingen som skal gjøres vederlagsfritt som fastsatt
i artikkel 10a nr. 7 og artikkel 11 nr. 2 i nevnte direktiv.
Eventuelle mengder som skal auksjoneres bort i henhold til
artikkel 24 i direktiv 2003/87/EF, skal legges til mengden
av kvoter som skal auksjoneres bort i et gitt kalenderår, som
beregnet i samsvar med første og andre ledd i dette nummer.
I mengden av kvoter som omfattes av kapittel III i direktiv
2003/87/EF, som skal auksjoneres bort i det siste året av hver
handelsperiode, skal det tas hensyn til anlegg der driften har
opphørt i henhold til artikkel 10a nr. 19 i nevnte direktiv,
eventuelle tilpasninger av nivået av kvoter som tildeles
vederlagsfritt i henhold til artikkel 10a nr. 20 i nevnte direktiv,
og kvoter som gjenstår i reserven for nyinntredere som fastsatt
i artikkel 10a nr. 7 i nevnte direktiv.
3. Mengden av kvoter som omfattes av kapittel III i direktiv
2003/87/EF, som skal auksjoneres bort hvert kalenderår fra
2013, skal være basert på den anslåtte mengden kvoter som
skal auksjoneres bort ut fra hva Kommisjonen har fastsatt og
offentliggjort, i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i nevnte direktiv,
eller på den seneste endringen av Kommisjonens opprinnelige
anslag, som ble offentliggjort innen 31. januar det foregående
året.
Eventuelle senere endringer av mengden av kvoter som skal
auksjoneres bort i et gitt kalenderår, skal tas i betraktning i
mengden av kvoter som skal auksjoneres bort i det følgende
kalenderåret.
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4. Uten at det berører artikkel 10a nr. 7 i direktiv 2003/87/
EF skal hver medlemsstats andel av kvoter som omfattes av
kapittel III i nevnte direktiv, som skal auksjoneres bort i et gitt
kalenderår, være den andelen som er fastsatt i henhold til artikkel
10 nr. 2 i nevnte direktiv, fratrukket eventuelle vederlagsfrie
tildelinger som medlemsstaten foretar i en overgangsperiode
i henhold til artikkel 10c i direktiv 2003/87/EF i dette
kalenderåret, pluss eventuelle kvoter som skal auksjoneres bort
av denne medlemsstaten i det samme kalenderåret i samsvar
med artikkel 24 i nevnte direktiv.
Artikkel 11
Kalender for enkeltstående auksjoner av kvoter som
omfattes av kapittel III i direktiv 2003/87/EF, som
auksjoneres bort av auksjonsplattformer utpekt i henhold
til artikkel 26 nr. 1 eller 2 i denne forordning
1. De auksjonsplattformene som er utpekt i henhold til
artikkel 26 nr. 1 eller 2 i denne forordning, skal fastslå
og offentliggjøre budgivningsperioder, enkeltmengder,
auksjonsdatoer samt auksjonsprodukt, betalings- og
leveringsdatoer for kvotene som omfattes av kapittel III
i direktiv 2003/87/EF, og som skal auksjoneres bort på
enkeltstående auksjoner i hvert kalenderår, senest 28. februar
året før eller så snart det er praktisk mulig etter denne datoen,
etter å ha rådført seg med Kommisjonen og innhentet dens
uttalelse om dette. De aktuelle auksjonsplattformene skal i
størst mulig grad ta hensyn til Kommisjonens uttalelse.
2. De auksjonsplattformene som er utpekt i henhold til
artikkel 26 nr. 1 eller 2 i denne forordning, skal basere sine
fastsettelser og offentliggjøringer i henhold til nr. 1 i denne
artikkel på den anslåtte mengde kvoter som skal auksjoneres
bort, som Kommisjonen har fastslått og offentliggjort, eller den
seneste endringen av Kommisjonens opprinnelige anslag som
nevnt i artikkel 10 nr. 1 i direktiv 2003/87/EF.
3. Budgivningsperiodene, enkeltmengder og auksjonsdatoer
for kvoter som omfattes av kapittel III i 2003/87/EFF, som
skal auksjoneres bort på enkeltstående auksjoner det siste
året av hver handelsperiode, kan justeres av den aktuelle
auksjonsplattformen for å ta hensyn til anlegg der driften
har opphørt i henhold til artikkel 10a nr. 19 i nevnte direktiv,
eventuelle tilpasninger av nivået av kvoter som tildeles
vederlagsfritt i henhold til artikkel 10a nr. 20 i nevnte direktiv,
eller kvoter som gjenstår i reserven for nyinntredere som
fastsatt i artikkel 10a nr. 7 i nevnte direktiv.
4. Kalenderen for enkeltstående auksjoner av kvoter som
omfattes av kapittel III i direktiv 2003/87/EF, som utføres av
en annen auksjonsplattform enn auksjonsplattformene utpekt
i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller 2 i denne forordning, skal
fastslås og offentliggjøres i henhold til artikkel 32 i denne
forordning.
Artikkel 12
Årlige kvotemengder som skal auksjoneres bort, som
omfattes av kapittel II i direktiv 2003/87/EF
1. Mengden av kvoter som omfattes av kapittel II i direktiv
2003/87/EF, som skal auksjoneres bort i 2012, skal være
mengdene som er beregnet og besluttet av Kommisjonen i
samsvar med artikkel 3d nr. 1 i nevnte direktiv.
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Mengden av kvoter som omfattes av kapittel II i direktiv
2003/87/EF, som skal auksjoneres bort hvert kalenderår
fra 2013, skal være mengdene som er beregnet og besluttet
av Kommisjonen i samsvar med artikkel 3d nr. 2 i nevnte
direktiv, fordelt jevnt på det antallet år som utgjør den aktuelle
handelsperioden.
I mengden av kvoter som skal auksjoneres bort i det siste året
av hver handelsperiode, skal det imidlertid tas hensyn til kvoter
som gjenstår i den særlige reserven nevnt i artikkel 3f i direktiv
2003/87/EF.
2. For hvert kalenderår i en gitt handelsperiode skal hver
medlemsstats andel av kvoter som skal auksjoneres bort, og
som omfattes av kapittel II i direktiv 2003/87/EF, være den
andelen som er fastsatt for denne handelsperioden i samsvar
med artikkel 3d nr. 3 i nevnte direktiv, fordelt på det antallet år
som utgjør den aktuelle handelsperioden.
Artikkel 13
Kalender for enkeltstående auksjoner av kvoter som
omfattes av kapittel II i direktiv 2003/87/EF, som
auksjoneres bort av auksjonsplattformer utpekt i henhold
til artikkel 26 nr. 1 eller 2 i denne forordning
1. De auksjonsplattformene som er utpekt i henhold
til artikkel 26 nr. 1 eller 2 i denne forordning, skal fastslå
og offentliggjøre budgivningsperioder, enkeltmengder og
auksjonsdatoer for kvotene som omfattes av kapittel II i direktiv
2003/87/EF, og som skal auksjoneres bort på enkeltstående
auksjoner for 2012, senest 30. september 2011, eller så snart
det er praktisk mulig etter denne datoen, etter å ha rådført seg
med Kommisjonen og innhentet dens uttalelse om dette. De
aktuelle auksjonsplattformene skal i størst mulig grad ta hensyn
til Kommisjonens uttalelse.
2. Fra 2012 skal de auksjonsplattformene som er utpekt i
henhold til artikkel 26 nr. 1 eller 2 i denne forordning, fastslå
og offentliggjøre budgivningsperioder, enkeltmengder,
auksjonsdatoer samt auksjonsprodukt, betalings- og
leveringsdatoer for kvotene som omfattes av kapittel II i direktiv
2003/87/EF, og som skal auksjoneres bort på enkeltstående
auksjoner i hvert kalenderår, senest 28. februar året før eller så
snart det er praktisk mulig etter denne datoen, etter å ha rådført
seg med Kommisjonen og innhentet dens uttalelse om dette.
De aktuelle auksjonsplattformene skal i størst mulig grad ta
hensyn til Kommisjonens uttalelse.
Budgivningsperiodene,
enkeltmengder,
auksjonsdatoer
samt auksjonsprodukter, betalings- og leveringsdatoer for
kvoter som omfattes av kapittel II i direktiv 2003/87/EF, som
skal auksjoneres bort på enkeltstående auksjoner det siste
året av hver handelsperiode, kan justeres av den aktuelle
auksjonsplattformen for å ta hensyn til kvoter som gjenstår i
den særlige reserven nevnt i artikkel 3f i nevnte direktiv.
3. De auksjonsplattformene som er utpekt i henhold til
artikkel 26 nr. 1 eller 2 i denne forordning, skal basere sine
fastsettelser og offentliggjøringer i henhold til nr. 1 og 2 på
Kommisjonens beslutning vedtatt i henhold til artikkel 3e nr. 3
i direktiv 2003/87/EF.
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4. Bestemmelsene om kalenderen for enkeltauksjoner av
kvoter som omfattes av kapittel II i direktiv 2003/87/EF, som
utføres av en annen auksjonsplattform enn auksjonsplattformene
utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller 2 i denne forordning,
skal fastslås og offentliggjøres i samsvar med artikkel 32 i
denne forordning.
Artikkel 14
Tilpasning av auksjonskalenderen
1. Fastsettelsen og offentliggjøringen av de årlige mengdene
som skal auksjoneres bort, og av budgivningsperioder, mengder,
datoer, auksjonsprodukter, betalings- og leveringsdatoer i
forbindelse med enkeltauksjoner i henhold til artikkel 10−13 og
artikkel 32 nr. 4, skal ikke endres, med unntak av tilpasninger
som gjøres på grunn av følgende:
a) annulleringen av en auksjon i henhold til artikkel 7 nr. 5 og
6, artikkel 9 og artikkel 32 nr. 5,
b) eventuell midlertidig oppheving av en annen auksjonsplattform enn auksjonsplattformene som er utpekt i henhold
til artikkel 26 nr. 1 eller 2 i denne forordning, som fastsatt
i den kommisjonsforordning som er vedtatt i henhold til
artikkel 19 nr. 3 i direktiv 2003/87/EF,
c) eventuelle vedtak gjort av en medlemsstat i henhold til
artikkel 30 nr. 8,
d) eventuelt manglende oppgjør som nevnt i artikkel 45 nr. 5,
e) eventuelle kvoter som gjenstår i den særlige reserven nevnt
i artikkel 3f i direktiv 2003/87/EF,
f) opphør av drift ved et anlegg i henhold til artikkel 10a nr. 19
i direktiv 2003/87/EF, eventuelle tilpasninger av nivået av
kvoter som er tildelt vederlagsfritt i samsvar med artikkel
10a nr. 20 i nevnte direktiv, eller kvoter som gjenstår i
reserven for nyinntredere som fastsatt i artikkel 10a nr. 7 i
nevnte direktiv,
g) en ensidig innlemming av ytterligere former for virksomhet
og ytterligere gasser i henhold til artikkel 24 i direktiv
2003/87/EF,
h) tiltak som er vedtatt i henhold til artikkel 29a i direktiv
2003/87/EF,
i) ikrafttredelsen av endringer i denne forordning eller i
direktiv 2003/87/EF.
2. Dersom den måten en endring skal gjennomføres
på, ikke er fastsatt i denne forordning, skal den aktuelle
auksjonsplattformen ikke gjennomføre endringen før den har
rådført seg med Kommisjonen og innhentet dens uttalelse om
dette. Den aktuelle auksjonsplattformen skal i størst mulig grad
ta hensyn til Kommisjonens uttalelse.
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KAPITTEL IV
ADGANG TIL AUKSJONENE
Artikkel 15
Personer som kan legge inn bud direkte på en auksjon
Uten at det berører artikkel 28 nr. 3 kan bare en person som er
berettiget til å søke om tillatelse til å legge inn bud i samsvar
med artikkel 18, og som har fått tillatelse til å legge inn bud
i samsvar med artikkel 19 og 20, legge inn bud direkte på en
auksjon.
Artikkel 16
Adgangsmetoder
1. En auksjonsplattform skal sørge for adgang til auksjonene
på et ikke-diskriminerende grunnlag.
2. En auksjonsplattform som auksjonerer bort todagers
spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter skal sikre
at det er mulig å få fjernadgang til auksjonene gjennom et
elektronisk grensesnitt med sikker og pålitelig tilgang gjennom
internett.
En auksjonsplattform som auksjonerer bort todagers
spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter, skal dessuten
gi budgiverne mulighet til å få adgang til auksjonene gjennom
egne tilkoplinger til det elektroniske grensesnittet.
3. En auksjonsplattform som auksjonerer bort todagers
spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter, kan tilby en
eller flere alternative metoder for å få adgang til auksjonene,
dersom hovedmetoden for adgang ikke er tilgjengelig uansett
grunn, forutsatt at slike alternative adgangsmetoder er sikre
og pålitelige og bruken av dem ikke fører til noen form for
diskriminering av budgiverne.
Artikkel 17
Opplæring og rådgivning
En auksjonsplattform som auksjonerer bort todagers
spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter skal tilby en
praktisk nettbasert opplæringsmodul for den auksjonsprosessen
den gjennomfører, herunder veiledning i hvordan skjemaer
fylles ut og sendes inn, og en simulering av hvordan budgivning
på en auksjon foregår. Den skal også gi rådgivning via telefon,
telefaks og e-post, i hvert fall i arbeidstiden på hver handelsdag.
Artikkel 18
Personer som har rett til å søke om tillatelse til å legge inn
bud
1. Følgende personer skal ha rett til å søke om tillatelse til å
legge inn bud direkte på auksjoner:
a) en driftsansvarlig eller en luftfartøyoperatør som innehar en
kvotekonto på vegne av foretaket, og som legger inn bud for
egen regning, herunder et morforetak, et datterforetak eller
et tilknyttet foretak som inngår i den samme gruppen av
foretak som den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren,
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b) verdipapirforetak godkjent i henhold til direktiv 2004/39/
EF, som legger inn bud for egen regning eller på vegne av
sine kunder,
c) kredittinstitusjoner godkjent i henhold til direktiv 2006/48/
EF, som legger inn bud for egen regning eller på vegne av
sine kunder,
d) virksomhetsgrupper av personer som er oppført i bokstav
a), som legger inn bud for egen regning og fungerer som en
agent for sine medlemmer,
e) offentlige organer eller statseide foretak i medlemsstatene
som kontrollerer noen av personene nevnt i bokstav a).
2. Uten at det berører unntaket i artikkel 2 nr. 1 bokstav
i) i direktiv 2004/39/EF har personer som omfattes av dette
unntaket, og som er godkjent i henhold til artikkel 59 i denne
forordning, rett til å søke om tillatelse til å legge inn bud
direkte på auksjonene, enten for egen regning eller på vegne av
kundene i deres hovedvirksomhet, forutsatt at en medlemsstat
der de er etablert, har innført lovgivning som gjør det mulig
for den relevante vedkommende nasjonale myndighet i denne
medlemsstaten å gi dem tillatelse til å legge inn bud for egen
regning eller på vegne av kundene i deres hovedvirksomhet.
3. Personer nevnt i nr. 1 bokstav b) eller c), skal ha rett til å
søke om tillatelse til å legge inn bud direkte på auksjonene på
vegne av sine kunder når budet gjelder auksjonsprodukter som
ikke er finansielle instrumenter, forutsatt at en medlemsstat
der de er etablert, har innført lovgivning som gjør det mulig
for den relevante vedkommende nasjonale myndighet i denne
medlemsstaten å gi dem tillatelse til å legge inn bud for egen
regning eller på vegne av deres kunder.
4. Når personer nevnt i nr. 1 bokstav b) og c) og nr. 2, legger
inn bud på vegne av sine kunder, skal de forsikre seg om at
disse kundene selv har rett til å søke om tillatelse til å legge inn
bud direkte i henhold til nr. 1 eller 2.
Når kundene til personene nevnt i første ledd, selv legger inn
bud på vegne av sine kunder, skal de forsikre seg om at disse
kundene også har rett til å søke om tillatelse til å legge inn bud
direkte i henhold til nr. 1 eller 2. Det samme gjelder for alle
kunder i kjeden som kan legge inn bud indirekte på auksjonene.
5. Følgende personer skal ikke ha rett til å søke om tillatelse
til å legge inn bud direkte på auksjonene, og de kan heller
ikke delta i auksjoner gjennom en eller flere personer som
har tillatelse til å legge inn bud i henhold til artikkel 19 og 20,
verken for egen regning eller på vegne av andre personer, når
de utøver sin rolle på den aktuelle auksjonen:
a) auksjonariusen,
b) auksjonsplattformen, herunder ethvert clearingsystem og
oppgjørssystem knyttet til den,
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c) personer som er i en stilling der de direkte eller indirekte
kan utøve betydelig innflytelse på ledelsen av personene
nevnt i bokstav a) og b),
d) personer som arbeider for personer nevnt i bokstav a) og b).
6. Auksjonsovervåkeren kan ikke delta direkte eller
indirekte i noen auksjon gjennom en eller flere personer som
har tillatelse til å legge inn bud i henhold til artikkel 19 og 20,
verken for egen regning eller på vegne av en annen person.
Personer som er i en stilling der de direkte eller indirekte kan
utøve betydelig innflytelse på ledelsen av auksjonsovervåkeren,
kan ikke delta direkte eller indirekte i noen auksjon gjennom
en eller flere personer som har tillatelse til å legge inn bud i
henhold til artikkel 19 og 20, verken for egen regning eller på
vegne av en annen person.
Personer som arbeider for auksjonsovervåkeren i forbindelse
med auksjonene, kan ikke delta direkte eller indirekte i noen
auksjon gjennom en eller flere personer som har tillatelse til å
legge inn bud i henhold til artikkel 19 og 20, verken for egen
regning eller på vegne av en annen person.
7. Den muligheten som i henhold til artikkel 44−50 tilbys
til en auksjonsplattform, herunder et clearingsystem eller et
oppgjørssystem knyttet til den, om å motta betaling fra, foreta
levering til eller ta imot sikkerhet fra rettsetterfølgeren til en
budgiver som har fått tilslag, skal ikke undergrave anvendelsen
av artikkel 17−20.
Artikkel 19
Krav til tillatelse til å legge inn bud
1. Når en auksjonsplattform organiserer et annenhåndsmarked, skal medlemmer eller deltakere i annenhåndsmarkedet
som organiseres av en auksjonsplattform som auksjonerer bort
todagers spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter,
og som er berettigede personer i henhold til artikkel 18 nr. 1
eller 2, få tillatelse til å legge inn bud direkte på de auksjonene
som gjennomføres av denne auksjonsplattformen, uten noen
ytterligere krav til adgang, forutsatt at alle følgende krav er
oppfylt:
a) kravene til medlemmers eller deltakeres tillatelse til
å handle med kvoter gjennom annenhåndsmarkedet
organisert av auksjonsplattformen som auksjonerer bort
todagers spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter,
er ikke mindre strenge enn kravene oppført i nr. 2 i denne
artikkel,
b) auksjonsplattformen som auksjonerer bort todagers
spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter, mottar
eventuelle ytterligere opplysninger som er nødvendige for
å kontrollere at alle kravene som er nevnt i nr. 2 i denne
artikkel, som ikke tidligere er blitt kontrollert, er oppfylt.
2. Personer som ikke er medlemmer eller deltakere i
annenhåndsmarkedet som organiseres av en auksjonsplattform
som auksjonerer bort todagers spotkontrakter eller femdagers
futureskontrakter, og som er berettigede personer i henhold
til artikkel 8 nr. 1 eller 2, skal få tillatelse til å legge inn
bud direkte på de auksjonene som gjennomføres av denne
auksjonsplattformen, forutsatt at de:

a) er etablert i Unionen,
luftfartøyoperatør,
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er

driftsansvarlig

eller

b) har en utpekt kvotekonto,
c) har en utpekt bankkonto,
d) utpeker minst én representant for budgiveren, som definert
i tredje ledd i artikkel 6 nr. 3,
e) i samsvar med gjeldende kundekontrolltiltak gir den
aktuelle auksjonsplattformen tilstrekkelige opplysninger
om sin identitet, de reelle eiernes identitet, sin integritet,
en forretnings- og handelsprofil hva angår mulighetene for
å etablere et forhold til budgiveren, hvilken type budgiver
og hvilket auksjonsprodukt det er snakk om, størrelsen
på eventuelle bud samt midlene de har til disposisjon for
betaling og levering,
f) gir den aktuelle auksjonsplattformen tilstrekkelige
opplysninger om sin finansielle stilling, særlig om de
er i stand til å oppfylle sine finansielle forpliktelser og
kortsiktige gjeld når de forfaller,
g) har innført, eller kan innføre på anmodning, de interne
prosessene, prosedyrene og kontraktsmessige avtalene som
kreves for at den største budstørrelsen som kan pålegges i
henhold til artikkel 57, blir overholdt,
h) oppfyller kravene i artikkel 49 nr. 1.
Dersom en auksjonsplattform ikke organiserer et
annenhåndsmarked, skal berettigede personer i henhold
til artikkel 18 nr. 1 eller 2 ha tillatelse til å by direkte på de
auksjonene som gjennomføres av denne auksjonsplattformen,
forutsatt at de oppfyller kravene angitt i bokstav a)−h) i dette
nummer.
3. Personer som omfattes av artikkel 18 nr. 1 bokstav b) og
c) eller artikkel 18 nr. 2, og som legger inn bud på vegne av
sine kunder, skal ha ansvaret for å sikre at alle følgende krav er
oppfylt:
a) kundene er berettigede personer i henhold til artikkel 18 nr.
1 eller 2,
b) de har innført eller skal i god tid før budgivningsperioden
åpnes ha innført de interne prosessene, framgangsmåtene
og de kontraktsmessige avtalene som er nødvendige for:
i) at de kan behandle bud fra sine kunder, herunder
innleverte bud, innkreve betaling og overføre kvoter,
ii) at de kan hindre at fortrolige opplysninger fra den delen
av deres virksomhet som har ansvaret for å motta,
forberede og legge inn bud på vegne av kundene,
formidles til den delen av deres virksomhet som har
ansvaret for å forberede og legge inn bud for egen
regning,
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iii) at de kan sikre at de av deres kunder som selv handler
på vegne av kunder som legger inn bud på auksjonene,
oppfyller kravene i nr. 2 i denne artikkel og i dette
nummer, og at de stiller samme krav til sine kunder og
kundenes kunder som fastsatt i artikkel 18 nr. 4.
Den aktuelle auksjonsplattformen kan basere seg på
pålitelige kontroller utført av personene nevnt i første ledd
i dette nummer, deres kunder eller kundenes kunder som
fastsatt i artikkel 18 nr. 4.
Personene nevnt i første ledd i dette nummer, skal
ha ansvaret for å sikre at de kan godtgjøre overfor
auksjonsplattformen, når auksjonsplattformen anmoder om
dette i henhold til artikkel 20 nr. 5 bokstav d), at vilkårene i
bokstav a) og b) i første ledd i dette nummer, er oppfylt.
Artikkel 20
Innlevering og behandling av søknader om tillatelse til å
legge inn bud
1. Personer som er berettiget i henhold til artikkel 18 nr. 1
eller 2, skal før de legger inn sitt første bud direkte gjennom
en auksjonsplattform som auksjonerer bort todagers
spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter, søke den
aktuelle auksjonsplattformen om tillatelse til å legge inn bud.
Dersom en auksjonsplattform organiserer et annenhåndsmarked,
skal medlemmer eller deltakere i det annenhåndsmarkedet som
organiseres av den aktuelle auksjonsplattformen som oppfyller
kravene i artikkel 19 nr. 1, ha tillatelse til å legge inn bud uten
å søke i samsvar med første ledd i dette nummer.
2. En søknad om tillatelse til å legge inn bud i samsvar
med nr. 1 skal innleveres ved å fylle ut et elektronisk
søknadsskjema som er tilgjengelig på internett. Det elektroniske
søknadsskjemaet og tilgangen til det gjennom internett skal
leveres og opprettholdes av den aktuelle auksjonsplattformen.
3. En søknad om tillatelse til å legge inn bud skal ledsages
av bekreftede kopier av alle underlagsdokumenter som
auksjonsplattformen krever, for å vise at søkeren oppfyller
kravene i artikkel 19 nr. 2 og 3. En søknad om tillatelse til
å legge inn bud skal minst inneholde elementene oppført i
vedlegg II.
4. En søknad om tillatelse til å legge inn bud, herunder
underlagsdokumenter, skal på anmodning gjøres tilgjengelig
for inspeksjon av auksjonsovervåkeren, vedkommende
nasjonale håndhevende myndigheter i en medlemsstat som
utfører en undersøkelse, som nevnt i artikkel 62 nr. 3 bokstav
e), og eventuelle vedkommende organer i Unionen som er
involvert i undersøkelser som utføres over landegrensene.
5. En auksjonsplattform som auksjonerer bort todagers
spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter, kan avslå
en søknad om tillatelse til å legge inn bud på plattformens
auksjoner dersom søkeren nekter:
a) å etterkomme auksjonsplattformens anmodninger
om ytterligere opplysninger eller klargjøring eller
dokumentasjon på framlagte opplysninger,
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b) å etterkomme et ønske fra auksjonsplattformen om
å få intervjue noen av søkerens ansatte i søkerens
forretningslokale eller et annet sted,
c) å tillate undersøkelser eller kontroller som auksjonsplattformen anmoder om, herunder besøk eller kontroller
på stedet i søkerens forretningslokale,
d) å etterkomme auksjonsplattformens anmodninger om
opplysninger fra en søker, en søkers kunder eller kundenes
kunder som fastsatt i artikkel 18 nr. 4, for å kontrollere at
kravene i artikkel 19 nr. 3 er oppfylt,
e) å etterkomme auksjonsplattformens anmodninger om
opplysninger som kreves for å kontrollere at kravene i
artikkel 19 nr. 2 er oppfylt.
6. En auksjonsplattform som auksjonerer bort todagers
spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter, skal iverksette
tiltakene fastsatt i artikkel 13 nr. 4 i direktiv 2005/60/EF med
hensyn til sine transaksjoner eller forretningsforbindelser med
politisk utsatte personer, uansett deres bostedsstat.
7. En auksjonsplattform som auksjonerer bort todagers
spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter, skal kreve at
den som søker om tillatelse til å legge inn bud på plattformens
auksjoner, sikrer at søkerens kunder etterkommer alle
anmodninger som gjøres i henhold til nr. 5, og at alle kunder av
søkerens kunder som fastsatt i artikkel 18 nr. 4 gjør det samme.
8. En søknad om tillatelse skal anses å være trukket tilbake
dersom søkeren unnlater å innlevere opplysninger som en
auksjonsplattform har anmodet om, innen en rimelig frist angitt
i en anmodning om opplysninger som er framsatt i henhold til nr.
5 bokstav a), d) eller e) av den aktuelle auksjonsplattformen, og
som ikke skal være mindre enn fem handelsdager etter datoen
for anmodningen om opplysninger, eller ikke svarer, samtykker
i eller samarbeider under et intervju, en undersøkelse eller en
kontroll i henhold til nr. 5 bokstav b) eller c).
9. En søker skal ikke gi uriktige eller misvisende
opplysninger til en auksjonsplattform som auksjonerer bort
todagers spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter. En
søker skal umiddelbart gi den aktuelle auksjonsplattformen
fullstendig og sannferdig underretning om alle endringer i
søkerens omstendigheter som kan påvirke dennes søknad om
tillatelse til å legge inn bud på den aktuelle auksjonsplattformens
auksjoner eller en eventuell tillatelse til å legge inn bud som
søkeren allerede har fått.
10. En auksjonsplattform som auksjonerer bort todagers
spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter, skal treffe
beslutning om en mottatt søknad og underrette søkeren om
beslutningen.
Den aktuelle auksjonsplattformen kan:
a) gi ubetinget tillatelse til auksjonene i et tidsrom som
ikke skal være lenger enn det tidsrommet det er utpekt
for, herunder eventuelle forlengelser eller fornyelser av
utpekingen,
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b) gi betinget tillatelse til auksjonene i et tidsrom som ikke
skal være lenger enn det tidsrommet det er utpekt for,
forutsatt at de angitte vilkårene er oppfylt innen en viss
dato, noe som skal behørig kontrolleres av den aktuelle
auksjonsplattformen,

4. Personer som er nevnt i nr. 3, skal underrettes om
beslutningen om avslag, tilbakekalling eller midlertidig
oppheving av tillatelsen, og få en rimelig tidsfrist som er
angitt i beslutningen om avslag, tilbakekalling eller midlertidig
oppheving av tillatelsen, til å gi et skriftlig svar.

c) avslå å gi adgang.
Artikkel 21

Etter å ha gjennomgått personens skriftlige svar, skal den
aktuelle auksjonsplattformen dersom det er begrunnet:

Avslag, tilbakekalling eller midlertidig oppheving av
tillatelse

a) gi tillatelsen eller fornye tillatelsen med virkning fra en
angitt dato,

1. En auksjonsplattform som auksjonerer bort todagers
spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter, skal avslå å
gi tillatelse til å legge inn bud på auksjonene og tilbakekalle
eller midlertidig oppheve tillatelser som allerede er gitt til
personer som:

b) gi betinget tillatelse eller betinget fornyet tillatelse, forutsatt
at de angitte vilkårene er oppfylt innen en viss dato, noe
som skal behørig kontrolleres av den aktuelle auksjonsplattformen,

a) ikke har eller ikke lenger har rett til å søke om tillatelse til
å legge inn bud i henhold til artikkel 18 nr. 1 eller 2,
b) ikke oppfyller eller ikke lenger oppfyller kravene i
artikkel 18, 19 og 20,
c) med forsett eller gjentatte ganger overtrer bestemmelsene
i denne forordning, vilkårene for vedkommendes tillatelse
til å legge inn bud på de auksjonene som gjennomføres av
den aktuelle auksjonsplattformen, eller andre tilknyttede
instrukser eller avtaler.
2. En auksjonsplattform som auksjonerer bort todagers
spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter, skal avslå
en søknad om tillatelse til å legge inn bud på plattformens
auksjoner og tilbakekalle eller midlertidig oppheve en tillatelse
som allerede er gitt, dersom den har mistanke om hvitvasking
av penger, finansiering av terrorisme, kriminell virksomhet
eller markedsmisbruk fra søkerens side, forutsatt at det ikke er
sannsynlig at avslaget, tilbakekallingen eller den midlertidige
opphevingen vil hindre vedkommende nasjonale myndigheters
forsøk på å rettsforfølge eller pågripe dem som begår slik
virksomhet.
I så fall skal den aktuelle auksjonsplattformen utarbeide en
rapport til den finansielle etterretningsenheten som er nevnt
i artikkel 21 i direktiv 2005/60/EF, i samsvar med artikkel
55 nr. 2 i denne forordning.
3. En auksjonsplattform som auksjonerer bort todagers
spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter, kan avslå å
gi tillatelse til å legge inn bud på plattformens auksjoner og
tilbakekalle eller midlertidig oppheve en tillatelse som allerede
er gitt til personer som:
a) av uaktsomhet overtrer bestemmelsene i denne forordning,
vilkårene for vedkommendes tillatelse til å legge inn
bud på de auksjonene som gjennomføres av den aktuelle
auksjonsplattformen, eller andre tilknyttede instrukser eller
avtaler,
b) ellers har opptrådt på en måte som er til hinder for at en
auksjon kan gjennomføres på en ordnet og effektiv måte,
c) som omfattes av artikkel 18 nr. 1 bokstav b) eller c) eller
artikkel 18 nr. 2, og ikke har lagt inn bud på noen auksjoner
i løpet av de foregående 220 handelsdagene.

c) bekrefte beslutningen om avslag, tilbakekalling eller
midlertidig oppheving av tillatelse med virkning fra en
angitt dato.
Auksjonsplattformen skal underrette den berørte personen om
sin beslutning.
5. Personer som får sin tillatelse til å legge inn bud,
tilbakekalt eller midlertidig opphevet i henhold til nr. 1,
2 eller 3, skal i rimelige grad sørge for at de trekker seg fra
auksjonene:
a) på en ryddig måte,
b) uten å skade interessene til sine kunder eller hindre
auksjonene i å fungere effektivt,
c) uten å påvirke sin plikt til å oppfylle eventuelle
bestemmelser om betaling, vilkårene for deres tillatelse
til å legge inn bud på auksjonene, eller andre tilknyttede
instrukser eller avtaler,
d) uten å hindre sin plikt til å beskytte fortrolige opplysninger
i henhold til artikkel 19 nr. 3 bokstav b) ii), som skal gjelde
i 20 år etter at de har trukket seg fra auksjonene.
Beslutningen om avslag, tilbakekalling eller midlertidig
oppheving av tillatelsen, som nevnt i nr. 1, 2 og 3, skal angi
hvilke tiltak som er nødvendige for å overholde dette nummer,
og auksjonsplattformen skal bekrefte samsvar med disse
tiltakene.
KAPITTEL V
UTPEKING AV AUKSJONARIUS OG
VEDKOMMENDES FUNKSJONER
Artikkel 22
Utpeking av auksjonarius
1. Hver medlemsstat skal utpeke en auksjonarius. Ingen
medlemsstater skal auksjonere bort kvoter uten at det er utpekt
en auksjonarius. Mer enn én medlemsstat kan utpeke den
samme auksjonariusen.
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2. Auksjonariusen skal utpekes i god tid før auksjonene
påbegynnes, for å inngå og gjennomføre de nødvendige
avtalene med den auksjonsplattformen som er utpekt eller skal
utpekes av nevnte medlemsstat, herunder tilknyttet clearingeller oppgjørssystem, slik at auksjonariusen kan auksjonere
bort kvoter på vegne av den utpekende medlemsstaten på
gjensidig avtalte vilkår.

b) ta imot de auksjonsinntektene som tilfaller hver utpekende
medlemsstat,

3. For medlemsstater som ikke deltar i de felles
handlingene fastsatt i artikkel 26, skal auksjonariusen utpekes
av den utpekende medlemsstaten i god tid før auksjonene
påbegynnes på de auksjonsplattformene som er utpekt i
henhold til artikkel 26 nr. 1 og 2, for å inngå og gjennomføre
de nødvendige avtalene med disse auksjonsplattformene,
herunder tilknyttet clearing- og oppgjørssystem, slik at
auksjonariusen kan auksjonere bort kvoter på vegne av den
utpekende medlemsstaten på gjensidig avtalte vilkår, i henhold
til artikkel 30 nr. 7 annet ledd og artikkel 30 nr. 8 første ledd.

UTPEKING AV AUKSJONSOVERVÅKER OG
VEDKOMMENDES FUNKSJONER

4. Medlemsstatene skal ikke formidle innsideinformasjon
som definert i artikkel 3 nr. 29 og artikkel 37 bokstav a), til
noen person som arbeider for en auksjonarius.
I tilfelle eventuell ulovlig formidling av innsideinformasjon til
personer som arbeider for auksjonariusen, skal det i vilkårene
for utpeking av auksjonariusen være angitt egnede tiltak slik at
de personene som det ulovlig er formidlet opplysninger til, kan
fjernes fra auksjonene.
Annet ledd i dette nummer skal få anvendelse uten at det
berører anvendelsen av artikkel 11−16 i direktiv 2003/6/EF og
artikkel 43 i denne forordning ved overtredelse av forbudet i
første ledd i dette nummer.
5. Kvoter som skal auksjoneres bort på en medlemsstats
vegne, skal holdes tilbake fra auksjonene inntil det er utpekt
en auksjonarius, og inntil avtalene nevnt i nr. 2 er inngått og
gjennomført.
6. Nr. 5 skal ikke berøre de rettslige følgene som oppstår
gjennom unionsretten som følge av at en medlemsstat ikke
oppfyller sine forpliktelser i henhold til nr. 1−4.
7. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om
auksjonariusens identitet og vedkommendes kontaktopplysninger.
Auksjonariusens identitet og kontaktopplysninger
kunngjøres på Kommisjonens nettsted.

skal

Artikkel 23
Auksjonariusens funksjoner

c) utbetale de auksjonsinntektene som tilfaller hver utpekende
medlemsstat,
KAPITTEL VI

Artikkel 24
Auksjonsovervåker
1. Alle auksjonsprosesser skal overvåkes av den samme
auksjonsovervåkeren.
2. Alle medlemsstater skal utpeke en auksjonsovervåker
etter en felles framgangsmåte for tildeling av kontrakter
mellom Kommisjonen og medlemsstatene, som gjennomføres
i samsvar med artikkel 91 nr. 1 tredje ledd i forordning (EF,
Euratom) nr. 1605/2002 og artikkel 125c i forordning (EF,
Euratom) nr. 2342/2002.
3. Auksjonsovervåkeren blir utpekt for et tidsrom på høyst
fem år.
Minst tre måneder før utløpet eller avslutningen av det
tidsrommet som auksjonariusen er utpekt for, skal det utpekes
en etterfølger i samsvar med nr. 2.
4. Auksjonsovervåkerens identitet og kontaktopplysninger
skal kunngjøres på Kommisjonens nettsted.
Artikkel 25
Auksjonsovervåkerens funksjoner
1. Auksjonsovervåkeren skal overvåke hver auksjon og på
medlemsstatenes vegne avlegge rapport til Kommisjonen og
til de berørte medlemsstatene om auksjonene i den foregående
måneden er gjennomført korrekt, innen tidsfristen fastsatt i
artikkel 10 nr. 4 fjerde ledd i direktiv 2003/87/EF, i samsvar
med dette ledd, særlig med hensyn til:
a) likeverdig og åpen adgang,
b) klarhet,
c) prisdannelse,
d) tekniske og driftsmessige sider.

Auksjonariusen skal:

2. Auksjonsovervåkeren skal framlegge for medlemsstatene
og Kommisjonen en konsolidert årsrapport, som skal omfatte:

a) auksjonere bort den mengden av kvoter som skal
auksjoneres bort av hver medlemsstat som har utpekt
auksjonariusen,

a) de forholdene som er nevnt i nr. 1, både med hensyn til hver
enkelt auksjon og samlet for hver auksjonsplattform,
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b) manglende overholdelse av kontrakten som utpeker
auksjonsplattformen,
c) tegn på konkurransebegrensende atferd eller markedsmisbruk,
d) auksjonenes eventuelle innvirkning på markedsposisjonen
til auksjonsplattformene på annenhåndsmarkedet,
e) forholdet mellom auksjonsprosessene som omfattes
av den konsoliderte rapporten, og mellom dem og
annenhåndsmarkedets funksjon, i samsvar med artikkel 10
nr. 5 i direktiv 2003/87/EF,
f) opplysninger om antall, art og status for eventuelle klager
som er framsatt i henhold til artikkel 59 nr. 4, samt alle
andre klager som er rettet til de nasjonale vedkommende
myndigheter som fører tilsyn med kredittinstitusjoner og
verdipapirforetak,
g) opplysninger om eventuell oppfølging av rapporter som
auksjonsovervåkeren har utført i henhold til nr. 3, 4 og 5,
h) eventuelle anbefalinger som anses å være hensiktsmessige
med sikte på å forbedre auksjonsprosessene eller for å
gjennomgå følgende:
i) denne forordning, herunder gjennomgåelsen som er
fastsatt i artikkel 33,
ii) kommisjonsforordningen som er vedtatt i henhold til
artikkel 19 nr. 3 i direktiv 2003/87/EF,
iii) direktiv 2003/87/EF, herunder gjennomgåelsen av
karbonmarkedets funksjon som fastsatt i artikkel 10 nr.
5 og artikkel 12 nr. 1a i nevnte direktiv.
3. Auksjonsovervåkeren kan, på anmodning fra
Kommisjonen og en eller flere medlemsstater, eller som påkrevd
i nr. 5, fra tid til annen rapportere om særlige spørsmål knyttet
til noen av auksjonsprosessene, når det er nødvendig for å ta
opp det aktuelle spørsmålet før innlevering av rapportene nevnt
i nr. 1 eller 2. For øvrig kan auksjonsovervåkeren rapportere
om dette i de rapportene som er fastsatt i nr. 1 eller 2.
4. En medlemsstat som ikke deltar i den felles handlingen
fastsatt i artikkel 26 i denne forordning, men som velger å
utpeke sin egen auksjonsplattform i henhold til artikkel 30 nr. 1
og 2 i denne forordning, kan anmode auksjonsovervåkeren om
å framlegge for medlemsstatene, Kommisjonen og den aktuelle
auksjonsplattformen en teknisk rapport om hvorvidt den
auksjonsplattformen som medlemsstaten foreslår eller har til
hensikt å foreslå, kan gjennomføre auksjonsprosessen i samsvar
med kravene i denne forordning og målene i artikkel 10 nr. 4 i
direktiv 2003/87/EF.
I denne rapporten skal auksjonsovervåkeren tydelig angi hvilke
deler av auksjonsprosessen som oppfyller kravene i første
nummer, og hvilke som ikke gjør det. Den skal inneholde
tydelige anbefalinger for videre utvikling eller forbedringer av
auksjonsprosessen dersom det er hensiktsmessig, med forslag
om en særlig tidsplan for gjennomføring av anbefalingene.
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5. Dersom den auksjonsprosessen som gjennomføres av en
auksjonsplattform, er et brudd på denne forordning eller ikke
er i samsvar med målene i artikkel 10 nr. 4 i direktiv 2003/87/
EF, eller dersom Kommisjonen anmoder om det i tilfelle den
mistenker et slikt brudd, skal auksjonsovervåkeren omgående
rapportere dette til medlemsstatene, Kommisjonen og den
aktuelle auksjonsplattformen.
Rapporten skal tydelig angi typen brudd eller manglende
samsvar. Den skal inneholde tydelige anbefalinger for
å avhjelpe situasjonen og foreslå en særlig tidsplan for
gjennomføring av anbefalingene. Når det er hensiktsmessig,
kan den anbefale midlertidig oppheving av den aktuelle
auksjonsplattformen. Auksjonsovervåkeren skal foreta en
løpende gjennomgåelse av sin rapport, og gi kvartalsvise
ajourføringer av den til medlemsstatene, Kommisjonen og den
aktuelle auksjonsplattformen.
6. Alle uttalelser som auksjonsovervåkeren har avgitt
i henhold til artikkel 7 nr. 7 eller artikkel 8 nr. 3 i denne
forordning, skal inngå i dens funksjoner i henhold til denne
artikkel.
7. De rapportene og uttalelsene som er angitt i denne artikkel,
skal utarbeides i et forståelig, standardisert og lett tilgjengelig
format som skal bestemmes som fastsatt i kontrakten som
utpeker auksjonsovervåkeren.
KAPITTEL VII
UTPEKING AV EN AUKSJONSPLATTFORM AV
MEDLEMSSTATENE SOM DELTAR I EN FELLES
HANDLING SAMMEN MED KOMMISJONEN, SAMT
AUKSJONSPLATTFORMENS FUNKSJONER
Artikkel 26
Utpeking av en auksjonsplattform gjennom en felles
handling mellom medlemsstatene og Kommisjonen
1. Uten at det berører artikkel 30 skal medlemsstatene
utpeke en auksjonsplattform for auksjonering av todagers
spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter etter en
felles framgangsmåte ved tildeling av kontrakter mellom
Kommisjonen og de medlemsstatene som deltar i den felles
handlingen.
2. Uten at det berører artikkel 30 skal medlemsstatene
utpeke en eller to auksjonsplattformer for auksjonering av
futures- eller forwardskontrakter, forutsatt at de produktene
som er auksjonert bort, er oppført i vedlegg I, etter en
felles framgangsmåte ved tildeling av kontrakter mellom
Kommisjonen og de medlemsstatene som deltar i den felles
handlingen.
3. Den felles framgangsmåten ved tildeling av kontrakter
som er nevnt i nr. 1 og 2, skal gjennomføres i samsvar med
artikkel 91 nr. 1 tredje ledd i forordning (EF, Euratom) nr.
1605/2002 og artikkel 125c i forordning (EF, Euratom)
nr. 2342/2002.
4. Auksjonsplattformen nevnt i nr. 1 og 2, skal utpekes for et
tidsrom på høyst fem år.
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5. Identiteten
og
kontaktopplysningene
for
auksjonsplattformene som er nevnt i nr. 1 og 2, skal kunngjøres
på Kommisjonens nettsted.
6. Alle medlemsstater som slutter seg til de felles
handlingene nevnt i nr. 1 og 2, etter at avtalen om felles
tildeling av kontrakter mellom deltakende medlemsstater og
Kommisjonen er trådt i kraft, skal godta de vilkårene som er
fastsatt av deltakende medlemsstater og Kommisjonen i avtalen
om felles tildeling av kontrakter, samt eventuelle vedtak som
allerede er gjort i henhold til nevnte avtale.
Alle medlemsstater som i henhold til artikkel 30 nr. 4 beslutter
ikke å delta i den felles handlingen, men som utpeker sin egen
auksjonsplattform, kan få observatørstatus på de vilkårene som
er fastsatt i avtalen om felles tildeling av kontrakter mellom
de medlemsstatene som deltar i den felles handlingen, og
Kommisjonen, med forbehold for eventuelle gjeldende regler
for tildeling av kontrakter.
Artikkel 27
Funksjoner for den auksjonsplattformen som er utpekt i
henhold til artikkel 26 nr. 1
1. Auksjonsplattformen som er utpekt i henhold til
artikkel 26 nr. 1, skal yte følgende tjenester til medlemsstatene
som nærmere beskrevet i avtalen om utpeking av
auksjonsplattformen:
a) adgang til auksjonene i samsvar med artikkel 15-21,
herunder levering og opprettholdelse av de nødvendige
internettbaserte elektroniske grensesnittene og nettstedene,
b) gjennomføring av auksjonene i samsvar med artikkel 4−7,
c) forvaltning av auksjonskalenderen i samsvar med artikkel
8−14,
d) kunngjøring av og underretning om resultatet av en auksjon
i samsvar med artikkel 61,
e) levering, eller sørge for levering gjennom underleveranse,
av det clearing- eller oppgjørssystemet som er nødvendig
for:
i) håndtering av betalinger fra budgivere som har fått
tilslag, eller fra deres rettsetterfølgere, og fordeling av
inntektene fra auksjonene til auksjonariusen i samsvar
med artikkel 44 og 45,
ii) levering av de kvotene som er auksjonert bort,
til budgivere som har fått tilslag, eller til deres
rettsetterfølgere, i henhold til artikkel 46, 47 og 48,
iii) forvaltning av sikkerhet, herunder eventuell
marginberegning, som stilles av auksjonariusen eller
budgiverne, i samsvar med artikkel 49 og 50,
f) levering til auksjonsovervåkeren av alle opplysninger om
gjennomføringen av auksjonene som auksjonsovervåkeren
trenger for å utføre sine funksjoner, i samsvar med
artikkel 53,
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g) overvåking av auksjonene, melding om mistanke om
hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme, kriminell
virksomhet eller markedsmisbruk, samt anvendelse av alle
nødvendige utbedringstiltak eller sanksjoner, herunder en
ordning for utenrettslig tvisteløsning i henhold til artikkel
44−59 og artikkel 64 nr. 1.
2. Minst 20 handelsdager før åpningen av den første
budgivningsperioden som organiseres av auksjonsplattformen
som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1, skal
auksjonsplattformen være knyttet til minst ett clearing- eller
oppgjørssystem.
Artikkel 28
Funksjoner for den auksjonsplattformen som er utpekt i
henhold til artikkel 26 nr. 2
1. Auksjonsplattformen som er utpekt i henhold til
artikkel 26 nr. 2, skal yte følgende tjenester til medlemsstatene:
a) adgang til auksjonene i samsvar med de bestemmelsene
som gjelder på annenhåndsmarkedet, organisert av
auksjonsplattformen, med de endringene som er gjort i
kontrakten som utpeker auksjonsplattformen,
b) gjennomføring av auksjonene i samsvar med artikkel 4−7,
c) forvaltning av auksjonskalenderen i samsvar med artikkel
8−14,
d) kunngjøring av og underretning om resultatet av en auksjon
i samsvar med artikkel 61,
e) levering, i samsvar med de bestemmelsene som gjelder på
annenhåndsmarkedet, organisert av auksjonsplattformen,
bortsett fra at artikkel 40 alltid får anvendelse, med
de endringene som er gjort i kontrakten som utpeker
auksjonsplattformen, av det clearing- eller oppgjørssystemet
som er nødvendig for:
i) håndtering av betalinger fra budgivere eller deres
rettsetterfølgere og fordeling av inntektene fra
auksjonene til auksjonariusen,
ii) levering av de kvotene som er auksjonert bort,
til budgivere som har fått tilslag, eller til deres
rettsetterfølgere,
iii) forvaltning av sikkerhet, herunder eventuell
marginberegning, som stilles av auksjonariusen eller
budgiverne,
f) levering til auksjonsovervåkeren av alle opplysninger om
gjennomføringen av auksjonene som auksjonsovervåkeren
trenger for å utføre sine funksjoner, i samsvar med artikkel
53,
g) overvåking av auksjonene, melding om mistanke om
hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme, kriminell
virksomhet eller markedsmisbruk, samt anvendelse av alle
nødvendige utbedringstiltak eller sanksjoner, herunder
en ordning for utenrettslig tvisteløsning, i henhold til de
bestemmelsene som gjelder på annenhåndsmarkedet,
organisert av auksjonsplattformen, med de endringene som
er gjort i kontrakten som utpeker auksjonsplattformen.
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2. Minst 20 handelsdager før åpningen av den første
budgivningsperioden som organiseres av auksjonsplattformen
som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 2, skal den aktuelle
auksjonsplattformen være knyttet til minst ett clearing- eller
oppgjørssystem.
3. Artikkel 16 nr. 2 og 3, artikkel 17, 19, 20, 21, 54, 55
og 56, artikkel 60 nr. 3, artikkel 63 nr. 4 og artikkel 64
får ikke anvendelse på auksjoner som gjennomføres av
en auksjonsplattform som auksjonerer bort futures- eller
forwardskontrakter.
Artikkel 29
Tjenester som ytes til Kommisjonen av auksjonsplattformene
som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller 2
Auksjonsplattformer som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr.
1 eller 2, skal yte tekniske støttetjenester til Kommisjonen for
dens arbeid med følgende:
a) ferdigstilling av vedlegg I og eventuell samordning av
auksjonskalenderen for vedlegg III,
b) uttalelser som er avgitt av Kommisjonen i henhold til denne
forordning,
c) uttalelser eller rapporter avgitt av auksjonsovervåkeren om
hvordan auksjonsplattformene som er utpekt i henhold til
artikkel nr. 1 eller 2, fungerer,
d) rapportene eller eventuelt forslag fra Kommisjonen i
henhold til artikkel 10 nr. 5 og artikkel 12 nr. 1a i direktiv
2003/87/EF,
e) eventuelle endringer av denne forordning eller direktiv
2003/87/EF som påvirker karbonmarkedets funksjon,
herunder gjennomføringen av auksjonene,
f) eventuelle gjennomgåelser av denne forordning, direktiv
2003/87/EF eller den kommisjonsforordning som er vedtatt
i henhold til artikkel 19 nr. 3 i nevnte direktiv, som påvirker
karbonmarkedets funksjon, herunder gjennomføringen av
auksjonene,
g) eventuelle andre felles handlinger knyttet til
karbonmarkedets funksjon, herunder gjennomføringer
av auksjonene som er avtalt mellom Kommisjonen og de
medlemsstatene som deltar i den felles handlingen.
KAPITTEL VIII
UTPEKING AV AUKSJONSPLATTFORMER AV
MEDLEMSSTATER SOM VELGER Å HA EN EGEN
AUKSJONSPLATTFORM, SAMT AUKSJONSPLATTFORMENES FUNKSJONER
Artikkel 30
Utpeking av en annen auksjonsplattform enn den som er
utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller 2
1. En medlemsstat som ikke deltar i den felles handlingen
som er fastsatt i artikkel 26 i denne forordning, kan utpeke sin
egen auksjonsplattform for auksjonering av sin andel av den
mengden kvoter som omfattes av kapittel II og III i direktiv
2003/87/EF, og som skal auksjoneres bort ved hjelp av todagers
spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter.
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2. En medlemsstat som ikke deltar i den felles handlingen
som er fastsatt i artikkel 26 i denne forordning, kan utpeke sin
egen auksjonsplattform for auksjonering av sin andel av den
mengden kvoter som omfattes av kapittel II og III i direktiv
2003/87/EF, og som skal auksjoneres bort ved hjelp av futureseller forwardskontrakter, forutsatt at disse produktene er
oppført i vedlegg I til denne forordning.
3. Medlemsstater som ikke deltar i den felles handlingen
som er fastsatt i artikkel 26, kan utpeke den samme auksjonsplattformen eller forskjellige auksjonsplattformer for
auksjonering av henholdsvis futures- eller forwardskontrakter
og todagers spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter.
4. En medlemsstat som ikke deltar i den felles handlingen
som er fastsatt i artikkel 26, skal innen tre måneder etter at
denne forordning er trådt i kraft, underrette Kommisjonen om
sin beslutning om ikke å delta i den felles handlingen, men
utpeker sin egen auksjonsplattform i henhold til nr. 1 og 2 i
denne artikkel.
5. En medlemsstat som ikke deltar i den felles handlingen
som er fastsatt i artikkel 26, skal velge en egen auksjonsplattform
utpekt i samsvar med nr. 1 og 2 i denne artikkel på grunnlag av en
utvelgingsmetode som er forenlig med unionsretten og nasjonal
lovgivning, dersom det kreves en framgangsmåte for tildeling
av kontrakter enten i henhold til unionsretten eller i henhold til
nasjonal lovgivning. Utvelgingsmetoden skal være underlagt
alle gjeldende utbedringstiltak og gjennomføringsmetoder i
henhold til unionsretten og nasjonal lovgivning.
Auksjonsplattformene nevnt i nr. 1 og 2, skal utpekes for en
periode på høyst tre år, som høyst kan forlenges med ytterligere
to år.
Utpekingen av auksjonsplattformene nevnt i nr. 1 og 2,
forutsetter at den aktuelle auksjonsplattformen er oppført i
vedlegg III i samsvar med nr. 7. Forordningen skal ikke tre i
kraft før oppføringen av den aktuelle auksjonsplattformen i
vedlegg III i samsvar med nr. 7, er trådt i kraft.
6. Alle medlemsstater som ikke deltar i den felles handlingen
som er fastsatt i artikkel 26, men som velger å utpeke sin egen
auksjonsplattform i henhold til nr. 1 og 2 i denne artikkel, skal
framlegge for Kommisjonen en fullstendig underretning som
inneholder følgende opplysninger:
a) identiteten til den auksjonsplattformen som medlemsstaten
foreslår å utpeke, med angivelse av om samme
auksjonsplattform eller forskjellige auksjonsplattformer
skal auksjonere bort henholdsvis futures- eller
forwardskontrakter og todagers spotkontrakter eller
femdagers futureskontrakter,
b) nærmere driftsregler som vil gjelde for den auksjonsprosessen som skal gjennomføres av auksjonsplattformen(e) som medlemsstaten foreslår å utpeke,
herunder de kontraktsmessige bestemmelsene om
utpeking av den aktuelle auksjonsplattformen, herunder
alle clearing- og oppgjørssystemer som er knyttet til den
foreslåtte auksjonsplattformen, med angivelse av vilkårene
for avgiftsstruktur og avgiftsnivå, håndtering av sikkerhet,
betaling og levering,
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c) de foreslåtte budgivningsperiodene, enkeltmengdene,
auksjonsdatoer med angivelse av relevante helligdager,
samt auksjonsprodukt, betalings- og leveringsdatoer
for de kvotene som skal auksjoneres bort på hver enkelt
auksjon i et gitt kalenderår, samt alle andre opplysninger
som Kommisjonen trenger for å vurdere om den foreslåtte
auksjonskalenderen er forenlig med auksjonskalenderen
for auksjonsplattformene som er utpekt i henhold til
artikkel 26 nr. 1 eller 2, og med andre auksjonskalendere
som er foreslått av andre medlemsstater som ikke deltar i
den felles handlingen fastsatt i artikkel 26, men som velger
å utpeke sine egne auksjonsplattformer,

8. En medlemsstat som ikke deltar i den felles handlingen
som er fastsatt i artikkel 26, men som velger å utpeke sin egen
auksjonsplattform i henhold til nr. 1 og 2 i denne artikkel, kan
slutte seg til den felles handlingen som er fastsatt i artikkel 26,
i henhold til artikkel 26 nr. 6.

d) nærmere regler og vilkår for tilsyn med og overvåking av
auksjonene som skal gjelde for medlemsstatens foreslåtte
auksjonsplattform i henhold til artikkel 35 nr. 4, 5 og 6,
samt nærmere regler for beskyttelse mot hvitvasking av
penger, finansiering av terrorisme, kriminell virksomhet
eller markedsmisbruk, herunder eventuelle utbedringstiltak
eller sanksjoner,

Funksjoner for andre auksjonsplattformer enn de auksjonsplattformene som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1
eller 2

e) nærmere tiltak som er innført for å overholde bestemmelsene
i artikkel 22 nr. 4 og artikkel 34 når det gjelder utpekingen
av auksjonariusen.
Underretningen skal vise at auksjonsplattformen er i
samsvar med bestemmelsene i denne forordning og med
målene i artikkel 10 nr. 4 i direktiv 2003/87/EF.

Mengden av kvoter som etter planen skulle auksjoneres bort
på en annen auksjonsplattform enn auksjonsplattformene som
er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller 2, skal fordeles
jevnt på de auksjonene som gjennomføres av den relevante
auksjonsplattformen som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr.
1 eller 2.
Artikkel 31

1. En auksjonsplattform som er utpekt i henhold til
artikkel 30 nr. 1, skal utføre de samme funksjonene som
auksjonsplattformen som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1
som fastsatt i artikkel 27, bortsett fra at bestemmelsene fastsatt
i artikkel 27 nr. 1 bokstav c) om auksjonskalenderen, ikke får
anvendelse.
2. En auksjonsplattform som er utpekt i henhold til
artikkel 30 nr. 2, skal utføre de samme funksjonene som
auksjonsplattformene som er utpekt i henhold til artikkel 26
nr. 2 som fastsatt i artikkel 28, bortsett fra at bestemmelsene
fastsatt i artikkel 28 nr. 1 bokstav c) om auksjonskalenderen,
ikke får anvendelse.

En underrettende medlemsstat kan endre sin opprinnelige
underretning før oppføringen på listen som er nevnt i nr. 7 i
denne artikkel.

3. Bestemmelsene om auksjonskalenderen fastsatt i artikkel
8 nr. 1, 2 og 3 og artikkel 9, 10, 12, 14 og 32, får anvendelse på
auksjonsplattformene som er utpekt i henhold til artikkel 30 nr.
1 og 2.

Hver underrettende medlemsstat skal framlegge sin
opprinnelige og endrede underretning til komiteen som er
nevnt i artikkel 23 nr. 1 i direktiv 2003/87/EF.

Artikkel 32

7. Andre auksjonsplattformer enn dem som er utpekt i
henhold til artikkel 26 nr. 1 eller 2, de medlemsstatene som
har utpekt dem, utpekingsperioden og alle gjeldende vilkår
eller forpliktelser, skal oppføres på listen i vedlegg III dersom
kravene i denne forordning og målene i artikkel 10 nr. 4 i
direktiv 2003/87/EF, er oppfylt. Kommisjonen og komiteen som
er fastsatt i artikkel 23 nr. 1 i direktiv 2003/87/EF, skal handle
utelukkende på grunnlag av disse kravene og målene, og skal
fullt ut ta hensyn til de rapportene som auksjonsovervåkeren har
utarbeidet i samsvar med artikkel 25 nr. 4 i denne forordning.
I mangel av oppføring på listen som fastsatt i første ledd, skal
en medlemsstat som ikke deltar i den felles handlingen som
er fastsatt i artikkel 26, men som velger å utpeke sin egen
auksjonsplattform i henhold til nr. 1 og 2 i denne artikkel,
bruke de auksjonsplattformene som er utpekt i henhold til
artikkel 26 nr. 1 eller 2, til å auksjonere bort sin andel av
de kvotene som ellers ville ha blitt auksjonert bort på den
auksjonsplattformen som skal utpekes i henhold til nr. 1
eller 2 i denne artikkel, i løpet av tremånedersperioden etter
ikrafttredelsen av listen fastsatt i første ledd.

Auksjonskalender for en annen auksjonsplattform enn de
auksjonsplattformene som er utpekt i henhold til artikkel
26 nr. 1 eller 2
1. Mengden av kvoter som omfattes av kapittel III i
direktiv 2003/87/EF, og som auksjoneres bort på enkeltstående
auksjoner som gjennomføres av en auksjonsplattform utpekt i
henhold til artikkel 30 nr. 1 eller 2 i denne forordning, skal være
høyst 20 millioner kvoter og minst 10 millioner kvoter, unntatt
dersom den samlede mengden av kvoter som omfattes av
kapittel III i direktiv 2003/87/EF, og som skal auksjoneres bort
av den utpekende medlemsstaten, er mindre enn 10 millioner i
et gitt kalenderår, da kvotene i så fall skal auksjoneres bort på
én auksjon per kalenderår.
2. Mengden av kvoter som omfattes av kapittel II i direktiv
2003/87/EF, og som auksjoneres bort på enkeltstående
auksjoner som gjennomføres av en auksjonsplattform utpekt i
henhold til artikkel 30 nr. 1 eller 2 i denne forordning, skal være
høyst 5 millioner kvoter og minst 2,5 millioner kvoter, unntatt
dersom den samlede mengden av kvoter som omfattes av
kapittel II i direktiv 2003/87/EF, og som skal auksjoneres bort
av den utpekende medlemsstaten, er mindre enn 2,5 millioner i
et gitt kalenderår, da kvotene i så fall skal auksjoneres bort én
auksjon per kalenderår.
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3. Den samlede mengden av kvoter som omfattes av kapittel
II og III i direktiv 2003/87/EF, som skal auksjoneres bort av
alle auksjonsplattformer som er utpekt i henhold til artikkel 30
nr. 1 eller 2 i denne forordning til sammen, skal fordeles jevnt
gjennom et gitt kalenderår, bortsett fra at de mengdene som
auksjoneres bort på auksjoner som holdes i august hvert år, skal
være halvparten av den mengden som auksjoneres bort i løpet
av de andre månedene i året.
4. De auksjonsplattformene som er utpekt i henhold til
artikkel 30 nr. 1 eller 2 i denne forordning, skal fastslå
og offentliggjøre budgivningsperioder, enkeltmengder,
auksjonsdatoer samt auksjonsprodukt, betalings- og
leveringsdatoer for kvotene som omfattes av kapittel II og
III i direktiv 2003/87/EF, og som skal auksjoneres bort på
enkeltstående auksjoner hvert år, etter at fastsettelsen og
offentliggjøringen i henhold til artikkel 11 nr. 1 og artikkel
13 nr. 1 i denne forordning er gjort av auksjonsplattformen
som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 og 2 i denne
forordning, senest 31. februar året før eller så snart det er
praktisk mulig etter denne datoen, etter å ha rådført seg med
Kommisjonen og innhentet dens uttalelse om dette. De aktuelle
auksjonsplattformene skal i størst mulig grad ta hensyn til
Kommisjonens uttalelse.
Kalendrene som er nevnt i første ledd, skal være i samsvar med
relevante vilkår eller forpliktelser angitt i vedlegg III.
5. Dersom en auksjon som gjennomføres av en
auksjonsplattform som er utpekt i henhold til artikkel 30 nr.
1 eller 2, annulleres av auksjonsplattformen i henhold til
artikkel 7 nr. 5 eller 6 eller artikkel 9, skal den mengden som er
auksjonert bort, fordeles jevnt på de neste fire auksjonene som
er planlagt på den samme auksjonsplattformen, eller dersom
den aktuelle auksjonsplattformen gjennomfører mindre enn fire
auksjoner i et gitt kalenderår på de neste to auksjonene som er
planlagt på den samme auksjonsplattformen.
Artikkel 33
Gjennomgåelse av denne forordning
Etter at auksjonsovervåkeren har overlevert den konsoliderte
årsrapporten i samsvar med artikkel 25 nr. 2, som skal leveres
senest 31. desember 2014, skal Kommisjonen gjennomgå
ordningene i denne forordning, herunder hvordan alle
auksjonsprosessene fungerer.
Gjennomgåelsen skal analysere de erfaringene som er gjort
med hensyn til samspillet mellom de auksjonsplattformene
som er utpekt i henhold til artikkel 30 nr. 1 eller 2, og de som
er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller 2, og samspillet
mellom auksjonene og annenhåndsmarkedet.
Gjennomgåelsen skal gjennomføres i samråd med medlemserstatene og de berørte partene.
Kommisjonen kan framlegge forslag til tiltak som anses som
nødvendige for å utbedre eventuelle funksjonssvikt eller
vridninger av det indre marked eller av karbonmarkedet som
følge av ordningene i henhold til denne forordning når det
gjelder resultatet av gjennomgåelsen, med henblikk på at slike
tiltak skal kunne tre i kraft 31. desember 2016.
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KAPITTEL IX
KRAV TIL UTPEKING AV AUKSJONARIUS,
AUKSJONSOVERVÅKER OG AUKSJONSPLATTFORMER
Artikkel 34
Krav til utpeking av auksjonarius og auksjonsovervåker
1. Når medlemsstatene utpeker en auksjonarius og en
auksjonsovervåker, skal de ta hensyn til i hvilket omfang
kandidatene:
a) utviser minst mulig risiko for interessekonflikter eller
markedsmisbruk med hensyn til følgende:
i) deres virksomhet på annenhåndsmarkedet,
ii) eventuelle interne prosesser og framgangsmåter for å
minske risikoen for interessekonflikter og markedsmisbruk,
b) er i stand til å utføre funksjonene til en auksjonarius eller
en auksjonsovervåker til rett tid, i samsvar med de høyeste
standarder for faglig kompetanse og kvalitet.
2. Utpekingen av auksjonariusen skal skje med forbehold
for at de avtalene som er nevnt i artikkel 22 nr. 2 og 3, inngås
mellom auksjonariusen og den aktuelle auksjonsplattformen.
Artikkel 35
Krav til utpeking av auksjonsplattformer
1. Auksjoner skal bare gjennomføres på en auksjonsplattform
som er godkjent som et regulert marked i samsvar med nr. 5, av
vedkommende nasjonale myndigheter nevnt i nr. 4 annet ledd.
2. En auksjonsplattform som i henhold til denne forordning
er utpekt til å auksjonere bort todagers spotkontrakter eller
femdagers futureskontrakter, har uten ytterligere rettslige eller
administrative krav fra medlemsstatene, tillatelse til å treffe
egnede tiltak for å forenkle adgangen til og deltakingen i
auksjoner for budgivere som er nevnt i artikkel 18 nr. 1 og 2.
3. Når medlemsstatene utpeker en auksjonsplattform,
skal de ta hensyn til i hvilket omfang kandidatene viser at de
oppfyller alle følgende krav:
a) sikrer at prinsippet om ikke-diskriminerende behandling,
både rettslig og faktisk, overholdes
b) gir ubegrenset, rettferdig og lik adgang til auksjoner for
SMB-er som omfattes av unionsordningen, og adgang til
auksjoner for foretak med lave utslipp,
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c) sikrer kostnadseffektivitet og unngår unødig administrativ
byrde,
d) sørger for streng overvåking av auksjonene, melding
om mistanke om hvitvasking av penger, finansiering av
terrorisme, kriminell virksomhet eller markedsmisbruk,
samt anvendelse av alle nødvendige utbedringstiltak
eller sanksjoner, herunder en ordning for utenrettslig
tvisteløsning,
e) unngår konkurransevridning på det indre marked, herunder
karbonmarkedet,
f) sikrer at karbonmarkedet, herunder gjennomføringen av
auksjonene, fungerer korrekt,
g) er tilknyttet et eller flere clearing- eller oppgjørssystemer,
h) har truffet egnede tiltak som krever at en auksjonsplattform
skal overlevere alle materielle og immaterielle eiendeler
som er nødvendige for å gjennomføre auksjonene, til
auksjonsplattformens etterfølger.
4. En auksjonsplattform som auksjonerer bort todagers
spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter, skal bare
utpekes dersom den medlemsstaten der kandidaten til det
regulerte markedet og dens markedsoperatør er etablert, i
god tid har sikret, og i alle tilfelle før åpningen av den første
budgivningsperioden, at de nasjonale tiltakene for innarbeiding
av bestemmelsene i avdeling III i direktiv 2004/39/EF får
anvendelse på auksjonering av todagers spotkontrakter eller
femdagers futureskontrakter i relevant omfang.
En auksjonsplattform som auksjonerer bort todagers
spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter, skal bare
utpekes dersom den medlemsstaten der kandidaten til det
regulerte markedet og dens markedsoperatør er etablert, i
god tid har sikret, og i alle tilfelle før åpningen av den første
budgivningsperioden, at vedkommende nasjonale myndigheter
i denne medlemsstaten er i stand til å godkjenne og overvåke
dem i samsvar med de nasjonale tiltakene for innarbeiding av
avdeling IV i direktiv 2004/39/EF i relevant omfang.
Dersom kandidaten til det regulerte markedet og dens
markedsoperatør ikke er etablert i samme medlemsstat, skal
første og annet ledd få anvendelse på både den medlemsstaten
der kandidaten til det regulerte markedet er etablert, og på
medlemsstaten der dens markedsoperatør er etablert.
5. Vedkommende nasjonale myndigheter i medlemsstaten
nevnt i nr. 4 annet ledd i denne artikkel, som er utpekt i
henhold til artikkel 48 nr. 1 i direktiv 2004/39/EF, skal treffe
beslutning om godkjenning av et regulert marked som definert
i denne forordning, forutsatt at det regulerte markedet og dets
markedsoperatør overholder bestemmelsene i avdeling III
i direktiv 2004/39/EF, som innarbeidet i den nasjonale
rettsorden i den medlemsstaten der de er etablert i samsvar
med nr. 4 i denne artikkel. Beslutningen om godkjenning skal
treffes i samsvar med avdeling IV i direktiv 2004/39/EF, som
innarbeidet i den nasjonale rettsorden i den medlemsstaten der
de er etablert i samsvar med nr. 4 i denne artikkel.
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6. Vedkommende nasjonale myndigheter nevnt i nr. 5 i
denne artikkel skal opprettholde et effektiv markedstilsyn og
treffe de tiltakene som er nødvendige for å sikre at kravene
nevnt i dette nummer, er oppfylt. For dette formål skal de være
i stand til, direkte eller med bistand fra andre vedkommende
nasjonale myndigheter utpekt i henhold til artikkel 48 nr.
1 i direktiv 2004/39/EF, å utøve den myndigheten som er
fastsatt i de nasjonale tiltakene om innarbeiding av artikkel
50 i nevnte direktiv, overfor det regulerte markedet og dets
markedsoperatør nevnt i nr. 4 i denne artikkel.
Medlemsstaten for hver vedkommende nasjonale myndighet
nevnt i nr. 5 skal sikre at de nasjonale tiltakene om innarbeiding
av artikkel 51 og 52 i direktiv 2004/39/EF, får anvendelse på
de personene som har ansvaret for manglende overholdelse
av forpliktelsene i avdeling III i direktiv 2004/39/EF, som
innarbeidet i den nasjonale rettsordenen i den medlemsstaten
der de er etablert, i samsvar med nr. 4 i denne artikkel.
I dette nummer får nasjonale tiltak om innarbeiding av artikkel
56−62 i direktiv 2004/39/EF anvendelse på samarbeidet
mellom vedkommende nasjonale myndigheter i forskjellige
medlemsstater.
KAPITTEL X
REGLER FOR MARKEDSMISBRUK SOM FÅR
ANVENDELSE PÅ AUKSJONSPRODUKTER
Artikkel 36
Regler for markedsmisbruk som får anvendelse på
finansielle instrumenter som definert i artikkel 1 nr. 3 i
direktiv 2003/6/EF
1. I denne forordning får direktiv 2003/6/EF anvendelse
på auksjonering av todagers spotkontrakter eller femdagers
futureskontrakter, når de er finansielle instrumenter som
definert i artikkel 1 nr. 3 i nevnte direktiv.
2. Når todagers spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter ikke er finansielle instrumenter som definert i
artikkel 1 nr. 3 i direktiv 2003/6/EF, får bestemmelsene i
artikkel 37−43 i denne forordning anvendelse.
Artikkel 37
Definisjoner for reglene for markedsmisbruk som får
anvendelse på andre auksjonsprodukter enn finansielle
instrumenter som definert i artikkel 1 nr. 3 i direktiv
2003/6/EF
I artikkel 38−43, som får anvendelse på andre auksjonsprodukter
enn finansielle instrumenter som definert i artikkel 1 nr. 3 i
direktiv 2003/6/EF, menes med:
a)

«innsideinformasjon» opplysninger av en presis karakter
som ikke er blitt offentliggjort, som direkte eller indirekte
berører et eller flere av auksjonsproduktene, og som
dersom den blir offentliggjort, kan få vesentlig innvirkning
på budprisene.
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For personer som har ansvaret for å legge inn bud, menes
med innsideinformasjon også opplysninger av en presis
karakter gitt av en kunde om en kundes forestående
bud, som direkte eller indirekte berører et eller flere av
auksjonsproduktene, og som dersom den blir offentliggjort,
kan få vesentlig innvirkning på budprisene,
b) «markedsmanipulering»:

–
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utnyttelse av leilighetsvis eller regelmessig tilgang
til tradisjonelle eller elektroniske medier gjennom en
meningsytring om et auksjonsprodukt etter på forhånd å ha
lagt inn et bud knyttet til dette produkter, for deretter å tjene
på den virkningen som meningsytringen får på de andre
budprisene som tilbys for dette produktet, uten samtidig å
ha offentliggjort opplysninger om interessekonflikten på en
riktig og effektiv måte.
Artikkel 38

i) bud, eller transaksjoner eller ordrer på annenhåndsmarkedet:
–

som gir eller kan forventes å gi uriktige eller
villedende signaler om etterspørsel eller pris på
auksjonsproduktene, eller

–

som gjennom en person eller flere personer i
fellesskap sikrer at auksjonsprisen for auksjonsproduktene ligger på et unormalt eller kunstig nivå,

		 med mindre personen som la inn budet, eller på
annenhåndsmarkedet utførte transaksjonen eller ga
ordren, kan godtgjøre at vedkommende har rettmessige
grunner til å gjøre det,
ii) bud som benytter fingerte planer eller andre former for
bedrag eller påfunn,
iii) spredning gjennom mediene, herunder internett
eller på annen måte av opplysninger som gir eller
sannsynligvis vil gi uriktige eller villedende signaler
om auksjonsproduktene, herunder spredning av rykter
og uriktige eller villedende nyheter, når personen som
har spredt opplysningene, visste eller burde ha visst
at opplysningene var uriktige eller villedende. Når
det gjelder journalister som utøver sitt yrke, skal slik
spredning av opplysninger vurderes idet det tas hensyn
til de reglene som gjelder for deres yrke, med mindre
disse personene direkte eller indirekte oppnår fordeler
eller fortjeneste ved å spre de aktuelle opplysningene.
Særlig følgende eksempler tar utgangspunkt i hoveddefinisjonen
i bokstav b) i første ledd:
–

–

atferd der en eller flere personer i fellesskap sikrer seg en
dominerende stilling når det gjelder etterspørselen etter
et auksjonsprodukt, med den virkning at auksjonsprisen
fastsettes direkte eller indirekte eller at det skapes andre
urimelige handelsvilkår,
kjøp eller salg av kvoter eller tilknyttede derivater på
annenhåndsmarkedet før auksjonen, med den virkning at
auksjonsprisen på auksjonsproduktene ligger på et unormalt
eller kunstig nivå, eller at budgiverne på auksjonen villedes,

Forbud mot innsidehandel
1. Ingen av personene som er nevnt i annet ledd, som
er i besittelse av innsideinformasjon, skal bruke disse
opplysningene til enten direkte eller indirekte, å legge inn,
endre eller trekke tilbake et bud, for egen eller en tredjemanns
regning, på et auksjonsprodukt som disse opplysningene
gjelder.
Første ledd får anvendelse på alle personer som besitter
innsideinformasjon:
a) gjennom sin stilling i administrasjons-, ledelses- eller overvåkingsorganene hos auksjonsplattformen, auksjonariusen
eller auksjonsovervåkeren, eller
b) ved at de har kapitalinteresser i auksjonsplattformen,
auksjonariusen eller auksjonsovervåkeren, eller
c) ved at de har tilgang til opplysningene gjennom sin
ansettelse, sitt yrke eller sine forpliktelser, eller
d) ved sin kriminelle virksomhet.
2. Dersom en person som er nevnt i nr. 1, er en juridisk
person, skal forbudet fastsatt i dette nummer også gjelde for
fysiske personer som deltar i beslutningen om å legge inn,
endre eller trekke tilbake et bud på vegne av den berørte
juridiske personen.
3. Denne artikkel får ikke anvendelse på innlevering, endring
eller tilbaketrekking av et bud på et auksjonsprodukt som er
gjort for å oppfylle en forpliktelse, når denne forpliktelsen er
blitt bindende og er basert på en avtale som er inngått før den
berørte personen var i besittelse av innsideinformasjon.
Artikkel 39
Annen forbudt bruk av innsideinformasjon
Ingen person som omfattes av forbudet fastsatt i artikkel 38,
skal:
a) formidle innsideinformasjon til noen annen person med
mindre slik formidling skjer som et normalt ledd i utøvelsen
av vedkommendes arbeid, yrke eller plikter,
b) anbefale eller overtale en annen person, på grunnlag av
innsideinformasjon, til å legge inn, endre eller trekke tilbake
et bud på auksjonsprodukter som disse opplysningene er
knyttet til.

17.11.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 64/591

Artikkel 40

Artikkel 43

Andre personer som omfattes av forbudet mot innsidehandel

Tilsyn og kontroll

Artikkel 38 og 39 får også anvendelse på alle andre personer
enn dem som er nevnt i disse artiklene, som besitter
innsideinformasjon, og som vet eller burde ha vist at det dreier
seg om innsideinformasjon.

1. Vedkommende nasjonale myndigheter nevnt i nr. 11 i
direktiv 2003/6/EF skal opprettholde et effektiv markedstilsyn
og treffe nødvendige tiltak for å sikre at bestemmelsene i
artikkel 37−42 i denne forordning overholdes.

Artikkel 41
Forbud mot markedsmanipulering
Ingen personer skal drive med markedsmanipulering.
Artikkel 42
Særlige krav for å minske risikoen for markedsmisbruk
1. Auksjonsplattformen,
auksjonariusen
og
auksjonsovervåkeren skal hver utarbeide en liste over
de personene som arbeider for dem, enten det foreligger
en arbeidskontrakt eller ikke, og som har tilgang til
innsideinformasjon. Auksjonsplattformen skal ajourføre listen
regelmessig og oversende den til vedkommende nasjonale
myndighet i den medlemsstaten der den er etablert, når det
anmodes om dette. Auksjonariusen og auksjonsovervåkeren
skal hver ajourføre sin liste regelmessig og oversende den
til vedkommende nasjonale myndighet i den medlemsstaten
der auksjonsplattformen er etablert, og i den medlemsstaten
der auksjonariusen eller auksjonsovervåkeren er etablert,
som fastsatt i kontrakten(e) der de utpekes når den berørte
vedkommende nasjonale myndighet anmoder om dette.
2. Personer som har lederansvar hos auksjonsplattformen,
auksjonariusen, eller auksjonsovervåkeren, og når det er
relevant, personer som er nært knyttet til dem, skal minst
underrette vedkommende nasjonale myndighet nevnt i nr. 1,
om bud som de har lagt inn, endret eller trukket tilbake for egen
regning, og som gjelder auksjonsproduktene eller derivater
eller andre finansielle instrumenter som er knyttet til dem.
3. Personer som utarbeider eller formidler analyser
om auksjonsprodukter, og personer som utarbeider og
formidler annen informasjon som anbefaler eller foreslår en
investeringsstrategi, som er beregnet på distribusjonskanaler
eller for offentligheten, skal treffe rimelige forholdsregler for
å sikre at slike opplysninger framsettes på en korrekt måte, og
for at det redegjøres for deres interesser og interessekonflikter i
forbindelse med auksjonsproduktene.

2. Vedkommende nasjonale myndigheter nevnt i nr. 1 i
denne artikkel skal ha den myndigheten som er fastsatt i de
nasjonale tiltakene, som innarbeider artikkel 12 i direktiv
2003/6/EF.
3. Medlemsstaten skal sikre at de nasjonale tiltakene
som innarbeider artikkel 14 og 15 i direktiv 2003/6/EF, får
anvendelse på de personene som har ansvaret for manglende
overholdelse av artikkel 37−42 i denne forordning i forbindelse
med auksjoner som utføres på deres territorium eller i et annet
land.
4. Ved gjennomføringen av artikkel 37−42 i denne
forordning og nr. 1, 2 og 3 i denne artikkel, skal de nasjonale
tiltakene som innarbeider artikkel 16 i direktiv 2003/6/EF, få
anvendelse på samarbeidet mellom vedkommende nasjonale
myndigheter nevnt i nr. 1 i denne artikkel.
KAPITTEL XI
BETALING OG OVERFØRING AV AUKSJONSINNTEKTENE
Artikkel 44
Betaling fra budgivere som har fått tilslag, og overføring av
inntekter til medlemsstatene
1. Hver budgiver som har fått tilslag, eller dennes
rettsetterfølger(e), herunder eventuelle mellommenn som
handler på deres vegne, skal betale det skyldige beløpet som
budgiveren er blitt meddelt i henhold til artikkel 61 nr. 3
bokstav c) for de kvotene som budgiveren har fått, og som er
meddelt i henhold til artikkel 61 nr. 3 bokstav a), ved å overføre
eller sørge for overføring av beløpet gjennom clearing- eller
oppgjørssystemet, til auksjonariusens utpekte kvotekonto i
disponible midler enten før eller senest ved levering av kvotene
til budgiverens utpekte kvotekonto eller rettsetterfølgerens
utpekte kvotekonto.

4. Auksjonsplattformen skal vedta strukturelle tiltak med
sikte på å hindre og oppdage markedsmanipulering.

2. En auksjonsplattform, herunder clearing- eller
oppgjørssystemet/-systemene knyttet til den, skal overføre
de betalingene som er foretatt av budgiverne eller eventuelle
rettsetterfølgere etter auksjonering av kvoter, som omfattes av
kapittel II og III i direktiv 2003/87/EF, til auksjonariene som
auksjonerte de aktuelle kvotene.

5. En person som er nevnt i artikkel 59 nr. 1, skal omgående
underrette vedkommende nasjonale myndighet i den
medlemsstaten der personen er etablert, dersom vedkommende
med rimelighet har mistanke om at en transaksjon kan utgjøre
innsidehandel eller markedsmanipulering.

3. Betalinger til auksjonariene skal gjøres i euro eller i den
utpekende medlemsstats valuta, dersom denne medlemsstaten
ikke tilhører euroområdet, etter den berørte medlemsstatens
eget valg, uansett hvilken valuta budgivernes betaling gjøres
i, forutsatt at det aktuelle clearing- eller oppgjørssystemet kan
håndtere den relevante nasjonale valutaen.
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Valutakursen skal være den kursen som offentliggjøres av en
anerkjent finansnyhetstjeneste som er angitt i kontrakten som
utpeker den aktuelle auksjonsplattformen, umiddelbart etter at
budgivningsperioden er lukket.
Artikkel 45
Følger av for sen eller manglende betaling
1. En budgiver som har fått tilslag, eller dennes
rettsetterfølgere, skal bare få levert de kvotene som
vedkommende er blitt meddelt i samsvar med artikkel 61
nr. 3 bokstav a), dersom hele det skyldige beløpet som er
meddelt i samsvar med artikkel 61 nr. 3 bokstav c), er betalt til
auksjonariusen i samsvar med artikkel 44 nr. 1.
2. En budgiver som har fått tilslag, eller dennes
rettsetterfølgere, som ikke oppfyller alle sine forpliktelser i
samsvar med nr. 1 i denne artikkel, innen den forfallsdatoen
som er meddelt den budgiveren som har fått tilslag i henhold
til artikkel 61 nr. 3 bokstav d), skal ha misligholdt sin
betalingsforpliktelse.
3. En budgiver som har misligholdt sin betalingsforpliktelse,
kan belastes med ett eller begge av følgende:
a) rente for hver dag fra den datoen beløpet forfaller til
betaling i samsvar med artikkel 61 nr. 3 bokstav d), og
fram til den datoen betalingen foretas, med den rentesatsen
som er fastsatt i kontrakten som utpeker den aktuelle
auksjonsplattformen, beregnet per dag,
b) en bot, som skal påløpe for auksjonariusen, etter fradrag av
clearing- eller oppgjørssystemets kostnader.
4. Med forbehold for nr. 1, 2 og 3 skal et av følgende
skje dersom en budgiver som har fått tilslag, misligholder
betalingen:
a) den sentrale motparten skal tre inn for å motta levering av
kvotene og betale beløpet til auksjonariusen,
b) oppgjørsforetaket skal benytte den sikkerheten som
budgiveren har stilt for å betale det skyldige beløpet til
auksjonariusen.
5. I tilfelle manglende oppgjør skal kvotene auksjoneres
bort på de neste to planlagte auksjonene på den aktuelle
auksjonsplattformen.
KAPITTEL XII
LEVERING AV DE KVOTENE SOM ER AUKSJONERT
BORT
Artikkel 46
Overføring av de kvotene som er auksjonert bort
1. Kvoter som auksjoneres bort i samsvar med artikkel
4 nr. 2 i denne forordning, skal før fristen for leveringen
utløper, overføres av unionsregisteret til en utpekt kvotekonto,
der de skal oppbevares i depot av clearingsystemet eller
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oppgjørssystemet som fungerer som depositar, inntil kvotene
leveres til de budgiverne som har fått tilslag, eller til deres
rettsetterfølgere, ut fra auksjonsresultatet, som fastsatt i
den relevante kommisjonsforordningen vedtatt i henhold til
artikkel 19 nr. 3 i direktiv 2003/87/EF.
2. Kvoter som auksjoneres bort i samsvar med artikkel
4 nr. 3 i denne forordning, skal før en budgivningsperiode
åpnes, overføres av unionsregisteret til en utpekt kvotekonto,
der de skal oppbevares i depot av clearingsystemet eller
oppgjørssystemet som fungerer som depositar, inntil kvotene
leveres til de budgiverne som har fått tilslag, eller til deres
rettsetterfølgere, ut fra auksjonsresultatet, som fastsatt i
den relevante kommisjonsforordningen vedtatt i henhold til
artikkel 19 nr. 3 i direktiv 2003/87/EF.
Artikkel 47
Levering av de kvotene som er auksjonert bort
1. Clearing- eller oppgjørssystemet skal tildele hver kvote
som er auksjonert bort av en medlemsstat, til en budgiver som
har fått tilslag, helt til den samlede tildelte mengden svarer til
mengden av kvoter som budgiveren er blitt meddelt i samsvar
med artikkel 61 nr. 3 bokstav a).
En budgiver kan få tildelt kvoter fra mer enn én medlemsstat
som auksjonerer på den samme auksjonen, dersom det er
nødvendig for å nå den mengden kvoter som budgiveren er blitt
meddelt i samsvar med artikkel 61 nr. 3 bokstav a).
2. Etter betaling av skyldig beløp i samsvar med artikkel
44 nr. 1, skal hver budgiver som har fått tilslag, eller dennes
rettsetterfølgere få levert kvotene som er tildelt denne
budgiveren, så raskt det er praktisk mulig og ikke i noe tilfelle
senere enn leveringsfristen, ved at alle eller deler av kvotene
som budgiveren er blitt meddelt i samsvar med artikkel 61
nr. 3 bokstav a), overføres fra en utpekt kvotekonto der de
oppbevares i depot av clearingsystemet eller oppgjørssystemet
som fungerer som depositar, til en utpekt kvotekonto der de
oppbevares i depot av et clearing- eller oppgjørssystem som
fungerer som depositar for den budgiveren som har fått tilslag,
eller dennes rettsetterfølgere.
Artikkel 48
Forsinket levering av de kvotene som er auksjonert bort
1. Dersom clearing- eller oppgjørssystemet ikke klarer å
levere alle eller deler av de kvotene som er auksjonert bort, på
grunn av omstendigheter utenfor dets kontroll, skal clearingeller oppgjørssystemet levere kvotene så snart som mulig, og
de budgiverne som har fått tilslag, eller deres rettsetterfølgere,
skal godta leveringen på det senere tidspunktet.
2. Løsningen som er fastsatt i nr. 1, skal være det eneste
korrigerende tiltaket som en budgiver som har fått tilslag,
eller dennes rettsetterfølgere, har krav på i tilfelle manglende
levering av kvoter som er auksjonert bort, på grunn av
omstendigheter som ligger utenfor det aktuelle clearing- eller
oppgjørssystemets kontroll.
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KAPITTEL XIII
HÅNDTERING AV SIKKERHETSSTILLELSE
Artikkel 49
Sikkerhet som stilles av budgiver
1. Før budgivningsperioden åpnes for auksjonering av
todagers spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter,
kreves det at budgivere eller mellommenn som handler på
vegne av dem, stiller sikkerhet.
2. Dersom det anmodes om det, skal eventuell ubenyttet
sikkerhet som er stilt av en budgiver som ikke har fått tilslag,
sammen med eventuell påløpt rente på kontantsikkerhet, frigis
så snart det er praktisk mulig etter at budgivningsperioden
lukkes.
3. Dersom det anmodes om det, skal eventuell sikkerhet
som er stilt av en budgiver som har fått tilslag, og som ikke
er brukt til oppgjør, sammen med eventuell påløpt rente på
kontantsikkerhet, frigis så snart det er praktisk mulig etter
oppgjør.
Artikkel 50
Sikkerhet som stilles av auksjonarius
1. Før budgivningsperioden åpnes for auksjonering av
todagers spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter,
kreves det at auksjonariusen bare stiller sikkerhet i form
av kvoter, som skal holdes i depot av clearing- eller
oppgjørssystemet som fungerer som depositar, fram til levering.
2. Når de juridiske tiltakene og de tekniske mulighetene som
kreves for å levere kvotene, er gjennomført, skal all sikkerhet
som er stilt av medlemsstater for å auksjonere bort futureseller forwardskontrakter, dersom den medlemsstaten som skal
selge kvoter på auksjon, velger dette, og med samtykke fra
auksjonsplattformen, frigis og erstattes med kvoter som skal
holdes i depot av clearing- eller oppgjørssystemet som fungerer
som depositar, i påvente av levering.
3. Dersom kvoter som er stilt som sikkerhet i samsvar med
nr. 1 eller 2, ikke benyttes, kan clearing- eller oppgjørssystemet
beholde dem, dersom den medlemsstaten som skal selge kvoter
på auksjon, velger dette, på en utpekt kvotekonto, der de holdes
i depot av clearing- eller oppgjørssystemet som fungerer som
depositar, i påvente av levering.
KAPITTEL XIV
GEBYRER OG KOSTNADER
Artikkel 51
Gebyrenes struktur og nivå
1. Gebyrenes struktur og nivå samt alle andre tilknyttede vilkår
som en auksjonsplattform og clearing- og oppgjørssystemene
bruker, skal ikke være mindre gunstige enn sammenlignbare
standardgebyrer og -vilkår på annenhåndsmarkedet.
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2. Auksjonsplattformene og clearing- og oppgjørssystemene
kan anvende gebyrer, fradrag eller vilkår som er uttrykkelig
fastsatt i de kontraktene der de blir utpekt.
3. Alle gebyrer og vilkår som anvendes i samsvar med nr.
1 og 2, skal være tydelig angitt, lett forståelige og offentlig
tilgjengelige. De skal være spesifisert slik at det framgår hvilket
gebyr som er fakturert for hver type tjeneste.
Artikkel 52
Kostnader for auksjonsprosessen
1. Uten at det berører nr. 2 skal kostnadene til tjenestene
nevnt i artikkel 27 nr. 1, artikkel 28 nr. 1 og artikkel 31 betales
gjennom gebyrene som budgiverne betaler, med følgende
unntak:
a) kostnadene til en sentral motpart som godtar en statlig
garanti i stedet for en annen sikkerhet enn kontanter ved
auksjonering av kvoter som forwardskontrakter, skal
dekkes av den medlemsstaten som selger kvoter på auksjon,
og som tilbyr den statlige garantien,
b) eventuelle kostnader for avtaler mellom auksjonariusen
og auksjonsplattformen nevnt i artikkel 22 nr. 2 og 3
som gjør det mulig for auksjonariusen å auksjonere bort
kvoter på vegne av den utpekende medlemsstaten, men
ikke kostnader for clearing- eller oppgjørssystemet som er
knyttet til den aktuelle auksjonsplattformen, skal dekkes av
den medlemsstaten som selger kvoter på auksjon.
Kostnadene nevnt i bokstav a) og b) i første ledd, skal trekkes
fra de auksjonsinntektene som skal betales til auksjonariene i
henhold til artikkel 44 nr. 2 og 3.
2. Dersom en medlemsstat ikke undertegner avtalen om
felles tildeling av kontrakter som nevnt i artikkel 26 nr. 6 første
ledd innen fristen fastsatt i artikkel 30 nr. 4, men senere slutter
seg til den felles handlingen, kan den bli pålagt å dekke sin egen
del av kostnadene for de tjenestene som er fastsatt i artikkel 27
nr. 1 og artikkel 28 nr. 1, fra den datoen medlemsstaten begynner
å auksjonere gjennom auksjonsplattformen utpekt i henhold til
artikkel 26 nr. 1 eller 2 og fram til denne auksjonsplattformens
utpekingsperiode avsluttes eller utløper.
I hvilket omfang en slik medlemsstat kan bli påkrevd å dekke
sin egen del av kostnadene for tjenestene nevnt i artikkel
27 nr. 1 og artikkel 28 nr. 1, skal være fastsatt i avtalen om
felles tildeling av kontrakter og kontrakten med den aktuelle
auksjonsplattformen.
En medlemsstat skal ikke pålegges å bekoste sine egen del
av kostnadene i henhold til dette nummer dersom den slutter
seg til den felles handlingen etter at utpekingsperioden nevnt
i artikkel 30 nr. 5 annet ledd er utløpt, eller dersom den slutter
seg til den felles handlingen i mangel av oppføring på en liste
i henhold til artikkel 30 nr. 7 for en auksjonsplattform som er
underrettet i henhold til artikkel 30 nr. 6 .
Kostnadene som skal dekkes av budgiverne i samsvar med
nr. 1, skal reduseres med de kostnadene som dekkes av en
medlemsstat i samsvar med dette nummer.
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3. Den andelen av kostnadene for auksjonsovervåkeren
som varierer i henhold til antallet auksjoner, som nærmere
angitt i kontrakten om utpeking av auksjonsovervåkeren,
skal fordeles likt på antallet auksjoner. Alle andre
kostnader for auksjonsovervåkeren, som nærmere angitt i
kontrakten om utpeking av auksjonsovervåkeren, bortsett
fra kostnader i forbindelse med utarbeidingen av rapporter
i henhold til artikkel 25 nr. 4, skal fordeles likt på antallet
auksjonsplattformer, med mindre annet er angitt i kontrakten
om utpeking av auksjonsovervåkeren.
Den andelen av kostnadene for auksjonsovervåkeren som er
knyttet til en auksjonsplattform som er utpekt i samsvar med
artikkel 30 nr. 1 eller 2, herunder kostnadene for rapporter som
det anmodes om i henhold til artikkel 25 nr. 4, skal dekkes av
den utpekende medlemsstaten.
Den andelen av kostnadene for auksjonsovervåkeren som er
knyttet til en auksjonsplattform som er utpekt i samsvar med
artikkel 26 nr. 1 eller 2, skal fordeles på de medlemsstatene som
deltar i den felles handlingen i samsvar med deres andel av den
samlede mengden kvoter som auksjoneres bort på den aktuelle
auksjonsplattformen.
De kostnadene til auksjonsovervåkeren som dekkes av hver
medlemsstat, skal trekkes fra auksjonsinntektene som skal
betales av auksjonariene til den utpekende medlemsstaten i
henhold til artikkel 23 bokstav c).
KAPITTEL XV
TILSYN MED AUKSJONER, UTBEDRINGSTILTAK
OG SANKSJONER
Artikkel 53
Samarbeid med auksjonsovervåkeren
1. Auksjonarier, auksjonsplattformer og vedkommende
nasjonale myndigheter som fører tilsyn med dem, skal
på anmodning gi auksjonsovervåkeren de opplysningene
de er i besittelse av i forbindelse med auksjoner, og som
auksjonsovervåkeren med rimelighet kan ha bruk for til å
utføre sine funksjoner.
2. Auksjonsovervåkeren skal ha rett til å observere
gjennomføringen av auksjonene.
3. Auksjonarier, auksjonsplattformer og vedkommende
nasjonale myndigheter som fører tilsyn med dem, skal bistå
auksjonsovervåkeren med å utføre sine funksjoner ved å
samarbeide aktivt med auksjonsovervåkeren, innenfor rammen
av sitt kompetanseområde.
4. Vedkommende nasjonale myndigheter som fører tilsyn
med kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, og vedkommende
nasjonale myndigheter som fører tilsyn med personer som har
tillatelse til å legge inn bud på vegne av andre i henhold til
artikkel 18 nr. 2, skal bistå auksjonsovervåkeren med å utføre sine
funksjoner ved å samarbeide aktivt med auksjonsovervåkeren,
innenfor rammen av sitt kompetanseområde.
5. Forpliktelsene som er pålagt vedkommende nasjonale
myndigheter i nr. 1, 3 og 4, skal ta hensyn til taushetsplikten de
er underlagt i henhold til unionsretten.
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Artikkel 54
Overvåking av forholdet til budgivere
1. En auksjonsplattform som auksjonerer bort todagers
spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter, skal overvåke
forholdet til budgivere som har tillatelse til å legge inn bud på
plattformens auksjoner, så lenge forholdet består, ved å:
a) nøye undersøke bud som kommer inn i løpet av forholdets
varighet, for å sikre at budgivernes budgivningsatferd er i
samsvar med auksjonsplattformens kjennskap til kunden,
kundens forretnings- og risikoprofil og om nødvendig
opprinnelsen til kundens midler,
b) opprettholde effektive ordninger og framgangsmåter for
regelmessig overvåking av at personer som har tillatelse
til å legge inn bud i samsvar med artikkel 19 nr. 1, 2 og
3, overholder auksjonsplattformens regler for atferd på
markedet,
c) overvåke transaksjoner som gjøres av personer som har
tillatelse til å legge inn bud i samsvar med artikkel 19 nr. 1, 2
og 3 og artikkel 20 nr. 6, ved å anvende auksjonsplattformens
systemer for å identifisere brudd på reglene i bokstav b),
urettferdige eller forstyrrende auksjoneringsvilkår eller
atferd som kan føre til markedsmisbruk.
Når den aktuelle auksjonsplattformen nøye undersøker bud
i samsvar med bokstav a) første ledd, skal den særlig være
oppmerksom på aktiviteter som på grunn av aktivitetens art med
stor sannsynlighet kan anses å ha tilknytning til hvitvasking av
penger, finansiering av terrorisme eller kriminell virksomhet.
2. En auksjonsplattform som auksjonerer bort todagers
spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter, skal sikre
at de dokumentene, dataene eller opplysningene som den
har om en budgiver, er ajourført. For dette formålet kan en
auksjonsplattform:
a) be budgiveren om alle opplysninger, i samsvar med
artikkel 19 nr. 2 og 3 og artikkel 20 nr. 5, 6 og 7, for å
overvåke forholdet til budgiveren etter at budgiveren har
fått tillatelse til å legge inn bud på auksjonene, så lenge
forholdet består, og i fem år etter at forholdet er avsluttet,
b) kreve at personer som har tillatelse til å legge inn bud,
regelmessig skal levere en ny søknad om tillatelse til å
legge inn bud,
c) kreve at personer som har tillatelse til å legge inn bud,
omgående underretter den aktuelle auksjonsplattformen
om eventuelle endringer i opplysningene som er innlevert
til den i samsvar med artikkel 19 nr. 2 og 3 og artikkel 20
nr. 5, 6 og 7.
3. En auksjonsplattform som auksjonerer bort todagers
spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter, skal føre
register over:
a) søknader om tillatelse til å legge inn bud som er innlevert
av en søker i samsvar med artikkel 19 nr. 2 og 3, herunder
eventuelle endringer av
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b) kontrollene som er utført:
i) ved behandlingen av søknaden om tillatelse til å legge
inn bud i samsvar med artikkel 19, 20 og 21,
ii) under undersøkelsen og kontrollen av forholdet i
samsvar med nr. 1 bokstav a) og c), etter at en søker har
søkt om tillatelse til å legge inn bud,
c) alle opplysninger angående et bestemt bud som en
bestemt budgiver har lagt inn under en auksjon, herunder
tilbaketrekking eller endring av slike bud, i samsvar med
artikkel 6 nr. 3 annet ledd og nr. 4,
d) alle opplysninger angående gjennomføringen av alle
auksjoner som en budgiver har lagt inn bud på.
4. En auksjonsplattform som auksjonerer bort todagers
spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter, skal føre de
registrene som er nevnt i nr. 3, så lenge budgiveren har tillatelse
til å legge inn bud på plattformens auksjoner, og i minst fem år
etter at forholdet til denne budgiveren er avsluttet.
Artikkel 55
Melding om hvitvasking av penger, finansiering av
terrorisme eller kriminell virksomhet
1. Vedkommende nasjonale myndigheter nevnt i artikkel 37
nr. 1 i direktiv 2005/60/EF skal overvåke og treffe nødvendige
tiltak for å sikre at en auksjonsplattform som auksjonerer bort
todagers spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter,
oppfyller kravene til kundekontroll i artikkel 19 og artikkel 20
nr. 6 i denne forordning, kravene til overvåking og registrering
i artikkel 54 i denne forordning og kravene til underretning i nr.
2 og 3 i denne artikkel.
Vedkommende nasjonale myndigheter nevnt i første ledd skal
ha de fullmaktene som er fastsatt i de nasjonale tiltakene som
innarbeider artikkel 37 nr. 2 og 3 i direktiv 2005/60/EF.
En auksjonsplattform som auksjonerer bort todagers
spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter, kan holdes
ansvarlig for overtredelse av artikkel 19, artikkel 20 nr. 6 og 7,
artikkel 21 nr. 1 og 2 og artikkel 54 i denne forordning samt nr.
2 og 3 i denne artikkel. De nasjonale tiltakene som innarbeider
artikkel 39 i direktiv 2005/60/EF, skal få anvendelse i denne
forbindelse.
2. En auksjonsplattform som auksjonerer bort todagers
spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter, plattformens
ledelse og ansatte skal samarbeide fullt ut med den finansielle
etterretningsenheten som er nevnt i artikkel 21 i direktiv
2005/60/EF ved omgående:
a) på eget initiativ å underrette den finansielle etterretningsenheten, når de kjenner til, mistenker eller har rimelig grunn
til å mistenke at det forekommer eller har forekommet eller
er gjort forsøk på hvitvasking av penger, finansiering av
terrorisme eller kriminell virksomhet under auksjonene,
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b) etter anmodning fra den finansielle etterretningsenheten
å gi den alle nødvendige opplysninger i samsvar med
gjeldende lovgivning.
3. Opplysningene nevnt i nr. 2 skal oversendes til den
finansielle etterretningsenheten i den medlemsstaten på hvis
territorium den aktuelle auksjonsplattformen ligger.
De nasjonale tiltakene som innfører politikk og framgangsmåter
for kontroll med overholdelse av de aktuelle bestemmelsene og
kommunikasjon, som nevnt i artikkel 34 nr. 1 i direktiv 2005/60/
EF, skal utpeke den eller de personene som har ansvaret for å
videreformidle opplysninger i henhold til denne artikkel.
4. Den medlemsstaten på hvis territorium en
auksjonsplattform som auksjonerer bort todagers spotkontrakter
eller femdagers futureskontrakter, ligger, skal sikre at de
nasjonale tiltakene som innarbeider artikkel 26−29, artikkel
32, artikkel 34 nr. 1 og artikkel 35 i direktiv 2005/60/EF, får
anvendelse på den aktuelle auksjonsplattformen.
Artikkel 56
Melding om markedsmisbruk
1. En auksjonsplattform som auksjonerer bort todagers
spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter, skal
underrette de vedkommende nasjonale myndigheter som
er utpekt i henhold til artikkel 43 nr. 2 i direktiv 2004/39/
EF, som har ansvaret for å føre tilsyn med den aktuelle
auksjonsplattformen, eller for å etterforske eller rettsforfølge
markedsmisbruk som forekommer i eller ved hjelp av den
aktuelle auksjonsplattformens systemer, om mistanke om
markedsmisbruk av personer som har tillatelse til å legge inn
bud på auksjonene, eller av personer som den personen som har
tillatelse til å legge inn bud på auksjonene, handler på vegne av.
De nasjonale tiltakene som innarbeider artikkel 25 nr. 2 i
direktiv 2005/60/EF, får anvendelse.
2. Den aktuelle auksjonsplattformen skal underrette
auksjonsovervåkeren og Kommisjonen om at den har
foretatt en underretning i henhold til nr. 1 og opplyse hvilke
utbedringstiltak den har truffet eller foreslår å treffe for å
korrigere de overtredelsene som er nevnt i nr. 1.
Artikkel 57
Største budstørrelse og andre utbedringstiltak
1. En største budstørrelse, eller andre utbedringstiltak
som er nødvendige for å redusere en faktisk eller potensiell
identifiserbar risiko for markedsmisbruk, hvitvasking av
penger, finansiering av terrorisme eller annen kriminell
virksomhet, samt konkurransebegrensende atferd, kan
pålegges av en auksjonsplattform etter at den har rådført seg
med Kommisjonen og fått Kommisjonens uttalelse, under
forutsetning av at innføringen av en største budstørrelse eller
andre utbedringstiltak effektivt vil begrense den aktuelle
risikoen. Kommisjonen kan rådføre seg med de berørte
medlemsstatene og auksjonsovervåkeren og innhente deres
uttalelse om forslaget fra den aktuelle auksjonsplattformen.
Den aktuelle auksjonsplattformen skal i størst mulig grad ta
hensyn til Kommisjonens uttalelse.
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2. Den største budstørrelsen skal enten uttrykkes som en
prosentdel av det samlede antall kvoter som er auksjonert
bort, på en bestemt auksjon eller en prosentdel av det samlede
antallet kvoter som er auksjonert bort i et bestemt år, avhengig
av hvilken løsning som er enklest å håndtere for å redusere
risikoen for markedsmisbruk beskrevet i artikkel 56 nr. 1.
3. I henhold til denne artikkel menes med største budstørrelse
det høyeste antall kvoter som det kan legges inn bud på, direkte
eller indirekte, av en gruppe personer som er oppført i artikkel
18 nr. 1 eller 2, og som tilhører en av følgende kategorier:
a) samme foretaksgruppe, herunder morforetak, dens datterforetak og tilhørende foretak,
b) samme virksomhetsgruppe,
c) en separat økonomisk enhet som har selvstendig
beslutningsmyndighet der de direkte eller indirekte
kontrolleres av offentlige organer eller statseide foretak.
Artikkel 58
Atferdsregler for markedet og andre kontraktsbestemmelser
Artikkel 53−57 skal ikke berøre noen andre tiltak som en
auksjonsplattform som auksjonerer bort todagers spotkontrakter
eller femdagers futureskontrakter, har rett til å treffe i henhold
til sine regler for atferd på markedet eller eventuelle andre
kontraktsbestemmelser som gjelder, direkte eller indirekte, med
budgivere som har tillatelse til å legge inn bud på auksjonene,
forutsatt at disse tiltakene ikke er i strid med eller undergraver
bestemmelsene i artikkel 53−57.
Artikkel 59
Atferdsregler for andre personer som har tillatelse til å
legge inn bud på vegne av andre i henhold til artikkel 18
nr. 1 bokstav b) og c) og artikkel 18 nr. 2
1.

Denne artikkel får anvendelse på:

a) personer som har tillatelse til å legge inn bud i henhold til
artikkel 18 nr. 2,
b) verdipapirforetak og kredittinstitusjoner som nevnt i
artikkel 18 nr. 1 bokstav b) og c), som har tillatelse til å
legge inn bud i henhold til artikkel 18 nr. 3.
2. Personer som er nevnt i nr. 1, skal anvende følgende
atferdsregler i sitt forhold til kundene:
a) de skal ta imot instrukser fra sine kunder på tilsvarende
vilkår,
b) de kan avslå å legge inn bud på vegne av en kunde dersom de
har rimelige grunner til å mistenke hvitvasking av penger,
finansiering av terrorisme, kriminell virksomhet eller
markedsmisbruk, med forbehold for nasjonal lovgivning
om innarbeiding av artikkel 24 og 28 i direktiv 2005/60/EF,
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c) de kan avslå å legge inn bud på vegne av en kunde dersom
de har rimelige grunner til å mistenke at kunden ikke er i
stand til å betale for kvotene vedkommende ønsker å legge
inn bud på,
d) de skal inngå en skriftlig avtale med sine kunder. Slike
avtaler skal ikke pålegge de berørte kundene urimelige
vilkår eller begrensninger. De skal omfatte alle vilkår for
de tilbudte tjenestene, herunder særlig betaling og levering
av kvotene,
e) de kan kreve at kundene foretar et innskudd i form av en
forskuddsbetaling for kvotene,
f) de kan ikke urettmessig begrense antallet bud en kunde kan
legge inn,
g) de kan ikke hindre eller begrense en kunde i å benytte
tjenester fra andre foretak som i henhold til artikkel 18 nr.
1 bokstav b)−e) og artikkel 18 nr. 2 er berettiget til å legge
inn bud på vegne av dem på auksjonene,
h) de skal ta behørig hensyn til sine kunders interesser, dersom
kundene ber dem om å legge inn bud på vegne av dem på
auksjonene,
i) de skal behandle alle kunder likt og uten diskriminering,
j) de skal opprettholde egnede interne systemer og
framgangsmåter for å håndtere anmodninger fra kunder om
at de skal opptre som deres agent på en auksjon, og for å
kunne delta effektivt på en auksjon, særlig med hensyn til
innlegging av bud på vegne av sine kunder, innkreving av
betaling og innfrielse av sikkerhet hos de kundene som de
handler på vegne av, og overføring av kvoter til dem,
k) de skal hindre at fortrolige opplysninger fra den delen av
deres virksomhet som har ansvaret for å motta, forberede
og legge inn bud på vegne av deres kunder, opplyses til den
delen av deres virksomhet som har ansvaret for å forberede
og legge inn bud for egen regning, eller til den delen av
deres virksomhet som har ansvaret for å handle for egen
regning på annenhåndsmarkedet,
l) de skal føre registre over opplysninger som de har innhentet
eller utarbeidet i rollen som mellommenn på vegne av
sine kunder på auksjonene, i fem år fra det tidspunktet de
aktuelle opplysningene ble innhentet eller utarbeidet.
Størrelsen på innskuddet nevnt i bokstav e), skal beregnes på et
rettferdig og rimelig grunnlag.
Metoden for å beregne innskuddet nevnt i bokstav e) skal være
fastsatt i avtalene som er inngått i samsvar med bokstav d).
De delene av innskuddet som er nevnt i bokstav e), som
ikke brukes til å betale kvoter, skal betales tilbake til
betalingsmottakeren innen en rimelig tid etter auksjonen, som
angitt i de avtalene som er inngått i samsvar med bokstav d).
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3. Personer som er nevnt i nr. 1, skal anvende følgende
atferdsregler når de legger inn bud for egen regning eller på
vegne av sine kunder:
a) de skal gi alle opplysningene som kreves av en auksjonsplattform de har tillatelse til å legge inn bud på, eller av
auksjonsovervåkeren for å oppfylle deres funksjoner i
henhold til denne forordning,
b) de skal handle med integritet, rimelig kompetanse,
forsiktighet og aktsomhet.
4. Vedkommende nasjonale myndigheter som er utpekt av
medlemsstatene der personene nevnt i nr. 1 er etablert, skal
ha ansvaret for å gi slike personer tillatelse til å utføre de
handlingene som er nevnt i dette nummer, og for å kontrollere
og pålegge at atferdsreglene fastsatt i nr. 2 og 3 overholdes,
herunder håndtere klager på manglende overholdelse av slike
atferdsregler.
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7. Kunder av budgiverne nevnt i nr. 1 kan rette eventuelle
klager på overholdelsen av atferdsreglene fastsatt i nr. 2 til
vedkommende myndigheter nevnt i nr. 3, i samsvar med
saksbehandlingsreglene som er fastsatt for håndtering av slike
klager, i den medlemsstaten der personene som er nevnt i nr. 1,
står under tilsyn.
8. Personer nevnt i nr. 1 som har tillatelse til å legge inn
bud på en auksjonsplattform i henhold til artikkel 18, 19 og 20,
har tillatelse til å tilby budrelaterte tjenester til kunder nevnt i
artikkel 19 nr. 3 bokstav a) uten at medlemsstatene kan stille
ytterligere rettslige eller administrative krav.
KAPITTEL XVI
INNSYN OG FORTROLIGHET
Artikkel 60
Offentliggjøring

b) de har innført framgangsmåter og kontroller som er
nødvendige for å håndtere interessekonflikter og handle til
det beste for kundenes interesser,

1. Den aktuelle auksjonsplattformen skal vedlikeholde
et eget, ajourført auksjonsnettsted der den offentliggjør
all lovgivning, all veiledning, alle instrukser, skjemaer,
dokumenter, kunngjøringer, herunder auksjonskalenderen, alle
andre ikke-fortrolige opplysninger som gjelder auksjonene på
en gitt auksjonsplattform, herunder enhver beslutning i henhold
til artikkel 57 om innføring av en største budstørrelse samt
alle andre utbedringstiltak som er nødvendige for å redusere
en faktisk eller mulig påviselig risiko for hvitvasking av
penger, finansiering av terrorisme, kriminell virksomhet eller
markedsmisbruk på den aktuelle auksjonsplattformen.

c) de oppfyller kravene i nasjonal lovgivning som innarbeider
direktiv 2005/60/EF,

Opplysninger som ikke lenger er relevante, skal arkiveres. Det
skal være tilgang til arkivene fra det samme auksjonsnettstedet.

d) de oppfyller alle andre tiltak som anses å være nødvendige
med hensyn til den typen budrelaterte tjenester som
tilbys, og kundenes innsikt uttrykt som deres investoreller handelsprofil, samt alle risikobaserte vurderinger av
sannsynligheten for hvitvasking av penger, finansiering av
terrorisme eller kriminell virksomhet.

2. Ikke-fortrolige versjoner av auksjonsovervåkerens
rapport til medlemsstatene og Kommisjonen i samsvar med
artikkel 25 nr. 1 og 2, skal offentliggjøres på Kommisjonens
nettsted.

5. Vedkommende nasjonale myndigheter nevnt i nr. 4 skal
bare gi tillatelse til personene nevnt i nr. 1, dersom personene
oppfyller alle følgende vilkår:
a) de har tilstrekkelig godt omdømme og har tilstrekkelig
erfaring til å sikre at atferdsreglene fastsatt i nr. 2 og 3
overholdes,

6. Vedkommende nasjonale myndigheter i den medlemsstaten der personene som er nevnt i nr. 1 har fått tillatelse, skal
overvåke og håndheve vilkårene oppført i nr. 5. Medlemsstaten
skal sikre at:
a) dens vedkommende nasjonale myndigheter har tilgang til
nødvendige etterforskningsressurser og sanksjoner som er
effektive, forholdsmessige og forebyggende,
b) det opprettes en ordning for håndtering av klager og
tilbaketrekking av tillatelser dersom de godkjente personene
bryter sine forpliktelser i henhold til en slik tillatelse,
c) dens vedkommende nasjonale myndigheter kan trekke
tilbake tillatelsen som er gitt i samsvar med nr. 5, dersom
en person nevnt i nr. 1, har begått alvorlige og systematiske
overtredelser av bestemmelsene i nr. 2 og 3.

Rapporter som ikke lenger er relevante, skal arkiveres. Det skal
være adgang til arkivene fra Kommisjonens nettsted.
3. En liste over navn, adresser, telefon- og telefaksnummer,
e-postadresser og nettsteder for alle personer som har fått
tillatelse til å legge inn bud på vegne av andre i auksjoner som
gjennomføres av auksjonsplattformer som auksjonerer bort
todagers spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter,
skal offentliggjøres på det nettstedet som opprettholdes av den
aktuelle auksjonsplattformen.
Artikkel 61
Kunngjøring og melding av auksjonsresultatene
1. En auksjonsplattform skal kunngjøre resultatene av hver
auksjon som den gjennomfører, så snart det er praktisk mulig,
og senest innen 15 minutter etter at budgivningsperioden er
lukket.
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2. Kunngjøringen som gjøres i henhold til nr. 1, skal minst
inneholde følgende opplysninger:
a) mengden av kvoter som er auksjonert bort,
b) auksjonsprisen i euro,
c) den samlede mengden innlagte bud,
d) det samlede antall budgivere og antallet budgivere som har
fått tilslag,
e) i tilfelle annullering av auksjonen, de auksjonene som
kvotene vil bli overført til,
f) de samlede inntektene fra auksjonen,
g) fordelingen av inntektene mellom medlemsstatene, dersom
auksjonsplattformen er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1
eller 2.
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c) opplysninger som viser, eller som identiteten til den berørte
budgiveren og noe av følgende kan utledes fra:
i) antall kvoter som en budgiver ønsker å kjøpe på en
auksjon,
ii) den prisen en budgiver er villig til å betale for disse
kvotene,
d) opplysninger om, eller utledet fra, et eller flere bud eller
instrukser om å legge inn bud, enten hver for seg eller
sammen, som sannsynligvis vil:
i) gi en angivelse av etterspørselen etter kvoter før en
auksjon,
ii) gi en angivelse av auksjonsprisen før en auksjon,

3. Samtidig med kunngjøringen fastsatt i nr. 1 skal
auksjonsplattformen underrette hver budgiver som har fått
tilslag, og som legger inn bud gjennom plattformens systemer,
om:

e) opplysninger som gis av personer i forbindelse med at
forholdet til budgiverne opprettes eller opprettholdes, eller
i forbindelse med overvåking av dette forholdet i samsvar
med artikkel 19, 20, 21 og 54,

a) det samlede antallet kvoter som skal tildeles denne
budgiveren,

f) rapporter og uttalelser fra auksjonsovervåkeren i samsvar
med artikkel 25 nr. 1−6, med unntak av de delene som
finnes i ikke-fortrolige versjoner av auksjonsovervåkerens
rapporter, som offentliggjøres av Kommisjonen i samsvar
med artikkel 60 nr. 2,

b) hvilke av dens eventuelt like bud som ble utvalgt tilfeldig,
c) det skyldige beløpet enten i euro eller i valutaen
i en medlemsstat som ikke tilhører euroområdet,
etter budgiverens valg, forutsatt at clearing- eller
oppgjørssystemet kan håndtere den relevante nasjonale
valutaen,
d) siste dato for innbetaling av det skyldige beløpet i
disponible midler til auksjonariusens utpekte bankkonto.
4. Dersom budgiveren velger en annen valuta enn euro,
skal auksjonsplattformen underrette en budgiver som har fått
tilslag, og som legger inn bud på auksjoner som plattformen
gjennomfører, om den valutakursen den har brukt for å beregne
det beløpet som skal betales i den valutaen som den budgiveren
som har fått tilslag, har valgt.
Valutakursen skal være den kursen som offentliggjøres av en
anerkjent finansnyhetstjeneste som er angitt i kontrakten som
utpeker den aktuelle auksjonsplattformen, umiddelbart etter at
budgivningsperioden er lukket.
5. En auksjonsplattform skal underrette det relevante
clearing- eller oppgjørssystemet som er knyttet til den, om de
opplysningene som den har gitt til hver budgiver som har fått
tilslag, i henhold til nr. 3.
Artikkel 62
Vern av fortrolige opplysninger
1.

Følgende skal anses å utgjøre fortrolige opplysninger:

g) forretningshemmeligheter som er gitt av personer som
deltar i en konkurransebasert framgangsmåte ved tildeling
av kontrakter om utpeking av en auksjonsplattform eller en
auksjonsovervåker,
h) informasjon om hvilken algoritme som skal brukes til
tilfeldig utvelging av like bud, som nevnt i artikkel 7 nr. 2,
i) informasjon om metoden for å fastslå hva som utgjør en
auksjonspris som ligger betydelig lavere enn den prisen
som råder på annenhåndsmarkedet før og under en auksjon,
som nevnt i artikkel 7 nr. 6.
2. Fortrolige opplysninger skal ikke formidles av noen
person som har mottatt disse opplysningene, verken direkte
eller indirekte, med unntak av i henhold til nr. 3.
3. Nr. 2 skal ikke hindre formidling av fortrolige
opplysninger som:
a) allerede er gjort tilgjengelig for offentligheten på en lovlig
måte,
b) er offentliggjort med skriftlig samtykke fra en budgiver, en
person som har tillatelse til å legge inn bud, eller en person
som søker om tillatelse til å legge inn bud,

a) innholdet i et bud,

c) dersom det i unionsretten er plikt til å formidle dem eller
gjøre dem offentlig tilgjengelige,

b) innholdet i alle instrukser om å legge inn bud, selv når det
ikke blir lagt inn noe bud,

d) er offentliggjort i henhold til en rettslig kjennelse,
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e) offentliggjøres som ledd i en strafferettslig, administrativ
eller rettslig etterforskning eller prosess som gjennomføres
i Unionen,
f) videreformidles av en auksjonsplattform til auksjonsovervåkeren for å gjøre det mulig for auksjonsovervåkeren,
eller gi denne bistand med, å utføre sine oppgaver eller
oppfylle sine forpliktelser i forbindelse med auksjonene,
g) er sammenstilt eller redigert før videreformidlingen, slik at
det er usannsynlig at det er mulig å skille ut opplysninger
om:
i) de enkelte budene eller instrukser om å legge inn bud,
ii) de enkeltstående auksjonene,
iii) de enkelte budgiverne, mulige budgivere eller personer
som søker om tillatelse til å legge inn bud,
iv) de enkelte søknadene om tillatelse til å legge inn bud,
v) forholdet til de enkelte budgiverne,
h) dersom opplysningene er nevnt i nr. 1 bokstav f),
forutsatt at de er videreformidlet til offentligheten på en
ryddig og ikke-diskriminerende måte av vedkommende
nasjonale myndigheter i medlemsstatene, når det gjelder
opplysninger som omfattes av artikkel 25 nr. 2 bokstav c),
eller av Kommisjonen for andre opplysninger som omfattes
av artikkel 25 nr. 2,
i) dersom opplysningene er nevnt i nr. 1 bokstav g), forutsatt
at de er videreformidlet til personer som arbeider for
medlemsstatene eller Kommisjonen og deltar i den
konkurransebaserte framgangsmåten ved tildeling av
kontrakter nevnt i nr. 1 bokstav g), og som selv er underlagt
taushetsplikt i henhold til sine ansettelsesvilkår,
j) offentliggjøres etter utløpet av et tidsrom på 30 måneder
med start på en av følgende datoer, med mindre de omfattes
av annen taushetsplikt fastsatt i unionsretten:
i) datoen for når budgivningsperioden åpnes for den
auksjonen der de fortrolige opplysningene først ble
videreformidlet, når det gjelder fortrolige opplysninger
i nr. 1 bokstav a)−d),
ii) datoen da forholdet til en budgiver ble avsluttet med
hensyn til fortrolige opplysninger i nr. 1 bokstav e),
iii) datoen for auksjonsovervåkerens rapport eller
uttalelse med hensyn til fortrolige opplysninger i nr. 1
bokstav f),
iv) datoen for innlevering av opplysningene i den
konkurransebaserte framgangsmåten ved tildeling av
kontrakter med hensyn til fortrolige opplysninger i nr.
1 bokstav g).
4. De tiltakene som kreves for å sikre at fortrolige
opplysninger ikke videreformidles ulovlig, og følgene av en
slik ulovlig videreformidling av en auksjonsplattform eller
auksjonsovervåkeren, herunder alle personer som i henhold til
kontrakt arbeider for dem, skal angis i de kontraktene der de
utpekes.
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5. Fortrolige opplysninger som er innhentet av en
auksjonsplattform eller av auksjonsovervåkeren, herunder alle
personer som arbeider for dem under kontrakt, skal bare brukes
til å oppfylle deres forpliktelser eller utøve deres funksjoner i
forbindelse med auksjonene.
6. Nr. 1−5 skal ikke hindre utveksling av fortrolige
opplysninger mellom en auksjonsplattform og auksjonsovervåkeren, eller mellom noen av dem og:
a) vedkommende nasjonale myndigheter som fører tilsyn med
en auksjonsplattform,
b) vedkommende nasjonale myndigheter som har ansvaret
for å etterforske og rettsforfølge hvitvasking av penger,
finansiering av terrorisme, kriminell virksomhet eller
markedsmisbruk,
c) Kommisjonen.
Fortrolige opplysninger som utveksles i henhold til dette
nummer, skal ikke videreformidles til andre personer enn dem
som er nevnt i bokstav a), b) og c), dersom dette er i strid med
nr. 2.
7. Personer som arbeider for, eller har arbeidet for, en
auksjonsplattform eller auksjonsovervåkeren, og har deltatt
på auksjonene, skal være underlagt taushetsplikt og skal sikre
at fortrolige opplysninger er beskyttet i samsvar med denne
artikkel.
Artikkel 63
Språk
1. Skriftlige opplysninger gitt av en auksjonsplattform
i samsvar med artikkel 60 nr. 1 og nr. 3, eller av
auksjonsovervåkeren i samsvar med artikkel 60 nr. 2, eller i
henhold til den kontrakten som utpeker dem, som ikke er
offentliggjort i Den europeiske unions tidende, skal være på et
språk som vanligvis brukes i internasjonale finanskretser.
2. En medlemsstat kan for egen regning få alle opplysninger
fra en auksjonsplattform som omfattes av nr. 1, oversatt til det
eller de offisielle språkene i denne medlemsstaten.
Dersom en medlemsstat for egen regning får oversatt alle
opplysninger nevnt i nr. 1, fra den auksjonsplattformen som er
utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1, skal alle medlemsstater
som har utpekt en auksjonsplattform i henhold til artikkel 30
nr. 1, også for egen regning få oversatt alle opplysninger nevnt
i nr. 1, fra den auksjonsplattformen den har utpekt i henhold til
artikkel 30 nr. 1, til samme språk.
3. Personer som søker om tillatelse til å legge inn bud, og
personer som har tillatelse til å legge inn bud, kan innlevere
følgende dokumenter på det offisielle språket i Unionen som
de har valgt i henhold til nr. 4, forutsatt at en medlemsstat har
besluttet å levere en oversettelse på dette språket i samsvar med
nr. 2:
a) deres søknader om tillatelse til å legge inn bud, herunder
alle underlagsdokumenter,
b) deres bud, herunder alle tilbaketrekkinger eller endringer
av budene,
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c) spørsmål i forbindelse med bokstav a) eller b).
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søker om tillatelse til å legge inn bud, og personer som har
tillatelse til å legge inn bud, eller hvis tillatelse til å legge inn
bud er blitt avslått, tilbakekalt eller midlertidig opphevet.

En auksjonsplattform kan kreve en bekreftet oversettelse til et
språk som vanligvis brukes i internasjonale finanskretser.
4. Personer som søker om tillatelse til å legge inn bud, og
personer som har tillatelse til å legge inn bud, og budgivere
som deltar i en auksjon, skal velge på hvilket av de offisielle
språkene i Unionen de ønsker å motta alle underretninger
fastsatt i artikkel 8 nr. 3, artikkel 20 nr. 10, artikkel 21 nr. 4 og
artikkel 61 nr. 3.

2. Medlemsstater der et regulert marked som er utpekt
som auksjonsplattform eller dets markedsoperatør, overvåkes,
skal sikre at alle beslutninger som treffes av den utenrettslige
ordningen som håndterer klager nevnt i nr. 1 i denne artikkel, er
behørig begrunnet og er underlagt retten til å prøve en klage for
domstolene som nevnt i artikkel 52 nr. 1 i direktiv 2004/39/EF.
Denne retten skal ikke berøre retten til å bringe en klage direkte
inn for domstolene eller vedkommende administrative organer
fastsatt i de nasjonale tiltakene om innarbeiding av artikkel 52
nr. 2 i direktiv 2004/39/EF.

Alle andre muntlige eller skriftlige meldinger fra en
auksjonsplattform til personer som søker om tillatelse til å
legge inn bud, personer som har tillatelse til å legge inn bud,
og budgivere som deltar i en auksjon, skal gis på det språket
som er valgt i henhold til første ledd, uten ekstra kostnader
for de aktuelle søkerne, personene og budgiverne, forutsatt at
en medlemsstat har besluttet å levere en oversettelse på dette
språket i samsvar med nr. 2.

Artikkel 65
Retting av feil
1. Dersom en person oppdager en feil ved overføring av
betaling eller kvoter eller i forbindelse med at det stilles eller
frigis sikkerhet eller innskudd i henhold til denne forordning,
skal dette omgående meddeles clearing- eller oppgjørssystemet.

Selv om en medlemsstat i henhold til nr. 2 har besluttet å levere
en oversettelse på det språket som er valgt i henhold til første
ledd i dette nummer, kan personer som søker om tillatelse til å
legge inn bud, personer som har tillatelse til å legge inn bud, og
budgivere som deltar i en auksjon, gi avkall på sine rettigheter
i henhold til annet ledd i dette nummer, ved å gi skriftlig
samtykke på forhånd til at den aktuelle auksjonsplattformen
bare kan bruke et språk som vanligvis brukes i internasjonale
finanskretser.

2. Clearing- eller oppgjørssystemet skal treffe alle de
tiltakene som er nødvendige for å rette eventuelle feil som
det får kjennskap til, uansett på hvilken måte, i forbindelse
med betaling eller overføring av kvoter eller sikkerhet eller
innskudd som er stilt eller frigitt i henhold til denne forordning.

5. Medlemsstatene skal ha ansvaret for at alle oversettelser
som er gjort i samsvar med nr. 2, er korrekte.
Personer som leverer en oversettelse av et dokument nevnt i nr.
3, og alle auksjonsplattformer som gir melding om et oversatt
dokument i henhold til nr. 4, skal ha ansvaret for å sikre at det
er en korrekt oversettelse av originalen.

3. Alle personer som drar fordel av en feil som nevnt i
nr. 1, som ikke kan rettes i samsvar med nr. 2 som følge av
rettigheter som tredjemann har ervervet i god tro, og som visste
eller burde ha visst om feilen og unnlot å underrette om den til
clearing- eller oppgjørssystemet, skal ha ansvaret for å erstatte
eventuelle skader som har oppstått.

KAPITTEL XVII
SLUTTBESTEMMELSER
Artikkel 64

Artikkel 66

Klageadgang

Ikrafttredelse

1. En auksjonsplattform skal sørge for å etablere en
utenrettslig ordning for å håndtere klager fra personer som

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

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

Utferdiget i Brussel, 12. november 2010.

For Kommisjonen
Formann
José Manuel BARROSO
______
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VEDLEGG I
Kvoter som auksjoneres bort før 2013, og de auksjonsproduktene som de skal auksjoneres gjennom, i henhold
til artikkel 10 nr. 1
Mengde

Medlemsstat

Auksjonsprodukt

Kalenderår

[…]

[…]

[…]

[…]
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VEDLEGG II
Liste over elementer nevnt i artikkel 20 nr. 3
1.

Bevis på berettigelse i samsvar med artikkel 18 nr. 1 eller 2.

2.

Søkerens navn, adresse, telefon- og faksnummer.

3.

Kontoidentifikatoren for søkerens utpekte kvotekonto.

4.

Alle opplysninger om søkerens utpekte bankkonto.

5.

Navn, adresse, telefon- og faksnummer, samt e-postadresse til en eller flere representanter for budgiveren som
definert i artikkel 6 nr. 3 tredje ledd.

6.

For juridiske personer, bevis på:
a) foretakets stiftelsesbevis som viser søkerens juridiske form, hvilken lov det omfattes av, om søkeren er et
børsnotert selskap på en eller flere anerkjente fondsbørser,
b) søkerens registreringsnummer i det relevante registeret der søkeren er registrert, dersom dette er relevant, og
ellers foretakets vedtekter, statutter eller andre dokumenter som attesterer stiftelsen av foretaket.

7.

For juridiske personer og/eller juridiske ordninger, de opplysningene som kreves for å identifisere den reelle
eieren og forstå eier- og kontrollstrukturen til slike juridiske personer eller ordninger.

8.

For fysiske personer, bevis på deres identitet, gjennom identitetskort, førerkort, pass eller tilsvarende
myndighetsutstedte dokumenter som inneholder den aktuelle søkerens fulle navn, fotografi, fødselsdato og faste
bostedsadresse i Unionen, og dette kan om nødvendig underbygges av annen egnet dokumentasjon.

9.

For driftsansvarlige, den tillatelsen som er nevnt i artikkel 4 i direktiv 2003/87/EF.

10. For luftfartøyoperatører, bevis på at de er oppført på listen nevnt i artikkel 18a nr. 3 i direktiv 2003/87/EF, eller
den overvåkingsplanen som er innlevert og godkjent i samsvar med artikkel 3g i nevnte direktiv.
11. De opplysningene som kreves for å gjennomføre kundekontrolltiltakene nevnt i artikkel 19 nr. 2 bokstav e).
12. Søkerens siste reviderte årsberetning og årsregnskap, herunder resultatregnskap og balanse, om de finnes;
dersom ikke, en mva-oppgave eller slike ytterligere opplysninger som attesterer søkerens betalingsdyktighet og
kredittverdighet.
13. Registreringsnummer for merverdiavgift, om det finnes, og dersom søkeren ikke er registrert for merverdiavgift,
en annen metode for å identifisere søkeren overfor skattemyndighetene i den medlemsstaten der søkeren er
etablert eller er skattepliktig, eller andre opplysninger som kan dokumentere søkerens skattestatus i Unionen.
14. En erklæring fra søkeren om at vedkommende etter egen overbevisning oppfyller kravene i artikkel 19 nr. 2
bokstav f).
15. Bevis for at kravene i artikkel 19 nr. 2 bokstav g) er oppfylt.
16. Bevis for at søkeren oppfyller kravene i artikkel 19 nr. 3.
17. En erklæring om at søkeren har den nødvendige rettslige handleevnen og myndigheten til å legge inn bud på egne
vegne eller på vegne av andre på en auksjon.
18. En erklæring om at så vidt søkeren kjenner til, er det ingen rettslige, lovmessige, kontraktsmessige eller andre
hindringer for at vedkommende kan oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne forordning.
19. En erklæring om hvorvidt søkeren har til hensikt å betale i euro eller i valutaen til en medlemsstat som ikke
tilhører euroområdet, og om hvilken valuta som er valgt.
______

17.11.2016

17.11.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 64/603

VEDLEGG III
Andre auksjonsplattformer enn dem som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller 2, deres utpekende
medlemsstater og eventuelt gjeldende vilkår og forpliktelser nevnt i artikkel 30 nr. 7
Auksjonsplattform

Utpekingsperiode

Utpekende
medlemsstat

Vilkår

Forpliktelser

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Nr. 64/604
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 550/2011

17.11.2016
Nr. 64/604

2016/EØS/64/42

av 7. juni 2011
om fastsettelse av visse begrensninger for bruk av godskrevne internasjonale utslippsenheter
fra prosjekter som omfatter industrigasser, i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv
2003/87/EF(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

2)

Dersom vi skal klare denne utfordringen, må
karbonmarkedene spille en avgjørende rolle. Gjennom
dem kan vi nå målene til en lavere kostnad og også øke
ambisjonsnivået. Karbonmarkeder kan dessuten være
en effektiv måte for å overføre midler til utviklingsland
og for hjelpe oss med å realisere den internasjonale
finansieringspakken på 100 milliarder USD, som ble
vedtatt i København. Dette vil kreve en betydelig
utvidelse av gjeldende ordninger, herunder en forbedring
av ordningen «Den grønne utviklingsmekanismen»
(CDM), for å øke bruken av standardiserte utgangsverdier
og for å opprette nye markedsordninger.

3)

I Kyoto-protokollen, som ble godkjent ved rådsvedtak
2002/358/EF av 25. april 2002 om godkjenning på Det
europeiske fellesskaps vegne av Kyoto-protokollen til De
forente nasjoners rammekonvensjon om klimaendring
og felles oppfyllelse av forpliktelsene som følger av
denne(3), ble det fastsatt utslippsreduksjonsmål for
39 parter for tidsrommet 2008-2012 og innført to
ordninger for opprettelse av godskrevne internasjonale
utslippsenheter som partene kan bruke til å utligne
utslipp. Felles gjennomføring gir mulighet for å opprette
utslippsreduksjonsenheter (ERU-er), mens Den grønne
utviklingsmekanismen (CDM) gir mulighet for å opprette
godkjente utslippsreduksjoner (CER-er).

4)

Felles gjennomføring og Den grønne utviklingsmekanismen er såkalte rene utligningsordninger, der
en reduksjon i klimagassutslipp på ett tonn gir rett til
å slippe ut ett tonn klimagass et annet sted. Selv om
slike ordninger i alminnelighet medvirker til å redusere
kostnaden ved global reduksjon ved å gjøre det mulig å
treffe tiltak i land der det er mer kostnadseffektivt, bidrar
de ikke til den reduksjonsinnsatsen som er nødvendig for
å komme nærmere målet på 2 °C.

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 11a
nr. 9, og

ut fra følgende betraktninger:

1)

Det endelige målet for De forente nasjoners
rammekonvensjon om klimaendring (UNFCCC),
som ble godkjent ved rådsbeslutning 94/69/EF av
15. desember 1993 om inngåelse av De forente nasjoners
rammekonvensjon om klimaendringer(2), er å stabilisere
konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren på et nivå som
vil kunne forhindre farlige menneskeskapte forstyrrelser
av klimasystemet. For å nå dette målet bør økningen i
den årlige gjennomsnittstemperaturen på jordoverflaten
ikke være mer enn 2 °C over de førindustrielle nivåene
som ble vedtatt på klimakonferansen i Cancun i desember
2010, og nedfelt i «København-avtalen». Den seneste
vurderingsrapporten fra FNs klimapanel (IPCC) viser
at for å nå dette målet, må de globale utslippene av
klimagasser nå sin høyeste verdi innen 2020. Dette
innebærer at alle land med betydelige utslipp må øke sin
globale innsats.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 149 av 8.6.2011, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 152/2012 av 26. juli 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 63 av 8.11.2012, s. 43.
(1) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32.
(2) EFT L 33 av 7.2.1994, s. 11.

(3)

EFT L 130 av 15.5.2002, s. 1.
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5)

6)

7)

(4)

(5)
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For å holde den globale oppvarmingen under 2 °C har
Unionen inntatt det standpunktet at industrilandenes
forpliktelser bør suppleres med egnede reduksjonstiltak
fra utviklingslandene, særlig de mest utviklede landene.
Parallelt bør det gradvis utvikles et bredt internasjonalt
karbonmarked som kan oppnå de nødvendige
globale reduksjonene på en effektiv måte, der det
skapes godskrevne internasjonale utslippsenheter for
utslippsreduksjoner som oppnås under en referanseverdi
som er lavere enn de forventede utslippene i mangel av
reduksjonstiltak. Dette krever egnede reduksjonstiltak
fra utviklingslandene. Samtidig som deltakingen til
de minst utviklede landene i CDM bør styrkes, bør
mer utviklede utviklingsland gradvis bevege seg mot
deltaking i sektorvise markedsordninger og til slutt i
kvotehandelssystemer(4).
Deltaking i ordningen med felles gjennomføring og
Den grønne utviklingsmekanismen er frivillig, i likhet
med beslutninger om å tillate bruk av utslippsenheter
i systemer for handel med utslippskvoter. Det skilles
derfor mellom utslippsenheter som kan skapes, og
utslippsenheter som stater som har underskrevet
Kyoto-protokollen, kan ha vedtatt å tillate for bruk i
henhold til sin nasjonale lovgivning. For dette formål
ble det allerede i direktiv 2003/87/EF utelukket å bruke
tildelte utslippsenheter, og ved europaparlaments- og
rådsdirektiv 2004/101/EF(5) ble det tillatt å bruke
visse utslippsenheter innenfor rammen av en felles
gjennomføring og Den grønne utviklingsmekanismen,
med harmoniserte begrensninger på bruk av godskrevne
internasjonale
utslippsenheter
fra
kjernekraft-,
arealbruks- og skogbruksprosjekter, og forutsatt at
medlemsstatene kan tillate at driftsansvarlige bruker
visse mengder av andre typer godskrevne internasjonale
utslippsenheter. I direktiv 2003/87/EF er det fastsatt at det
skal vedtas harmoniserte gjennomføringsbestemmelser
om begrensninger på bruk av godskrevne internasjonale
utslippsenheter.
Bruk av godskrevne internasjonale utslippsenheter fra
prosjekter som omfatter trifluormetan (HFC-23) og
dinitrogenoksid (N2O) fra adipinsyreproduksjon (heretter
kalt «industrigassprosjekter») bør begrenses. Dette er
i samsvar med Det europeiske råds konklusjoner fra
oktober 2009 som oppfordrer utviklingsland, særlig
de mest utviklede, til å treffe egnede reduksjonstiltak.
De aller fleste industrigassprosjekter gjennomføres i de
mest utviklede utviklingslandene som har tilstrekkelige
muligheter til selv å finansiere disse billige reduksjonene,
og de tidligere inntektene fra disse prosjektene bør
være tilstrekkelige til å finansiere dem. Innføringen av
begrensninger på bruk av utslippsenheter for industrigass,
Rådets konklusjoner, Forberedelser til UNFCCCs 16. partskonferanse,
Cancun (29.11-10.12.2010), 3036. møte i Miljørådet, Luxembourg,
14.10.2010 og Rådets konklusjoner om EUs standpunkt før klimakonferansen
i København (7.-18.12.2009), 2968. møte i Miljørådet, Luxembourg, 21.
oktober 2009 godkjent ved formannskapets konklusjoner fra Det europeiske
råds møte i Brussel 29.-30.10.2009.
EUT L 338 av 13.11.2004, s. 18.
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særlig dersom de følges opp av respektive beslutninger
på internasjonalt plan, bør bidra til å oppnå en jevnere
geografisk fordeling av fordelene ved de ordningene som
ble fastsatt i henhold til Kyoto-protokollen.

8)

Industrigassprosjekter gir grunn til bekymring for
miljøet. Usedvanlig høy avkastning i forbindelse med
destruering av HFC-23 fremmer fortsatt produksjon
og bruk av klordifluormetan (HCFC-22), et kraftig
ozonnedbrytende klimagasstoff, i registrerte anlegg på
høyeste tillatte nivå for prosjektvirksomhetsmetoden.
Følgelig kan produksjonen av HCFC-22 være høyere
enn den ville ha vært uten prosjektvirksomhet. Dette
undergraver «Montreal-tilpasningen av 2007 om
produksjon og forbruk av HCFC» i henhold til Montrealprotokollen om ozonnedbrytende stoffer(6), som sikter
mot å fastsette en framskyndet utfasing av HCFC-22 til
andre formål enn som utgangsmateriale. Det er heller
ikke i samsvar med medlemsstatenes finansiering av
utfasingen av HCFC-22-produksjonen gjennom bidrag
til det multilaterale fondet i henhold til Montrealprotokollen. Dette høye avkastningsnivået fører til
vridninger i de økonomiske stimuleringstiltakene og
i konkurransen og til en omlegging av produksjonen
fra adipinsyreprodusenter som er etablert i Unionen,
til registrerte produsenter i tredjestater. Den langt mer
fordelaktige behandlingen av adipinsyreprodusenter som
deltar i Kyoto-ordningene, enn av produsenter som er
omfattet av Unionens ordning fra og med 2013, vil øke
risikoen for tilsvarende produksjonsomlegginger og en
nettoøkning av globale utslipp. For å redusere vridningene
i de økonomiske stimuleringstiltakene og i konkurransen
og unngå klimagassutslipp, er det berettiget å innføre
begrensninger på bruk av disse godskrevne internasjonale
utslippsenhetene.

9)

Godskrevne
internasjonale
utslippsenheter
fra
industrigassprosjekter bidrar ikke til teknologioverføring
eller til den nødvendige langsiktige omformingen
av energisystemene i utviklingslandene. Å minske
utslippene av disse industrigassene innenfor rammen av
en felles ordning eller Den grønne utviklingsmekanismen
bidrar ikke til å redusere de globale utslippene på en mest
mulig effektiv måte, fordi den høye avkastningen for
prosjektutviklerne ikke brukes til utslippsreduksjoner.

10) Anvendelsen av fullstendige begrensninger på bruk
av bestemte utslippsenheter fastsatt i artikkel 11a
nr. 9 i direktiv 2003/87/EF. Det er hensiktsmessig å
anvende en slik begrensning på industrigassprosjekter.
En fullstendig begrensning av bruken fjerner på best
mulig måte uønskede konkurranse- og miljøvirkninger
(6)

Montreal-protokollen om stoffer som bryter ned ozonlaget, som tilpasset
og endret ved det 19. møtet mellom partene til Montreal-protokollen (17.21. september 2007).
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av disse utslippsenhetene samtidig som det øker de
globale utslippsreduksjonenes kostnadseffektivitet og
karbonmarkedets miljøprestasjon ved å oppmuntre til
lavkarboninvesteringer.

11) I samsvar med artikkel 11a nr. 9 i direktiv 2003/87/
EF får tiltakene fastsatt i denne forordning anvendelse
fra 1. januar 2013. I samsvar med nevnte artikkel
er dette mer enn seks måneder og mindre enn tre år
fra vedtakelsesdagen. Bruken av utslippsenheter for
industrigass for å oppfylle forpliktelsene i 2012, påvirkes
ikke av disse tiltakene.

17.11.2016

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Fra 1. januar 2013 er det forbudt å bruke godskrevne
internasjonale utslippsenheter fra prosjekter som omfatter
destruering av trifluormetan (HFC-23) og dinitrogenoksid
(N2O) fra adipinsyreproduksjon, for å oppfylle bestemmelsene
i artikkel 11a i direktiv 2003/87/EF, unntatt å bruke
utslippsenheter når det gjelder utslippsreduksjoner før 2013,
fra eksisterende prosjekter av disse typene til bruk i forbindelse
med utslipp fra anlegg tilsluttet EUs ordning for handel med
utslippskvoter som fant sted i løpet av 2012, som skal være
tillatt til og med 30. april 2013.
Artikkel 2

12) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Komiteen for klimaendringer —

Denne forordning trer i kraft den dag den kunngjøres i Den
europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 7. juni 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
____________
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1210/2011

Nr. 64/607

2016/EØS/64/43

av 23. november 2011
om endring av forordning (EU) nr. 1031/2010 særlig med hensyn til fastsettelse av mengden av
utslippskvoter for klimagasser som skal auksjoneres bort før 2013(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

utslippsreduksjoner og utslippsreduksjonsenheter som
stammer fra utslippsreduksjonsprosjekter gjennomført
innenfor den grønne utviklingsmekanismen eller i henhold
til bestemmelser om felles gjennomføring når det gjelder
sikring mot risiko eller innlevering fra driftsansvarlige
som omfattes av Unionens ordning for handel med
utslippskvoter for klimagasser; og til monetarisering
av kvoter fra reserven for nyinntredere for tredje
handelsperiode til støtte for demonstrasjonsprosjekter
for fangst og lagring av karbon samt nyskapende
teknologi for fornybar energi (NER300) i samsvar med
kommisjonsbeslutning 2010/670/EU av 3. november 2010
om fastsettelse av kriterier og tiltak for finansiering av
kommersielle demonstrasjonsprosjekter med miljømessig
sikker fangst og geologisk lagring av CO2 som mål, samt
demonstrasjonsprosjekter for nyskapende teknologi for
fornybar energi i henhold til ordningen for handel med
utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet fastsatt ved
europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF(3). Selv
om det er forskjellige grader av usikkerhet knyttet til
alle disse faktorene, er det viktig at mengden som skal
auksjoneres bort i 2012, fastsettes i god tid.

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 3d nr. 3 og
artikkel 10 nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

1)

2)

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1031/2010 av
12. november 2010 om tidsskjema, administrasjon
og andre sider ved auksjonering av utslippskvoter
for klimagasser i henhold til europaparlaments- og
rådsdirektiv 2003/87/EF om opprettelse av en ordning
for handel med utslippskvoter for klimagasser i
Fellesskapet(2) inneholder bestemmelser om at mengden
av kvoter som skal auksjoneres bort i 2011 og 2012, skal
fastsettes så snart som mulig etter at forordningen er
vedtatt. Mengdene som fastsettes på denne måten, skal
oppføres i et vedlegg til nevnte forordning. Hovedformålet
med å fastsette mengden er å sikre en smidig overgang
fra annen til tredje handelsperiode innenfor Unionens
ordning for handel med utslippskvoter for klimagasser,
som er grunnlaget for at annenhåndsmarkedet kan fungere
på en tilfredsstillende måte.

Ved fastsettelse av de mengdene som skal auksjoneres
bort i 2011 og 2012, bør det tas behørig hensyn til faktorer
som avgjør etterspørselen etter og tilbudet av kvoter,
særlig behovet for å sikre mot risiko i forbindelse med
oppfyllelse av forpliktelser i de første årene av tredje
handelsperiode, særlig i kraftsektoren; til mengden av
kvoter som er gyldige i annen handelsperiode, men
som ikke er nødvendige for å oppfylle forpliktelser
i nevnte handelsperiode, og som i hovedsak innehas
av industrisektorene; til mengden av de kvotene som
er blitt solgt, og som forventes solgt på markedet
i annen handelsperiode; til mengden av godkjente

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 308 av 24.11.2011, s. 2, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 152/2012 av 26. juli 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 63 av 8.11.2012, s. 43.
(1) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32.
2
( ) EUT L 302 av 18.11.2010, s. 1.

3)

Vurderingen på grunnlag av disse faktorene konkluderer
med at ingen kvoter som er gyldige i tredje handelsperiode,
bør auksjoneres bort i 2011.

4)

Auksjonskalenderne for auksjonering av kvoter i 2012 bør
fastsettes på en slik måte at auksjonene får minst mulig
innvirkning på annenhåndsmarkedets funksjon, samtidig
som det sikres at auksjonene er store nok til å sikre
tilstrekkelig deltaking. Det bør være en smidig overgang
fra auksjonering på midlertidige auksjonsplattformer til
auksjonering på framtidige auksjonsplattformer. Dessuten
kan det i visse andre nøyaktig angitte situasjoner være
berettiget å tilpasse en offentliggjort auksjonskalender.

5)

Ettersom det kan forventes at kvoter som skal auksjoneres
bort, blir levert i tide, er det ikke behov for auksjonering
av forwards- og futureskontrakter i en overgangsperiode.
Det er imidlertid fortsatt ønskelig å tilby en midlertidig
auksjonsplattform i en overgangsperiode, for å
minske risikoen i forbindelse med utpeking av den
auksjonsplattformen som forordningen vil få full
anvendelse på. Tatt i betraktning av hvor viktig det er

(3)

EUT L 290 av 6.11.2010, s. 39.
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at forordningen får full anvendelse, bør midlertidige
auksjonsplattformer ikke gjennomføre auksjoner lenger
enn det som er nødvendig. Utpekingen av en midlertidig
auksjonsplattform bør forenkles ved at det stilles færre
krav til gjennomføringen av plattformens auksjoner, slik
det allerede er fastsatt i forbindelse med auksjonering
av forwards- og futureskontrakter. På denne måten kan
de tjenestene som skal leveres, fortsatt ligge tett opp til
de tjenestene som allerede finnes på markedet. Dessuten
er det ikke absolutt nødvendig at de nasjonale tiltakene
for innarbeiding av avdeling III i europaparlaments- og
rådsdirektiv 2004/39/EF(1) får anvendelse på auksjoner
som gjennomføres av en midlertidig auksjonsplattform.
Det ville også være urimelig å kreve at godkjenningen til
en midlertidig auksjonsplattform skal ajourføres i samsvar
med kravene i auksjoneringsforordningen. For å sikre et
effektivt markedstilsyn bør imidlertid denne forordnings
bestemmelser om forbudet mot markedsmisbruk få
anvendelse på auksjoner som gjennomføres på en
midlertidig auksjonsplattform, fra det tidspunktet den
aktuelle medlemsstaten har innarbeidet de relevante
bestemmelsene i nasjonal lovgivning. Dette fremmer
like rammevilkår for de auksjonsplattformene som er
kandidater, uten at auksjonenes start gjøres avhengig av
denne innarbeidingen. Dette gjelder både midlertidige
auksjonsplattformer som skal velges etter en felles
framgangsmåte ved tildeling av kontrakter, og midlertidige
auksjonsplattformer som vil bli utpekt av medlemsstater
som ikke slutter seg til den felles handlingen, men som
utpeker sine egne auksjonsplattformer.
6)

7)

8)

9)

()
1

Det er ikke nødvendig at kostnadsandelen for auksjonsovervåkeren i forbindelse med tjenester som leveres av
Kommisjonen, fordeles på antallet auksjonsplattformer.
For effektiv og tilstrekkelig forberedelse til og
gjennomføring av den felles framgangsmåten ved tildeling
av kontrakter for å utpeke en felles auksjonsplattform, er
det ønskelig å få kjennskap til medlemsstatenes deltaking
i denne felles handlingen i rett tid. Derfor bør det i visse
situasjoner være mulig at en medlemsstat som først
begynner å anvende den felles auksjonsplattformen på
et senere tidspunkt, dekker de kostnadene som følger
av auksjonsplattformens tjenester som ikke dekkes av
medlemsstater som deltar i den felles handlingen fra
begynnelsen.
Utpekingen av auksjonariene og auksjonsovervåkeren
er av vesentlig betydning for korrekt gjennomføring av
auksjonene, og det vil i alminnelighet ikke være mulig
å gjennomføre auksjoner uten at avtalene mellom
auksjonariene og auksjonsovervåkeren på den ene side
og auksjonsplattformene på den annen side er inngått og
trådt i kraft. Slike avtaler bør gjennomføres korrekt, men
ufullstendig eller omstridt gjennomføring bør ikke i alle
situasjoner føre til at kvoter holdes tilbake fra auksjonene.

meningen at alle medlemsstater skal delta i denne felles
handlingen fra begynnelsen, bør det fastsettes regler for
hva som bør gjøres dersom en medlemsstat først slutter
seg til den felles handlingen på et senere tidspunkt.
Dessuten bør medlemsstater som har besluttet å utpeke
sin egen auksjonsplattform, kunne slutte seg til den
felles handlingen utelukkende for det formål å kunne
benytte en felles auksjonsplattform dersom deres egen
auksjonsplattform ikke er oppført på listen, uten at de
mister sin observatørstatus i denne felles handlingen.
10) Risikoen for innsidehandel i form av tilbaketrekking av et
bud bør minskes. I de tilfellene slik atferd ikke omfattes
av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF(2), bør
de relevante bestemmelsene i auksjoneringsforordningen
få anvendelse.
11) Denne endringen bør fastsette noen få tekniske avklaringer
og korrigeringer i auksjoneringsforordningen.
12) Forordning (EU) nr. 1031/2010 bør derfor endres.
13) For å sikre at auksjonene gjennomføres på en forutsigbar
måte og i rett tid, bør denne forordning tre i kraft så snart
som mulig.
14) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Komiteen for klimaendringer —
VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Endringer av forordning (EU) nr. 1031/2010
I forordning (EU) nr. 1031/2010 gjøres følgende endringer:
1) Artikkel 3 nr. 43 bokstav f) skal lyde:
«f) det samme som i punkt 20 b) i artikkel 4 nr. 1 i
direktiv 2004/39/EF i henhold til artikkel 28 nr. 4 og
5, artikkel 35 nr. 4, 5 og 6 samt artikkel 42 nr. 1 i denne
forordning.»
2) I artikkel 4 gjøres følgende endringer:
a) Nr. 2 skal lyde:
«2. Hver medlemsstat skal auksjonere bort kvoter i
form av enten todagers spotkontrakter eller femdagers
futureskontrakter.»

Auksjonsovervåkeren skal utpekes etter en felles
framgangsmåte ved tildeling av kontrakter mellom
Kommisjonen og medlemsstatene. Selv om det er
EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1.
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b) Nr. 3 utgår.
()
2

EUT L 96 av 12.4.2003, s. 16.
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3) Annet og tredje ledd i artikkel 6 nr. 1 skal lyde:

8)

Nr. 64/609

I artikkel 14 nr. 1 skal følgende nye bokstaver lyde:

«Et parti som auksjoneres bort av en auksjonsplattform
utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 1,
skal omfatte 500 kvoter.

«j) eventuell tilbakeholdelse av kvoter fra auksjonene
i henhold til artikkel 22 nr. 5 eller artikkel 24 nr. 1 annet
ledd,

Et parti som auksjoneres bort av en auksjonsplattform
utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 2 eller artikkel 30 nr. 2,
skal omfatte 500 eller 1 000 kvoter.»

k) at en auksjonsplattform bare på denne måten
kan unngå å gjennomføre en auksjon i strid med denne
forordning eller direktiv 2003/87/EF.»

4) I artikkel 8 nr. 4 skal første ledd lyde:
«4. Fra den sjette auksjonen eller tidligere skal den
auksjonsplattformen som er utpekt i henhold til artikkel 26
nr. 1 eller 2, auksjonere bort kvoter som omfattes av
kapittel III i direktiv 2003/87/EF, minst én gang i uken, og
kvoter som omfattes av kapittel II i direktiv 2003/87/EF,
minst én gang annenhver måned, med unntak av at nevnte
auksjonsplattformer i 2012 skal auksjonere bort kvoter som
omfattes av kapittel III i nevnte direktiv minst én gang i
måneden.»
5) Artikkel 10 nr. 1 skal lyde:
«1. I vedlegg I til denne forordning angis det for hver
medlemsstat den mengden av kvoter som omfattes av
kapittel III i direktiv 2003/87/EF, som skal auksjoneres bort
i 2012.»
6) I artikkel 10 nr. 3 skal første ledd lyde:
«3. Mengden av kvoter som omfattes av kapittel III
i direktiv 2003/87/EF, som skal auksjoneres bort hvert
kalenderår fra 2013, skal være basert på vedlegg I og den
anslåtte mengden av kvoter som skal auksjoneres bort
ut fra hva Kommisjonen har fastsatt og offentliggjort i
samsvar med artikkel 10 nr. 1 i nevnte direktiv, eller på den
seneste endringen av Kommisjonens opprinnelige anslag,
som ble offentliggjort senest 31. januar det foregående året,
idet det tas størst mulig hensyn til eventuelle vederlagsfrie
tildelinger som en medlemsstat gjør i en overgangsperiode,
og som er fratrukket eller skal fratrekkes mengden av
kvoter som en gitt medlemsstat ellers ville ha auksjonert
bort i henhold til artikkel 10 nr. 2 i direktiv 2003/87/EF som
fastsatt i artikkel 10c nr. 2 i nevnte direktiv.»

9)

Artikkel 16 nr. 2 og 3 skal lyde:
«2. En auksjonsplattform som er utpekt i henhold
til artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 1, skal sikre at
det er mulig å få fjernadgang til auksjonene gjennom et
elektronisk grensesnitt med sikker og pålitelig tilgang
gjennom internett.
En auksjonsplattform som er utpekt i henhold til
artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 1, skal dessuten gi
budgiverne mulighet til å få adgang til auksjonene gjennom
egne tilkoplinger til det elektroniske grensesnittet.
3. En auksjonsplattform som er utpekt i henhold
til artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 1, kan tilby
en eller flere alternative metoder for å få adgang til
auksjonene, dersom hovedmetoden for adgang ikke er
tilgjengelig uansett grunn, forutsatt at slike alternative
adgangsmetoder er sikre og pålitelige og at bruken av
dem ikke fører til noen form for diskriminering mellom
budgiverne.»

10) Artikkel 17 skal lyde:
«Artikkel 17
Opplæring og rådgivning
En auksjonsplattform som er utpekt i henhold til
artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 1, skal tilby en praktisk
nettbasert opplæringsmodul for den auksjonsprosessen
den gjennomfører, herunder veiledning i hvordan
skjemaer fylles ut og sendes inn, og en simulering av
hvordan budgivning på en auksjon foregår. Den skal også
gi rådgivning via telefon, telefaks og e-post, i det minste i
arbeidstiden på hver handelsdag.»

7) Artikkel 11 nr. 2 skal lyde:
«2. De auksjonsplattformene som er utpekt i henhold til
artikkel 26 nr. 1 eller 2 i denne forordning, skal fastsette
og offentliggjøre som angitt i nr. 1 i denne artikkel, i
samsvar med vedlegg I og den anslåtte mengden av kvoter
som skal auksjoneres bort, ut fra hva Kommisjonen har
fastsatt og offentliggjort, eller den seneste endringen av
Kommisjonens opprinnelige anslag, herunder eventuelle
justeringer som nevnt i artikkel 10 nr. 3.»

11) Artikkel 18 nr. 3 skal lyde:
«3. Personer nevnt i nr. 1 bokstav b) eller c), skal ha
rett til å søke om tillatelse til å legge inn bud direkte
på auksjonene på vegne av sine kunder når budet
gjelder auksjonsprodukter som ikke er finansielle
instrumenter, forutsatt at en medlemsstat der de er
etablert, har innført lovgivning som gjør det mulig for den

Nr. 64/610

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

relevante vedkommende nasjonale myndighet i denne
medlemsstaten å gi dem tillatelse til å legge inn bud på
vegne av sine kunder.»
12) Artikkel 19 nr. 1 og 2 skal lyde:
«1. Når en auksjonsplattform organiserer et
annenhåndsmarked, skal medlemmer eller deltakere i
annenhåndsmarkedet som organiseres av en auksjonsplattform som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1
eller artikkel 30 nr. 1, og som er berettigede personer i
henhold til artikkel 18 nr. 1 eller 2, få tillatelse til å legge
inn bud direkte på de auksjonene som gjennomføres av
denne auksjonsplattformen, uten noen ytterligere krav til
adgang, forutsatt at alle følgende krav er oppfylt:
a) kravene til medlemmers eller deltakeres tillatelse til
å handle med kvoter gjennom annenhåndsmarkedet
organisert av auksjonsplattformen som er utpekt
i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 1,
er ikke mindre strenge enn kravene oppført i nr. 2 i
denne artikkel,
b) auksjonsplattformen som er utpekt i henhold til
artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 1, mottar
eventuelle ytterligere opplysninger som er nødvendige
for å kontrollere at alle kravene som er nevnt i nr. 2 i
denne artikkel, som ikke tidligere er blitt kontrollert,
er oppfylt.
2. Personer som ikke er medlemmer eller deltakere i
annenhåndsmarkedet som organiseres av en auksjonsplattform som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller
artikkel 30 nr. 1, og som er berettigede personer i henhold
til artikkel 18 nr. 1 eller 2, skal få tillatelse til å legge inn
bud direkte på de auksjonene som gjennomføres av denne
auksjonsplattformen, forutsatt at de:
a) er etablert i Unionen, er driftsansvarlig eller
luftfartøyoperatør,
b) har en utpekt kvotekonto,
c) har en utpekt bankkonto,
d) utpeker minst én representant for budgiveren, som
definert i tredje ledd i artikkel 6 nr. 3,
e) i samsvar med gjeldende kundekontrolltiltak gir
den aktuelle auksjonsplattformen tilstrekkelige
opplysninger om sin identitet, de reelle eiernes
identitet, sin integritet, en forretnings- og handelsprofil hva angår mulighetene for å etablere et forhold
til budgiveren, hvilken type budgiver og hvilket
auksjonsprodukt det er snakk om, størrelsen på
eventuelle bud samt midlene de har til disposisjon for
betaling og levering,
f) gir den aktuelle auksjonsplattformen tilstrekkelige
opplysninger om sin finansielle stilling, særlig om de
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er i stand til å oppfylle sine finansielle forpliktelser og
kortsiktige gjeld når de forfaller,
g) har innført, eller kan innføre på anmodning, de
interne prosessene, prosedyrene og kontraktsmessige
avtalene som kreves for at den største budstørrelsen
som kan pålegges i henhold til artikkel 57, blir
overholdt,
h) oppfyller kravene i artikkel 49 nr. 1.
Dersom en auksjonsplattform som er utpekt i henhold til
artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 1, ikke organiserer et
annenhåndsmarked, skal berettigede personer i henhold
til artikkel 18 nr. 1 eller 2 ha tillatelse til å legge inn bud
direkte på de auksjonene som gjennomføres av denne
auksjonsplattformen, forutsatt at de oppfyller kravene
angitt i bokstav a)−h) i dette nummer.»
13) I artikkel 20 skal nr. 1, 5, 6, 7, 9 og 10 lyde:
«1. Personer som er berettiget i henhold til
artikkel 18 nr. 1 eller 2, skal før de legger inn sitt første
bud direkte gjennom en auksjonsplattform som er utpekt
i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 1, søke
den aktuelle auksjonsplattformen om tillatelse til å legge
inn bud.
Dersom en auksjonsplattform organiserer et annenhåndsmarked, skal medlemmer eller deltakere i
det annenhåndsmarkedet som organiseres av den
aktuelle auksjonsplattformen som oppfyller kravene i
artikkel 19 nr. 1, ha tillatelse til å legge inn bud uten å
søke, i samsvar med første ledd i dette nummer.»
«5. En auksjonsplattform som er utpekt i henhold til
artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 1, kan avslå en søknad
om tillatelse til å legge inn bud på plattformens auksjoner
dersom søkeren nekter:
a) å etterkomme auksjonsplattformens anmodninger
om ytterligere opplysninger eller klargjøring eller
dokumentasjon på framlagte opplysninger,
b) å etterkomme et ønske fra auksjonsplattformen om
å få intervjue noen av søkerens ansatte i søkerens
forretningslokale eller et annet sted,
c) å tillate undersøkelser eller kontroller som auksjonsplattformen anmoder om, herunder besøk eller
kontroller på stedet i søkerens forretningslokale,
d) å etterkomme auksjonsplattformens anmodninger
om opplysninger fra en søker, en søkers kunder eller
kundenes kunder som fastsatt i artikkel 18 nr. 4, for å
kontrollere at kravene i artikkel 19 nr. 3 er oppfylt,
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e) å etterkomme auksjonsplattformens anmodninger om
opplysninger som kreves for å kontrollere at kravene
i artikkel 19 nr. 2 er oppfylt.
6. En auksjonsplattform som er utpekt i henhold
til artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 1, skal
iverksette tiltakene fastsatt i artikkel 13 nr. 4 i direktiv
2005/60/EF med hensyn til sine transaksjoner eller
forretningsforbindelser med politisk utsatte personer,
uansett deres bostedsstat.
7. En auksjonsplattform som er utpekt i henhold til
artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 1, skal kreve at den
som søker om tillatelse til å legge inn bud på plattformens
auksjoner, sikrer at søkerens kunder etterkommer alle
anmodninger som gjøres i henhold til nr. 5, og at alle
kunder av søkerens kunder i henhold til artikkel 18 nr. 4
gjør det samme.»
«9. En søker skal ikke gi uriktige eller misvisende
opplysninger til en auksjonsplattform som er utpekt i
henhold til artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 1. En søker
skal umiddelbart gi den aktuelle auksjonsplattformen
fullstendig og sannferdig underretning om alle endringer
i søkerens omstendigheter som kan påvirke dennes
søknad om tillatelse til å legge inn bud på den aktuelle
auksjonsplattformens auksjoner eller en eventuell
tillatelse til å legge inn bud som søkeren allerede har fått
tildelt.
10. En auksjonsplattform som er utpekt i henhold
til artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 1, skal treffe
beslutning om en mottatt søknad og underrette søkeren
om beslutningen.
Den aktuelle auksjonsplattformen kan:
a) gi ubetinget adgang til auksjonene i et tidsrom som
ikke skal være lenger enn det tidsrommet den er
utpekt for, herunder eventuelle forlengelser eller
fornyelser av utpekingen,
b) gi betinget adgang til auksjonene i et tidsrom som
ikke skal være lenger enn det tidsrommet den er
utpekt for, forutsatt at de angitte vilkårene er oppfylt
innen en viss dato, noe som skal behørig kontrolleres
av den aktuelle auksjonsplattformen,
c) avslå å gi tillatelse til å legge inn bud.»
14) I artikkel 21 skal nr. 1, 2, 3 lyde:
«1. En auksjonsplattform som er utpekt i henhold til
artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 1, skal avslå å gi
tillatelse til å legge inn bud på auksjonene og tilbakekalle
eller midlertidig oppheve tillatelser som allerede er gitt til
personer som:
a) ikke har eller ikke lenger har rett til å søke om tillatelse
til å legge inn bud i henhold til artikkel 18 nr. 1 eller 2,
b) ikke oppfyller eller ikke lenger oppfyller kravene i
artikkel 18, 19 og 20,
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c) med forsett eller gjentatte ganger overtrer
bestemmelsene i denne forordning, vilkårene for
vedkommendes tillatelse til å legge inn bud på
de auksjonene som gjennomføres av den aktuelle
auksjonsplattformen, eller andre tilknyttede instrukser
eller avtaler.
2. En auksjonsplattform som er utpekt i henhold
til artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 1, skal avslå en
søknad om tillatelse til å legge inn bud på plattformens
auksjoner og tilbakekalle eller midlertidig oppheve en
tillatelse som allerede er gitt, dersom den har mistanke
om hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme,
kriminell virksomhet eller markedsmisbruk fra søkerens
side, forutsatt at det ikke er sannsynlig at avslaget,
tilbakekallingen eller den midlertidige opphevingen vil
hindre vedkommende nasjonale myndigheters forsøk på å
rettsforfølge eller pågripe dem som begår slik virksomhet.
I så fall skal den aktuelle auksjonsplattformen utarbeide
en rapport til den finansielle etterretningsenheten som er
nevnt i artikkel 21 i direktiv 2005/60/EF, i samsvar med
artikkel 55 nr. 2 i denne forordning.
3. En auksjonsplattform som er utpekt i henhold til
artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 1, kan avslå å gi
tillatelse til å legge inn bud på plattformens auksjoner og
tilbakekalle eller midlertidig oppheve en tillatelse som
allerede er gitt til personer som:
a) av uaktsomhet overtrer bestemmelsene i denne
forordning, vilkårene for vedkommendes tillatelse til
å legge inn bud på de auksjonene som gjennomføres
av den aktuelle auksjonsplattformen, eller andre
tilknyttede instrukser eller avtaler,
b) ellers har opptrådt på en måte som er til hinder for at
en auksjon kan gjennomføres på en ordnet og effektiv
måte,
c) omfattes av artikkel 18 nr. 1 bokstav b) eller
c) eller artikkel 18 nr. 2, og ikke har lagt inn
bud på noen auksjoner i løpet av de foregående
220 handelsdagene.»
15) I artikkel 22 gjøres følgende endringer:
a) Nr. 3 skal lyde:
«3. For medlemsstater som ikke deltar i de
felles handlingene fastsatt i artikkel 26 nr. 1 og
2, skal auksjonariusen utpekes av den utpekende
medlemsstaten i god tid før auksjonene påbegynnes
på de auksjonsplattformene som er utpekt i henhold til
artikkel 26 nr. 1 og 2, for å inngå og gjennomføre de
nødvendige avtalene med disse auksjonsplattformene,
herunder tilknyttet clearing- og oppgjørssystem, slik
at auksjonariusen kan auksjonere bort kvoter på
vegne av den utpekende medlemsstaten på gjensidig
avtalte vilkår, i henhold til artikkel 30 nr. 7 annet ledd
og artikkel 30 nr. 8 første ledd.»
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b) Nr. 5 skal lyde:
«5. Kvoter som skal auksjoneres bort på en
medlemsstats vegne, skal holdes tilbake fra
auksjonene dersom medlemsstatene ikke har utpekt
en auksjonarius, og inntil avtalene nevnt i nr. 2 er
inngått eller gjennomført.»
16) I artikkel 24 gjøres følgende endringer:
a) I nr. 1 innsettes følgende som annet og tredje ledd:

17.11.2016

«4. En medlemsstat som ikke deltar i den felles
handlingen fastsatt i artikkel 26 nr. 1 og 2 i denne
forordning, men som velger å utpeke sin egen
auksjonsplattform i henhold til artikkel 30 nr. 1 og 2 i
denne forordning, kan anmode auksjonsovervåkeren
om å framlegge for medlemsstatene, Kommisjonen og
den aktuelle auksjonsplattformen en teknisk rapport om
hvorvidt den auksjonsplattformen som medlemsstaten
foreslår eller har til hensikt å foreslå, kan gjennomføre
auksjonsprosessen i samsvar med kravene i denne
forordning og målene i artikkel 10 nr. 4 i direktiv
2003/87/EF.»
18) I artikkel 26 gjøres følgende endringer:

«Uten at det berører tredje ledd skal kvoter som
skal auksjoneres bort på en medlemsstats vegne,
holdes tilbake fra auksjonene dersom medlemsstaten
ikke har en utpekt auksjonsovervåker, eller dersom
kontraktsbestemmelsene med auksjonsovervåkeren
ikke er inngått eller er trådt i kraft.
Dersom auksjonsovervåkeren som følge av force
majeure helt eller delvis hindres i å utføre sine
oppgaver i forbindelse med en bestemt auksjon,
kan den aktuelle auksjonsplattformen beslutte å
gjennomføre auksjonen, forutsatt at den treffer
egnede tiltak for å sikre at den selv kan utføre adekvat
overvåking av auksjonen. Denne bestemmelsen
skal også få anvendelse dersom utpekingen
av auksjonsovervåkeren er forsinket til senest
1. januar 2013, eller til senest 1. juli 2013 dersom den
første framgangsmåten for tildeling av kontrakter ikke
fører til utpeking av en auksjonsovervåker, og det må
gjennomføres en ny framgangsmåte for tildeling av
kontrakter.»
b) Nytt nr. 5 skal lyde:

a) Nr. 1 og 2 skal lyde:
«1. Uten at det berører artikkel 30 skal medlemsstatene utpeke en auksjonsplattform for auksjonering
av kvoter i henhold til artikkel 27, etter en felles
framgangsmåte ved tildeling av kontrakter mellom
Kommisjonen og de medlemsstatene som deltar i den
felles handlingen i henhold til denne artikkel.
2. Uten at det berører artikkel 30 skal
medlemsstatene utpeke en auksjonsplattform for
auksjonering av kvoter i henhold til artikkel 28, etter
en felles framgangsmåte ved tildeling av kontrakter
mellom Kommisjonen og de medlemsstatene som
deltar i den felles handlingen i henhold til denne
artikkel.
En auksjonsplattform som er utpekt i henhold til
første ledd i dette nummer, skal auksjonere bort
kvoter i henhold til artikkel 28 inntil auksjonene på
en auksjonsplattform som er utpekt i henhold til nr. 1,
påbegynnes.»
b) Nr. 6 skal lyde:

«5. Alle medlemsstater som slutter seg til den felles
handlingen nevnt i nr. 2, etter at avtalen om felles
tildeling av kontrakter mellom medlemsstatene og
Kommisjonen er trådt i kraft, skal godta de vilkårene
som er fastsatt av medlemsstatene og Kommisjonen
i avtalen om felles tildeling av kontrakter, samt
eventuelle vedtak som allerede er gjort i henhold til
nevnte avtale.

«6. Alle medlemsstater som slutter seg til den felles
handlingen fastsatt i nr. 1 og 2, etter at avtalen om
felles tildeling av kontrakter mellom Kommisjonen
og de medlemsstatene som deltar i handlingen,
er trådt i kraft, skal godta de vilkårene som før
avtalen trådte i kraft, ble fastsatt av Kommisjonen
og de medlemsstatene som sluttet seg til den felles
handlingen, samt eventuelle vedtak som allerede er
gjort i henhold til nevnte avtale.

Når avtalen om felles tildeling av kontrakter er trådt
i kraft, kan en medlemsstat, inntil den slutter seg til
den felles handlingen nevnt i nr. 2, få observatørstatus
på de vilkårene som er fastsatt av medlemsstatene
og Kommisjonen i avtalen om felles tildeling av
kontrakter, med forbehold for eventuelle gjeldende
regler for tildeling av kontrakter.»

Alle medlemsstater som i henhold til artikkel 30 nr. 4,
beslutter ikke å delta i den felles handlingen som
er fastsatt i nr. 1 og 2, men som utpeker sin egen
auksjonsplattform, kan få observatørstatus på de
vilkårene som er fastsatt i avtalen om felles tildeling
av kontrakter mellom de medlemsstatene som deltar
i den felles handlingen som er fastsatt i nr. 1 og 2,
og Kommisjonen, med forbehold for eventuelle
gjeldende regler for tildeling av kontrakter.»

17) I artikkel 25 nr. 4 skal første ledd lyde:
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19) I artikkel 27 nr. 1 gjøres følgende endringer:
a) I bokstav e) skal ordene «gjennom underleveranse»
utgå.
b) I bokstav g) skal ordene «overvåking av» erstattes
med ordene «tilsyn med», og henvisningen til
«artikkel 44» erstattes med en henvisning til
«artikkel 54».
20) I artikkel 28 gjøres følgende endringer:
a) I nr. 1 bokstav e) skal ordene «bortsett fra at artikkel 40
alltid får anvendelse» erstattes med ordene «uten at
det berører artikkel 44−50».
b) Nr. 3 skal erstattes med følgende:
«3. Uten at det berører nr. 4 og 5 skal artikkel 16 nr. 2
og 3, artikkel 17, artikkel 19−21, artikkel 36−43,
artikkel 54−56, artikkel 60 nr. 3, artikkel 63 nr. 4
og artikkel 64 ikke få anvendelse på auksjoner som
gjennomføres av en auksjonsplattform som er utpekt
i henhold til artikkel 26 nr. 2 eller artikkel 30 nr. 2.
4. Nr. 3 skal ikke hindre at artikkel 36 nr. 1 får
anvendelse på auksjonering av kvoter i form av
todagers spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter, dersom de er finansielle instrumenter
som definert i artikkel 1 nr. 3 i direktiv 2003/6/EF,
som gjennomføres av en auksjonsplattform utpekt
i henhold til artikkel 26 nr. 2 eller artikkel 30 nr. 2,
dersom den medlemsstaten som auksjonsplattformen
er etablert i, har gjennomført artikkel 36 nr. 1 i denne
forordning, eller dersom slik gjennomføring ikke er
påkrevd for anvendelse av artikkel 36 nr. 1 i denne
forordning.
5. Nr. 3 skal ikke hindre at artikkel 36 nr. 2 og
artikkel 37−43 får anvendelse på auksjonering
av kvoter i form av todagers spotkontrakter eller
femdagers futureskontrakter, dersom de ikke er
finansielle instrumenter som definert i artikkel 1 nr. 3
i direktiv 2003/6/EF, som gjennomføres av en
auksjonsplattform utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 2
eller artikkel 30 nr. 2, dersom den medlemsstaten som
auksjonsplattformen er etablert i, har gjennomført
artikkel 43 i denne forordning, eller dersom slik
gjennomføring ikke er påkrevd for anvendelse av
artikkel 43 i denne forordning.»
21) Artikkel 29 bokstav e) oppheves.
22) I artikkel 30 gjøres følgende endringer:
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a) Nr. 1−5 skal lyde:
«1. En medlemsstat som ikke deltar i den felles
handlingen som er fastsatt i artikkel 26 nr. 1 og 2, kan
utpeke sin egen auksjonsplattform for auksjonering
av sin andel av den mengden av kvoter som omfattes
av kapittel II og III i direktiv 2003/87/EF, og som
skal auksjoneres bort som fastsatt i artikkel 31 nr. 1 i
denne forordning.
2. En medlemsstat som ikke deltar i den felles
handlingen som er fastsatt i artikkel 26 nr. 1 og 2, kan
utpeke sin egen auksjonsplattform for auksjonering
av sin andel av den mengden av kvoter som omfattes
av kapittel II og III i direktiv 2003/87/EF, og som
skal auksjoneres bort som fastsatt i artikkel 31 nr. 2 i
denne forordning.
3. Medlemsstater som ikke deltar i den felles
handlingen som er fastsatt i artikkel 26 nr. 1 og 2,
kan utpeke den samme auksjonsplattformen eller
forskjellige auksjonsplattformer for auksjonering
i samsvar med henholdsvis artikkel 31 nr. 1 eller
artikkel 31 nr. 2.
4. En medlemsstat som ikke deltar i den felles
handlingen som er fastsatt i artikkel 26 nr. 1 og 2,
skal innen tre måneder etter at denne forordning
er trådt i kraft, underrette Kommisjonen om sin
beslutning om ikke å delta i den felles handlingen
som er fastsatt i artikkel 26 nr. 1 og 2, men utpeker
sin egen auksjonsplattform i henhold til nr. 1 og 2 i
denne artikkel.
5. En medlemsstat som ikke deltar i den felles
handlingen som er fastsatt i artikkel 26 nr. 1 og
2, skal velge en egen auksjonsplattform utpekt i
samsvar med nr. 1 og 2 i denne artikkel på grunnlag
av en utvelgingsmetode som er forenlig med
unionsretten og nasjonal lovgivning, dersom det
kreves en framgangsmåte for tildeling av offentlige
kontrakter i henhold til enten unionsretten eller
nasjonal lovgivning. Utvelgingsmetoden skal
være underlagt alle gjeldende utbedringstiltak og
gjennomføringsmetoder i henhold til unionsretten og
nasjonal lovgivning.
Auksjonsplattformen nevnt i nr. 1 og 2 skal utpekes
for en periode på høyst tre år, som høyst kan
forlenges med ytterligere to år. Det tidsrommet
som auksjonsplattformen nevnt i nr. 2 er utpekt
for, skal imidlertid utløpe tre måneder etter at
auksjonsplattformen nevnt i nr. 1 er blitt oppført på
listen nevnt i nr. 7, eller fire måneder etter at den
eventuelt er blitt nektet oppføring på listen, men
senest seks måneder etter at auksjonene er påbegynt
på den auksjonsplattformen som er utpekt i henhold
til artikkel 26 nr. 1, dersom medlemsstaten ikke
har underrettet, som påkrevd i artikkel 30 nr. 6, en
auksjonsplattform som nevnt i artikkel 30 nr. 1,
innen den datoen auksjonene er påbegynt på den
auksjonsplattformen som er utpekt i henhold til
artikkel 26 nr. 1, avhengig av hva som inntreffer først.
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Utpekingen av auksjonsplattformene nevnt i nr. 1 og
2 forutsetter at den aktuelle auksjonsplattformen er
oppført i vedlegg III i samsvar med nr. 7. Utpekingen
skal ikke tre i kraft før oppføringen av den aktuelle
auksjonsplattformen i vedlegg III i samsvar med nr.
7, er trådt i kraft.»
b) Nr. 6 første ledd skal lyde:
«6. Alle medlemsstater som ikke deltar i den felles
handlingen som er fastsatt i artikkel 26 nr. 1 og 2,
men som velger å utpeke sin egen auksjonsplattform i
henhold til nr. 1 og 2 i denne artikkel, skal framlegge
for Kommisjonen en fullstendig underretning som
inneholder følgende opplysninger:
a) identiteten til den auksjonsplattformen som
medlemsstaten foreslår å utpeke,
b) nærmere driftsregler som vil gjelde for den
auksjonsprosessen som skal gjennomføres av
auksjonsplattformen(e) som medlemsstaten
foreslår å utpeke, herunder de kontraktsmessige
bestemmelsene om utpeking av den aktuelle
auksjonsplattformen, herunder alle clearing- og
oppgjørssystemer som er knyttet til den foreslåtte
auksjonsplattformen, med angivelse av vilkårene
for avgiftsstruktur og avgiftsnivå, håndtering av
sikkerhet, betaling og levering,
c) de foreslåtte budgivningsperiodene, enkeltmengdene, auksjonsdatoer med angivelse av
relevante helligdager, samt auksjonsprodukt,
betalings- og leveringsdatoer for de kvotene som
skal auksjoneres bort på hver enkelt auksjon i
et gitt kalenderår, samt alle andre opplysninger
som Kommisjonen trenger for å vurdere om den
foreslåtte auksjonskalenderen er forenlig med
auksjonskalenderen for auksjonsplattformene
som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller 2,
og med andre auksjonskalendere som er foreslått
av andre medlemsstater som ikke deltar i den
felles handlingen fastsatt i artikkel 26, men som
velger å utpeke sine egne auksjonsplattformer,
d) nærmere regler og vilkår for tilsyn med og
overvåking av auksjonene som skal gjelde for
medlemsstatens foreslåtte auksjonsplattform i
henhold til artikkel 35 nr. 4, 5 og 6, samt nærmere
regler for beskyttelse mot hvitvasking av penger,
finansiering av terrorisme, kriminell virksomhet
eller markedsmisbruk, herunder eventuelle
utbedringstiltak eller sanksjoner,
e) nærmere tiltak som er innført for å overholde
bestemmelsene i artikkel 22 nr. 4 og artikkel 34
når det gjelder utpekingen av auksjonariusen.»
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c) I nr. 7 erstattes annet ledd med følgende:
«I mangel av oppføring på listen som fastsatt i første
ledd, skal en medlemsstat som ikke deltar i den felles
handlingen som er fastsatt i artikkel 26 nr. 1 og 2,
men som velger å utpeke sin egen auksjonsplattform
i henhold til nr. 1 og 2 i denne artikkel, bruke de
auksjonsplattformene som er utpekt i henhold til
artikkel 26 nr. 1 eller 2, til å auksjonere bort sin andel
av de kvotene som ellers ville ha blitt auksjonert
bort på den auksjonsplattformen som skal utpekes i
henhold til nr. 1 eller 2 i denne artikkel, i løpet av
tremånedersperioden etter at listen fastsatt i første
ledd er trådt i kraft.
Uten at det berører nr. 8 kan en medlemsstat som
ikke deltar i den felles handlingen som er fastsatt
i artikkel 26 nr. 1 og 2, men som velger å utpeke
sin egen auksjonsplattform i henhold til nr. 1
og 2 i denne artikkel, likevel delta i den felles
handlingen utelukkende for å kunne bruke de
auksjonsplattformene som er utpekt i henhold til
artikkel 26 nr. 1 og 2, som fastsatt i annet ledd. Slik
deltaking skal skje i samsvar med bestemmelsene i
artikkel 26 nr. 6 annet ledd og vilkårene i avtalen om
felles tildeling av kontrakter.»
d) Nr. 8 første ledd skal lyde:
«8. En medlemsstat som ikke deltar i den felles
handlingen som er fastsatt i artikkel 26 nr. 1 og 2,
men som velger å utpeke sin egen auksjonsplattform
i henhold til nr. 1 og 2 i denne artikkel, kan slutte seg
til den felles handlingen som er fastsatt i artikkel 26, i
henhold til artikkel 26 nr. 6.»
23) I artikkel 32 gjøres følgende endringer:
a) Nr. 1 skal lyde:
«1. Mengden av kvoter som omfattes av kapittel III
i direktiv 2003/87/EF, og som auksjoneres bort
på individuelle auksjoner som gjennomføres
av en auksjonsplattform utpekt i henhold til
artikkel 30 nr. 1 eller 2 i denne forordning, skal være
høyst 20 millioner kvoter og minst 3,5 millioner
kvoter, unntatt dersom den samlede mengden av
kvoter som omfattes av kapittel III i direktiv 2003/87/
EF, og som skal auksjoneres bort av den utpekende
medlemsstaten, er mindre enn 3,5 millioner i et gitt
kalenderår, da kvotene i så fall skal auksjoneres bort
på en enkelt auksjon per kalenderår. Mengden av
kvoter som omfattes av kapittel III i direktiv 2003/87/
EF, og som auksjoneres bort på en enkelt auksjon som
gjennomføres av nevnte auksjonsplattformer i 2012,
skal likevel være høyst 6,5 millioner kvoter og minst
1 millioner kvoter.»
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b) Til slutt i nr. 3 skal nye punktumer lyde:
«Disse kravene skal anses som oppfylt når hver
auksjonsplattform som er utpekt i henhold til
artikkel 30 nr. 1 eller 2, hver for seg oppfyller kravene.
For kalenderåret 2012 skal denne bestemmelsen
få anvendelse fra én måned etter at en av disse
auksjonsplattformene har begynt å gjennomføre
auksjoner.»
c) Nr. 4 første ledd skal lyde:
«4. De auksjonsplattformene som er utpekt i
henhold til artikkel 30 nr. 1 eller 2 i denne forordning,
skal fastsette og offentliggjøre budgivningsperioder,
enkeltmengder, auksjonsdatoer samt auksjonsprodukt,
betalings- og leveringsdatoer for kvotene som
omfattes av kapittel II og III i direktiv 2003/87/EF, og
som skal auksjoneres bort på enkeltstående auksjoner
hvert år, senest 31. mars året før eller så snart som
praktisk mulig etter denne datoen. De aktuelle
auksjonsplattformene skal fastsette og offentliggjøre
disse opplysningene først etter at auksjonsplattformene som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1
og 2 i denne forordning, har foretatt sin fastsettelse
og offentliggjøring i henhold til artikkel 11 nr. 1 og
artikkel 13 nr. 1 i denne forordning, med mindre
slike auksjonsplattformer ennå ikke er blitt utpekt.
De aktuelle auksjonsplattformene skal fastsette og
offentliggjøre disse opplysningene først etter å ha
rådført seg med Kommisjonen og innhentet dens
uttalelse om dette. De aktuelle auksjonsplattformene
skal i størst mulig grad ta hensyn til Kommisjonens
uttalelse.»
d) I nr. 4 skal nytt tredje ledd lyde:
«Når de auksjonsplattformene som er utpekt i
henhold til artikkel 30 nr. 1 eller 2, skal fastsette og
offentliggjøre i henhold til første ledd, skal det gjøres
i samsvar med den mengden utslippskvoter som er
tildelt den medlemsstaten som utpeker den aktuelle
auksjonsplattformen som angitt i vedlegg I, og med
Kommisjonens siste fastsettelse og offentliggjøring
av de anslåtte mengdene av kvoter som skal
auksjoneres bort, som nevnt i artikkel 10 nr. 1 i
direktiv 2003/87/EF, idet det tas størst mulig hensyn
til eventuelle vederlagsfrie tildelinger av kvoter som
en medlemsstat foretar i en overgangsperiode, som
er fratrukket fra eller skal fratrekkes den mengden
av kvoter som en gitt medlemsstat ellers ville ha
auksjonert bort i henhold til artikkel 10 nr. 2 i direktiv
2003/87/EF, som fastsatt i artikkel 10c nr. 2 i nevnte
direktiv.»
24) I artikkel 35 gjøres følgende endringer:
a) Nr. 1 skal lyde:
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«1. Auksjoner skal bare gjennomføres på en
auksjonsplattform som er godkjent som et regulert
marked.»
b) Nr. 4 første og annet ledd skal lyde:
«4. En auksjonsplattform skal bare utpekes i henhold
til artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 1 dersom
den medlemsstaten der kandidaten til det regulerte
markedet og dens markedsoperatør er etablert, har
sikret at de nasjonale tiltakene for innarbeiding av
avdeling III i direktiv 2004/39/EF får anvendelse
på auksjonering av todagers spotkontrakter eller
femdagers futureskontrakter i relevant omfang.
En auksjonsplattform skal bare utpekes i henhold
til artikkel 26 nr. 1 og artikkel 30 nr. 1 dersom den
medlemsstaten der kandidaten til det regulerte
markedet og dens markedsoperatør er etablert,
har sikret at vedkommende myndigheter i denne
medlemsstaten er i stand til å godkjenne og overvåke
dem i samsvar med de nasjonale tiltakene for
innarbeiding av avdeling IV i direktiv 2004/39/EF i
relevant omfang.»
c) Nr. 5 skal lyde:
«5. Vedkommende nasjonale myndigheter i
medlemsstaten nevnt i nr. 4 annet ledd i denne
artikkel, som er utpekt i henhold til artikkel 48 nr. 1
i direktiv 2004/39/EF, skal treffe beslutning om
godkjenning av et regulert marked som er utpekt
eller som skal utpekes i henhold til artikkel 26 nr. 1
eller artikkel 30 nr. 1 i denne forordning, forutsatt
at det regulerte markedet og dets markedsoperatør
overholder bestemmelsene i avdeling III i
direktiv 2004/39/EF, som innarbeidet i den nasjonale
rettsordenen i den medlemsstaten der de er etablert i
samsvar med nr. 4 i denne artikkel. Beslutningen om
godkjenning skal treffes i samsvar med avdeling IV i
direktiv 2004/39/EF, som innarbeidet i den nasjonale
rettsordenen i den medlemsstaten der de er etablert i
samsvar med nr. 4 i denne artikkel.»
25) Til slutt i artikkel 36 nr. 1 skal nytt punktum lyde:
«Dette skal ikke berøre anvendelsen av artikkel 38−40 i
denne forordning på bruken av innsideinformasjon for å
trekke tilbake et bud.»
26) Artikkel 46 nr. 1 og 2 skal lyde:
«Kvoter som auksjoneres bort av en auksjonsplattform,
skal før en budgivningsperiode åpnes, overføres
av unionsregisteret til en utpekt kvotekonto, der de
skal oppbevares i depot av clearingsystemet eller
oppgjørssystemet som fungerer som depositar, inntil
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kvotene leveres til de budgiverne som har fått tilslag,
eller deres rettsetterfølgere, ut fra auksjonsresultatet, som
fastsatt i den relevante kommisjonsforordningen vedtatt i
henhold til artikkel 19 nr. 3 i direktiv 2003/87/EF.»

27) I artikkel 50 oppheves nr. 2, og i nr. 3 erstattes henvisningen
til «nr. 1 eller 2» med en henvisning til «nr. 1».

28) I artikkel 52 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 1 skal lyde:

«1. Uten at det berører nr. 2 skal kostnadene til
tjenestene nevnt i artikkel 27 nr. 1, artikkel 28 nr. 1 og
artikkel 31 betales gjennom gebyrene som budgiverne
betaler, med unntak av at eventuelle kostnader for
avtaler mellom auksjonariusen og auksjonsplattformen
nevnt i artikkel 22 nr. 2 og 3, som gjør det mulig for
auksjonariusen å auksjonere bort kvoter på vegne av
den utpekende medlemsstaten, men ikke kostnader
for clearing- eller oppgjørssystemet som er knyttet til
den aktuelle auksjonsplattformen, skal dekkes av den
auksjonerende medlemsstaten.

Kostnadene nevnt i første ledd skal trekkes fra de
auksjonsinntektene som skal betales til auksjonariene
i henhold til artikkel 44 nr. 2 og 3.»
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bort fra den datoen da medlemsstaten begynner å
auksjonere gjennom auksjonsplattformen utpekt i
henhold til artikkel 26 nr. 1 eller 2 og fram til denne
auksjonsplattformens utpekingsperiode avsluttes
eller utløper.
Dette skal også gjelde for medlemsstater som ikke
har sluttet seg til den felles handlingen som er fastsatt
i artikkel 26 nr. 1 og 2, innen seks måneder etter at
avtalen om felles tildeling av kontrakter som nevnt i
artikkel 26 nr. 6 første ledd, er trådt i kraft.
Første ledd skal ikke få anvendelse dersom en
medlemsstat slutter seg til den felles handlingen som
er fastsatt i artikkel 26 nr. 1 og 2, som følge av at
utpekingsperioden angitt i artikkel 30 nr. 5 annet ledd er
utløpt, eller dersom den benytter auksjonsplattformen
utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller 2 for
å auksjonere bort sin andel av kvoter som følge
av manglende oppføring på en liste i henhold til
artikkel 30 nr. 7, for en auksjonsplattform som er
underrettet i henhold til artikkel 30 nr. 6.»
c) Nr. 3 første ledd skal lyde:
«3. Den
andelen
av
kostnadene
for
auksjonsovervåkeren som varierer i henhold
til antallet auksjoner, som angitt i avtalen om
utpeking av auksjonsovervåkeren, skal fordeles
likt på antallet auksjoner. Alle andre kostnader
for auksjonsovervåkeren, som angitt i kontrakten
om utpeking av auksjonsovervåkeren, bortsett fra
kostnader i forbindelse med tjenester som leveres
av Kommisjonen, og kostnader i forbindelse
med utarbeidingen av rapporter i henhold til
artikkel 25 nr. 4, skal fordeles likt på antallet
auksjonsplattformer, med mindre annet er angitt i
kontrakten om utpeking av auksjonsovervåkeren.»
29) Artikkel 54 skal lyde:

b) I nr. 2 skal første, annet og tredje ledd lyde:

«Artikkel 54
Overvåking av forholdet til budgivere

«2. Uten at det berører tredje ledd kan vilkårene i
avtalen om felles tildeling av kontrakter som nevnt
i artikkel 26 nr. 6 første ledd, eller kontrakten
som utpeker en auksjonsplattform i henhold til
artikkel 26 nr. 1 eller 2, fravike nr. 1 i denne artikkel
ved at det kreves at medlemsstater som har underrettet
Kommisjonen i henhold til artikkel 30 nr. 4 om sin
beslutning om ikke å delta i den felles handlingen
som er fastsatt i artikkel 26 nr. 1 og 2, men som
senere benytter auksjonsplattformen utpekt i
henhold til artikkel 26 nr. 1 eller 2, kan pålegges å
betale den aktuelle auksjonsplattformen, herunder
clearing- eller oppgjørssystemer knyttet til den, for
kostnadene til tjenestene nevnt i artikkel 27 nr. 1
og artikkel 28 nr. 1, som er knyttet til den andelen
kvoter som den aktuelle medlemsstaten auksjonerer

«1. En auksjonsplattform som er utpekt i henhold til
artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 1, skal overvåke
forholdet til budgivere som har tillatelse til å legge inn
bud på plattformens auksjoner, så lenge forholdet består,
ved å:
a) nøye undersøke bud som kommer inn i
løpet av forholdets varighet, for å sikre at
budgivernes budgivningsatferd er i samsvar med
auksjonsplattformens kjennskap til kunden, kundens
forretnings- og risikoprofil og om nødvendig
opprinnelsen til kundens midler,
b) opprettholde effektive ordninger og prosedyrer for
regelmessig overvåking av at personer som har tillatelse
til å legge inn bud i samsvar med artikkel 19 nr. 1,
2 og 3, overholder auksjonsplattformens regler for
atferd på markedet,
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c) overvåke transaksjoner som gjøres av personer
som har tillatelse til å legge inn bud i samsvar med
artikkel 19 nr. 1, 2 og 3 og artikkel 20 nr. 6, ved
å anvende auksjonsplattformens systemer for å
identifisere brudd på reglene i bokstav b), urettferdige
eller forstyrrende auksjoneringsvilkår eller atferd
som kan føre til markedsmisbruk.
Når den aktuelle auksjonsplattformen nøye undersøker
bud i samsvar med bokstav a) første ledd, skal den
særlig være oppmerksom på aktiviteter som på grunn
av aktivitetens art med stor sannsynlighet kan anses å
ha tilknytning til hvitvasking av penger, finansiering av
terrorisme eller kriminell virksomhet.
2. En auksjonsplattform som er utpekt i henhold til
artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 1, skal sikre at de
dokumentene, dataene eller opplysningene som den har
om en budgiver, er ajourført. For dette formålet kan en
auksjonsplattform:
a) be budgiveren om alle opplysninger, som nevnt i
artikkel 19 nr. 2 og 3 og artikkel 20 nr. 5, 6 og 7, for å
overvåke forholdet til budgiveren etter at budgiveren
har fått tillatelse til å legge inn bud på auksjonene, så
lenge forholdet består, og i fem år etter at forholdet er
avsluttet,
b) kreve at personer som har fått tillatelse til å legge
inn bud, regelmessig skal levere en ny søknad om
tillatelse til å legge inn bud,
c) kreve at personer som har tillatelse til å legge inn
bud, omgående underretter den aktuelle auksjonsplattformen om eventuelle endringer i opplysninger
som er innlevert til den i samsvar med artikkel 19
nr. 2 og 3 og artikkel 20 nr. 5, 6 og 7.
3. En auksjonsplattform som er utpekt i henhold til
artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 1, skal føre register
over:
a) søknader om tillatelse til å legge inn bud, som er
innlevert av en søker i samsvar med artikkel 19 nr. 2
og 3, herunder eventuelle endringer av dem,
b) kontrollene som er utført:
i) ved behandlingen av søknaden om tillatelse til
å legge inn bud i samsvar med artikkel 19, 20
og 21,
ii) under undersøkelsen og kontrollen av forholdet i
samsvar med nr. 1 bokstav a) og c), etter at en
søker har søkt om tillatelse til å legge inn bud,
c) alle opplysninger angående et bestemt bud som
en bestemt budgiver har lagt inn under en auksjon,
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herunder tilbaketrekking eller endring av slike
bud, i samsvar med artikkel 6 nr. 3 annet ledd og
artikkel 6 nr. 4,
d) alle opplysninger angående gjennomføringen av alle
auksjoner som en budgiver har lagt inn bud på.
4. En auksjonsplattform som er utpekt i henhold til
artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 1, skal føre registre
som nevnt i nr. 3, så lenge budgiveren har tillatelse til å
legge inn bud på plattformens auksjoner, og i minst fem
år etter at forholdet til denne budgiveren er avsluttet.»
30) Artikkel 55 nr. 1, 2 og 4 skal lyde:
«1. Vedkommende nasjonale myndigheter nevnt i
artikkel 37 nr. 1 i direktiv 2005/60/EF skal overvåke og
treffe nødvendige tiltak for å sikre at en auksjonsplattform
som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller
artikkel 30 nr. 1, oppfyller kravene til kundekontroll
i artikkel 19 og artikkel 20 nr. 6 i denne forordning,
kravene til overvåking og registrering i artikkel 54 i
denne forordning og kravene til underretning i nr. 2 og 3 i
denne artikkel.
Vedkommende nasjonale myndigheter nevnt i første
ledd skal ha de fullmaktene som er fastsatt i de nasjonale
tiltakene som innarbeider artikkel 37 nr. 2 og 3 i direktiv
2005/60/EF.
En auksjonsplattform som er utpekt i henhold til
artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 1, kan holdes ansvarlig
for overtredelse av artikkel 19, artikkel 20 nr. 6 og 7,
artikkel 21 nr. 1 og 2 og artikkel 54 i denne forordning
samt nr. 2 og 3 i denne artikkel. De nasjonale tiltakene
som innarbeider artikkel 39 i direktiv 2005/60/EF, skal få
anvendelse i denne forbindelse.
2. En auksjonsplattform som er utpekt i henhold til
artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 1, plattformens ledelse
og ansatte skal samarbeide fullt ut med den finansielle
etterretningsenheten som er nevnt i artikkel 21 i direktiv
2005/60/EF ved omgående:
a) på eget initiativ underrette den finansielle etterretningsenheten, når de kjenner til, mistenker eller har rimelig
grunn til å mistenke at det forekommer eller har
forekommet eller er gjort forsøk på hvitvasking av
penger, finansiering av terrorisme eller kriminell
virksomhet under auksjonene,
b) etter anmodning fra den finansielle etterretningsenheten å gi den alle nødvendige opplysninger i
samsvar med gjeldende lovgivning.»
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«4. Den medlemsstaten på hvis territorium en
auksjonsplattform som er utpekt i henhold til
artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 1, ligger, skal
sikre at de nasjonale tiltakene som innarbeider artikkel
26−29, artikkel 32, artikkel 34 nr. 1 og artikkel 35 i
direktiv 2005/60/EF, får anvendelse på den aktuelle
auksjonsplattformen.»
31) Artikkel 56 nr. 1 skal lyde:
«1. En auksjonsplattform som er utpekt i henhold til
artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 1, skal underrette
de vedkommende nasjonale myndigheter som er utpekt
i henhold til artikkel 43 nr. 2 i direktiv 2004/39/EF,
som har ansvaret for å føre tilsyn med den aktuelle
auksjonsplattformen, eller for å etterforske eller
rettsforfølge markedsmisbruk som forekommer i eller
ved hjelp av auksjonsplattformens systemer, om mistanke
om markedsmisbruk av personer som har tillatelse til
å legge inn bud på auksjonene, eller av personer som
den personen som har tillatelse til å legge inn bud på
auksjonene, handler på vegne av.

som har fått tillatelse til å legge inn bud på vegne av andre
på auksjoner som gjennomføres av auksjonsplattformer
utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr.
1, skal offentliggjøres på det nettstedet som opprettholdes
av den aktuelle auksjonsplattformen.»
34) I artikkel 62 nr. 3 bokstav e) erstattes ordet «offentliggjøres» med ordene «er formidlet eller offentliggjort».
35) Artikkel 64 skal lyde:
«Artikkel 64
Klageadgang
1. En auksjonsplattform som er utpekt i henhold til
artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 1, skal sørge for å
etablere en utenrettslig ordning som håndterer klager fra
personer som søker om tillatelse til å legge inn bud, og
personer som har tillatelse til å legge inn bud, eller hvis
tillatelse til å legge inn bud er blitt avslått, tilbakekalt eller
midlertidig opphevet.

De nasjonale tiltakene som innarbeider artikkel 25 i
direktiv 2005/60/EF, får anvendelse.»

2. Medlemsstater der et regulert marked som er utpekt
som auksjonsplattform i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller
artikkel 30 nr. 1, eller dets markedsoperatør, overvåkes,
skal sikre at alle beslutninger som treffes av den
utenrettslige ordningen som håndterer klager nevnt i nr.
1 i denne artikkel, er behørig begrunnet og er underlagt
retten til å prøve en klage for domstolene som nevnt i
artikkel 52 nr. 1 i direktiv 2004/39/EF. Denne retten skal
ikke berøre retten til å bringe en klage direkte inn for
domstolene eller vedkommende administrative organer
fastsatt i de nasjonale tiltakene om innarbeiding av
artikkel 52 nr. 2 i direktiv 2004/39/EF.»

32) Artikkel 58 skal lyde:
«Artikkel 58
Atferdsregler for markedet og andre kontraktsbestemmelser
Artikkel 53−57 skal ikke berøre noen andre tiltak
som en auksjonsplattform som er utpekt i henhold til
artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 1, har rett til å treffe
i henhold til sine regler for atferd på markedet eller
eventuelle andre kontraktsbestemmelser som gjelder,
direkte eller indirekte, med budgivere som har tillatelse til
å legge inn bud på auksjonene, forutsatt at disse tiltakene
ikke er i strid med eller undergraver bestemmelsene i
artikkel 53−57.»
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36) Vedlegg I til forordning (EU) nr. 1031/2010 erstattes med
vedlegget til denne forordning.
Artikkel 2

33) Artikkel 60 nr. 3 skal lyde:

Ikrafttredelse

«3. En liste over navn, adresser, telefon- og telefaksnummer, e-postadresser og nettsteder for alle personer

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

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

Utferdiget i Brussel, 23. november 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

__________
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VEDLEGG

Vedlegg I til forordning (EU) nr. 1031/2010 skal lyde:
«VEDLEGG I

Kvoter som skal auksjoneres bort i 2012 i henhold til artikkel 10 nr. 1
Medlemsstat

Mengde

Belgia

2 979 000

Bulgaria

3 277 000

Den tsjekkiske republikk

5 503 000

Danmark

1 472 000

Tyskland

23 531 000

Estland

1 068 000

Irland

1 100 000

Hellas

4 077 000

Spania

10 145 000

Frankrike

6 434 000

Italia

11 324 000

Kypros

307 000

Latvia

315 000

Litauen

637 000

Luxemburg

141 000

Ungarn

1 761 000

Malta

120 000

Nederland

3 938 000

Østerrike

1 636 000

Polen

14 698 000

Portugal

2 065 000

Romania

5 878 000

Slovenia

520 000

Slovakia

1 805 000

Finland

1 965 000

Sverige

1 046 000

Det forente kongerike

12 258 000
I alt

120 000 000»
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KOMMISJONSBESLUTNING

17.11.2016
Nr. 64/620

2016/EØS/64/44

av 24. desember 2009
om opprettelse i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF av en liste over
sektorer og delsektorer som anses for å være utsatt for en betydelig risiko for karbonlekkasje
[meddelt under dokument K(2009) 10251]
(2010/2/EU)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

eller delsektorene som anses for å være utsatt for en
betydelig risiko for karbonlekkasje, heretter kalt «liste
over sektorer og delsektorer», på grunnlag av kriteriene
angitt i artikkel 10a nr. 14−17 i direktiv 2003/87/EF.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
4)

For å fastsette hvilke sektorer eller delsektorer som anses
for å være utsatt for en betydelig risiko for karbonlekkasje,
skal Kommisjonen i henhold til artikkel 10a nr. 14 i direktiv
2003/87/EF på unionsplan vurdere i hvilken utstrekning
det er mulig for vedkommende sektor eller delsektor, på
relevant oppdelingsnivå, å overføre de direkte kostnadene
for pålagte kvoter og de indirekte kostnadene for høyere
priser på elektrisk kraft som følge av gjennomføringen av
direktiv 2003/87/EF, på produktpriser uten at det skjer et
betydelig tap av markedsandeler til mindre karboneffektive
anlegg utenfor Unionen. Disse vurderingene skal være
basert på en gjennomsnittlig karbonpris i samsvar med
Kommisjonens konsekvensvurdering som ledsager
pakken av gjennomføringstiltak for Unionens mål
vedrørende klimaendring og fornybar energi for 2020,
og dersom det er tilgjengelig, opplysninger om handel,
produksjon og merverdi for de tre siste årene for hver
sektor eller delsektor.

5)

I henhold til artikkel 10a nr. 15 i direktiv 2003/87/EF
skal en sektor eller delsektor anses for å være utsatt for
en betydelig risiko for karbonlekkasje dersom summen
av direkte og indirekte tilleggskostnader som følger
av gjennomføringen av nevnte direktiv, vil føre til en
vesentlig økning i produksjonskostnader, beregnet som en
forholdsmessig andel av bruttoproduktet, på minst 5 %,
og handelsintensiteten med tredjestater, definert som
forholdet mellom den samlede verdien av eksport til
tredjestater pluss verdien av import fra tredjestater og den
samlede markedsstørrelsen for Unionen (årlig omsetning
pluss samlet import fra tredjestater), er mer enn 10 %. I
henhold til artikkel 10a nr. 16 i direktiv 2003/87/EF skal
en sektor eller delsektor også anses for å være utsatt for
en betydelig risiko for karbonlekkasje dersom summen
av direkte og indirekte tilleggskostnader som følger av
gjennomføringen av direktiv 2003/87/EF, vil føre til en
særlig høy økning i produksjonskostnader, beregnet som
en forholdsmessig andel av bruttoproduktet, på minst
30 %, eller handelsintensiteten med tredjestater, definert
som forholdet mellom den samlede verdien av eksport til
tredjestater pluss verdien av import fra tredjestater og den
samlede markedsstørrelsen for Unionen (årlig omsetning
pluss samlet import fra tredjestater), er mer enn 30 %.

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 10a
nr. 13, og

ut fra følgende betraktninger:

1)

Ved
direktiv
2003/87/EF,
som
endret
ved
europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/29/EF(2), er
det fastsatt at auksjonering bør være det grunnleggende
prinsippet ved tildeling av utslippskvoter for klimagasser.

2)

Unionen støtter en ambisiøs internasjonal avtale om
klimaendringer som tar sikte på å begrense den globale
temperaturøkningen til 2 °C. Dersom andre industriland
og andre foretak med større utslipp av klimagasser ikke har
sluttet seg til denne internasjonale avtalen, vil det kunne
føre til en økning i utslipp av klimagasser i tredjestater
der industrien ikke vil være underlagt tilsvarende
karbonbegrensninger («karbonlekkasje»), og undergrave
den miljømessige integriteten og fordelene ved Unionens
tiltak. For å håndtere risikoen for karbonlekkasje er det i
direktiv 2003/87/EF angitt at Unionen, med forbehold for
utfallet av de internasjonale forhandlingene, skal tildele
utslippskvoter vederlagsfritt til 100 % av det antallet
som er fastsatt i samsvar med tiltakene omhandlet i
artikkel 10a nr. 1 i direktiv 2003/87/EF, til sektorer eller
delsektorer som anses for å være utsatt for en betydelig
risiko for karbonlekkasje.

3)

Senest 31. desember 2009 og deretter hvert femte år
skal Kommisjonen opprette en liste over de sektorene

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 1 av 5.1.2010, s. 10, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 152/2012 av 26. juli 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 63 av 8.11.2012, s. 43.
(1) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32.
(2) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 63.
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For å opprette listen over sektorer og delsektorer som anses
for å være utsatt for en betydelig risiko for karbonlekkasje,
bør risikoen for karbonlekkasje i disse sektorene eller
delsektorene i utgangspunktet vurderes til et 3-sifret nivå
(NACE-3-nivå) eller, der dette er hensiktsmessig og der
relevante opplysninger er tilgjengelige, til et 4-sifret nivå
(NACE-4-nivå). Sektorer og delsektorer bør tas med
på listen over sektorer og delsektorer med så nøyaktig
NACE-beskrivelse som mulig. Noen sektorer som ikke
ble ansett for å være utsatt for en betydelig risiko for
karbonlekkasje på NACE-4-nivå, ble delt opp, og et antall
av de underliggende delsektorene som på grunn av visse
kjennetegn førte til en vesentlig annen virkning enn resten
av sektoren, ble vurdert.

7)

De opplysningene som er nødvendige for å opprette listen
på grunnlag av kriteriene angitt i artikkel 10a nr. 14−17
i direktiv 2003/87/EF, er per desember 2008 innsamlet
fra medlemsstatene, Eurostat, offentlige og kommersielle
kilder og industrisammenslutninger. Opplysningene som
ikke stammer fra medlemsstatene eller andre offisielle
kilder, er kontrollert. Det er også brukt fortrolige
opplysninger som er bearbeidet av Eurostat.

8)

Opplysningene i «Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg» anses for å være de mest nøyaktige, pålitelige og
gjennomsiktige anslag av CO2-utslipp fra sektorer som
ble angitt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, før det ble
endret ved direktiv 2009/29/EF, og er derfor brukt som
viktigste kilde til å beregne de direkte kostnadene med
kvotene for disse sektorene.

9)

Når det gjelder prosessutslipp fra nye virksomheter og
klimagasser som inngår i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF,
endret ved direktiv 2009/29/EF, er det for visse sektorer
med et betydelig antall små anlegg eller anlegg som ikke
var omfattet av ordningen for handel med utslippskvoter
for klimagasser i tidsrommet 2005−2007 og 2008−2012,
eller som det ikke var opplysninger om i Fellesskapets
uavhengige transaksjonslogg, eller der utslippene
ikke kunne henføres til NACE-4-nivå, blitt innsamlet
opplysninger fra medlemsstatene og fra Unionens
fortegnelse over klimagasser for de gjeldende årene.
Når det gjelder vurderingen av det elektrisitetsforbruket
som benyttes til å beregne indirekte kostnader for de
forhøyede prisene på elektrisk kraft, har Eurostat ingen
opplysninger, og de opplysningene som er innsamlet
direkte fra medlemsstatene, kan anses for å være de mest
pålitelige opplysningene. Når det gjelder vurderingen av
bruttoproduktet, er det benyttet opplysninger fra Eurostats
statistikk over foretaksstrukturer, ettersom den anses for
å være den mest nøyaktige kilden. De opplysningene som
Eurostat har rapportert i Comext-databasen om handel
mellom medlemsstater og med tredjestater, anses for å
være de mest pålitelige opplysningene om den samlede
verdien av eksporten til tredjestater og importen fra
tredjestater, samt om den samlede årsomsetningen i
Unionen.
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10) Vurderingene bygger på en gjennomsnittlig karbonpris
i henhold til konsekvensvurderingen fra Kommisjonen
som ledsager pakken av tiltak for gjennomføring av
Unionens mål vedrørende klimaendring og fornybar
energi for 2020(3). Ut fra det mest relevante scenarioet, der
tilgodehavender fra felles gjennomføring og den grønne
utviklingsmekanismen også inngår, blir karbonprisen
30 euro per tonn CO2-ekvivalenter.
11) For å kunne vurdere de direkte tilleggskostnadene som
følger av gjennomføringen av direktiv 2003/87/EF, er
det nødvendig å ta hensyn til det antallet kvoter som
sektoren vil være nødt til å kjøpe for ikke å bli ansett for
å være utsatt for en betydelig risiko for karbonlekkasje.
I henhold til artikkel 10a nr. 11 i nevnte direktiv skal det
antallet utslippskvoter som i 2013 tildeles vederlagsfritt
til disse sektorene, være 80 % av det antallet som er
fastsatt i samsvar med artikkel 10a nr. 1, og dette antallet
skal hvert år avta med like store antall, noe som fører
til 30 % vederlagsfri tildeling i 2020, og med sikte på
at det ikke skjer noen vederlagsfri tildeling i 2027. For
standardverdiene for referansemåling fastsatt i artikkel 10a
nr. 1 skal det tas utgangspunkt i den gjennomsnittlige
ytelsen for de 10 % mest effektive anleggene i en sektor
eller delsektor i Unionen i årene 2007−2008, og det skal
tas hensyn til de mest effektive teknikkene, erstatningene
og alternative produksjonsprosessene.
12) Standardverdiene for referansemåling som fastsatt i
samsvar med artikkel 10a nr. 1 i direktiv 2003/87/EF,
vil først bli vedtatt ved utgangen av 2010. Vurdering av
direkte kostnader på grunnlag av disse standardverdiene
for referansemåling kan derfor først tas i betraktning
i forbindelse med revisjon av listen over sektorer og
delsektorer. For å kunne opprette listen over sektorer
og delsektorer er det derfor nødvendig å beregne hvor
mange kvoter det er nødvendig å tildele vederlagsfritt.
Disse beregningene skal foretas på unionsplan for år
2013 og 2014. Den beste beregningen i forbindelse med
denne beslutning, og som gjenspeiler de strenge kravene
til standardverdier for referansemåling og anvendelsen av
den lineære reduksjonsfaktoren, er at de sektorene som
ikke anses for å være utsatt for karbonlekkasje, må kjøpe
75 % av sine kvoter i 2013 og 2014.
13) Vurderingen av indirekte kostnader bygget på Unionens
gjennomsnittlige utslippsfaktor for elektrisk kraft på
0,465 tonn CO2 per MWh i henhold til den modellbaserte
analysen i EUs politikkpakke om klimaendring
og fornybar energi fra 2008(4), som er benyttet i
Kommisjonens konsekvensvurdering som ledsager
pakken av gjennomføringstiltak for Unionens mål
vedrørende klimaendring og fornybar energi for 2020.
(3)
(4)

http://ec.europa.eu/energy/climate_actions/doc/2008_res_ia_en.pdf
P. Capros et al.: Model-based Analysis of the 2008 EU Policy Package on
Climate Change and Renewables, Primes Model — E3MLab/NTUA, juni
2008: http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/climat_action/analysis.
pdf
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Det er hensiktsmessig å benytte en gjennomsnittsverdi
for Unionen ettersom kravet om å foreta vurderingen på
unionsplan dermed oppfylles, og ettersom det gjenspeiler
de faktiske utslippene i forbindelse med produksjon av
elektrisk kraft i Unionen.
14) I henhold til artikkel 10a nr. 17 i direktiv 2003/87/
EF kan listen suppleres etter gjennomføringen av en
kvalitativ vurdering der relevante opplysninger er
tilgjengelige, idet det tas hensyn til i hvilket omfang
det er mulig for enkeltstående anlegg i vedkommende
sektor eller delsektor å redusere utslippsnivåene eller
elektrisitetsforbruket, herunder eventuelt økningen i
produksjonskostnader som den tilknyttede investeringen
måtte føre med seg, for eksempel på grunnlag av den
mest effektive teknikken; gjeldende og forventede
markedsforhold, herunder når handelseksponering eller
direkte og indirekte kostnadsøkninger ligger nær opptil
en av tersklene, samt fortjenestemarginer som en mulig
indikator på avgjørelser om langsiktig investering eller
utlokalisering.
15) Det er gjennomført en kvalitativ vurdering av flere
sektorer og delsektorer som i henhold til de kvantitative
kriteriene i artikkel 10a nr. 14 og 15 i direktiv 2003/87/
EF, ikke anses for å være utsatt for karbonlekkasje. Det
er gjennomført en kvalitativ vurdering hovedsakelig
av sektorer som ikke var tilstrekkelig representert ved
den kvantitative vurderingen, og av sektorer som må
anses for å være grensetilfeller, eller som det mangler
eller bare foreligger dårlig statistisk materiale om, og
som medlemsstatene eller representanter for industrien
hadde bedt om en kvalitativ analyse av, på bakgrunn av
rimelige argumenter og begrunnede anmodninger om en
kvalitativ analyse. Ifølge denne vurderingen bør visse
av de analyserte sektorene anses for å være utsatt for
en betydelig risiko for karbonlekkasje. De sektorene og
delsektorene som er føyd til på listen, er angitt særskilt i
avsnitt 3 i vedlegget til denne beslutning.
16) Andre sektorer og delsektorer som innenfor de gitte
tidsrammene ikke er blitt fullstendig analysert ved denne
anledningen, eller som det bare foreligger utilstrekkelige
og ufullstendige opplysninger om, som for eksempel
produksjon av murstein og takstein, vil snarest mulig
bli vurdert på nytt i samsvar med artikkel 10a nr. 13 i
direktivet, og — avhengig av resultatet fra analysen —
føyd til på listen.
17) Det er foretatt en kvalitativ vurdering av sektoren
«Etterbehandling av tekstiler» (NACE-kode 1730),
først og fremst fordi det ikke foreligger noen offisielle
handelsopplysninger på unionsplan for å bedømme
handelsintensiteten, og fordi alle andre tekstilsektorer
er sterkt handelsintensive. Vurderingen viste et
økt internasjonalt konkurransepress, en betydelig
produksjonsnedgang i Unionen de siste årene samt
negative eller veldig svake fortjenestemarginer for de
årene som ble vurdert, noe som begrenser anleggenes
evne til å investere for å redusere utslippene. Disse
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faktorene i en kombinasjon gjør at sektoren bør anses for
å være utsatt for en betydelig risiko for karbonlekkasje.

18) Det er foretatt en kvalitativ vurdering av sektoren
«Produksjon av finer, kryssfiner, lamelltre, sponplater,
fiberplater og andre bygnings- og møbelplater av
tre» (NACE-kode 2020). Vurderingen viste at det er
begrensede muligheter til å redusere utslippene uten
betydelige kostnadsøkninger, at markedsforholdene er
vanskelige, for eksempel høy prisfølsomhet og stigende
tendens til import fra land med lave produksjonskostnader,
samt at tilleggskostnadene som følge av gjennomføringen
av direktiv 2003/87/EF påvirker fortjenestemarginene
vesentlig, noe som begrenser anleggenes evne til å
investere for å redusere utslippene. Disse faktorene i en
kombinasjon gjør at sektoren bør anses for å være utsatt
for en betydelig risiko for karbonlekkasje.

19) Det er foretatt en kvalitativ vurdering for sektoren
«Produksjon av basisplast» (NACE-kode 2416). En
vurdering ut fra de aktuelle markedsforholdene viste at
det er en høy grad av integrasjon med andre deler av den
kjemiske industrien som anses for å være utsatt for en
betydelig risiko for karbonlekkasje, at prisene fastsettes
på verdensmarkedet og dermed utelukker ensidige
prisøkninger, og at produsenter i visse tredjestater har
vridd verdensmarkedet og Unionens marked ved sin
illojale handelspraksis. Når det gjelder de framtidige
markedsforholdene, opplever sektoren, som allerede er
nær grenseverdien for handelsintensiteten på 30 %, en
kraftig økning i importen som vil fortsette først og fremst
som følge av store nye investeringer i Midtøsten. Disse
faktorene i en kombinasjon gjør at sektoren bør anses for
å være utsatt for en betydelig risiko for karbonlekkasje.

20) Det er foretatt en kvalitativ vurdering av sektoren «Støping
av jern» (NACE-kode 2751), først og fremst fordi det
ikke foreligger noen offisielle handelsopplysninger på
unionsplan for å bedømme handelsintensiteten, ettersom
de viktigste støpeproduktene er delt opp i ulike grupper
i Eurostats Comext-database. Vurderingen viste at det
utslippsreduserende potensialet er begrenset på grunn
av delvis uunngåelige prosessrelaterte utslipp, og at
evnen til å investere i utslippsreduserende teknologi
er begrenset fordi tilleggskostnadene som følge av
gjennomføringen av direktiv 2003/87/EF, påvirker
fortjenestemarginene vesentlig. Markedet kjennetegnes
ved en lav konsentrasjonsgrad, mens det er høy
konsentrasjonsgrad i kundesektorene. Dette betyr at
sektoren bare har begrensede muligheter til å overføre
tilleggskostnader. Eksisterende handelsopplysninger fra
alternative kilder tyder også på at den internasjonale
handelen med støpeprodukter er i vekst. Disse faktorene
i en kombinasjon gjør at sektoren bør anses for å være
utsatt for en betydelig risiko for karbonlekkasje.
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21) Det er foretatt en kvalitativ vurdering av sektoren
«Støpte lettmetallprodukter» (NACE-kode 2753),
først og fremst fordi det ikke foreligger noen offisielle
handelsopplysninger på unionsplan for å bedømme
handelsintensiteten, ettersom de viktigste støpeproduktene
er delt opp i ulike grupper i Eurostats Comext-database.
Vurderingen viste lav markedskonsentrasjon og sterk
avhengighet av etterspørsel i en konsentrert kundesektor.
Dette betyr at sektoren bare har begrensede muligheter
til å overføre tilleggskostnader. Dessuten har sektoren
opplevd tap eller bare veldig svake marginer i de årene
som ble vurdert, noe som negativt påvirker evnen til å
investere i utslippsreduserende teknologier, og som kan
forverres ytterligere med tilleggskostnadene. Eksisterende
handelsopplysninger fra alternative kilder tyder også på
at den internasjonale handelen med støpeprodukter er i
vekst. Disse faktorene i en kombinasjon gjør at sektoren
bør anses for å være utsatt for en betydelig risiko for
karbonlekkasje.
22) Ved opprettelse av listen over sektorer og delsektorer
skal det når relevante opplysninger er tilgjengelige, tas
hensyn til i hvilken grad tredjestater som representerer
en avgjørende andel av den globale produksjonen i
sektorer eller delsektorer som anses for å være utsatt
for risiko for karbonlekkasje, klart forplikter seg til
å redusere klimagassutslipp i relevante sektorer eller
delsektorer til et nivå som er sammenlignbart med nivået
i Unionen og innenfor samme tidsramme, og i hvilken
grad karboneffektiviteten i anlegg i disse statene er
sammenlignbar med den som gjelder i Unionen. Per i
dag er det bare Norge, Island og Sveits som har inngått
slike forpliktelser, og de representerer ikke til sammen
en avgjørende andel av den globale produksjonen i
de sektorene eller delsektorene som anses for å være
utsatt for risiko for karbonlekkasje. Når det gjelder
karboneffektiviteten, er relevante opplysninger som er
nødvendige for vurderingen, ikke tilgjengelige ettersom
de statistiske definisjonene ikke er sammenlignbare og det
generelt mangler globale opplysninger med tilstrekkelig
oppdeling og detaljeringsgrad på sektornivå. Derfor har
kriteriene fastsatt i artikkel 10a nr. 18 i direktiv 2003/87/
EF ikke påvirket listen over sektorer og delsektorer.
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eventuelt omfattes av bestemmelsene i ordningen for
handel med utslippskvoter for klimagasser i Unionen. De
industrisektorene som oppfyller kriteriene i artikkel 10a
nr. 14−17 i direktiv 2003/87/EF, vil bli føyd til på listen
ved den årlige ajourføringen.
24) Denne listen gjelder for år 2013 og 2014, med forbehold
for utfallet av de internasjonale forhandlingene.
25) Flere berørte parter, herunder medlemsstater, industrisammenslutninger, ikke-statlige miljøorganisasjoner
og forskere er blitt rådspurt om listen over sektorer og
delsektorer, og informasjon om prosessen er lagt ut på
Kommisjonens nettsted(5).
26) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med
uttalelse fra Komiteen for klimaendringer —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1
Sektorene eller delsektorene angitt i vedleggene, skal anses for
å være utsatt for en betydelig risiko for karbonlekkasje.
I løpet av 2010 vil Kommisjonen analysere visse andre
industrisektorer som faller utenfor de vurderte NACE-kodene
(fra og med 1010 til og med 3720), men som eventuelt omfattes
av bestemmelsene i ordningen for handel med utslippskvoter
for klimagasser i Unionen. De industrisektorene som oppfyller
kriteriene i artikkel 10a nr. 14−17 i direktiv 2003/87/EF, vil bli
føyd til på listen ved den årlige ajourføringen.
Artikkel 2
Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 24. desember 2009.

23) Den vurderingen som listen over sektorer og delsektorer
bygger på, har omfattet alle NACE-koder fra og med
1010 til og med 3720, det vil si sektorene bergverksdrift,
utvinning og industri. I løpet av 2010 vil Kommisjonen
analysere visse andre industrisektorer som faller utenfor
disse NACE-kodene, som har stasjonære anlegg som

For Kommisjonen
Stavros DIMAS
Medlem av Kommisjonen

(5)

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/carbon_en.htm
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VEDLEGG

Sektorer og delsektorer som i samsvar med artikkel 10a nr. 13 i direktiv 2003/87/EF anses for å være utsatt for en
betydelig risiko for karbonlekkasje

1.

PÅ NACE-4-NIVÅ

1.1. PÅ GRUNNLAG AV DE KVANTITATIVE KRITERIENE FASTSATT I ARTIKKEL 10a NR. 15 OG 16 I
DIREKTIV 2003/87/EF
NACE-kode

Beskrivelse

1010

Bryting av steinkull

1430

Bryting og utvinning av kjemiske mineraler og gjødselsmineraler

1597

Produksjon av malt

1711

Bearbeiding og spinning av fibrer av bomullstype

1810

Produksjon av klær av lær

2310

Produksjon av kullprodukter

2413

Produksjon av andre uorganiske kjemikalier

2414

Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer

2415

Produksjon av gjødsel og nitrogenforbindelser

2417

Produksjon av syntetisk gummi

2710

Produksjon av jern og stål samt ferrolegeringer

2731

Kaldtrekking av stenger og profiler

2742

Produksjon av aluminium

2744

Produksjon av kobber

2745

Produksjon av ikke-jernholdige metaller ellers

2931

Produksjon av jordbruks- og skogbrukstraktorer

1.2. PÅ GRUNNLAG AV DE KVANTITATIVE KRITERIENE FASTSATT I ARTIKKEL 10a NR. 15 I
DIREKTIV 2003/87/EF
NACE-kode

Beskrivelse

1562

Produksjon av stivelse og stivelsesprodukter

1583

Produksjon av sukker

1595

Produksjon av andre ikke-destillerte gjærede drikkevarer

1592

Produksjon av etylalkohol av gjærede råvarer

2112

Produksjon av papir og papp

2320

Produksjon av raffinerte petroleumsprodukter

2611

Produksjon av planglass

2613

Produksjon av emballasje og husholdningsartikler av glass og krystall

2630

Produksjon av keramiske vegg- og gulvfliser

2721

Produksjon av rør og rørdeler av støpejern

2743

Produksjon av bly, sink og tinn
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1.3. PÅ GRUNNLAG AV DE KVANTITATIVE KRITERIENE FASTSATT I ARTIKKEL 10a NR. 16
BOKSTAV a) I DIREKTIV 2003/87/EF
NACE-kode

Beskrivelse

2651

Produksjon av sement

2652

Produksjon av kalk

1.4. PÅ GRUNNLAG AV DE KVANTITATIVE KRITERIENE FASTSATT I ARTIKKEL 10a NR.
16 BOKSTAV b) I DIREKTIV 2003/87/EF
NACE-kode

Beskrivelse

1110

Utvinning av råolje og naturgass

1310

Bryting av jernmalm

1320

Bryting av ikke-jernholdig malm, unntatt uran- og thoriummalm

1411

Bryting av stein til bygge- og anleggsvirksomhet

1422

Utvinning av leire og kaolin

1450

Annen bryting og utvinning ikke nevnt annet sted

1520

Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer

1541

Produksjon av uraffinerte oljer og fett

1591

Produksjon av destillerte alkoholholdige drikkevarer

1593

Produksjon av vin

1712

Bearbeiding og spinning av fibrer av kardegarnstype

1713

Bearbeiding og spinning av fibrer av kamgarnstype

1714

Bearbeiding og spinning av fibrer av lintype

1715

Tvinning og spinning av fibrer av silketype

1716

Produksjon av sytråd

1717

Bearbeiding og spinning av andre tekstilfibrer

1721

Veving av stoffer av bomullstype

1722

Veving av stoffer av kardegarnstype

1723

Veving av stoffer av kamgarnstype

1724

Veving av silke

1725

Veving av andre tekstiler

1740

Produksjon av tekstilvarer, unntatt klær

1751

Produksjon av gulvtepper, -matter og -ryer

1752

Produksjon av tauverk og nett

1753

Produksjon av ikke-vevde tekstiler og tekstilvarer, unntatt klær

1754

Produksjon av tekstiler ikke nevnt annet sted

1760

Produksjon av stoffer av trikotasje

1771

Produksjon av strømpevarer

1772

Produksjon av gensere, jakker og vester av trikotasje

1821

Produksjon av arbeidstøy

1822

Produksjon av annet yttertøy

1823

Produksjon av undertøy og innertøy

1824

Produksjon av klær og tilbehør ikke nevnt annet sted
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NACE-kode

Beskrivelse

1830

Beredning og farging av pelsskinn. Produksjon av pelsvarer

1910

Beredning av lær

1920

Produksjon av reiseeffekter og salmakerartikler

1930

Produksjon av skotøy

2010

Saging, høvling og impregnering av tre

2052

Produksjon av varer av kork, strå og flettematerialer

2111

Produksjon av papirmasse

2124

Produksjon av tapeter

2215

Forlagsvirksomhet ellers

2330

Produksjon av kjernebrensel

2412

Produksjon av fargestoffer og pigmenter

2420

Produksjon av plantevern- og skadedyrmidler og andre landbrukskjemiske produkter

2441

Produksjon av farmasøytiske råvarer

2442

Produksjon av farmasøytiske preparater

2452

Produksjon av parfyme og toalettartikler

2463

Produksjon av eteriske oljer

2464

Produksjon av fotokjemiske produkter

2465

Produksjon av uinnspilte media

2466

Produksjon av kjemiske produkter ikke nevnt annet sted

2470

Produksjon av kunstfibrer

2511

Produksjon av gummidekk og slanger til gummidekk

2615

Produksjon av teknisk glass og andre glassvarer

2621

Produksjon av keramiske husholdningsartikler og dekorasjonsgjenstander

2622

Produksjon av sanitærutstyr av keramisk materiale

2623

Produksjon av isolatorer og isoleringsdeler av keramisk materiale

2624

Produksjon av andre keramiske produkter for teknisk bruk

2625

Produksjon av andre keramiske produkter

2626

Produksjon av ildfaste keramiske produkter

2681

Produksjon av slipestoffer

2722

Produksjon av andre rør og rørdeler av jern og stål

2741

Produksjon av edelmetaller

2861

Produksjon av kjøkkenredskaper, skjære- og klipperedskaper

2862

Produksjon av håndverktøy

2874

Produksjon av bolter, skruer, muttere, kjetting og fjærer

2875

Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted

2911

Produksjon av motorer og turbiner, unntatt motorer til luftfartøyer og motorvogner

2912

Produksjon av pumper og kompressorer

2913

Produksjon av kraner og ventiler

2914

Produksjon av lagre, gir, tannhjulsutvekslinger og andre innretninger for kraftoverføring

2921

Produksjon av industri- og laboratorieovner

2923

Produksjon av kjøle- og ventilasjonsanlegg, unntatt til husholdningsbruk

2924

Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk ikke nevnt annet sted
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NACE-kode

Beskrivelse

2932

Produksjon av jordbruks- og skogbruksmaskiner og -utstyr ellers

2941

Produksjon av bærbart, motordrevet håndverktøy

2942

Produksjon av annet maskinverktøy til metallbearbeiding

2943

Produksjon av maskinverktøy ikke nevnt annet sted

2951

Produksjon av maskiner og utstyr til metallurgisk industri

2952

Produksjon av maskiner og utstyr til bergverksdrift og bygge- og anleggsvirksomhet

2953

Produksjon av maskiner og utstyr til nærings- og nytelsesmiddelindustri

2954

Produksjon av maskiner og utstyr til tekstil-, konfeksjons- og lærvareindustri

2955

Produksjon av maskiner og utstyr til papir- og pappvareindustri

2956

Produksjon av spesialmaskiner ikke nevnt annet sted

2960

Produksjon av våpen og ammunisjon

2971

Produksjon av elektriske husholdningsmaskiner og -apparater

3001

Produksjon av kontormaskiner

3002

Produksjon av datamaskiner og annet databehandlingsutstyr

3110

Produksjon av elektromotorer, generatorer og transformatorer

3120

Produksjon av elektriske fordelings- og kontrolltavler og paneler

3130

Produksjon av isolert ledning og kabel

3140

Produksjon av akkumulatorer, tørrelementer og batterier

3150

Produksjon av belysningsutstyr og elektriske lamper

3162

Produksjon av elektrisk utstyr ikke nevnt annet sted

3210

Produksjon av elektronrør og andre elektroniske komponenter

3220

Produksjon av radio- og fjernsynssendere og apparater til linjetelefoni og -telegrafi

3230

Produksjon av radio- og fjernsynsmottakere og apparater og utstyr til opptak og gjengivelse
av lyd og bilde, samt tilhørende varer

3310

Produksjon av medisinsk og kirurgisk utstyr og ortopediske artikler

3320

Produksjon av måle- og kontrollinstrumenter og -utstyr, unntatt industrielle
prosesstyringsanlegg

3340

Produksjon av optiske instrumenter og fotografisk utstyr

3350

Produksjon av klokker og ur

3511

Bygging og reparasjon av skip

3512

Bygging og reparasjon av fritidsbåter

3530

Produksjon og reparasjon av luftfartøyer og romfartøyer

3541

Produksjon av motorsykler

3542

Produksjon av sykler

3543

Produksjon av invalidevogner

3550

Produksjon av andre transportmidler ikke nevnt annet sted

3621

Preging av mynter og medaljer

3622

Produksjon av smykker og varer av edle metaller, edelstener og halvedelstener

3630

Produksjon av musikkinstrumenter

3640

Produksjon av sportsartikler

3650

Produksjon av spill og leker
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NACE-kode

2.

Beskrivelse

3661

Produksjon av bijouterivarer

3662

Produksjon av koster og børster

3663

Annen industriproduksjon ikke nevnt annet sted

PÅ LAVERE NIVÅ ENN NACE-4 PÅ GRUNNLAG AV DE KVANTITATIVE KRITERIENE FASTSATT
I ARTIKKEL 10a NR. 15 OG 16 I DIREKTIV 2003/87/EF
PRODCOMkode

15331427

Tomater, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med eddik eller eddiksyre med
tørrstoffinnhold over 12 vekt%

155120

Melk og fløte i fast form

155153

Kasein

155154

Laktose og laktosesirup

15891333

Tørrgjær, til baking

24111150

Hydrogen (herunder produksjon av hydrogen i kombinasjon med syntesegass)

24111160

Nitrogen

24111170

Oksygen

243021
24621030
261411

3.

Beskrivelse

Tilberedte pigmenter, tilberedte opakiseringsmidler og tilberedte farger, smeltbare emaljer
og glasurer, engober, flytende lusterfarger og lignende preparater; glassfritter
Gelatin og gelatinderivater, fiskelim (unntatt kaseinlim og beinlim)
Splinter, glassfiberbunter, kappede glassfibrer samt garn av glassfiber

26821400

Kunstig grafitt; kolloidal eller halvkolloidal grafitt; preparater på basis av grafitt eller annet
kull

26821620

Ekspandert vermikulitt, ekspandert leire, skumslagg og lignende ekspanderte mineralske
materialer, også i blandinger

PÅ NACE-4-NIVÅ PÅ GRUNNLAG AV DE KVANTITATIVE KRITERIENE FASTSATT I ARTIKKEL
10a NR. 17 I DIREKTIV 2003/87/EF
NACE-kode

Beskrivelse

1730

Etterbehandling av tekstiler

2020

Produksjon av finer, kryssfiner, lamelltre, sponplater, fiberplater og andre bygnings- og
møbelplater av tre

2416

Produksjon av basisplast

2751

Støping av jern

2753

Støping av lettmetaller
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KOMMISJONSBESLUTNING
av 8. juni 2010

om endring av vedtak 2007/589/EF med hensyn til tilføyelse av retningslinjer for overvåking og
rapportering av utslipp av klimagasser fra fangst, transport og geologisk lagring av karbondioksid
[meddelt under nummer K(2010) 3310]
(2010/345/EU)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

på at disse formene for virksomhet skal innlemmes i
fellesskapsordningen fra og med 2013, og med sikte på
en mulig ensidig innlemmelse i fellesskapsordningen før
2013.

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 14 nr. 1
og artikkel 24 nr. 3, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

Ved direktiv 2003/87/EF er det opprettet en ordning for
handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet
(heretter kalt «felleskapsordningen»). Europaparlamentsog rådsdirektiv 2009/29/EF av 23. april 2009 om
endring av direktiv 2003/87/EF for å forbedre og utvide
ordningen for handel med utslippskvoter for klimagasser
i Fellesskapet(2) endrer direktiv 2003/87/EF slik at fangst,
transport og geologisk lagring av karbondioksid (heretter
kalt «CO2») blir omfattet av felleskapsordningen fra og
med 2013.

2)

I samsvar med artikkel 14 nr. 1 i direktiv 2003/87/EF
bør Kommisjonen vedta retningslinjer for overvåking
og rapportering av utslipp av klimagasser fra former for
virksomhet som omfattes av felleskapsordningen.

3)

Før 2013 kan medlemsstatene ensidig innlemme
fangst, transport og geologisk lagring av CO2 i
fellesskapsordningen i henhold til artikkel 24 nr. 1 i
direktiv 2003/87/EF.

4)

Artikkel 24 nr. 3 i direktiv 2003/87/EF utgjør det rettslige
grunnlaget for at Kommisjonen kan vedta retningslinjer
for former for virksomhet som ennå ikke omfattes av
vedlegg I til nevnte direktiv.

5)

6)

Kommisjonsvedtak 2007/589/EF(3) bør derfor endres.

7)

Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med
uttalelse fra Komiteen for klimaendringer nevnt i artikkel
23 i direktiv 2003/87/EF —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:
Artikkel 1
I vedtak 2007/589/EF gjøres følgende endringer:
1. Artikkel 1 skal lyde:
«Artikkel 1
Retningslinjene for overvåking og rapportering av utslipp
av klimagasser fra de formene for virksomhet som er
oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, og fra de
formene for virksomhet som er innlemmet i henhold til
nevnte direktivs artikkel 24 nr. 1, er fastsatt i vedlegg I‑XIV
og vedlegg XVI‑XVIII til dette vedtak. Retningslinjene
for overvåking og rapportering av tonnkilometerdata fra
luftfartsvirksomhet med henblikk på en søknad i henhold
til artikkel 3e eller 3f i direktiv 2003/87/EF er fastsatt i
vedlegg XV.
De nevnte retningslinjene bygger på prinsippene i vedlegg
IV til nevnte direktiv.»
2. I listen over vedlegg gjøres følgende endringer:

Kommisjonen bør vedta retningslinjer for overvåking
og rapportering av utslipp av klimagasser som følger av
fangst, transport og geologisk lagring av CO2, med sikte

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 155 av 22.6.2010, s. 34, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 152/2012 av 26. juli 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 63 av 8.11.2012, s. 43.
(1) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32.
(2) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 63.

a) Opplysningene for vedlegg XII skal lyde:
«Vedlegg XII Retningslinjer for bestemmelse av utslipp
av eller mengde av overførte klimagasser ved hjelp av
systemer for kontinuerlig måling».
(3)

EUT L 229 av 31.8.2007, s. 1.
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b) Overskriftene i nye vedlegg XVI, XVII og XVIII skal
lyde:

4. Vedlegg XII erstattes med teksten i del B i vedlegget til
denne beslutning.

«Vedlegg XVI Virksomhetsspesifikke retningslinjer
for bestemmelse av utslipp av klimagasser fra CO2fangst med sikte på transport og geologisk lagring
på et lagringssted som er godkjent i henhold til
europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/31/EF(*)

5. Vedlegg XVI tilføyes som angitt i del C i vedlegget til
denne beslutning.

Vedlegg XVII Virksomhetsspesifikke retningslinjer
for bestemmelse av utslipp av klimagasser fra CO2transport i rørledninger for geologisk lagring på et
lagringssted som er godkjent i henhold til direktiv
2009/31/EF
Vedlegg XVIII Virksomhetsspesifikke retningslinjer
for geologisk lagring av CO2 på et lagringssted som er
godkjent i henhold til direktiv 2009/31/EF
____________
(*) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 114.»
3. Vedlegg I endres i samsvar med del A i vedlegget til denne
beslutning.
______

6. Vedlegg XVII tilføyes som angitt i del D i vedlegget til
denne beslutning.
7. Vedlegg XVIII tilføyes som angitt i del E i vedlegget til
denne beslutning.
Artikkel 2
Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 8. juni 2010.

For Kommisjonen
Connie HEDEGAARD
Medlem av Kommisjonen

17.11.2016
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VEDLEGG

A. I vedlegg I gjøres følgende endringer:

1.

I del 1 endres «vedlegg II‑XI og XIII-XV» til «vedlegg II‑XI og vedlegg XIII-XVIII».

2.

I del 2 gjøres følgende endringer:

a) I innledningen endres «vedlegg II‑XV» til «vedlegg II-XVIII».

b) I nr. 3 skal ny bokstav j) lyde:

«j) «målepunkt» den utslippskilden som det brukes systemer for kontinuerlig utslippsmåling til å måle
utslipp for, eller tverrsnittet i et rørledningssystem som CO2-strømmen bestemmes for ved hjelp av
systemer for kontinuerlig måling.»

c) Nytt nr. 7 skal lyde:

«7. I forbindelse med utslipp av klimagasser fra fangst, transport og geologisk lagring av klimagasser
menes med:

a) «geologisk CO2-lagring» «geologisk CO2-lagring» som definert i artikkel 3 nr. 1 i direktiv 2009/31/
EF,

b) «lagringssted» «lagringssted» som definert i artikkel 3 nr. 3 i direktiv 2009/31/EF,

c) «lagringsområde» «lagringsområde» som definert i artikkel 3 nr. 6 i direktiv 2009/31/EF,

d) «CO2-transport» transport av CO2 i rørledninger for geologisk lagring på et lagringssted som er
godkjent i henhold til direktiv 2009/31/EF,

e) «transportnett» «transportnett» som definert i artikkel 3 nr. 22 i direktiv 2009/31/EF,

f)

«CO2-fangst» fangst fra gasstrømmer av CO2 som ellers ville blitt sluppet ut, med sikte på
transport og geologisk lagring på et lagringssted som er godkjent i henhold til direktiv 2009/31/
EF,

g) «fangstanlegg» et anlegg der det utføres CO2-fangst,

h) «diffuse utslipp» uregelmessige eller utilsiktede utslipp fra kilder som ikke er lokalisert, eller som
er for uensartede eller små til å kunne overvåkes enkeltvis, for eksempel utslipp fra ellers tette
pakninger, ventiler, mellomliggende kompressorstasjoner og mellomliggende lagringsanlegg,

i)

«utluftingsutslipp» utslipp som med hensikt slippes ut fra anlegget gjennom et bestemt
utslippspunkt,

j)

«vannsøyle» «vannsøyle» som definert i artikkel 3 nr. 2 i direktiv 2009/31/EF,
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k) «forbedret karbonutvinning» utvinning av hydrokarboner i tillegg til det som utvinnes gjennom
vanninnsprøyting eller på andre måter,

l)

3.

«lekkasje» i forbindelse med geologisk lagring, «lekkasje» som definert i artikkel 3 nr. 5 i
direktiv 2009/31/EF.»

I del 4 gjøres følgende endringer:

a) I nr. 4.1 skal nytt ledd etter annet ledd lyde:

«Dersom det fra et lagringsområde som definert i direktiv 2009/31/EF påvises lekkasjer som fører til at
det slippes ut eller frigis CO2 til vannsøylen, skal lekkasjene tas med som utslippskilder for det respektive
anlegget og overvåkes i samsvar med bestemmelsene i vedlegg XVIII. Med forbehold for godkjenning fra
vedkommende myndighet kan lekkasjen utelukkes som utslippskilde dersom det er truffet korrigerende
tiltak i samsvar med artikkel 16 i direktiv 2009/31/EF og det ikke lenger kan påvises utslipp eller frigivelse
til vannsøylen fra denne lekkasjen.»

b) I nr. 4.3 skal nye bokstaver etter fjerde ledd lyde:

«o) dersom det er relevant, plasseringen av utstyr for temperatur- og trykkmåling i et transportnett,

p) dersom det er relevant, framgangsmåter for å forebygge, påvise og mengdebestemme lekkasjer fra
transportnett,

q) når det gjelder transportnett, framgangsmåter som effektivt sikrer at CO2 bare overføres til anlegg
som har en gyldig utslippstillatelse for klimagasser, eller til anlegg der eventuelle utslipp av CO2
effektivt overvåkes og angis i samsvar med nr. 5.7 i dette vedlegg,

r)

dersom CO2 overføres i samsvar med nr. 5.7 i dette vedlegg, en identifikasjon av mottaksanlegg og
overføringsanlegg. For anlegg som har en utslippstillatelse for klimagasser, er dette anleggskoden
som definert i forordningen vedtatt i henhold til artikkel 19 i direktiv 2003/87/EF,

s)

dersom det er relevant, en beskrivelse av systemer for kontinuerlig måling som anvendes ved
overføringspunkter for CO2 mellom anlegg som overfører CO2 i samsvar med nr. 5.7 i dette vedlegg,

t)

dersom det er relevant, mengdebestemmelsesmetoder for utslipp eller frigivelse av CO2 til vannsøylen
fra mulige lekkasjer samt anvendte og eventuelt tilpassede mengdebestemmelsesmetoder for faktiske
utslipp eller frigivelse av CO2 til vannsøylen fra lekkasjer, som angitt i vedlegg XVIII.»

c) I nr. 4.3 skal sjette ledd lyde:

«En vesentlig endring av overvåkingsmetoden som del av overvåkingsplanen skal være underlagt
godkjenning av vedkommende myndighet dersom endringen gjelder

–

en endring i kategoriseringen av anlegget som fastsatt i tabell 1,
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4.

–

et bytte fra den beregningsbaserte til den målingsbaserte metoden som benyttes til å bestemme
utslipp, eller omvendt,

–

en økning i usikkerhet med hensyn til virksomhetsdata eller andre parametrer (der dette er relevant)
som innebærer et annet nivå,

–

anvendelse eller tilpasning av en mengdebestemmelsesmetode for utslipp på grunn av lekkasje på
lagringssteder.»

I del 5 gjøres følgende endringer:

a) Under overskriften «Prosessutslipp» i nr. 5.1 endres «vedlegg II-XI» i siste ledd til «vedlegg II-XI og
vedlegg XVI, XVII og XVIII» i hele leddet.

b) I nr. 5.2 første punktum endres «vedlegg II-XI og vedlegg XIV og XV» til «vedlegg II-XI og vedlegg
XIV-XVIII».

5.

Nr. 5.7 skal lyde:

«5.7 OVERFØRT CO2

Etter godkjenning fra vedkommende myndighet kan den driftsansvarlige fra anleggets beregnede utslippsnivå
trekke eventuelt CO2 som ikke slippes ut fra anlegget, men som overføres fra anlegget

–

som et rent stoff, eller direkte benyttet og bundet i produkter eller som utgangsmateriale, eller

–

til et annet anlegg som har utslippstillatelse for klimagasser, med mindre andre krav fastsatt i vedlegg XVII
eller XVIII, får anvendelse,

forutsatt at et slikt fradrag gjenspeiles i en tilsvarende reduksjon for den formen for virksomhet og det anlegget
som de respektive medlemsstatene rapporterer i sine nasjonale fortegnelser som legges fram for sekretariatet
for De forente nasjoners rammekonvensjon om klimaendring. De respektive mengdene CO2 skal rapporteres
for hvert anlegg som CO2 har blitt overført til eller mottatt fra, som en memopost i den årlige utslippsrapporten
for både overføringsanlegget og mottaksanlegget.

Ved overføring til et annet anlegg skal mottaksanlegget legge til den mottatte mengden CO2 i sitt beregnede
utslippsnivå, med mindre andre krav fastsatt i vedlegg XVII eller XVIII får anvendelse.

Medlemsstatene skal i samsvar med artikkel 21 i direktiv 2003/87/EF underrette Kommisjonen om de
respektive overføringsanleggene og mottaksanleggene. Ved overføring til et anlegg som omfattes av
nevnte direktiv, skal overføringsanlegget identifisere mottaksanlegget i sin årlige utslippsrapport ved å angi
mottaksanleggets anleggskode som definert i forordningen vedtatt i henhold til artikkel 19 i nevnte direktiv.
Mottaksanlegget skal identifisere overføringsanlegget på samme måte.

Mulige tilfeller av overført CO2 ut fra et anlegg omfatter blant annet:

–

rent CO2 som brukes til karbonisering av drikker,

–

rent CO2 som brukes som tørris til kjøling,

–

rent CO2 som brukes som brannslokkingsmiddel, kjølemiddel eller laboratoriegass,
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–

rent CO2 som brukes til skadedyrbekjempelse i forbindelse med korndyrking,

–

rent CO2 som brukes som løsemiddel i næringsmiddelindustrien eller den kjemiske industrien,

–

CO2 brukt og bundet i produkter eller i utgangsmaterialer i den kjemiske industrien eller papirindustrien
(f.eks. til urea eller utfelte karbonater),

–

karbonater bundet i sprøytetørkede absorpsjonsprodukter («SDAP») fra halvtørr utskilling av røykgasser,

–

CO2 som overføres til fangstanlegg,

–

CO2 fra fangstanlegg som overføres til transportnett,

–

CO2 fra transportnett som overføres til lagringssteder.

Med mindre andre krav i de virksomhetsspesifikke vedleggene får anvendelse, skal mengden av årlig overført
CO2 eller karbonat bestemmes med en største usikkerhet på mindre enn 1,5 %, enten direkte ved hjelp av
volum‑ eller massestrømmålinger eller veiing, eller indirekte fra massen av det respektive produktet (f.eks.
karbonater eller urea) dersom dette er relevant og hensiktsmessig.
Dersom mengden av overført CO2 måles både på overføringsanlegget og på mottaksanlegget, skal mengden
av overført CO2 være identisk med den mottatte mengden. Dersom avviket mellom de målte verdiene ligger
på et nivå som kan forklares ut fra usikkerheten i målesystemene, anvendes det aritmetiske gjennomsnittet av
de to målte verdiene i både overføringsanleggets og mottaksanleggets utslippsrapport. Utslippsrapporten skal
inneholde en erklæring om at denne verdien er blitt justert etter verdien fra henholdsvis overføringsanlegget
eller mottaksanlegget. Den målte verdien skal tas med som en memopost.
Dersom avviket mellom de målte verdiene ikke kan forklares ut fra usikkerhetsmarginen i målesystemene,
skal de driftsansvarlige for de aktuelle anleggene anvende forsiktige justeringer på de målte verdiene
(dvs. unngå undervurdering av utslipp). Denne justeringen skal kontrolleres av miljøkontrollørene ved
overføringsanleggene og mottaksanleggene og godkjennes av vedkommende myndighet.
I tilfeller der en del av den overførte mengden av CO2 ble generert fra biomasse, eller når et anlegg bare delvis
omfattes av direktiv 2003/87/EF, skal den driftsansvarlige bare trekke fra den respektive andelen av masse
av overført CO2 som har sin opprinnelse i fossile brensler og materialer i de formene for virksomhet som
omfattes av nevnte direktiv. De respektive henføringsmetodene skal være forsiktige og underlagt godkjenning
av vedkommende myndighet.
Dersom det anvendes en målingsmetode på overføringsanlegget, skal den samlede mengden av overført/
mottatt CO2 som stammer fra biomasse, rapporteres som en memopost av både overføringsanlegget og
mottaksanlegget. Mottaksanlegget behøver ikke å gjennomføre egne målinger for dette formålet, men skal
rapportere den mengden av CO2 fra biomasse som det har fått opplyst fra overføringsanlegget.»
6.

I nr. 6.3 bokstav c) tredje ledd endres «vedlegg II‑XI» til «vedlegg II‑XI og vedlegg XVI, XVII og XVIII».

7.

I nr. 7.1 femte ledd endres «vedlegg II-XI og vedlegg XIV og XV» til «vedlegg II-XI og vedlegg XIV-XVIII».

8.

I del 8 gjøres følgende endringer:
a) I femte ledd nr. 6 endres «vedlegg I‑XI» til «vedlegg I‑XI og vedlegg XVI, XVII og XVIII».
b) Til slutt i femte ledd skal nytt nummer lyde:
«10) Eventuelle mengder av CO2 som overføres til eller mottas fra andre anlegg, med angivelse av
anleggets anleggskode som definert i forordningen vedtatt i henhold til artikkel 19 i direktiv
2003/87/EF.»
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c) Nytt sjette ledd skal lyde:
«Vedkommende myndighet kan tillate at driftsansvarlige for lagringssteder for CO2 etter stenging
framlegger forenklede utslippsrapporter som minst inneholder elementene oppført i nr. 1 og 9, forutsatt at
utslippstillatelsen for klimagasser ikke inneholder noen utslippskilder.»
9.

Til slutt i del 9 skal nytt ledd lyde:
«Følgende tilleggsopplysninger skal oppbevares for former for virksomhet knyttet til fangst, transport og
geologisk lagring av CO2:
–

dersom det er relevant, dokumentasjon om mengden av CO2 som er injisert i lagringsområdet av anlegg
som utfører geologisk lagring av CO2,

–

dersom det er relevant, representativt samlede trykk- og temperaturdata fra et transportnett,

–

dersom det er relevant, en kopi av lagringstillatelsen, herunder den godkjente overvåkingsplanen, i
samsvar med artikkel 9 i direktiv 2009/31/EF,

–

dersom det er relevant, de rapportene som er framlagt i henhold til artikkel 14 i direktiv 2009/31/EF,

–

dersom det er relevant, rapporter om resultatene av de inspeksjonene som er utført i samsvar med
artikkel 15 i direktiv 2009/31/EF,

–

dersom det er relevant, dokumentasjon av korrigerende tiltak som er truffet i henhold til artikkel 16 i
direktiv 2009/31/EF.»

B. Vedlegg XII skal lyde:
«VEDLEGG XII
Retningslinjer for bestemmelse av utslipp av eller mengde av overførte klimagasser ved hjelp av systemer for
kontinuerlig måling
1.

AVGRENSNING OG VIRKEOMRÅDE
Bestemmelsene i dette vedlegg får anvendelse på utslipp av klimagasser fra alle former for virksomhet som
omfattes av direktiv 2003/87/EF. Utslipp kan forekomme ved flere utslippskilder i et anlegg.
Bestemmelsene i dette vedlegg får dessuten anvendelse på systemer for kontinuerlig måling som anvendes ved
bestemmelse av CO2-strømmer i rørledninger, særlig ved overføring av CO2 mellom anlegg for for eksempel
fangst, transport og geologisk lagring av CO2. For dette formål skal henvisningene til utslipp i del 6 og nr. 7.2 i
vedlegg I tolkes som henvisninger til den mengden av CO2 som er overført i samsvar med nr. 5.7 i vedlegg I.

2.

BESTEMMELSE AV UTSLIPP AV KLIMAGASSER
Nivå 1
For hvert målepunkt skal det oppnås en samlet usikkerhet for rapporteringsperiodens samlede utslipp eller CO2strøm på mindre enn ± 10 %.
Nivå 2
For hvert målepunkt skal det oppnås en samlet usikkerhet for rapporteringsperiodens samlede utslipp eller CO2strøm på mindre enn ± 7,5 %.
Nivå 3
For hvert målepunkt skal det oppnås en samlet usikkerhet for rapporteringsperiodens samlede utslipp eller CO2strøm på mindre enn ± 5 %.
Nivå 4
For hvert målepunkt skal det oppnås en samlet usikkerhet for rapporteringsperiodens samlede utslipp eller CO2strøm på mindre enn ± 2,5 %.
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Generell framgangsmåte
Samlede utslipp av en klimagass fra en utslippskilde eller den mengden av CO2 som føres gjennom målepunktet
i rapporteringsperioden, skal bestemmes ved hjelp av formelen nedenfor. Dersom det er flere utslippskilder i et
enkelt anlegg og disse ikke kan måles som et samlet utslipp, skal utslipp fra disse utslippskildene måles separat
og legges sammen for å angi de samlede utslippene for den aktuelle klimagassen i rapporteringsperioden for hele
anlegget.

Klimagass–samlet årlig [t]=

Σ

driftstimer_per_år
i=1

klimagasskonsentrasjoni * røykgasstrømi

Parametrene klimagasskonsentrasjon og røykgasstrøm skal bestemmes
i samsvar med bestemmelsene i del 6 i vedlegg I. Ved måling av overført CO2 i rørledninger får del 6 i vedlegg I
eventuelt anvendelse som om målepunktet var en utslippskilde. For slike målepunkter er den bekreftende
beregningen i samsvar med nr. 6.3 bokstav c) ikke påkrevd.

		

Klimagasskonsentrasjon
Klimagasskonsentrasjonen i røykgassen bestemmes ved kontinuerlig måling på et representativt sted.
Klimagasskonsentrasjonen kan måles med to metoder:
METODE A
Klimagasskonsentrasjonen måles direkte.
METODE B
Ved svært høye klimagasskonsentrasjoner, for eksempel i transportnett, kan klimagasskonsentrasjonen beregnes
ved hjelp av massebalansen, idet det tas hensyn til målte konsentrasjonsverdier for alle øvrige komponenter i
gasstrømmen som fastsatt i overvåkingsplanen for anlegget:
Klimagasskonsentrasjon [%]=100 % –

Σ Kons. av komponent [%]
i

i

			
Røykgasstrøm
Den tørre røykgasstrømmen kan bestemmes ved en av følgende metoder.
METODE A
Røykgasstrømmen Qe beregnes ved hjelp av en massebalansemetode, idet det tas hensyn til alle betydelige
parametrer, som innsatsmateriale, tilført luftstrøm, prosesseffektivitet og, på produksjonssiden, selve produktet,
O2-konsentrasjon, SO2- og NOx-konsentrasjon.
Den spesifikke beregningsmetoden skal godkjennes av vedkommende myndighet som del av evalueringen av
overvåkingsplanen og overvåkingsmetoden i den.
METODE B
Røykgasstrømmen Qe bestemmes ved kontinuerlig måling av strømmen på et representativt sted.»
C. Nytt vedlegg XVI skal lyde:
«VEDLEGG XVI
Virksomhetsspesifikke retningslinjer for bestemmelse av utslipp av klimagasser fra CO2-fangst med sikte
på transport og geologisk lagring på et lagringssted som er godkjent i henhold til europaparlaments- og
rådsdirektiv 2009/31/EF
1.

AVGRENSNING OG VIRKEOMRÅDE
De virksomhetsspesifikke retningslinjene i dette vedlegg får anvendelse på overvåking av utslipp fra CO2-fangst.
CO2-fangst kan utføres enten av egne anlegg som mottar CO2 som overføres fra andre anlegg, eller av anlegg som
utfører de formene for virksomhet som slipper ut den CO2 som skal fanges i henhold til den samme utslippstillatelsen
for klimagasser. Utslippstillatelsen for klimagasser skal omfatte alle deler av anlegget som har å gjøre med fangst
og mellomlagring av CO2 og overføring til et transportnett for CO2 eller til et lagringssted for geologisk lagring av
CO2. Dersom anlegget utfører andre former for virksomhet som omfattes av direktiv 2003/87/EF, skal utslippene
fra disse formene for virksomhet overvåkes i samsvar med de relevante vedleggene til disse retningslinjene.
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2.

UTSLIPP FRA CO2-FANGST
Ved CO2-fangst kan mulige kilder til CO2-utslipp være:

3.

–

CO2 som overføres til fangstanlegget,

–

forbrenning og andre tilknyttede former for virksomhet ved anlegget (fangstrelaterte), det vil si anvendelse av
brensel og innsatsmateriale.

MENGDEBESTEMMELSE AV CO2 SOM OVERFØRES ELLER SLIPPES UT

3.1. MENGDEBESTEMMELSE PÅ ANLEGGSNIVÅ
Utslippene beregnes ved hjelp av en fullstendig massebalansemetode, idet det tas hensyn til mulige CO2-utslipp fra
alle utslippsrelevante prosesser ved anlegget og den mengden av CO2 som fanges og overføres til transportnettet.

Utslippene fra anlegget beregnes ved hjelp av følgende formel:

Efangstanlegg = Tinnsatsmateriale + Euten fangst – T til lagring

der:
Efangstanlegg =

fangstanleggets samlede utslipp av klimagasser,

Tinnsatsmateriale =

mengden av CO2 som overføres til fangstanlegget, bestemt i samsvar med vedlegg XII og nr. 5.7
i vedlegg I. Dersom den driftsansvarlige kan dokumentere overfor vedkommende myndighet at
det samlede CO2‑utslippet fra utslippsanlegget overføres til fangstanlegget, kan vedkommende
myndighet gi den driftsansvarlige tillatelse til å anvende utslippene fra utslippsanlegget, bestemt
i samsvar med vedlegg I-XII, i stedet for å anvende systemer for kontinuerlig utslippsmåling,

Euten fangst =

utslipp fra anlegget dersom CO2 ikke ble fanget, det vil si summen av utslippene fra alle andre
former for virksomhet ved anlegget, overvåket i samsvar med de relevante vedleggene,

Ttil lagring =

mengden av CO2 som overføres til et transportnett eller et lagringssted, bestemt i samsvar med
vedlegg XII og nr. 5.7 i vedlegg I.

Dersom CO2-fangsten utføres av det samme anlegget som den fangede CO2 stammer fra, er Tinnsatsmateriale null.

Når det gjelder frittstående fangstanlegg, representerer Euten fangst mengden av utslipp som kommer fra andre
kilder enn den CO2 som overføres til anlegget for fangst, for eksempel forbrenningsutslipp fra turbiner,
kompressorer eller kjeler. Disse utslippene kan bestemmes ved beregning eller måling i samsvar med det relevante
virksomhetsspesifikke vedlegget.

Når det gjelder frittstående fangstanlegg, skal det anlegget som overfører CO2 til fangstanlegget, trekke fra
mengden Tinnsatsmateriale fra sine egne utslipp.

3.2. BESTEMMELSE AV OVERFØRT CO2
Mengden av CO2 som overføres fra og til fangstanlegget, skal bestemmes i samsvar med nr. 5.7 i vedlegg I ved
hjelp av systemer for kontinuerlig utslippsmåling i henhold til vedlegg XII. Som et minstekrav anvendes nivå 4 som
definert i vedlegg XII. Bare dersom det kan dokumenteres overfor vedkommende myndighet at dette metodenivået
ikke er teknisk mulig å oppnå, kan nærmeste lavere nivå brukes for den relevante utslippskilden.»

Nr. 64/637

Nr. 64/638

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

D. Nytt vedlegg XVII skal lyde:

«VEDLEGG XVII
Virksomhetsspesifikke retningslinjer for bestemmelse av utslipp av klimagasser fra CO2-transport i rørledninger
for geologisk lagring på et lagringssted som er godkjent i henhold til direktiv 2009/31/EF
1.

AVGRENSNING OG VIRKEOMRÅDE
Avgrensningen for overvåking og rapportering av utslipp fra CO2-transport i rørledninger er fastsatt
i transportnettets utslippstillatelse for klimagasser, herunder alle anlegg som er funksjonelt tilknyttet
transportnettet, for eksempel pumpestasjoner og kjeler. Hvert transportnett har minst et startpunkt og et
endepunkt, som hvert er tilknyttet andre anlegg som utfører én eller flere av virksomhetene fangst, transport
eller geologisk lagring av CO2. Start- og endepunkter kan omfatte forgreninger av transportnettet og nasjonale
grenser. Start- og endepunktene og de anleggene de er tilknyttet, skal være fastsatt i utslippstillatelsen for
klimagasser.

2.

MENGDEBESTEMMELSE AV CO2-UTSLIPP
Ved transport av CO2 i rørledninger kan mulige kilder til CO2-utslipp være:
–

forbrenning og andre prosesser ved anlegg som er funksjonelt tilknyttet transportnettet, for eksempel
pumpestasjoner,

–

diffuse utslipp fra transportnettet,

–

utluftingsutslipp fra transportnettet,

–

utslipp fra lekkasjer i transportnettet.

Et transportnett som anvender metode B nedenfor, skal ikke legge til i sitt beregnede utslippsnivå CO2 som
mottas fra et annet anlegg tilsluttet fellesskapsordningen for handel med utslippskvoter, og det skal ikke
trekke fra sitt beregnede utslippsnivå CO2 som overføres til et annet anlegg tilsluttet fellesskapsordningen
for handel med utslippskvoter.
2.1.

MENGDEBESTEMMELSESMETODER
Driftsansvarlige for transportnett kan velge en av følgende metoder:
METODE A
Utslippene fra transportnettet bestemmes ved hjelp av en massebalansemetode i henhold til følgende formel:
Utslipp [tCO2]=Eegen virksomhet +

ΣT
i

INN,i

–

ΣT
j

UT,j

der:
Utslipp =

samlet CO2-utslipp fra transportnettet [t CO2],

Eegen virksomhet = utslipp fra transportnettets egen virksomhet (dvs. som ikke stammer fra transportert CO2), for
eksempel fra anvendelse av brensel i pumpestasjoner, overvåket i samsvar med de relevante
vedleggene til disse retningslinjene,
TINN,i =

mengden av CO2 som overføres til transportnettet ved inngangsstedet i, bestemt i samsvar
med vedlegg XII og nr. 5.7 i vedlegg I,

TUT,j =

mengden av CO2 som føres ut av transportnettet ved utgangsstedet j, bestemt i samsvar med
vedlegg XII og nr. 5.7 i vedlegg I.

17.11.2016

17.11.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

METODE B
Utslippene skal beregnes ved å ta hensyn til mulige CO2-utslipp fra alle utslippsrelevante prosesser ved
anlegget og den mengden av CO2 som fanges og overføres til transportnettet, ved hjelp av følgende formel:

Utslipp [t CO2] = CO2 diffus+ CO2 utluftet + CO2 lekkasjer + CO2 anlegg

der:

2.2.

Utslipp =

samlet CO2-utslipp fra transportnettet [t CO2],

CO2 diffus =

mengden av diffuse utslipp [t CO2] fra CO2 som transporteres i transportnettet, herunder
fra pakninger, ventiler, mellomliggende kompressorstasjoner og mellomliggende
lagringsanlegg,

CO2 utluftet =

mengden av utluftingsutslipp [t CO2] fra CO2 som transporteres i transportnettet,

CO2 lekkasjer =

mengden av CO2 [t CO2] som transporteres i transportnettet og slippes ut som følge av
svikt i én eller flere komponenter i transportnettet,

CO2 anlegg =

mengden av CO2 [t CO2] som slippes ut fra forbrenning eller andre prosesser som er
funksjonelt tilknyttet rørledningstransporten i transportnettet, overvåket i samsvar med de
relevante vedleggene til disse retningslinjene.

KRAV TIL MENGDEBESTEMMELSE
Ved valg av enten metode A eller metode B skal den driftsansvarlige overfor vedkommende myndighet
godtgjøre at den valgte metoden vil gi mer pålitelige resultater med lavere usikkerhet for de samlede
utslippene, ved anvendelse av den beste tilgjengelige teknologien og kunnskapen på det tidspunktet da
søknaden om utslippstillatelse for klimagasser ble inngitt, uten at det medfører urimelige kostnader. Dersom
metode B velges, skal den driftsansvarlige overfor vedkommende myndighet godtgjøre at den samlede
usikkerheten for det årlige nivået av utslipp av klimagasser for den driftsansvarliges transportnett ikke
overstiger 7,5 %.

2.2.1.

SÆRLIGE KRAV TIL METODE A
Mengden av CO2 som overføres fra og til transportnettet, skal bestemmes i samsvar med nr. 5.7 i vedlegg I
ved hjelp av systemer for kontinuerlig utslippsmåling i samsvar med vedlegg XII. Som et minstekrav
anvendes nivå 4 som definert i vedlegg XII. Bare dersom det kan dokumenteres overfor vedkommende
myndighet at dette metodenivået ikke er teknisk mulig å oppnå, kan nærmeste lavere nivå brukes for den
relevante utslippskilden.

2.2.2.

SÆRLIGE KRAV TIL METODE B

2.2.2.1.

Forbrenningsutslipp
Mulige forbrenningsutslipp fra anvendelse av brensel skal overvåkes i samsvar med vedlegg II.

2.2.2.2.

Diffuse utslipp fra transportnettet
Diffuse utslipp omfatter utslipp fra følgende typer utstyr:

–

pakninger,

–

måleutstyr,

–

ventiler,
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–

mellomliggende kompressorstasjoner,

–

mellomliggende lagringsanlegg.

Gjennomsnittlige utslippsfaktorer EF (uttrykt i g CO2/tidsenhet) per utstyrsdel/forekomst der diffuse utslipp
kan forventes, skal bestemmes av den driftsansvarlige ved start av drift, og senest ved utgangen av det første
rapporteringsåret transportnettet er i drift. Den driftsansvarlige skal revidere disse faktorene minst hvert
femte år i lys av de beste tilgjengelige teknikkene på området.
De samlede utslippene skal beregnes ved å multiplisere antallet utstyrsdeler i hver kategori med
utslippsfaktoren og deretter legge sammen resultatene for de enkelte kategoriene som vist i ligningen
nedenfor:
Diffuse utslipp [tCO2] = (

Σ EF[gCO /forekomst] × antall forekomster)/1 000 000

Kategori

2

		

Antallet forekomster er antallet deler av det aktuelle utstyret per kategori, multiplisert med antallet tidsenheter
per år.
2.2.2.3.

Utslipp fra lekkasjer
Den driftsansvarlige for transportnettet skal framlegge bevis for nettets integritet ved hjelp av representative
(rom- og tidsrelaterte) temperatur- og trykkdata. Dersom dataene tyder på at det har vært en lekkasje, skal
den driftsansvarlige beregne mengden av CO2 som har lekket ut, ved hjelp av en egnet metode som er
dokumentert i overvåkingsplanen og basert på retningslinjer for god industriell praksis, for eksempel ved å
sammenligne forskjellene mellom temperatur- og trykkdata med integritetsrelaterte gjennomsnittsverdier for
trykk og temperatur.

2.2.2.4.

Utluftingsutslipp
Den driftsansvarlige skal i overvåkingsplanen framlegge en analyse av mulige situasjoner der det kan
forekomme utluftingsutslipp, herunder grunnet vedlikehold eller nødssituasjoner, og en egnet og dokumentert
metode for å beregne mengden av utluftet CO2, basert på retningslinjer for god industriell praksis.

2.2.2.5.

Validering av beregningsresultatet for diffuse utslipp og utslippslekkasjer
Ettersom overvåking av CO2 som overføres til og fra transportnettet, uansett vil bli utført av kommersielle
grunner, skal den driftsansvarlige for et transportnett minst én gang i året bruke metode A til å validere
resultatene fra metode B. I så henseende kan de lavere nivåene definert i vedlegg XII, brukes til måling av
overført CO2.»

E.

Nytt vedlegg XVIII skal lyde:

«VEDLEGG XVIII
Virksomhetsspesifikke retningslinjer for geologisk lagring av CO2 på et lagringssted som er godkjent i henhold
til direktiv 2009/31/EF
1.

AVGRENSNING
Avgrensningen for overvåking og rapportering av utslipp fra geologisk lagring av CO2 skal være spesifikk
for lagringsstedet og være basert på den avgrensningen av lagringsstedet og lagringsområdet som er angitt i
tillatelsen i henhold til direktiv 2009/31/EF. Samtlige utslippskilder ved injiseringsanlegget for CO2 skal tas med i
utslippstillatelsen for klimagasser. Dersom det påvises lekkasjer fra lagringsområdet som fører til at det slippes ut
eller frigis CO2 til vannsøylen, skal lekkasjene tas med som utslippskilder for det respektive anlegget inntil det er
truffet korrigerende tiltak i samsvar med artikkel 16 i direktiv 2009/31/EF, og det ikke lenger kan påvises utslipp
eller frigivelse til vannsøylen fra denne lekkasjen.

2.

BESTEMMELSE AV CO2-UTSLIPP
Mulige kilder til CO2-utslipp fra geologisk lagring av CO2 omfatter:
–

anvendelse av brensel ved pumpestasjoner og andre former for forbrenningsvirksomhet, for eksempel
kraftverk ved anlegget,

–

utlufting i forbindelse med injisering eller i forbindelse med forbedret hydrokarbonutvinning,
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–

diffuse utslipp i forbindelse med injisering,

–

CO2 som frigjøres i forbindelse med forbedret hydrokarbonutvinning,

–

lekkasje.

Et lagringssted skal ikke legge til i sitt beregnede utslippsnivå CO2 som mottas fra et annet anlegg, og det skal
ikke trekke fra sitt beregnede utslippsnivå CO2 som er overført til et annet anlegg eller er geologisk lagret på
lagringsstedet.
2.1. UTSLIPP VED ANVENDELSE AV BRENSEL
Forbrenningsutslipp fra virksomhet over jorden skal fastsettes i samsvar med vedlegg II.
2.2. UTLUFTINGSUTSLIPP OG DIFFUSE UTSLIPP VED INJISERING
Utluftingsutslipp og diffuse utslipp bestemmes som følger:
CO2-utslipp[tCO2] = V CO2 [tCO2] + F CO2 [tCO2]
der:
V CO2 = mengden av utluftet CO2,
F CO2 = mengden av CO2 fra diffuse utslipp.
V CO2 skal bestemmes ved hjelp av systemer for kontinuerlig utslippsmåling i samsvar med vedlegg XII til disse
retningslinjene. Dersom anvendelsen av systemer for kontinuerlig utslippsmåling medfører urimelige kostnader,
kan den driftsansvarlige i overvåkingsplanen anvende en egnet metode basert på god industriell praksis, med
forbehold for godkjenning fra vedkommende myndighet.
F CO2 skal anses som én kilde, hvilket innebærer at usikkerhetskravene i vedlegg XII og nr. 6.2 i vedlegg I
får anvendelse på den samlede verdien og ikke på de enkelte utslippspunktene. Den driftsansvarlige skal i
overvåkingsplanen framlegge en analyse av mulige kilder til diffuse utslipp og en egnet og dokumentert metode for
å beregne eller måle mengden av F CO2, basert på retningslinjer for god industriell praksis. F CO2 kan bestemmes ved
hjelp av data som er samlet inn for injiseringsanlegget i samsvar med artikkel 13 og vedlegg II nr. 1.1 bokstav e)-h)
i direktiv 2009/31/EF, dersom de oppfyller kravene i disse retningslinjene.
2.3. UTLUFTINGSUTSLIPP OG DIFFUSE UTSLIPP VED FORBEDRET HYDROKARBONUTVINNING
Kombinasjonen av forbedret hydrokarbonutvinning og geologisk lagring av CO2 gir sannsynligvis ytterligere en
kildestrøm for utslipp, i form av CO2 som frigjøres med de framstilte hydrokarbonene. Ytterligere utslippskilder
fra forbedret hydrokarbonutvinning omfatter:
–

enhetene for separering av olje og gass og gassresirkuleringsanlegget, der diffuse utslipp av CO2 kan
forekomme,

–

faklingstårnet, der utslipp kan forekomme på grunn av anvendelse av kontinuerlige positive utluftingssystemer
og under trykkminskning ved anlegget for framstilling av hydrokarbon,

–

CO2-utluftingssystemet, for å unngå at høye konsentrasjoner av CO2 slukker faklingen.

Eventuelle diffuse utslipp vil normalt bli omdirigert via et gassinneslutningssystem til faklingen eller til CO2utluftingssystemet. Slike eventuelle diffuse utslipp eller utluftinger av CO2, for eksempel fra CO2-utluftingssystemet,
skal bestemmes i samsvar med nr. 2.2 i dette vedlegg.
Utslipp fra faklingstårnet skal bestemmes i samsvar med vedlegg II, idet det tas hensyn til mulig iboende CO2 i
faklet gass.
3.

LEKKASJE FRA LAGRINGSOMRÅDET
Det skal igangsettes overvåking dersom en lekkasje fører til utslipp eller frigivelse til vannsøylen. Utslipp som
følge av frigivelse av CO2 til vannsøylen, skal anses å tilsvare den mengden som er frigitt til vannsøylen.
Overvåking av utslipp eller frigivelse til vannsøylen fra en lekkasje skal fortsette inntil det er truffet korrigerende
tiltak i samsvar med artikkel 16 i direktiv 2009/31/EF, og det ikke lenger kan påvises utslipp eller frigivelse til
vannsøylen.
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Utslipp og frigivelse til vannsøylen skal mengdebestemmes på følgende måte:
		

TSlutt
CO2-utslipp [tCO2]=
L CO2 [tCO2/d]
TStart

Σ

		
der:

L CO2 = massen av CO2 som slippes ut eller frigis per kalenderdag på grunn av lekkasjen. For hver kalenderdag
lekkasjen overvåkes, skal lekkasjen beregnes som gjennomsnittlig lekket masse per time [tCO2/t]
multiplisert med 24. Lekket masse per time skal bestemmes i samsvar med bestemmelsene i den
godkjente overvåkingsplanen for lagringsstedet og lekkasjen. For hver kalenderdag før overvåkingen
begynner, skal den lekkede massen per dag antas å være lik den massen som ble lekket per dag den første
overvåkingsdagen.
TStart =

den siste av følgende datoer:
a) den siste datoen da det ikke ble rapportert om utslipp eller frigivelse til vannsøylen fra den aktuelle
kilden,
b) datoen da CO2-injiseringen startet,
c) en annen dato som det overfor vedkommende myndighet kan dokumenteres at utslippet eller
frigivelsen til vannsøylen ikke kan ha startet tidligere enn.

TSlutt =

den datoen innen hvilken korrigerende tiltak i samsvar med artikkel 16 i direktiv 2009/31/EF er truffet og
det ikke lenger kan påvises utslipp eller frigivelse til vannsøylen.

Andre metoder for mengdebestemmelse av utslipp eller frigivelse til vannsøylen fra lekkasjer kan anvendes
dersom de er godkjent av vedkommende myndighet med begrunnelse i at de gir en større nøyaktighet enn metoden
ovenfor.
Mengden av utslipp som lekker fra lagringsområdet, skal mengdebestemmes for hver lekkasje som oppstår, med en
største samlet usikkerhet i rapporteringsperioden på ± 7,5 %. Dersom den samlede usikkerheten for den anvendte
metoden for mengdebestemmelse overstiger ± 7,5 %, skal følgende justering anvendes:
CO2, rapportert [tCO2] = CO2, mengdebestemt [tCO2] × (1 + (UsikkerhetSystem [%]/100) – 0,075)
der:
CO2, rapportert =

mengden av CO2 som skal tas med i den årlige utslippsrapporten når det gjelder den aktuelle
lekkasjen,

CO2, mengdebestemt =

mengden av CO2 som bestemmes ved hjelp av den anvendte metoden for mengdebestemmelse
for den aktuelle lekkasjen,

UsikkerhetSystem = den graden av usikkerhet som er forbundet med metoden for mengdebestemmelse som anvendes
for den aktuelle lekkasjen, bestemt i samsvar med del 7 i vedlegg I til disse retningslinjene.»

__________________
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KOMMISJONSBESLUTNING

Nr. 64/643

2016/EØS/64/46

av 3. november 2010
om fastsettelse av kriterier og tiltak for finansiering av kommersielle demonstrasjonsprosjekter med
miljømessig sikker fangst og geologisk lagring av CO2 som mål, samt demonstrasjonsprosjekter for
nyskapende teknologi for fornybar energi i henhold til ordningen for handel med utslippskvoter for
klimagasser i Fellesskapet fastsatt ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF
[meddelt under dokument K(2010) 7499]
(2010/670/EU)(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

4)

Det bør være en forutsetning for finansiering i henhold
til denne beslutning at Kommisjonen godkjenner ethvert
element av statsstøtte i det samlede finansielle bidraget
fra offentlige kilder i henhold til traktatens artikkel 107
og 108 for å sikre at finansieringen begrenses til et
omfang som er nødvendig for å gjennomføre og drive
prosjektet, idet det tas hensyn til mulige negative
virkninger på konkurransen. Medlemsstatene bør derfor
underrette Kommisjonen om all finansiering som omfatter
statsstøtte i henhold til traktatens artikkel 108 nr. 3, slik
at framgangsmåten ved utvelging i henhold til denne
beslutning kan samordnes med vurderingen av statsstøtte.

5)

Finansieringen som er fastsatt i henhold til denne
beslutning, inngår ikke i Den europeiske unions
alminnelige budsjett. Den kan derfor kombineres med
finansiering fra andre instrumenter, herunder struktur- og
utjevningsfondene og det europeiske energiprogrammet
for gjenoppretting (EEPR). Den kan også kombineres
med lånefinansiering i henhold til risikodelingsordningen
(RSFF) opprettet av Unionen og Den europeiske
investeringsbank (EIB).

6)

For å unngå en tilskuddskonkurranse mellom
medlemsstatene bør finansiering i henhold til denne
beslutning fastsettes til 50 % av de relevante kostnadene,
med mindre det samlede finansieringsbeløpet i henhold
til denne beslutning overstiger grensen på 15 % av
det samlede antallet tilgjengelige kvoter som nevnt i
direktiv 2003/87/EF. I slike tilfeller bør finansieringen
begrenses til 15 % av det samlede antallet tilgjengelige
kvoter. Finansieringen bør også komme i tillegg til
vesentlig samfinansiering fra den driftsansvarlige. For
at prosjekter som finansieres i henhold til EEPR ikke
skal få særbehandling, bør finansieringen i henhold til
denne beslutning reduseres med finansieringsbeløpet som
mottas fra EEPR.

7)

Målet om å opprette et EU-demonstrasjonsprogram
som omfatter de beste mulige prosjektene innenfor
et bredt teknologifelt på geografisk balanserte steder
på medlemsstatenes territorium, i deres økonomiske
soner og på deres kontinentalsokler, kan ikke nås i
tilstrekkelig grad dersom prosjektene velges på nasjonalt

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 10a
nr. 8 tredje ledd, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

På Det europeiske råds møte i juni 2008 ble Kommisjonen
oppfordret til så snart som mulig å framlegge en ordning for
å stimulere til investeringer fra medlemsstatene og privat
sektor for å sikre at opptil tolv demonstrasjonsanlegg for
karbonfangst og lagring («CCS») bygges og tas i bruk
innen 2015.

2)

Ved artikkel 10a nr. 8 i direktiv 2003/87/EF fastsettes
en ordning for finansiering av kommersielle
demonstrasjonsprosjekter med miljømessig sikker
fangst og geologisk lagring av CO2 (heretter
kalt «CCS-demonstrasjonsprosjekter») som mål
og
demonstrasjonsprosjekter
for
nyskapende
teknologi for fornybar energi (heretter kalt «RESdemonstrasjonsprosjekter»). For at denne ordningen
skal fungere godt er det nødvendig å fastsatte både
regler og kriterier for utvelging og gjennomføring av
disse prosjektene og grunnleggende prinsipper for
monetarisering av kvoter og forvaltning av inntekter.

3)

Kommisjonen vedtok 7. oktober 2009 meldingen
«Investing in the Development of Low Carbon
Technologies»(2), som understreker den rollen som
finansieringen i henhold til denne beslutning spiller i
gjennomføringen av Fellesskapets strategiske energiteknologiplan (SET-plan) når det gjelder de nødvendige
demonstrasjonsprosjektene.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 290 av 6.11.2010, s. 39, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 152/2012 av 26. juli 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 63 av 8.11.2012, s. 43.
(1) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32.
(2) COM(2009) 519 endelig versjon.
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plan. Prosjektene bør derfor velges på unionsplan. For
å sikre sammenheng med nasjonale framgangsmåter
for utvelging og finansiering bør medlemsstatene være
ansvarlige for å innhente finansieringssøknader fra
sponsorene og for å vurdere prosjektene på grunnlag
av kriteriene for å være berettiget til finansiering som
er fastsatt i denne beslutning. Ettersom prosjekter som
finansieres i henhold til denne beslutning, i de fleste
tilfeller vil være samfinansiert av medlemsstater, bør
medlemsstatene ha mulighet til å bestemme hvilke
prosjekter de vil støtte, og hvilke søknader de vil levere
inn til Unionens utvelgingsprosess. Innlevering av disse
søknadene er ikke ment å erstatte en melding om statsstøtte
i tilfeller der finansieringen inneholder et element av
statsstøtte. Medlemsstatenes rolle bør styrkes ytterligere
ved at de relevante medlemsstatene rådspørres på nytt
for å bekrefte, der det er relevant, verdien og strukturen
av det samlede offentlige finansielle bidraget og ved at
en foreløpig liste over utvalgte prosjekter framlegges for
Komiteen for klimaendringer, herunder om kvaliteten på
prosjektene, før beslutningene om tildeling tas.
8)

9)

På grunn av EIBs sakkunnskap om prosjektutvelging
og finansiering ønsker Kommisjonen at EIB skal delta
i gjennomføringen av denne beslutning. EIB har på
anmodning fra Kommisjonen samtykket i at den på vegne
av Kommisjonen eller for Kommisjonens regning bør
utføre visse oppgaver som gjelder prosjektutvelging,
monetarisering av kvoter og forvaltning av inntekter.
De særskilte vilkårene for samarbeidet, herunder EIBs
vederlag, bør fastsettes i en avtale mellom Kommisjonen
og EIB som skal godkjennes av beslutningsorganene
i EIB. EIBs vederlag for å utføre disse oppgavene bør
komme fra den fortjenesten som stammer fra EIBs
forvaltning av inntektene.
De disponible inntektene fra de 300 millionene
med kvoter bør tildeles gjennom to utlysninger av
forslagsinnbydelser slik at modne prosjekter kan motta
finansiering allerede ved første utlysning samtidig som
det er mulig å justere eventuelle tekniske eller geografiske
skjevheter ved andre utlysning. Dersom det ikke er
tilstrekkelig konkurranse i en bestemt underkategori av
prosjekter ved første utlysning, bør tildelingsbeslutninger
i denne underkategorien utsettes til andre utlysning slik
at midlene brukes på best mulig måte i henhold til denne
beslutning.

10) Finansieringen i henhold til denne beslutning bør
forbeholdes prosjekter som tar i bruk teknologi som er
nyskapende i forhold til det nåværende utviklingstrinn
i teknikken på de viktigste delområdene for hvert
teknologifelt. Denne teknologien bør ikke være
kommersielt tilgjengelig, men tilstrekkelig moden for
demonstrasjon i førkommersiell skala. Det bør være
rimelige utsikter for en vellykket demonstrasjon av
teknologien idet det tas hensyn til at teknologisk risiko
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er uunngåelig, og den foreslåtte demonstrasjonsskalaen
bør tilpasses slik at det ikke kan forventes nye betydelige
problemer ved en gjennomføring i større skala.
Teknologien bør også ha gode muligheter for reproduksjon
og derfor gi betydelige utsikter for kostnadseffektiv CO2reduksjon både i Unionen og globalt. Derfor er det bare
prosjekter som tilhører særskilte prosjektkategorier, og
som oppfyller særlige krav fastsatt i denne beslutning,
som skal være berettiget til finansiering.

11) For å sikre teknologisk mangfold bør åtte CCSdemonstrasjonsprosjekter finansieres (med minst ett og
høyst tre prosjekter i hver prosjektkategori, minst tre
med lagring i hydrokarbonreservoarer og minst tre med
lagring i saltvannsførende sjikt) ved første utlysning
av forslagsinnbydelser og ett prosjekt bør finansieres i
hver av underkategoriene for RES-prosjekter ved første
utlysning av forslagsinnbydelser. Dersom det finnes
tilstrekkelige ressurser, bør det være mulig å finansiere
flere prosjekter samtidig som balansen mellom CCS- og
RES-demonstrasjonsprosjekter opprettholdes. Av hensyn
til den geografiske balansen bør dessuten minst ett og
høyst tre prosjekter finansieres i samme medlemsstat.
Prosjektene som er ment å gjennomføres på flere
medlemsstaters territorium, bør på grunn av sin art ikke
begrenses av dette kriteriet.

12) I prinsippet bør det velges prosjekter som oppfyller
kravene til prosjektantall per kategori på den mest
kostnadseffektive måten.

13) For å sikre at de utvalgte prosjektene blir satt i gang
som planlagt og at midlene blir brukt effektivt, bør det
være en forutsetning for beslutningene om tildeling at
alle relevante nasjonale tillatelser er gitt i samsvar med
relevante krav i henhold til unionsretten, og at sponsorene
har tatt de endelige investeringsbeslutningene, innenfor
en angitt tidsfrist etter at beslutningen om tildeling er
truffet.

14) Medlemsstatene bør utbetale inntektene til prosjekter
på grunnlag av rettslig bindende instrumenter. Som
påkrevd ved direktiv 2003/87/EF bør utbetaling finne
sted årlig, for CCS-demonstrasjonsprosjekter på grunnlag
av mengden lagret CO2, som rapportert, overvåket og
verifisert i henhold til direktiv 2003/87/EF, og for RESprosjekter på grunnlag av mengden produsert energi.
Dersom medlemsstatene garanterer at for store beløp
som blir utbetalt, skal tilbakebetales, bør det imidlertid
være mulig å utbetale deler av eller alle midlene til et
prosjekt før prosjektet settes i gang. På bakgrunn av at
deling av kunnskap er særlig viktig i forbindelse med
et demonstrasjonsprogram, bør midler bare utbetales
dersom kravene om deling av kunnskap er oppfylt.
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15) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med
uttalelse fra Komiteen for klimaendringer —
TRUFFET DENNE BESLUTNING:
Artikkel 1
Formål
Ved denne beslutning fastsettes regler og kriterier for følgende:
1) Utvelging av kommersielle demonstrasjonsprosjekter
med miljømessig sikker fangst og geologisk lagring av
CO2 som mål («CCS-demonstrasjonsprosjekter») og
demonstrasjonsprosjekter for nyskapende teknologi for
fornybar energi («RES-demonstrasjonsprosjekter») som
nevnt i direktiv 2003/87/EF.
2) Monetarisering av kvotene nevnt i direktiv 2003/87/EF
til støtte for CCS- og RES-demonstrasjonsprosjekter og
forvaltning av tilknyttede inntekter.
3) Utbetaling av inntekter og gjennomføring av CCS- og
RES-demonstrasjonsprosjekter.
Denne beslutning, herunder bestemmelsene om monetarisering
av kvoter, berører ikke andre gjennomføringsrettsakter som
vedtas i henhold til direktiv 2003/87/EF.
Artikkel 2
Prinsipper
1. Antallet kvoter i reserven for nyinntredere som er nevnt i
artikkel 10a nr. 8 i direktiv 2003/87/EF, skal være 300 millioner.
2. CCS- og RES-demonstrasjonsprosjekter skal utvelges
til finansiering i henhold til denne beslutning gjennom
to utlysninger av forslagsinnbydelser som organiseres av
Kommisjonen og rettes mot medlemsstatene, og som omfatter
motverdien til 200 millioner kvoter ved første utlysning av
forslagsinnbydelser og motverdien til 100 millioner kvoter og
resten av kvotene fra første utlysning ved andre utlysning av
forslagsinnbydelser.
3. Med forbehold for artikkel 10a nr. 8 fjerde ledd fjerde
punktum i direktiv 2003/87/EF skal finansiering i henhold til
denne beslutning utgjøre 50 % av de relevante kostnadene.
Dersom den samlede offentlige finansieringen som det søkes
om, er mindre enn 50 % av de relevante kostnadene, skal den
samlede offentlige finansieringen som det søkes om, finansieres
i henhold til denne beslutning.
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2. De relevante kostnadene ved CCS-demonstrasjonsprosjekter skal være de investeringskostnadene ved prosjektet
som skyldes anvendelsen av CCS minus netto nåverdi av det
beste anslaget av driftsgevinster og kostnader som følge av
anvendelsen av CCS i de første ti driftsårene.
3. Relevante kostnader ved RES-demonstrasjonsprosjekter
skal være de ekstra investeringskostnadene ved prosjektet
som skyldes anvendelsen av nyskapende teknologi for
fornybar energi minus netto nåverdi av det beste anslaget av
driftsgevinster og kostnader i de første fem årene sammenlignet
med konvensjonell produksjon med samme kapasitet uttrykt i
effektiv energiproduksjon.
4. Investeringskostnadene nevnt i nr. 2 og 3 skal dekke
kostnadene til investering i tomter, anlegg og utstyr.
Investeringskostnader kan også gjelde investering i
teknologioverføring og driftstillatelser for fagkunnskap
(heretter kalt «immaterielle aktiva») der følgende vilkår er
oppfylt:
a) de immaterielle aktiva kan anses som avskrivbare aktiva,
b) de immaterielle aktiva er kjøpt på markedsvilkår og til
lavest mulig pris,
c) de immaterielle aktiva blir værende i mottakerens
virksomhet i minst fem år.
Dersom de immaterielle aktiva selges før tidsrommet på fem
år nevnt i annet ledd bokstav c) utløper, skal avkastningen av
salget trekkes fra de relevante kostnadene.
5. Netto driftskostnader og –gevinster nevnt i nr. 2 og 3 skal
være basert på det beste anslaget av produksjonsrelaterte
driftskostnader ved prosjekter, idet det tas hensyn til eventuelle
ytterligere gevinster som følge av støtteordninger, selv
om disse ikke innebærer statsstøtte i henhold til traktatens
artikkel 107 nr. 1, kostnadsbesparelser og eksisterende tiltak
for skattemessig oppmuntring.
Artikkel 4
EIBs rolle
Den europeiske investeringsbank (EIB) skal utføre sine
oppgaver i henhold til denne beslutning på anmodning fra
og på vegne av Kommisjonen og for Kommisjonens regning.
Kommisjonen skal være ansvarlig overfor tredjemenn.
EIBs vederlag for å utføre disse oppgavene skal komme fra den
fortjenesten som stammer fra EIBs forvaltning av inntektene.

Dersom finansiering i henhold til denne beslutning kombineres
med finansiering fra det europeiske energiprogrammet for
gjenoppretting (EEPR), skal finansieringen i henhold til denne
beslutning reduseres med det finansieringsbeløpet som er
mottatt fra EEPR.

Kommisjonen og EIB skal inngå en avtale som fastsetter de
særlige vilkårene for EIBs utførelse av sine oppgaver.

Artikkel 3
Relevante kostnader

1. Forslagsinnbydelsene skal kunngjøres i Den europeiske
unions tidende.

1. Når det gjelder artikkel 2 nr. 3, får reglene i nr. 2−5 i
denne artikkel anvendelse.

2. Medlemsstatene skal ta imot finansieringssøknader for
prosjekter som er ment å gjennomføres på deres territorium.

Artikkel 5
Framgangsmåte for utvelging
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Dersom et prosjekt er ment å gjennomføres på territoriet til flere
medlemsstater (heretter kalt et «prosjekt over landegrensene»),
skal den medlemsstaten som mottar finansieringssøknaden,
underrette de andre berørte medlemsstatene og samarbeide
med de andre medlemsstatene med sikte på å komme fram
til en felles beslutning om at medlemsstaten som mottar
finansieringssøknaden, skal framlegge prosjektet.

a) Prosjektet skal tilhøre en av kategoriene angitt i vedlegg I
del A.

3. Medlemsstatene skal vurdere om et prosjekt oppfyller
kriteriene for å være berettiget til finansiering nevnt i artikkel 6.
Dersom dette er tilfellet, og dersom medlemsstaten støtter
prosjektet, skal nevnte medlemsstat framlegge forslaget for
EIB og underrette Kommisjonen om dette.

2. Dersom en medlemsstat ikke er i stand til å framlegge
forslag om prosjekter som tilhører en av underkategoriene
angitt i vedlegg I del A.II, og som overholder de relevante
tersklene, for EIB i henhold til artikkel 5 nr. 3, kan forslag om
prosjekter under de relevante tersklene for en av de berørte
underkategoriene framlegges av denne medlemsstaten og skal
anses å være berettiget til finansiering som unntak fra nr. 1.

Når medlemsstaten framlegger et forslag om finansiering, skal
den oppgi følgende opplysninger for hvert prosjekt:

b) Prosjektet skal oppfylle kravene angitt i vedlegg I del B.
c) Prosjektene oppført i vedlegg I del A.II skal være
nyskapende. Eksisterende, gjennomprøvd teknologi er ikke
berettiget.

Artikkel 7

a) De relevante kostnadene i euro nevnt i artikkel 2 nr. 3.
b) Den samlede offentlige finansieringen som det søkes
om, i euro, som er de relevante kostnadene minus den
driftsansvarliges eventuelle bidrag til disse kostnadene.
c) Det beste anslaget av netto nåverdi av ytterligere gevinster
som følge av støtteordninger som beregnet i samsvar med
artikkel 3 nr. 5.
d) Når det gjelder CCS-demonstrasjonsprosjekter, den samlede
forventede mengden lagret CO2 i de ti første driftsårene,
eller når det gjelder RES-demonstrasjonsprosjekter, den
samlede forventende mengden produsert energi i de fem
første driftsårene.
Medlemsstatene skal også underrette Kommisjonen om all
finansiering for prosjektet som omfatter statsstøtte i henhold
til traktatens artikkel 108 nr. 3, slik at framgangsmåten ved
utvelging kan samordnes med vurderingen av statsstøtte.
4. På grunnlag av forslagene som er framlagt i henhold til
nr. 3 i denne artikkel, skal EIB vurdere prosjektets økonomiske
og tekniske levedyktighet (behørig hensyn til økonomiske og
tekniske aspekter) i samsvar med artikkel 7.
Dersom denne vurderingen får en positiv konklusjon, skal EIB
i samsvar med artikkel 8 anbefale beslutninger om tildeling for
Kommisjonen.
5. På grunnlag av anbefalingene nevnt i nr. 4 og etter at de
berørte medlemsstatene er rådspurt på nytt for å bekrefte, der
det er relevant, verdien og strukturen av det samlede offentlige
finansielle bidraget samt etter en uttalelse fra Komiteen
for klimaendringer i henhold til artikkel 3 i rådsbeslutning
1999/468/EF(3), skal Kommisjonen treffe beslutninger om
tildeling rettet til de relevante medlemsstatene og angi det
tildelte finansieringsbeløpet for de berørte prosjektene i euro.
Artikkel 6
Kriterier for berettigelse
1. Et prosjekt skal være berettiget til finansiering dersom
følgende kriterier er oppfylt:
(3)

EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.

Behørig hensyn til økonomiske og tekniske aspekter
EIB skal foreta en vurdering av om hvert foreslåtte prosjekt
oppfyller kravene til behørig hensyn i samsvar med
spesifikasjonene fastsatt i forslagsinnbydelsene nevnt i
artikkel 5 nr. 1, og denne vurderingen skal omfatte minst
følgende aspekter:
1) Teknisk virkeområde.
2) Kostnader.
3) Finansiering.
4) Gjennomføring.
5) Drift.
6) Miljøvirkning.
7) Framgangsmåter ved tildeling av kontrakter.
Artikkel 8
Prosjektutvelging
1. Åtte prosjekter som omfattes av vedlegg I del A.I, og ett
prosjekt i hver underkategori som er angitt i vedlegg I del A.II,
skal finansieres.
Dersom ressursene tillater det, kan imidlertid flere prosjekter
finansieres så lenge balansen mellom CCS- og RESdemonstrasjonsprosjekter opprettholdes.
Dersom det ikke framlegges mer enn to forslag i en
bestemt underkategori, skal Kommisjonen vurdere hvilken
konkurransemessig virkning det begrensede antallet forslag
kan få for utvelgingen i henhold til denne beslutning, og kan,
der det er relevant, beslutte å utsette beslutningene om tildeling
for den relevante underkategorien til andre utlysning av
forslagsinnbydelser.
2. Prosjekter skal rangeres etter stigende kostnad per
ytelsesenhet. CCS-demonstrasjonsprosjekter skal rangeres som
en samlet gruppe. RES-demonstrasjonsprosjekter skal rangeres
innenfor hver underkategori som er angitt i vedlegg I del A.II.
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I første ledd skal kostnad per ytelsesenhet beregnes som
summen av beløpene angitt i artikkel 5 nr. 3 bokstav b) og c)
delt på den samlede forventede mengden lagret CO2 i de ti
første driftsårene for CCS-demonstrasjonsprosjekter eller den
samlede forventende mengden produsert energi i de fem første
driftsårene for RES-demonstrasjonsprosjekter.
Når de relevante medlemsstatene i henhold til artikkel 5 nr. 5
bekrefter at det foreligger tilstrekkelig offentlig finansiering
for CCS-demonstrasjonsprosjekter, skal de høyest rangerte
prosjektene velges etter rangering, forutsatt at alle de følgende
kriteriene er oppfylt:
a) Minst ett prosjekt og høyst tre prosjekter velges i hver
prosjektkategori.
b) Minst tre prosjekter med lagring i hydrokarbonreservoarer
velges.
c) Minst tre prosjekter med lagring i saltvannsførende sjikt
velges.
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Artikkel 9
Beslutninger om tildeling
Det skal være en forutsetning for beslutningene om tildeling
at alle relevante nasjonale tillatelser er gitt i samsvar med
relevante krav i henhold til unionsretten, at Kommisjonen har
godkjent eventuell statsstøtte i forbindelse med et prosjekt, og
at sponsorene har tatt de endelige investeringsbeslutningene,
innen 24 måneder etter at beslutningene om tildeling er truffet.
Når det gjelder CCS-demonstrasjonsprosjekter, med lagring
i saltvannsførende sjikt, skal det være en forutsetning for
beslutningene om tildeling at alle relevante nasjonale tillatelser
er gitt i samsvar med relevante krav i henhold til unionsretten,
at Kommisjonen har godkjent eventuell statsstøtte i
forbindelse med et prosjekt og at sponsorene har tatt de
endelige investeringsbeslutningene innen 36 måneder etter at
beslutningene om tildeling er truffet.

Når disse kriteriene ikke er oppfylt, skal prosjektet som
vurderes, ikke velges, og det nest høyest rangerte prosjektet
skal vurderes for utvelging. Framgangsmåten skal gjentas til
åtte prosjekter er valgt.

Beslutninger om tildeling skal ikke lenger ha rettsvirkning
dersom vilkårene nevnt i første eller annet ledd ikke er oppfylt.

Når de relevante medlemsstatene i henhold til artikkel 5 nr. 5
bekrefter at det foreligger tilstrekkelig offentlig finansiering
for RES-demonstrasjonsprosjekter, skal det høyest rangerte
prosjektet i hver underkategori velges. Dersom det verken i den
første eller andre utlysningen av forslagsinnbydelser er noen
finansielt og teknisk levedyktige prosjekter som er berettiget
til finansiering, i en eller flere prosjektunderkategorier, skal
et tilsvarende antall tilleggsprosjekter i andre underkategorier
i den samme prosjektkategorien finansieres. Nærmere
opplysninger skal angis i forslagsinnbydelsene i henhold til
artikkel 5 nr. 1.

Monetarisering av kvoter og forvaltning av inntekter

De
utvalgte
CCS-demonstrasjonsprosjektene
skal
samlet utgjøre «CCS-gruppen», og de utvalgte RESdemonstrasjonsprosjektene skal samlet utgjøre «RESgruppen».
3. Som unntak fra nr. 1 skal antallet utvalgte prosjekter
reduseres dersom den samlede anmodningen om finansiering
i henhold til denne beslutning er høyere enn de disponible
midlene, slik at anmodningen om finansiering reduseres i
samme forhold i hver av gruppene nevnt i nr. 2 tredje og femte
ledd.
For hver av gruppene skal prosjektet som har høyest kostnad
per ytelsesenhet, velges bort først, deretter skal prosjektet som
har høyest kostnad per ytelsesenhet i en annen kategori, velges
bort. Framgangsmåten skal gjentas til finansieringen som det
anmodes om, dekkes av de disponible midlene.
4. Med forbehold for at det er framlagt forslag til EIB
i henhold til artikkel 5 nr. 3 og EIB har anbefalt beslutning
om tildeling for Kommisjonen i henhold til artikkel 5 nr. 4,
skal minst ett og høyest tre prosjekter finansieres i samme
medlemsstat.
Første ledd får imidlertid ikke anvendelse på prosjekter over
landegrensene.

Artikkel 10

1. Når det gjelder monetarisering av kvoter og forvaltning
av inntekter, skal Kommisjonen opptre på vegne av
medlemsstatene.
2. Medlemsstatene og Kommisjonen skal sikre at de 300
millionene med kvoter nevnt i artikkel 2 nr. 1 overføres til EIB
med henblikk på monetarisering og forvaltning av inntektene.
3. EIB skal selge kvotene i den første utlysningen av
forslagsinnbydelser før Kommisjonen treffer beslutningene
om tildeling for hver utlysning av forslagsinnbydelser nevnt i
artikkel 5 nr. 1.
EIB skal forvalte inntektene og skal overføre dem til
medlemsstatene som påkrevd for utbetaling i henhold til
artikkel 11.
Artikkel 11
Utbetaling av inntekter og anvendelse av inntekter som
ikke er utbetalt
1. Medlemsstatene skal utbetale inntekter til prosjektsponsorer på grunnlag av rettslig bindende instrumenter der
minst følgende skal være fastsatt:
a) Prosjektet og den tildelte finansieringen i euro.
b) Datoen for når prosjektet skal settes i gang.
c) Kravene om deling av kunnskap i henhold til artikkel 12.
d) Kravene om utbetaling av inntektene i henhold til nr. 2−6 i
denne artikkel.
e) Rapporteringskravene i henhold til artikkel 13.
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Artikkel 12

f) Opplysningene om vilkårene for anvendelse av beslutningen
nevnt i artikkel 9.

Deling av kunnskap

For første utlysning av forslagsinnbydelser nevnt i artikkel 5
nr. 1 skal datoen for igangsetting av prosjektet som er nevnt i
første ledd bokstav b) i dette nummer, være senest 31. desember
2015, med mindre den aktuelle beslutningen om tildeling er
truffet etter 31. desember 2011, da skal datoen for igangsetting
av prosjektet være senest fire år fra datoen for beslutningen om
tildeling.

Medlemsstatene skal sikre at alle prosjektansvarlige,
konsortiemedlemmer, leverandører og underleverandører som
har betydelige fordeler av den offentlige finansieringen når det
gjelder utviklingen av produktet sitt eller tjenesten sin, deler
opplysninger om de elementene som er angitt i vedlegg II,
med andre prosjektansvarlige, offentlige myndigheter,
forskningsinstitutter,
ikke-statlige
organisasjoner
og
offentligheten i samsvar med ytterligere spesifikasjoner angitt i
forslagsinnbydelsene nevnt i artikkel 5 nr. 1.

2. Utbetaling skal finne sted årlig. Det utbetalte beløpet skal
for CCS-demonstrasjonsprosjekter være mengden lagret CO2
i det relevante året som overvåket, rapportert og verifisert i
henhold til artikkel 14 og 15 i direktiv 2003/87/EF multiplisert
med finansieringssatsen, og for RES-demonstrasjonsprosjekter
mengden produsert energi multiplisert med finansieringssatsen.

Opplysningene skal deles årlig og skal omfatte alle opplysninger
som er framkommet og behandlet i et bestemt år.
Artikkel 13
Rapporter fra medlemsstatene

Finansieringssatsen skal for CCS-demonstrasjonsprosjekter
beregnes ved å dele den tildelte finansieringen med 75 % av
den samlede forventende mengden lagret CO2 i de ti første
driftsårene, og for RES-demonstrasjonsprosjekter med 75 % av
den samlede forventende mengden produsert energi i de fem
første driftsårene.

I tidsrommene nevnt i artikkel 11 nr. 4 skal medlemsstatene
innen 31. desember hvert år framlegge rapporter om
gjennomføringen av prosjektene for Kommisjonen.
Disse rapportene skal inneholde minst følgende opplysninger
for hvert prosjekt:

3. Utbetaling for et bestemt år skal finne sted bare dersom
kravene om deling av kunnskap er oppfylt for dette året.

1) Mengden lagret CO2 eller mengden produsert ren energi.

4. Utbetaling skal for CCS-demonstrasjonsprosjekter være
begrenset til et tidsrom på ti år fra datoen nevnt i nr. 1 bokstav b)
og for RES-demonstrasjonsprosjekter til et tidsrom på fem
år fra denne datoen. De samlede utbetalte midlene skal ikke
overstige den tildelte finansieringen nevnt i nr. 1 bokstav a).

3) Eventuelle betydelige problemer med gjennomføringen av
prosjektet.

5. Dersom den berørte medlemsstaten garanterer at eventuell
finansiering som overstiger finansieringen som er fastsatt i
henhold til nr. 2, 3 og 4, blir tilbakebetalt til EIB, kan deler av
eller alle midlene til et prosjekt utbetales før prosjektet settes i
gang i samsvar med spesifikasjonene angitt i beslutningen om
tildeling.

Etter at første utlysning av forslagsinnbydelser er fullført
skal Kommisjonen framlegge en rapport for Komiteen for
klimaendringer om gjennomføringen av nevnte utlysning av
forslagsinnbydelser og angi om det er nødvendig å endre denne
beslutning for å sikre geografisk og teknisk balanse i andre
utlysning av forslagsinnbydelser.

6. Uten at det berører artikkel 4 annet ledd, skal
inntekter som ikke utbetales til prosjekter, og fortjeneste fra
forvaltningen av inntekter brukes til å samfinansiere ytterligere
demonstrasjonsprosjekter i henhold til denne beslutning til
31. desember 2015.

Artikkel 15

2) Utbetalte midler.

Artikkel 14
Rapporter fra Kommisjonen

Adressater
Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 3. november 2010.

Medlemsstatene skal tilbakeføre inntekter som ikke er utbetalt,
til EIB.
Etter 31. desember 2015 skal alle resterende midler tilfalle
medlemsstatene. Etter avsluttet utbetaling skal disse midlene
overføres til medlemsstatene i samsvar med prinsippene
fastsatt i artikkel 10a nr. 7 i direktiv 2003/87/EF.

For Kommisjonen
Connie HEDEGAARD
Medlem av Kommisjonen

______
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VEDLEGG I

KRITERIER FOR BERETTIGELSE
A. PROSJEKTKATEGORIER
I.

Kategorier for CCS-demonstrasjonsprosjekter (med terskler for minste kapasitet(4))
–

Kraftproduksjon: før forbrenning 250 MW.

–

Kraftproduksjon: etter forbrenning 250 MW.

–

Kraftproduksjon: forbrenning med oksygen 250 MW.

–

Industriell bruk av: a) CCS på raffinerier med 500 000 tonn lagret CO2 per år fra en eller flere kilder i
raffineriet, b) CCS på sementovner med 500 000 tonn lagret CO2 per år, c) CCS på hovedproduksjonslinjer
i jern- og stålproduksjon med 500 000 tonn lagret CO2 per år eller d) CCS på hovedproduksjonslinjer i
aluminiumsproduksjon med 500 000 tonn lagret CO2 per år.

II. Kategorier for nyskapende RES-demonstrasjonsprosjekter (med terskler for minste størrelse)
–

Bioenergi – prosjektunderkategorier:
–

Lignocellulose til intermediære bioenergibærere i fast, flytende eller halvtflytende form via pyrolyse med
en kapasitet på 40 000 tonn sluttprodukt per år.

–

Lignocellulose til intermediære bioenergibærere i fast, flytende eller halvtflytende form via risting med en
kapasitet på 40 000 tonn sluttprodukt per år.

–

Lignocellulose til syntetisk naturgass eller syntesegass og/eller til elektrisk kraft via forgassing med en
kapasitet på 40 millioner normalkubikkmeter (Nm3) sluttprodukt per år eller 100 GWh elektrisk kraft per
år.

–

Lignocellulose til biodrivstoff eller flytende biobrensel og/eller til elektrisk kraft via forgassing gjennom
direkte oppvarming med en kapasitet på 15 million liter sluttprodukt per år eller 100 GWh elektrisk kraft
per år. Produksjon av syntetisk naturgass inngår ikke i denne underkategorien.

–

Råstoff av lignocellulose, for eksempel svartlut og/eller produkter fra pyrolyse eller risting, via «entrained
flow»-forgassing til alle former for biodrivstoff med en kapasitet på 40 millioner liter sluttprodukt per år.

–

Lignocellulose til elektrisk kraft med 48 % effektivitet basert på nedre brennverdi (50 % fuktighet) med
en kapasitet på minst 40 MWe.

–

Lignocellulose til etanol og høyere alkoholer via kjemiske og biologiske prosesser med en kapasitet på
40 millioner liter sluttprodukt per år.

–

Lignocellulose og/eller husholdningsavfall til biogass, biodrivstoff eller flytende biobrensel via kjemiske
og biologiske prosesser med en kapasitet på 6 millioner Nm3 metan per år eller 10 millioner liter
sluttprodukt per år.

–

Alger og/eller mikroorganismer til biodrivstoff eller flytende biobrensel via biologiske og/eller kjemiske
prosesser med en kapasitet på 40 millioner liter sluttprodukt per år.

Merk: Kriteriene for en bærekraftig utvikling som er fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/
EF(5) om å fremme bruk av energi fra fornybare kilder, skal oppfylles for biodrivstoff og flytende biobrensel i
henhold til nevnte direktiv.
–

(4)
(5)

Konsentrert solenergi – prosjektunderkategorier:
–

Parabolsk trau eller Fresnel-linser som bruker smeltet salt eller andre miljøvennlige varmeoverføringsvæsker
med en nominell kapasitet på 30 MW.

–

Parabolsk trau eller Fresnel-linser basert på direkteproduksjon av damp med en nominell kapasitet
på 30 MW. Den direkteproduserte dampen skal ha en temperatur på over 500 °C når den forlater
solenergianlegget.

Terskler for CCS-effekt uttrykkes som brutto produksjon av elektrisk kraft før fangst.
EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16.

Nr. 64/649

Nr. 64/650

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

–

Tårnsystem som bruker kretsløp med overhetet damp (enten flere tårn eller en kombinasjon av lineære
innsamlere og tårn) med en nominell kapasitet på 50 MW.

–

Tårnsystem som bruker trykkluft med en temperatur på over 750 °C, og soldrevne gassturbiner i
hybridsystemer med en nominell kapasitet på 30 MW.

–

Store kraftverk med Stirling dish-system med en sol-til-elektrisitet-effektivitet på over 20 % og en
nominell kapasitet på minst 25 MW.

Merk: Tørrkjøling, hybridisering og (avanserte) varmlagringsløsninger kan inngå i demonstrasjonsanleggene.
–

–

Solceller – prosjektunderkategorier:
–

Store solcellekraftverk med konsentratorer med en nominell kapasitet på 20 MW.

–

Store solcellekraftverk med tandem-tynnfilmsolceller av silisium med en nominell kapasitet på 40 MW.

–

Store solcellekraftverk med solceller av kobber-indium-gallium-(di)selenid (CIGS) med en nominell
kapasitet på 40 MW.

Geotermisk energi – prosjektunderkategorier:
–

Forbedrede geotermiske systemer i strekkspenningsfelter med en nominell kapasitet på 5 MWe.

–

Forbedrede geotermiske systemer i kompresjonsspenningsfelter med en nominell kapasitet på 5 MWe.

–

Forbedrede geotermiske systemer i områder med dyptliggende, kompakte sedimentære bergarter og
granittbergarter og andre krystallstrukturer med en nominell kapasitet på 5 MWe.

–

Forbedrede geotermiske systemer i dyptliggende kalkstein med en nominell kapasitet på 5 MWe.

Merk: Kraftvarmeproduksjon med samme elektrisitetsterskler er også berettiget.
–

–

–

Vindkraft – prosjektunderkategorier:
–

Havvind (minste turbinstørrelse 6 MW) med en nominell kapasitet på 40 MW.

–

Havvind (minste turbinstørrelse 8 MW) med en nominell kapasitet på 40 MW.

–

Havvind (minste turbinstørrelse 10 MW) med en nominell kapasitet på 40 MW.

–

Flytende havvindanlegg med en nominell kapasitet på 25 MW.

–

Landbaserte vindturbiner som er optimalisert for sammensatt terreng (for eksempel skogsterreng og
fjellområder) med en nominell kapasitet på 25 MW.

–

Landbaserte vindturbiner som er optimalisert for kaldt klima (kan brukes ved temperaturer under – 30 °C
og ved vanskelige isforhold) med en kapasitet på 25 MW.

Havenergi – prosjektunderkategorier:
–

Bølgeenergianlegg med en nominell kapasitet på 5 MW.

–

Havstrøm-/tidevannskraftverk med en nominell kapasitet på 5 MW.

–

Omdanning av havtermisk kraft (OTEC) med en nominell kapasitet på 10 MW.

Vannkraft – prosjektunderkategorier:
–

–

Kraftproduksjon med generatorer med høytemperatur-superledere: 20 MW.

Integrering av fornybar energi i strømnettet (intelligente nett) – prosjektunderkategorier:
–

Integrering av fornybar energi og optimalisering for små og mellomstore desentraliserte kraftverk
i landdistrikter med overveiende produksjon av solenergi: 20 MW i lavspenningsnett + 50 MW i
mellomspenningsnett.
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–

Integrering av fornybar energi og optimalisering for små og mellomstore desentraliserte kraftverk
i landdistrikter med overveiende produksjon av vindkraft: 20 MW i lavspenningsnett + 50 MW i
mellomspenningsnett.

–

Integrering av fornybar energi og optimalisering for små og mellomstore desentraliserte kraftverk i
byområder: 20 MW i lavspenningsnett + 50 MW i mellomspenningsnett.

Merk: Bruk av aktive belastninger (elektriske varmeovner/varmepumper osv.) skal ikke utelukkes.
B. PROSJEKTKRAV
I.

Felles krav
Kapasitetstersklene som er fastsatt i del A, skal overholdes.
–

Når det gjelder første utlysning av forslagsinnbydelser, må det vises at det er rimelig å forvente igangsetting
av prosjektene innen 31. desember 2015 på grunnlag av at den aktuelle beslutningen om tildeling blir truffet
innen 31. desember 2011.

–

Alle relevante nasjonale tillatelser for prosjektet skal foreligge og være i samsvar med relevante krav i henhold
til unionsretten eller den relevante saksbehandlingen skal være igangsatt og være kommet tilstrekkelig langt
til å sikre kommersiell drift innen 31. desember 2015 for første utlysning på grunnlag av at den aktuelle
beslutningen om tildeling blir truffet innen 31. desember 2011.

–

Den prosjektansvarlige skal inngå en bindende forpliktelse om å dele kunnskap i henhold til kravene fastsatt i
artikkel 12.

–

Prosjektene skal gjennomføres på medlemsstatenes territorium, i deres økonomiske soner og på deres
kontinentalsokler.

II. CCS-demonstrasjonsprosjekter
–

Hvert prosjekt skal omfatte hele kjeden (fangst, transport og lagring).

–

Hvert demonstrasjonsprosjekt skal omfatte varmeintegrasjon for prosessens fangstkomponent.

–

Fangstraten skal være minst 85 % CO2 fra røykgassene som er omfattet av fangst.

–

Hvert prosjekt skal inneholde en uavhengig forskningsdel om sikkerheten ved lagringssteder og forbedring av
overvåkingsteknologi, særlig når det gjelder migrasjon av saltvann, mulige migrasjonsveier og virkninger.
______
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VEDLEGG II

KRAV OM DELING AV KUNNSKAP
A. Teknisk oppsett og ytelse
–

Pålitelighet.

–

Mengden fanget CO2.

–

Ytelse på ulike nivåer, herunder forskjeller mellom forventet og faktisk ytelse.

–

Økning i forbruk av drivstoff, elektrisk kraft, varme og kjøling.

–

Viktige inndata og utdata og utforming.

–

Fastslåtte framtidige forsknings- og utviklingsspørsmål.

B. Kostnadsnivå
–

Kapital- og driftskostnader.

–

Samlede kostnader og kostnader per ytelsesenhet (tonn lagret CO2, MWh produsert ren kraft).

C. Prosjektforvaltning
–

Lovgivning/tillatelser.

–

Håndtering av berørte parter, herunder kontakt med offentlige myndigheter.

–

Planlegging.

–

Prosjektorganisering.

D. Miljøvirkninger
–

Effektivitet: reduksjon av CO2-utslipp per enhet energi.

–

Andre miljøvirkninger ved uforstyrret drift.

E. Helse og sikkerhet

F.

–

Hendelser og nestenulykker (driftsforstyrrelser).

–

Systemer for overvåking og løsing av sikkerhetsproblemer.

–

Helseproblemer ved uforstyrret drift.

CCS-lagringsstedets ytelse
–

Modeller og simuleringer (utvikling av CO2-spredning – trykkstigning),

–

Sammenligning med historiske data og justeringer (vurdering som skal gjøres: normal innenfor en viss
toleranse eller en betydelig uregelmessighet som krever handling).

–

Atferd for fortrengt saltvann etter injisering av CO2.
____________
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KOMMISJONSBESLUTNING

Nr. 64/653

2016/EØS/64/47

av 27. april 2011
om fastsettelse av overgangsregler i Unionen med hensyn til harmonisert vederlagsfri tildeling av
utslippskvoter i samsvar med artikkel 10a i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF
[meddelt under nummer K(2011) 2772]
(2011/278/EU)(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

i en sektor eller delsektor i EU i årene 2007−2008.
Utslippsstandardene bør beregnes for produkter heller
enn for innsatsfaktorer, for å gjøre reduksjonene i
klimagassutslippene og besparelsene i energieffektiviteten
så store som mulig i enhver produksjonsprosess i
vedkommende sektor eller delsektor.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/
87/EF om opprettelse av en ordning for handel med
utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet og om endring av
rådsdirektiv 96/61/EF(1), særlig artikkel 10a, og

3)

For å kunne fastsette utslippsstandardene har
Kommisjonen rådspurt berørte parter, herunder berørte
sektorer og delsektorer. De opplysningene som var
nødvendige for å fastsette utslippsstandardene samt
anleggsdata med hensyn til produksjon, utslipp
og energibruk, ble fra februar 2009 samlet inn fra
industrisammenslutninger, medlemsstater, offentlig
og kommersielt tilgjengelige kilder og gjennom en
undersøkelse der anleggene ble bedt om å delta.

4)

I den utstrekning det er mulig, har Kommisjonen utarbeidet
utslippsstandarder for både produkter og mellomprodukter
som det foregår handel med mellom anleggene, som er
produsert ved de formene for virksomhet som er oppført
i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF. I prinsippet bør det
defineres en utslippsstandard for hvert produkt. Dersom et
produkt er en direkte erstatning for et annet produkt, bør
begge omfattes av samme utslippsstandard for produkt og
tilhørende produktdefinisjon.

5)

Kommisjonen har ment at det vil være mulig å fastsette
en utslippsstandard for et produkt dersom det, idet det
tas hensyn til at produksjonsprosessene er sammensatte,
foreligger produktdefinisjoner og -klassifiseringer
som gjør det mulig å verifisere produksjonsdata og en
ensartet anvendelse av utslippsstandarden for produkt
i hele Unionen når det skal tildeles utslippskvoter. Det
er ikke differensiert på grunnlag av geografiske forhold
eller på grunnlag av den teknologien, de råstoffene og
de brenslene som er brukt, for å unngå vridning i de
sammenlignbare fordelene i karboneffektivitet på tvers
av Unionens økonomi, og for å forbedre harmoniseringen
av den vederlagsfrie tildelingen av utslippskvoter i en
overgangsperiode.

ut fra følgende betraktninger:

1)

2)

I henhold til artikkel 10a i nevnte direktiv bør fullt
harmoniserte gjennomføringstiltak på fellesskapsplan
for tildeling av vederlagsfrie utslippskvoter, i den
grad det er mulig, fastsette forhåndsvurdering av
utslippsstandarder for å sikre at den vederlagsfrie
tildelingen av utslippskvoter skjer på en måte som
oppmuntrer til reduksjoner i klimagassutslippene og
bruk av energieffektive teknikker, idet det tas hensyn til
de mest effektive teknikkene, erstatningsmulighetene,
alternative
produksjonsprosessene,
høyeffektiv
kraftvarmeproduksjon, effektiv energigjenvinning av
avgasser, bruk av biomasse og fangst og lagring av
karbondioksid, dersom slike muligheter er tilgjengelige,
og ikke oppmuntrer til å øke utslippene. Tildelingene skal
fastsettes før handelsperioden slik at markedet blir i stand
til å virke på en tilfredsstillende måte.

Når prinsippene for fastsettelse av forhåndsvurdering av
utslippsstandarder i enkeltsektorer eller delsektorer skal
defineres, bør utgangspunktet være gjennomsnittlige
prestasjoner for de 10 % mest effektive anleggene

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 130 av 17.5.2011, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 152/2012 av 26. juli 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 63 av 8.11.2012, s. 43.
(1) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32.
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6)

7)

8)
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Verdiene for utslippsstandarder bør omfatte alle
produksjonsrelaterte direkte utslipp, herunder utslipp
knyttet til produksjon av målbar varme som brukes ved
produksjon, uansett om den målbare varmen er produsert
på anlegget eller ved et annet anlegg. Utslipp knyttet til
produksjon av elektrisk kraft og til eksport av målbar
varme, herunder unngåtte utslipp fra alternativ produksjon
av varme eller elektrisk kraft ved eksoterme prosesser
eller produksjon av elektrisk kraft uten direkte utslipp, ble
fratrukket da verdiene for utslippsstandarder ble fastsatt.
I tilfeller der det ikke har vært mulig å trekke fra utslipp
knyttet til eksport av målbar varme, bør slik varme ikke gi
rett til vederlagsfri tildeling av utslippskvoter.
For å sikre at utslippsstandarder fører til reduksjoner i
klimagassutslippene, for noen produksjonsprosesser der
det er en viss mulighet til konvertering mellom direkte
utslipp som er berettiget til vederlagsfri tildeling av
utslippskvoter, og indirekte utslipp fra produksjon av
elektrisk kraft som ikke er berettiget til vederlagsfri
tildeling på grunnlag av direktiv 2003/87/EF, er de
samlede utslippene, herunder indirekte utslipp knyttet til
produksjon av elektrisk kraft, tatt med ved fastsettelsen
av verdiene for utslippsstandarder for å sikre like vilkår
for anlegg med stort forbruk av brensel og elektrisk kraft.
Ved tildeling av utslippskvoter på grunnlag av de aktuelle
utslippsstandardene, bør bare andelen av direkte utslipp
i de samlede utslippene tas i betraktning for å unngå at
det gis vederlagsfri tildeling av utslippskvoter for utslipp
knyttet til elektrisk kraft.
Ved fastsettelsen av verdier for utslippsstandarder har
Kommisjonen brukt det aritmetiske gjennomsnittet av
klimagassprestasjonen til de 10 % mest klimagasseffektive
anleggene i 2007 og 2008 som det er samlet inn data
for, som utgangspunkt. I tillegg har Kommisjonen i
samsvar med artikkel 10a nr. 1 i direktiv 2003/87/EF
for alle sektorer der det er fastsatt en utslippsstandard
for produkt i henhold til vedlegg I, på grunnlag av
tilleggsopplysninger mottatt fra forskjellige kilder, og på
grunnlag av en egen undersøkelse som har analysert de
mest effektive teknikkene og reduksjonsmulighetene på
europeisk og internasjonalt plan, analysert hvorvidt disse
utgangspunktene i tilstrekkelig grad gjenspeiler de mest
effektive teknikkene, erstatningsmulighetene, alternative
produksjonsprosessene,
høyeffektiv
kraftvarmeproduksjon, effektiv energigjenvinning av avgasser, bruk
av biomasse og fangst og lagring av karbondioksid, der
slike muligheter er tilgjengelige. Data som er brukt til å
fastsette verdier for utslippsstandarder, er samlet inn fra et
vidt spekter av kilder for å kunne dekke så mange anlegg
som mulig som framstiller et produkt det er fastsatt en
utslippsstandard for, i årene 2007 og 2008. For det første
er data for klimagassprestasjon for anlegg som omfattes
av ordningen for handel med utslippskvoter, som
framstiller produkter det er fastsatt utslippsstandarder for,
samlet inn av eller på vegne av de respektive europeiske
sektorsammenslutningene på grunnlag av definerte
regler, såkalte «sektorregelbøker». Som en referanse
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for disse regelbøkene har Kommisjonen gitt veiledning
når det gjelder kvalitets- og verifikasjonskriterier for
de dataene som danner grunnlaget for fastsettelse av
utslippsstandarder for fellesskapsordningen for handel
med utslippskvoter. For det andre, for å utfylle de
europeiske sektorsammenslutningenes datainnsamling,
har rådgivere på vegne av Europakommisjonen samlet
inn data fra anlegg som ikke er omfattet av industriens
data, og samtidig har også vedkommende myndigheter i
medlemsstatene framlagt data og analyser.
9)

For å sikre at verdiene for utslippsstandarder bygger på
korrekte og samsvarende data, har Kommisjonen med
støtte av rådgiverne utført dyptgående samsvarskontroller
av sektorregelbøkene samt sannsynlighetskontroller
av utgangsverdiene utledet fra dataene. Som angitt i
veiledningen om kvalitet og verifikasjon, er dataene
i tilstrekkelig omfang verifisert av uavhengige
miljøkontrollører.

10) Dersom det ved et anlegg blir framstilt flere produkter,
og det ikke er vurdert som mulig å tildele utslipp for de
enkelte produktene, er det bare anlegg med ett produkt
som er omfattet av datainnsamlingen og inkludert
i fastsettelsen av utslippsstandarden. Dette gjelder
utslippsstandarder for produkt for kalk, dolomittkalk,
flasker og glass av fargeløst glass, flasker og glass av
farget glass, fasadestein, belegningsstein, spraytørket
pulver, ubestrøket fint papir, mykt papir, dekkartong,
bølgeprofiler, ubestrøket og bestrøket kartong. For å
øke betydningen og kontrollere sannsynligheten av
resultatene er verdiene for gjennomsnittlig prestasjon
for de 10 % mest effektive anleggene sammenlignet med
litteraturen om de mest effektive teknikkene.
11) Dersom det ikke foreligger data, eller dersom ingen data
samlet inn i samsvar med metoden for fastsettelse av
utslippsstandarder har vært tilgjengelig, er opplysninger
om eksisterende utslippsnivåer og forbruksnivåer og om
de mest effektive teknikkene, hovedsakelig utledet fra
BAT-referansedokumentene (BREF) utarbeidet i samsvar
med europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/1/EF av 15.
januar 2008 om integrert forebygging og begrensning
av forurensning(2) blitt brukt til å utlede verdier for
utslippsstandarder. Særlig har, på grunn av manglende data
om behandling av avgasser, varmeeksport og produksjon
av elektrisk kraft, verdiene for koks og flytende råjern
blitt utledet fra beregninger av direkte og indirekte
utslipp, på grunnlag av opplysninger om relevante
energistrømmer fastsatt ved relevant BREF og standard
utslippsfaktorer angitt i kommisjonsvedtak 2007/589/
EF av 18. juli 2007 om fastsettelse av retningslinjer for
overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser i
henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/
EF(3). Når det gjelder utslippsstandarden for produkt for
(2)
(3)

EUT L 24 av 29.1.2008, s. 8.
EUT L 229 av 31.8.2007, s. 1.
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sintret malm, er data også blitt korrigert på grunnlag av
relevante energistrømmer fastsatt ved relevant BREF, idet
det tas hensyn til forbrenningen av avgasser i sektoren.
12) I de tilfellene der det ikke var mulig å utlede en
utslippsstandard for produkt, men der det forekommer
klimagasser som er berettiget til vederlagsfri tildeling
av utslippskvoter, bør disse kvotene tildeles på grunnlag
av allmenne tilbakefallsmetoder (såkalt «fallback»). Det
er utarbeidet et hierarki med tre tilbakefallsmetoder for
å oppnå størst mulig reduksjon i klimagassutslippene og
størst mulig energiøkonomisering for i det minste deler av
de aktuelle produksjonsprosessene. Utslippsstandarden
for varme benyttes til varmeforbrukende prosesser, der
det brukes en målbar varmebærer. Utslippsstandarden
for brensel benyttes i de tilfellene der det forbrukes ikkemålbar varme. Verdiene for utslippsstandarder for varme
og brensel er utledet med utgangspunkt i prinsippene om
klarhet og enkelhet, ved bruk av referanseeffektiviteten
til et allment tilgjengelig brensel som kan anses som nest
best med hensyn til klimagasseffektivitet, idet det tas
hensyn til energieffektive teknikker. For prosessutslipp
bør utslippskvoter tildeles på grunnlag av historiske
utslipp. For å sikre at den vederlagsfrie tildelingen
av utslippskvoter for slike utslipp gir tilstrekkelig
oppmuntring til reduksjoner i klimagassutslippene, og
for å unngå eventuelle forskjeller i behandlingen av
prosessutslipp som er tildelt på grunnlag av historiske
utslipp, og de som ligger innenfor systemgrensene
for en utslippsstandard for produkt, bør det historiske
virksomhetsnivået for hvert anlegg multipliseres med en
faktor som er lik 0,9700 for å fastsette antall vederlagsfrie
utslippskvoter.
13) Fra og med 2013 bør alle vederlagsfrie tildelinger i
henhold til artikkel 10a i direktiv 2003/87/EF gjøres
i samsvar med disse reglene. For å kunne gjennomføre
overgangsordningen fastsatt i artikkel 10a nr. 11 i direktiv
2003/87/EF, i henhold til hvilken den vederlagsfrie
tildelingen av utslippskvoter bør reduseres fra 80 % av
den mengden som tilsvarer de kvotene som skal tildeles
i 2013, til 30 % av denne mengden i 2020 med sikte på
at det i 2027 ikke skal være noen vederlagsfri tildeling,
får faktorene angitt i vedlegg VI anvendelse. Dersom
en sektor eller delsektor er oppført på listen fastsatt
ved kommisjonsbeslutning 2010/2/EU av 24. desember
2009 om opprettelse i henhold til europaparlaments- og
rådsdirektiv 2003/87/EF av en liste over sektorer og
delsektorer som anses for å være utsatt for en betydelig
risiko for karbonlekkasje(4), får disse faktorene ikke
anvendelse. Tildelinger i henhold til denne beslutning vil
bli tatt hensyn til ved opprettelse av framtidige lister over
sektorer eller delsektorer som anses for å være utsatt for
en betydelig risiko for karbonlekkasje.
14) For å forenkle innsamlingen av data fra driftsansvarlige og
beregningen av de utslippskvotene som medlemsstatene
( 4)

EUT L 1 av 5.1.2010, s. 10.
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skal tildele, bør hvert anlegg ved behov deles inn i
delanlegg. Medlemsstatene bør sikre at utslippene
fordeles riktig på de relevante delanleggene, og at det
ikke er overlapping mellom forskjellige delanlegg.

15) Medlemsstatene bør sikre at data som er samlet inn
fra de driftsansvarlige og brukes til tildelingsformål,
er fullstendige, ensartede og har størst mulig grad
av nøyaktighet. De bør verifiseres av en uavhengig
miljøkontrollør for å sikre at den vederlagsfrie tildelingen
av utslippskvoter bygger på solide og pålitelige data. Ved
denne beslutning bør det fastsettes spesifikke minstekrav
til innsamling og verifikasjon av data for å forenkle en
harmonisert og ensartet anvendelse av tildelingsreglene.

16) Den mengden kvoter som skal tildeles vederlagsfritt
til eksisterende anlegg, bør bygge på historiske
produksjonsdata. For å sikre at referansetidsrommet i så
stor grad som mulig er representativt for industrisyklusene,
dekker et relevant tidsrom der data av god kvalitet er
tilgjengelig og reduserer virkningen av særlige forhold, for
eksempel midlertidig stenging av anlegg, er de historiske
virksomhetsnivåene bygd på medianproduksjonen i
tidsrommet 1. januar 2005 til 31. desember 2008, eller,
dersom det er høyere, medianproduksjonen i tidsrommet
1. januar 2009 til 31. desember 2010. Det bør også tas
hensyn til eventuelle vesentlige kapasitetsendringer som
har skjedd i det relevante tidsrommet. For nyinntredere
skal fastsettelsen av virksomhetsnivåer bygge på
standard kapasitetsutnyttelse basert på sektorspesifikke
opplysninger eller anleggsspesifikk kapasitetsutnyttelse.

17) De opplysningene som er innsamlet av medlemsstatene,
bør forenkle gjennomføringen av denne beslutning for
vedkommende myndigheter og Kommisjonen.

18) For å unngå konkurransevridning og sikre at karbonmarkedet fungerer slik det skal, bør medlemsstatene
sikre at det ikke skjer dobbelttelling og dobbelttildeling
når de fastsetter tildelingen for det enkelte anlegget.
I den forbindelse bør medlemsstatene være særlig
oppmerksomme på tilfeller der et produkt det er
bestemt utslippsstandarder for, blir framstilt ved mer
enn ett anlegg, der mer enn ett produkt det er bestemt
utslippsstandarder for, blir framstilt ved samme anlegg,
eller der mellomprodukter blir utvekslet på tvers av
anleggsgrenser.
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19) For å sikre at ordningen for handel med utslippskvoter
gir reduksjoner over tid, er det ved direktiv 2003/87/EF
fastsatt en kvotemengde for Unionen, som skal gi en
lineær reduksjon. Ettersom denne reduserte mengden for
Unionen tas i betraktning ved fastsettelse av den høyeste
tillatte årlige mengden kvoter i samsvar med artikkel
10a nr. 5 i direktiv 2003/87/EF, bør alle vederlagsfrie
utslippskvoter som er tildelt på grunnlag av denne
beslutning til anlegg som ikke er omfattet av denne
høyeste tillatte årlige mengden nevnt i artikkel 10a nr. 5,
justeres på samme lineære måte som kvotemengden for
Unionen, og året 2013 skal benyttes som referanseår.

23) For å ta hensyn til ytterligere klimagassutslipp som
ikke gjenspeiles i dataene for å fastsette verdiene for
utslippsstandarder for enkelte anlegg, særlig utslipp
av metan, og for å sikre at tildelingen av vederlagsfrie
utslippskvoter på grunnlag av utslippsstandarden for
produkt tar hensyn til klimagasseffektiviteten i prosessene
og ikke oppmuntrer til å øke utslipp, er de individuelle
datapunktene for anleggene på referansekurven for
salpetersyre korrigert på grunnlag av opplysninger om
gjennomsnittet av disse utslippene gitt av industrien, og
av opplysninger utledet fra BREF. Utslippsstandarden for
produkt for salpetersyre gjenspeiler denne korreksjonen.

20) Den ensartede korreksjonsfaktoren på tvers av de ulike
sektorene som gjelder i hvert år i tidsrommet 2013−2020
for anlegg som ikke er identifisert som produsenter av
elektrisk kraft, og som ikke er nyinntredere i henhold til
artikkel 10a nr. 5 i direktiv 2003/87/EF, bør fastsettes på
grunnlag av den foreløpige samlede årlige mengden med
utslippskvoter som er tildelt vederlagsfritt i tidsrommet
2013−2020, beregnet for disse anleggene i henhold til
denne beslutning, herunder anleggene som kan utelukkes
i samsvar med artikkel 27 i nevnte direktiv. Denne
mengden med vederlagsfrie utslippskvoter tildelt i hvert år
i tidsrommet, bør sammenlignes med den årlige mengden
utslipp som beregnes i samsvar med artikkel 10a nr. 5 i
direktiv 2003/87/EF for anlegg som ikke er produsenter
av elektrisk kraft eller nyinntredere, idet det tas hensyn
til den relevante andelen av den årlige mengden i hele
Fellesskapet, som fastsatt i samsvar med artikkel 9 i
nevnte direktiv, og den relevante mengden utslipp som
bare er omfattet av unionsordningen fra og med 2013.

24) For å ta hensyn til forskjeller i raffinerikonfigurasjon bør
utslippsstandarden for produkt for raffinerisektoren bygge
på metoden for «CO2-veid tonn» (heretter kalt «CWT»).
Dermed blir CWT raffineriets eneste produkt, og dets
produksjon er beregnet på grunnlag av definerte generiske
prosessenheter, der hver er veid med en utslippsfaktor
i forhold til rådestillasjon, kalt CWT-faktoren, som
er representativ for CO2-utslippsintensiteten ved et
gjennomsnittlig energieffektivitetsnivå, for samme type
standardbrensel for hver forbrenningsprosessenhet, og
for prosessenhetens gjennomsnittlige prosessutslipp.
På grunnlag av dette er datapunktene som brukes til å
fastsette utslippsstandarden for produkt, utledet ved å
sammenligne de faktiske utslippene med samlet CWT
for hvert raffineri. Den vederlagsfrie tildelingen av
utslippskvoter til raffinerier korrigeres deretter slik at
bruk og produksjon av elektrisk kraft utelukkes, for å
være i samsvar med artikkel 10a nr. 1 i direktiv 2003/87/
EF.

21) Dersom målbar varme utveksles mellom to eller
flere anlegg, bør den vederlagsfrie tildelingen av
utslippskvoter bygge på varmeforbruket ved et anlegg og
ta hensyn til risikoen for karbonlekkasje. For å sikre at
antallet vederlagsfrie utslippskvoter som skal tildeles, er
uavhengige av strukturen for varmeforsyning, bør derfor
utslippskvotene tildeles til varmeforbrukeren.

25) Gitt det brede spekteret av produktkvaliteter som kan
oppnås, viser utslippsstandardene for produkt for
kalk og dolomittkalk til en standardsammensetning
når det gjelder kalsiumoksid og magnesiumoksid.
Når det gjelder forbrenningsutslipp, er data for
spesifikke forbrenningsutslipp fra produksjonen av
disse standardproduktene brukt på grunnlag av vedtak
2007/589/EF.

22) For å øke betydningen av tilgjengelige data om
klimagassprestasjonen til de anleggene som er omfattet
av unionsordningen, er utslippsstandardene for produkt
for sulfittpapirmasse, termomekanisk papirmasse og
mekanisk papirmasse, samt for gjenvunnet papir, bygd på
BREF-opplysninger om de mest effektive teknikkene som
gjenspeiler bruken av fossile brensler ved oppstart, bruken
av fossile brensler (til sulfittpapirmasse, termomekanisk
og mekanisk papirmasse) og av termisk energi (til
gjenvunnet papir). Utslippsstandarden for produkt
for avispapir har også vært basert på de mest effektive
teknikkene som gjenspeiler bruken av termisk energi for
å utlede en betydelig verdi for utslippsstandarder.

26) Ettersom flere utslippsstandarder for produkt, for eksempel
utslippsstandardene for ammoniakk og natriumkarbonat,
går ut fra at all CO2 som følger av produksjonsprosesser,
slippes ut til atmosfæren, bør utslippene overvåkes og
rapporteres i samsvar med forordningen for overvåking
og rapportering av utslipp fra de virksomhetene som er
oppført i vedlegg I, som skal vedtas innen 31. desember
2011 i henhold til artikkel 14 nr. 1 i direktiv 2003/87/
EF, idet det antas at all CO2 som er produsert ved disse
produksjonsprosessene, blir sluppet ut til atmosfæren,
uavhengig av eventuell mulig bruk av CO2 som råstoff i
kjemiske produksjonsprosesser.
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27) Utslippsstandarden for dampkrakking omfatter ikke
såkalte supplerende råstoffer, høyverdige kjemikalier som
ikke produseres i hovedprosessen eller tilhørende utslipp,
men når det er relevant, bør supplerende råstoffer tas i
betraktning for vederlagsfri tildeling av utslippskvoter
ved bruk av spesifikke utslippsfaktorer.
28) For å sikre like vilkår for produksjon av aromater i
raffinerier og i kjemiske anlegg, bør den vederlagsfrie
tildelingen av utslippskvoter for aromater bygge på
CWT-metoden, og verdien for utslippsstandarder for
raffineriprodukter bør anvendes.
29) Ved produksjon av vinylkloridmonomer brukes til en
viss grad hydrogen som erstatningsbrensel for vanlige
brensler som naturgass, og på den måten reduseres
de direkte utslippene fra forbrenningsprosessen, men
ettersom også bruken av hydrogen som råstoff er å
foretrekke når det gjelder samlet klimagasseffektivitet,
beregnes utslippsstandarden for vinylkloridmonomer slik
at bruken av hydrogen som brensel anses som likeverdig
med bruken av naturgass som brensel.
30) For å sikre like vilkår for produksjon av hydrogen
og syntesegass i raffinerier og i kjemiske anlegg, bør
utslippsstandarden for disse produktene bygge på
CWT-metoden og på verdien for utslippsstandarder for
raffineriet. Begge utslippsstandardene for produkt viser
til en definert volumetrisk konsentrasjon av hydrogen.
31) Ettersom det er fastsatt at fullstendig auksjonssalg bør
være regelen fra og med 2013 for kraftsektoren, og idet
det tas hensyn til dens evne til å sende videre de økte
utgiftene knyttet til karbondioksid, og at det ikke bør
gis vederlagsfrie tildelinger for produksjon av elektrisk
kraft, bortsett fra når det gjelder vederlagsfri tildeling i
en overgangsperiode for modernisering av produksjonen
av elektrisk kraft og elektrisk kraft produsert fra avgasser,
bør denne beslutning ikke omfatte vederlagsfri tildeling
av utslippskvoter i tilknytning til produksjon eller
forbruk av elektrisk kraft. I samsvar med artikkel 10a
nr. 6 i direktiv 2003/87/EF, kan imidlertid sektorer eller
delsektorer som anses å være utsatt for en betydelig risiko
for karbonlekkasje, få kompensasjon for kostnader knyttet
til klimagassutslipp som overføres til strømprisene, ved
økonomiske tiltak vedtatt av medlemsstatene i samsvar
med de reglene for statsstøtte som er gjeldende, eller som
skal vedtas av Kommisjonen på dette feltet.
32) Utslippsstandardene for produkt bør også ta hensyn til
effektiv energigjenvinning av avfallsgasser og utslipp
knyttet til bruken av dem. For dette formål er det
ved fastsettelsen av verdier for utslippsstandarder for
produkter hvis produksjon gir avgasser, i stor grad tatt
hensyn til karboninnholdet i disse avgassene. Dersom
avgasser eksporteres fra produksjonsprosessen utenfor
systemgrensene til den relevante utslippsstandarden
for produkt og forbrennes for produksjon av varme
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utenfor systemgrensene til en prosess det er bestemt
utslippsstandarder for som definert i vedlegg I, bør det tas
hensyn til tilknyttede utslipp ved at det tildeles ytterligere
utslippskvoter på grunnlag av utslippsstandarden for
varme eller brensel. I lys av det allmenne prinsippet
om at ingen utslippskvoter bør tildeles vederlagsfritt
til noen form for produksjon av elektrisk kraft, for å
unngå utilbørlig konkurransevridning på markedene for
elektrisk kraft som leveres til industrianlegg, og idet det
tas hensyn til at kostnaden for karbon inngår i prisen
på elektrisk kraft, bør, dersom avgasser eksporteres fra
produksjonsprosessen utenfor systemgrensene til den
relevante utslippsstandarden for produkt og forbrennes
ved produksjonen av elektrisk kraft, ingen ytterligere
kvoter tildeles utenfor den andelen av karboninnholdet
i avgassen som inngår i beregningen av den relevante
utslippsstandarden for produkt.
33) Utslippsstandardene for produkt tar også hensyn til de
historiske utslippene fra fakling av avgasser knyttet til
produksjonen av et gitt produkt, og brensel som brukes til
sikkerhetsfakling, bør betraktes som brensel som brukes
til produksjon av ikke-målbar varme, for å ta hensyn til at
denne formen for fakling er obligatorisk.
34) Det er nødvendig med betydelige investeringer for å
bekjempe klimaendringene og redusere økonomienes
karbonintensitet. Denne beslutning bør derfor anvendes
på en måte som fremmer investering i ren teknologi i hver
sektor og delsektor. I samsvar med direktiv 2003/87/EF
kan annen politikk og andre tiltak i framtiden supplere
dette målet og oppmuntre til effektiv bruk av kvoter for
å skape betydelige investeringer i mer energieffektiv
teknologi. Særlig dersom den endelige mengden med
kvoter som tildeles vederlagsfritt for alle eksisterende
anlegg, fastsatt i samsvar med denne beslutning, er
betydelig lavere enn den største tillatte årlige mengden
med kvoter nevnt i artikkel 10a nr. 5 i direktiv 2003/87/
EF, kan en endring av denne beslutning oppmuntre til
ytterligere reduksjoner i klimagassutslipp i samsvar
med artikkel 10a nr. 1 i direktiv 2003/87/EF ved at det
tildeles kvoter til anlegg som er i stand til å gjennomføre
nyskapende teknologi som reduserer klimagassutslippene
ytterligere.
35) Investeringer i vesentlige kapasitetsøkninger som gir
tilgang til reserven for nyinntredere fastsatt ved artikkel
10a nr. 7 i direktiv 2003/87/EF, bør være entydige og av
et visst omfang for å unngå at reserven av utslippskvoter
opprettet for nyinntredere tømmes for tidlig, for å
unngå konkurransevridning, for å unngå en utilbørlig
administrativ byrde, og for å sikre lik behandling av
anlegg i alle medlemsstatene. Det bør derfor defineres
at grenseverdien for vesentlig kapasitetsendring skal
være på 10 % av anleggets installerte kapasitet, og det
bør kreves at endringen i installert kapasitet skal utløse
et vesentlig høyere eller lavere virksomhetsnivå ved
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det aktuelle anlegget. Imidlertid bør det tas hensyn til
trinnvise økninger eller reduksjoner i kapasitet når det
skal vurderes hvorvidt denne grenseverdien er nådd.
36) Idet det tas hensyn til det begrensede antallet kvoter
i reserven for nyinntredere, bør det, når en betydelig
mengde av disse kvotene utstedes til nyinntredere,
vurderes hvorvidt det kan garanteres rettferdig og lik
tilgang til de gjenværende kvotene i denne reserven. I
lys av resultatet av denne vurderingen, kan det vurderes
å innføre et køsystem. Utformingen og definisjonen av
berettigelseskriteriene i et slikt system bør ta hensyn til
forskjellig praksis for tillatelser i medlemsstatene, unngå
misbruk og ikke oppmuntre til å reservere kvoter over et
urimelig tidsrom.
37) For å sikre at det ikke tildeles utslippskvoter vederlagsfritt
til et anlegg der driften har opphørt, bør denne beslutning
fastsette tiltak for å definere slike anlegg og forby at det
utstedes kvoter, med mindre det kan fastsettes at anlegget
vil gjenoppta sin drift innen en angitt og rimelig tid.
38) For å tilpasse antall utslippskvoter som skal tildeles
et anlegg der driften delvis har opphørt, er det
definert særlige grenseverdier som sammenligner det
reduserte virksomhetsnivået med det opprinnelige
virksomhetsnivået. Antall utslippskvoter som skal
tildeles, bør deretter justeres tilsvarende fra året etter
det året da driften ved anlegget delvis opphørte. Dersom
et slikt anlegg igjen når et virksomhetsnivå som ligger
over grenseverdiene, bør det opprinnelige antallet
utslippskvoter som skal tildeles, igjen delvis eller fullt ut
tildeles, avhengig av anleggets driftsnivå.
39) I de tilfellene der det er nødvendig, er det tatt hensyn til
veiledningen om fortolkningen av vedlegg I til direktiv
2003/87/EF.

av vederlagsfri tildeling av utslippskvoter for modernisering
av produksjonen av elektrisk kraft i en overgangsperiode i
henhold til artikkel 10c i direktiv 2003/87/EF.
Artikkel 3
Definisjoner
I denne beslutning menes med:
a) «eksisterende anlegg» ethvert anlegg som utfører en
eller flere former for virksomhet oppført i vedlegg I til
direktiv 2003/87/EF, eller en virksomhet omfattet av
unionsordningen for første gang i samsvar med artikkel 24
i nevnte direktiv som:
i) fikk en utslippstillatelse for klimagasser før 30. juni
2011, eller
ii) faktisk er i drift, har fått alle relevante miljøtillatelser,
herunder eventuelt en tillatelse fastsatt i direktiv
2008/1/EF, innen 30. juni 2011, og innen samme dato
har oppfylt alle andre kriterier definert i den berørte
medlemsstatens nasjonale rettsorden som anlegget
ville ha vært berettiget til å motta utslippstillatelsen for
klimagasser på bakgrunn av,
b) «delanlegg med utslippsstandard for produkt» innog utgående mengder og tilhørende utslipp knyttet
til produksjonen av et produkt som det er fastsatt en
utslippsstandard for i vedlegg I,
c) «delanlegg med utslippsstandard for varme» inn- og
utgående mengder og tilhørende utslipp som ikke er
omfattet av et delanlegg med en utslippsstandard for
produkt, knyttet til produksjon av målbar varme eller import
av målbar varme fra et anlegg eller en annen enhet omfattet
av unionsordningen, eller begge, og denne varmen:
–

forbrukes innen anleggets grenser ved framstilling av
produkter, ved produksjon av annen mekanisk energi
enn den som brukes til produksjon av elektrisk kraft,
til oppvarming eller kjøling, unntatt forbruket ved
produksjon av elektrisk kraft, eller

–

eksporteres til et anlegg eller en annen enhet som ikke
omfattes av unionsordningen, unntatt eksporten for
produksjon av elektrisk kraft,

40) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med
uttalelse fra Komiteen for klimaendringer —
VEDTATT DENNE BESLUTNING:
KAPITTEL I
ALMINNELIGE BESTEMMELSER
Artikkel 1
Formål
Ved denne beslutning fastsettes overgangsregler i Unionen med
hensyn til harmonisert vederlagsfri tildeling av utslippskvoter i
samsvar med direktiv 2003/87/EF fra og med 2013.
Artikkel 2
Virkeområde
Denne beslutning får anvendelse på vederlagsfri tildeling av
utslippskvoter i henhold til kapittel III (faste anlegg) i direktiv
2003/87/EF i handelsperiodene fra og med 2013, med unntak
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d) «delanlegg med utslippsstandard for brensel» inn- og
utgående mengder og tilhørende utslipp som ikke
er omfattet av et delanlegg med utslippsstandard for
produkt, knyttet til produksjon av ikke-målbar varme ved
forbrenning av brensel som forbrukes ved framstilling
av produkter, ved produksjon av annen mekanisk energi
enn den som brukes til produksjon av elektrisk kraft, til
oppvarming eller kjøling, unntatt forbruket ved produksjon
av elektrisk kraft, herunder sikkerhetsfakling,
e) «målbar varme» en nettostrøm av varme som transporteres
gjennom identifiserbare rørledninger eller kanaler ved
hjelp av et varmeoverførende medium, for eksempel særlig
damp, varm luft, vann, olje, flytende metaller og salter, som
det er montert eller kan monteres en varmemåler for,
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f) «varmemåler» en varmemåler som definert i vedlegg MI004 til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/22/EF(5),
eller en hvilken som helst annen enhet som måler og
registrerer den mengden med varmeenergi som produseres
på grunnlag av strømvolum og temperatur,
g) «ikke-målbar varme» all annen varme enn målbar varme,
h) «delanlegg med prosessutslipp» utslipp av andre
klimagasser oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF enn
karbondioksid, som forekommer utenfor systemgrensene
til en utslippsstandard for produkt oppført i vedlegg I,
eller karbondioksidutslipp som forekommer utenfor
systemgrensene til en utslippsstandard for produkt oppført
i vedlegg I, som følge av en av følgende former for
virksomhet, og utslipp knyttet til forbrenning av ufullstendig
oksidert karbon produsert som følge av følgende former
for virksomhet med henblikk på produksjon av målbar
varme, ikke-målbar varme eller elektrisk kraft, forutsatt
at utslipp som ville ha forekommet fra forbrenning av en
mengde naturgass som tilsvarer det teknisk utnyttbare
energiinnholdet i det forbrente, ufullstendig oksiderte
karbonet, trekkes fra:
i) kjemisk
eller
metallforbindelser
sekundærråstoffer,

elektrolytisk
i malm,

reduksjon
konsentrater

av
og

ii) fjerning av urenheter fra metaller og metallforbindelser,
iii) nedbrytning av karbonater, unntatt de som brukes til
utskilling av røykgasser,
iv) kjemiske synteser, der det karbonholdige materialet
deltar i reaksjonen, der hovedformålet ikke er
produksjon av varme,
v) bruk av karbon som inneholder tilsetningsstoffer eller
råstoffer, der hovedformålet ikke er produksjon av
varme,
vi) kjemisk eller elektrolytisk reduksjon av metalloksider
eller ikke-metallholdige oksider, for eksempel
silikonoksider og fosfater,
i) «vesentlig kapasitetsøkning» en vesentlig økning av et
delanleggs opprinnelig installerte kapasitet, som medfører
at alt det følgende skjer:
i) en eller flere identifiserbare fysiske endringer knyttet
til dets tekniske konfigurasjon og funksjon, utover ren
erstatning av en eksisterende produksjonslinje, finner
sted, og
ii) delanlegget kan drives med en kapasitet som er minst
10 % høyere enn den opprinnelig installerte kapasiteten
som delanlegget hadde før endringen, eller
iii) delanlegget som den fysiske endringen er knyttet til,
har et vesentlig høyere virksomhetsnivå som følge
( 5)
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av en ytterligere tildeling av utslippskvoter på mer
enn 50 000 kvoter per år, som utgjør minst 5 % av
det foreløpige årlige antallet av utslippskvoter som er
tildelt vederlagsfritt for dette delanlegget før endringen,

j) «vesentlig kapasitetsreduksjon» en eller flere identifiserbare
fysiske endringer som fører til en vesentlig reduksjon
i et delanleggs opprinnelig installerte kapasitet og dets
virksomhetsnivå, i samme størrelsesorden som en endring
som anses å utgjøre en vesentlig kapasitetsøkning,

k) «vesentlig kapasitetsendring» enten en vesentlig
kapasitetsøkning eller en vesentlig kapasitetsreduksjon,

l) «økt kapasitet» forskjellen mellom den opprinnelig
installerte kapasiteten til et delanlegg og den installerte
kapasiteten til det samme delanlegget etter en vesentlig
økning, bestemt på grunnlag av gjennomsnittet av de to
høyeste månedlige produksjonsvolumene i løpet av de seks
første månedene etter start av endret drift,

m) «redusert kapasitet» forskjellen mellom den opprinnelig
installerte kapasiteten til et delanlegg og den installerte
kapasiteten til det samme delanlegget etter en vesentlig
kapasitetsreduksjon, bestemt på grunnlag av gjennomsnittet
av de to høyeste månedlige produksjonsvolumene i løpet
av de seks første månedene etter start av endret drift,

n) «start av normal drift» den kontrollerte og godkjente første
dagen i et løpende tidsrom på 90 dager, eller, dersom den
vanlige produksjonssyklusen i den aktuelle sektoren ikke er
fortløpende, den første dagen i et tidsrom på 90 dager delt
inn i sektorspesifikke produksjonssykluser, der anlegget er
i drift med minst 40 % av den kapasiteten som utstyret er
konstruert for å klare, idet det tas hensyn til, dersom det er
relevant, anleggsspesifikke driftsforhold,

o) «start av endret drift» den kontrollerte og godkjente første
dagen i et løpende tidsrom på 90 dager, eller dersom den
vanlige produksjonssyklusen i den aktuelle sektoren ikke er
fortløpende, den første dagen i et tidsrom på 90 dager delt
inn i sektorspesifikke produksjonssykluser, der det endrede
delanlegget er i drift med minst 40 % av den kapasiteten
som utstyret er konstruert for å klare, idet det tas hensyn
til, dersom det er relevant, delanleggets spesifikke
driftsforhold,

p) «sikkerhetsfakling» forbrenning av pilotbrensel og sterkt
varierende mengder av prosess- eller restgasser i en enhet
som er åpen for atmosfæriske forstyrrelser, som uttrykkelig
kreves av sikkerhetsmessige årsaker i de relevante
tillatelsene for anlegget,
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q) «privathusholdning» en boligenhet der personer hver for
seg eller i grupper sørger for å forsyne seg selv med målbar
varme,
r) «miljøkontrollør» vedkommende, uavhengig person eller
kontrollorgan som er ansvarlig for å utføre og avgi rapport
om verifikasjonsprosessen i samsvar med de nærmere
kravene som medlemsstaten har fastsatt i henhold til
vedlegg V til direktiv 2003/87/EF,
s) «rimelig sikkerhet» en høy, men ikke absolutt
sikkerhetsgrad, uttrykt positivt i verifikasjonsuttalelsen,
om hvorvidt dataene som er underlagt verifikasjon, ikke
inneholder alvorlige feilopplysninger,
t) «sikkerhetsgrad» i hvilken grad miljøkontrolløren på
grunnlag av konklusjonene av verifikasjonen er sikker på
at det er bevist at de dataene som er innlevert for et anlegg,
ikke inneholder alvorlige feilopplysninger,
u) «alvorlig feilopplysning» en alvorlig feilopplysning
(utelatelser, uriktige opplysninger og feil, men ikke
tillatt usikkerhet) i de dataene som er levert, som etter
miljøkontrollørens faglige vurdering vil kunne påvirke
vedkommende myndighets etterfølgende bruk av dataene
i beregningen av tildelingen av utslippskvoter.
Artikkel 4
Vedkommende myndighet og avrunding
1. Medlemsstatene skal treffe hensiktsmessige administrative
tiltak, herunder utpeke vedkommende myndighet eller
myndigheter i samsvar med artikkel 18 i direktiv 2003/87/EF,
for å sikre at reglene fastsatt i denne beslutning gjennomføres.
2. Alle beregninger som er knyttet til et antall kvoter, og
som er utført i samsvar med denne beslutning, skal avrundes
oppover til nærmeste kvote.
KAPITTEL II
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Artikkel 6
Inndeling i delanlegg
1. For formålene i denne beslutning skal medlemsstatene
ved behov dele inn hvert anlegg som oppfyller kravene til
vederlagsfri tildeling av utslippskvoter i henhold til artikkel
10a i direktiv 2003/87/EF, i et eller flere av følgende delanlegg:
a) et delanlegg med utslippsstandard for produkt,
b) et delanlegg med utslippsstandard for varme,
c) et delanlegg med utslippsstandard for brensel,
d) et delanlegg med prosessutslipp.
Delanlegg skal i den grad det er mulig, tilsvare de fysiske
delene av anlegget.
Når det gjelder delanlegg med utslippsstandard for varme,
delanlegg med utslippsstandard for brensel og delanlegg med
prosessutslipp, skal medlemsstatene på grunnlag av NACEog PRODCOM-koder skille tydelig mellom hvorvidt den
relevante prosessen tjener en sektor eller delsektor som anses å
være utsatt for en betydelig risiko for karbonlekkasje i samsvar
med beslutning 2010/2/EU, eller ikke.
Dersom et anlegg som er omfattet av unionsordningen, har
produsert og eksportert målbar varme til et anlegg eller en
annen enhet som ikke er omfattet av unionsordningen, skal
medlemsstatene anta at den relevante prosessen for delanlegget
med utslippsstandard for varme for denne varmen, ikke tjener
en sektor eller delsektor som anses å være utsatt for en betydelig
risiko for karbonlekkasje i samsvar med beslutning 2010/2/
EU, med mindre vedkommende myndighet er overbevist om
at forbrukeren av den målbare varmen tilhører en sektor eller
delsektor som anses å være utsatt for en betydelig risiko for
karbonlekkasje i samsvar med beslutning 2010/2/EU.
2. Summen av inn- og utgående mengder og utslipp fra
hvert delanlegg, skal ikke overskride inn- og utgående mengder
og samlede utslipp fra anlegget.

EKSISTERENDE ANLEGG

Artikkel 7

Artikkel 5

Innsamling av basisdata

Identifikasjon av anlegg

1. For hvert eksisterende anlegg som oppfyller kravene
til vederlagsfri tildeling av utslippskvoter i samsvar med
artikkel 10a i direktiv 2003/87/EF, herunder anlegg som er i
drift bare leilighetsvis, særlig anlegg som holdes i reserve eller
beredskap, og anlegg som er i drift avhengig av sesong, skal
medlemsstatene for alle år i tidsrommet fra 1. januar 2005 til
31. desember 2008, eller eventuelt fra 1. januar 2009 til 31.
desember 2010, som anlegget har vært i drift i, samle inn
fra den driftsansvarlige alle relevante opplysninger og data
vedrørende hver parameter oppført i vedlegg IV.

1. Hver medlemsstat skal identifisere alle anlegg på sitt
territorium som oppfyller kravene til vederlagsfri tildeling i
henhold til artikkel 10a i direktiv 2003/87/EF.
2. Hver medlemsstat skal også identifisere alle varmeproduserende produsenter av elektrisk kraft og små anlegg som
kan utelukkes fra unionsordningen i henhold til artikkel 27 i
direktiv 2003/87/EF.
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2. Medlemsstatene skal samle inn data for hvert delanlegg
for seg. Om nødvendig kan medlemsstaten kreve at den
driftsansvarlige framlegger flere data.
Dersom 95 % av inn- og utgående mengder og tilhørende
utslipp fra delanlegget med utslippsstandard for varme,
fra delanlegget med utslippsstandard for brensel eller
fra delanlegget med prosessutslipp tjener sektorer eller
delsektorer som anses å være utsatt for en betydelig risiko for
karbonlekkasje i samsvar med beslutning 2010/2/EU, eller
dersom 95 % av inn- og utgående mengder og tilhørende utslipp
fra delanlegget med utslippsstandard for varme, fra delanlegget
med utslippsstandard for brensel eller fra delanlegget med
prosessutslipp tjener sektorer eller delsektorer som ikke anses
å være utsatt for en betydelig risiko for karbonlekkasje, kan
medlemsstatene unnta den driftsansvarlige fra å framlegge data
som gjør det mulig å vurdere risikoen for karbonlekkasje.
3. Medlemsstatene skal pålegge den driftsansvarlige å
framlegge den opprinnelig installerte kapasiteten for hvert
delanlegg med utslippsstandard for produkt, bestemt slik:
a) i prinsippet skal den opprinnelig installerte kapasiteten
være gjennomsnittet av de to høyeste månedlige
produksjonsvolumene i tidsrommet fra 1. januar 2005 til
31. desember 2008, idet det antas at delanlegget har vært
i drift med denne belastningen 720 timer per måned tolv
måneder i året,
b) dersom det ikke er mulig å fastsette den opprinnelig
installerte kapasiteten i samsvar med bokstav a), skal
det skje en eksperimentell kontroll av delanleggets
kapasitet under tilsyn av en miljøkontrollør, for å sikre at
de parametrene som er brukt, er typiske for den aktuelle
sektoren, og at resultatene av den eksperimentelle
kontrollen er representative.
4. Dersom et delanlegg har hatt en vesentlig
kapasitetsendring mellom 1. januar 2005 og 30. juni 2011,
skal medlemsstatene kreve at den driftsansvarlige framlegger,
i tillegg til den opprinnelig installerte kapasiteten til dette
delanlegget fram til start av endret drift bestemt i samsvar med
nr. 3, den økte eller eventuelt den reduserte kapasiteten, samt
den installerte kapasiteten til delanlegget etter den vesentlige
kapasitetsendringen, bestemt på grunnlag av gjennomsnittet
av de to høyeste månedlige produksjonsvolumene i de seks
første månedene etter start av endret drift. Medlemsstatene
skal betrakte denne installerte kapasiteten for delanlegget etter
en vesentlig kapasitetsendring, som delanleggets opprinnelig
installerte kapasitet ved vurdering av eventuelle ytterligere
vesentlige kapasitetsendringer.
5. Medlemsstatene skal innhente, registrere og dokumentere
data på en måte som gjør det mulig for vedkommende
myndighet å bruke dem på hensiktsmessig måte.
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Medlemsstatene kan kreve at den driftsansvarlige bruker
en elektronisk mal eller angir et filformat ved framlegging
av dataene. Imidlertid skal medlemsstatene godkjenne
driftsansvarliges bruk av elektroniske maler eller
filformatspesifikasjoner som er offentliggjort av Kommisjonen
med henblikk på innsamling av data i henhold til denne artikkel,
med mindre medlemsstatens mal eller filformatspesifikasjon
minst krever registrering av de samme dataene.
6. Data for inn- og utgående mengder og tilhørende utslipp
som bare foreligger for anlegget som helhet, skal fordeles
forholdsmessig på de relevante delanleggene på følgende måte:
a) dersom forskjellige produkter blir framstilt etter hverandre
på samme produksjonslinje, skal inn- og utgående mengder
og tilhørende utslipp fordeles sekvensielt på grunnlag av
brukstiden per år for hvert delanlegg,
b) dersom det ikke er mulig å fordele inn- og utgående mengder
og tilhørende utslipp i samsvar med bokstav a), skal de
fordeles på grunnlag av massen eller volumet for de enkelte
produktene som blir framstilt, på grunnlag av estimater
som bygger på forholdet mellom frie reaksjonsentalpier for
de involverte kjemiske reaksjonene, eller på grunnlag av
en annen egnet fordelingsnøkkel, som bygger på en sunn
vitenskapelig metode.
7. Medlemsstatene skal kreve at driftsansvarlige framlegger
fullstendige og sammenhengende data, at de sikrer at det ikke
er overlapping mellom forskjellige delanlegg, og at det ikke
forekommer dobbelttelling. Medlemsstatene skal særlig sikre
at driftsansvarlige utviser behørig hensyn og framlegger så
nøyaktige data som mulig, slik at det oppnås en rimelig garanti
for dataenes integritet.
For dette formål skal medlemsstatene sikre at hver
driftsansvarlig også framlegger en metoderapport som særlig
inneholder en beskrivelse av anlegget, hvilken metode som er
brukt ved sammenstilling av dataene, forskjellige datakilder,
beregningstrinn og, dersom det er relevant, hvilke antakelser
som er gjort, og hvilken metode som er brukt ved fordeling
av utslipp til de relevante delanleggene i samsvar med
nr. 6. Medlemsstatene kan pålegge den driftsansvarlige å
dokumentere nøyaktigheten og fullstendigheten i de dataene
som blir framlagt.
8. Dersom det mangler data, skal medlemsstatene kreve at
den driftsansvarlige gir en behørig begrunnelse for dette.
Medlemsstatene skal kreve at den driftsansvarlige erstatter
alle manglende data med konservative estimater, særlig på
grunnlag av god industriell praksis og ny vitenskapelig og
teknisk kunnskap, før eller senest under miljøkontrollørens
verifikasjon.
Dersom data delvis er tilgjengelig, innebærer et konservativt
estimat at den verdien som ekstrapoleres, ikke skal være høyere
enn 90 % av den verdien som oppnås ved bruk av de dataene
som foreligger.
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Dersom det ikke foreligger data om målbare varmestrømmer for
delanlegg med utslippsstandard for varme, kan en omtrentlig
verdi utledes fra de tilsvarende inngående energimengdene,
multiplisert med den målte effektiviteten i varmeproduksjonen,
slik den er kontrollert av miljøkontrolløren. Dersom
ingen slike effektivitetsdata foreligger, skal det benyttes
en referanseeffektivitet på 70 % på tilsvarende inngående
energimengde for produksjon av målbar varme.
9. På anmodning skal hver medlemsstat framlegge de dataene
som er samlet inn i samsvar med nr. 1−6, for Kommisjonen.
Artikkel 8
Verifikasjon
1. I arbeidet med å samle inn data i samsvar med artikkel
7, skal medlemsstatene bare godta data som er verifisert som
tilfredsstillende av en miljøkontrollør. Verifikasjonsprosessen
skal knytte seg til metoderapporten og de rapporterte
parametrene nevnt i artikkel 7 og vedlegg IV. Ved verifikasjonen
etterprøves påliteligheten, troverdigheten og nøyaktigheten i de
dataene som den driftsansvarlige framlegger, og det skal lede
fram til en verifikasjonsuttalelse der det med rimelig sikkerhet
angis at de framlagte dataene ikke inneholder alvorlige
feilopplysninger.
2. Medlemsstatene skal sikre at miljøkontrolløren er
uavhengig av den driftsansvarlige, utfører sin virksomhet på en
objektiv og profesjonell måte og er innforstått med følgende:
a) bestemmelsene i denne beslutning, samt relevante
standarder og veiledning,
b) krav i lover og forskrifter som gjelder for de formene for
virksomhet som kontrolleres, og
c) utarbeidingen av alle opplysninger knyttet til den enkelte
parameter eller utslippskilde i anlegget, særlig med hensyn
til innsamling, måling, beregning og rapportering av
dataene.
3. I tillegg til kravene fastsatt i vedtak 2007/589/EF skal
medlemsstatene sikre at alle følgende minstekrav er oppfylt:
a) miljøkontrolløren har planlagt og utført verifikasjonen med
en yrkesmessig skepsis der det erkjennes at det kan foreligge
omstendigheter som gjør at de opplysningene og dataene
som er framlagt, inneholder alvorlige feilopplysninger,
b) miljøkontrolløren har bare validert rapporterte parametrer
som er bestemt med en høy grad av sikkerhet. For å oppnå
en slik høy grad av sikkerhet, skal den driftsansvarlige
godtgjøre
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i) at det ikke er inkonsekvens i de rapporterte parametrene,
ii) at innsamlingen av parametrene er utført i samsvar med
gjeldende standarder og veiledning,
iii) at anleggets relevante registre er fullstendige og
sammenhengende,
c) miljøkontrolløren har startet verifikasjonsprosessen med en
strategisk analyse av alle relevante former for virksomhet
utført på anlegget, og har en oversikt over alle former for
virksomhet og deres betydning for tildelingsformål,
d) miljøkontrolløren har tatt hensyn til opplysningene i
utslippstillatelsen for klimagasser eller andre relevante
miljøtillatelser, for eksempel tillatelsen fastsatt i direktiv
2008/1/EF, særlig ved vurdering av den opprinnelig
installerte kapasiteten ved delanlegg,
e) miljøkontrolløren har analysert de iboende risikoene og
kontrollrisikoene knyttet til omfanget og kompleksiteten i
den driftsansvarliges virksomhet og til tildelingsparametrer,
som kan føre til alvorlige feilopplysninger, og har utarbeidet
en verifikasjonsplan etter denne risikoanalysen,
f) miljøkontrolløren har, der dette er hensiktsmessig,
foretatt et besøk på anlegget for å inspisere driften av
måleinstrumenter og overvåkingssystemer, gjennomføre
intervjuer og samle inn tilstrekkelig med opplysninger og
dokumentasjon. Dersom miljøkontrolløren har ansett at et
besøk på anlegget ikke er hensiktsmessig, bør den kunne
begrunne sin beslutning fullt ut overfor en vedkommende
myndighet,
g) miljøkontrolløren har gjennomført verifikasjonsplanen
ved å innhente data i samsvar med de definerte
prøvetakingsmetodene,
gjennomgangsprøvinger,
dokumentgjennomgåelser, analytiske framgangsmåter
og datarevisjonsprosedyrer, herunder all relevant
tilleggsdokumentasjon,
som
miljøkontrollørens
verifikasjonsuttalelse skal bygge på,
h) miljøkontrolløren har bedt den driftsansvarlige om å
framlegge eventuelle data som mangler, eller fylle ut
manglende deler av revisjonsspor, forklare variasjoner i
parametrer eller utslippsdata, revidere beregninger eller
justere rapporterte data,
i) miljøkontrolløren har utarbeidet en intern verifikasjonsrapport. Denne verifikasjonsrapporten skal registrere
dokumentasjon som viser at den strategiske analysen,
risikoanalysen og verifikasjonsplanen er gjennomført
fullt ut, og gi tilstrekkelige opplysninger til å støtte
verifikasjonsuttalelser. Den interne verifikasjonsrapporten
skal også legge til rette for en mulig evaluering av
vedkommende myndighets og akkrediteringsorganets
revisjon,
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j) miljøkontrolløren har foretatt en vurdering med hensyn til
hvorvidt de rapporterte parametrene inneholder alvorlige
feilopplysninger og hvorvidt det er andre spørsmål som er
relevante for verifikasjonsuttalelsen, basert på funnene i den
interne verifikasjonsrapporten,
k) miljøkontrolløren har framlagt verifikasjonsmetodene, sine
funn og sin verifikasjonsuttalelse i en verifikasjonsrapport,
rettet til den driftsansvarlige, som den driftsansvarlige
sammen med metoderapporten og de rapporterte
parametrene skal legge fram for vedkommende myndighet.
4. Medlemsstatene skal ikke tildele utslippskvoter
vederlagsfritt til et anlegg der data som gjelder dette anlegget,
ikke er verifisert som tilfredsstillende.
Medlemsstatene kan ikke beslutte å tildele utslippskvoter
vederlagsfritt til et anlegg dersom dataene som gjelder
dette anlegget, ikke er verifisert som tilfredsstillende, med
mindre de er overbevist om at datamanglene som fører
til miljøkontrollørens vurdering, skyldes ekstraordinære
eller uforutsette omstendigheter som ikke kunne ha vært
unngått selv om alt behørig hensyn hadde vært tatt, og som
er utenfor det aktuelle anleggets driftsansvarliges kontroll,
særlig på grunn av omstendigheter som naturkatastrofer, krig,
krigstrusler, terrorhandlinger, revolusjon, opptøyer, sabotasje
eller vandalisme.
5. Ved verifikasjon skal medlemsstatene særlig sikre at det
ikke er overlapping mellom forskjellige delanlegg, og at det
ikke forekommer dobbelttelling.
Artikkel 9
Historisk virksomhetsnivå
1. For eksisterende anlegg skal medlemsstatene på
grunnlag av dataene innsamlet i henhold til artikkel 7,
bestemme historiske virksomhetsnivåer for hvert anlegg for
basisperioden fra 1. januar 2005 til 31. desember 2008, eller for
basisperioden fra 1. januar 2009 til 31. desember 2010, dersom
virksomhetsnivåene for sistnevnte periode er høyere.
2. Det produktrelaterte historiske virksomhetsnivået skal
for hvert produkt som det er bestemt en utslippsstandard for
produkt for som nevnt i vedlegg I, vise til medianverdien av
den årlige historiske produksjonen av dette produktet i det
aktuelle anlegget i løpet av basisperioden.
3. Det varmerelaterte historiske virksomhetsnivået er
medianverdien av den årlige historiske importen av målbar
varme fra et anlegg som er omfattet av unionsordningen, og/eller
produksjonen av målbar varme i basisperioden, som er forbrukt
innenfor anleggets grenser ved framstilling av produkter, ved
produksjon av annen mekanisk energi enn den som brukes til
produksjon av elektrisk kraft, til oppvarming eller kjøling, med
unntak av forbruket ved produksjon av elektrisk kraft, eller
som er eksportert til et anlegg eller en annen enhet som ikke er
omfattet av unionsordningen, med unntak av eksport med sikte
på produksjon av elektrisk kraft, uttrykt som terajoule per år.
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4. Det brenselrelaterte historiske virksomhetsnivået er
medianverdien av det årlige historiske forbruket av brensel
brukt til produksjon av ikke-målbar varme, som forbrukes ved
framstilling av produkter, ved produksjon av annen mekanisk
energi enn den som brukes til produksjon av elektrisk kraft,
til oppvarming eller kjøling, med unntak av forbruket ved
produksjon av elektrisk kraft, herunder sikkerhetsfakling, i
basisperioden, uttrykt som terajoule per år.

5. For prosessutslipp som oppsto i forbindelse
med framstilling av produkter i det aktuelle anlegget i
basisperioden nevnt i nr. 1, skal det prosessrelaterte historiske
virksomhetsnivået være lik medianverdien av de årlige historiske
prosessutslippene, uttrykt i tonn karbondioksidekvivalenter.

6. I forbindelse med fastsettelse av medianverdiene nevnt i
nr. 1−5, skal bare kalenderår der anlegget har vært i drift i minst
én dag, tas i betraktning.

Dersom anlegget har vært i drift i mindre enn to kalenderår i den
relevante basisperioden, skal de historiske virksomhetsnivåene
beregnes på grunnlag av hvert delanleggs opprinnelig installerte
kapasitet fastsatt i samsvar med metoden definert i artikkel 7 nr.
3, multiplisert med den relevante kapasitetsutnyttelsesfaktoren
fastsatt i samsvar med artikkel 18 nr. 2.

7. Som unntak fra nr. 2 skal medlemsstatene bestemme det
produktrelaterte historiske virksomhetsnivået for produkter
som utslippsstandarden for produkt nevnt i vedlegg III får
anvendelse på, på grunnlag av medianverdien av den årlige
historiske produksjonen i henhold til formlene angitt i nevnte
vedlegg.

8. Eksisterende anlegg som bare leilighetsvis er i drift,
herunder særlig anlegg som holdes i reserve eller i beredskap,
og anlegg som er i drift avhengig av sesong, og som ikke har
vært i drift minst én dag i et gitt kalenderår i basisperioden, skal
tas i betraktning ved fastsettelse av medianverdiene nevnt i nr.
1, dersom alle følgende vilkår er oppfylt:

a) det er klart dokumentert at anlegget brukes leilighetsvis,
særlig at det jevnlig er i drift som beredskaps- eller
reservekapasitet, eller jevnlig er i drift avhengig av sesong,

b) anlegget har en utslippstillatelse for klimagasser og alle
andre relevante tillatelser som kreves i medlemsstatens
nasjonale rettsorden for å kunne drive anlegget,

c) det er teknisk mulig å starte drift på kort varsel, og
vedlikehold utføres jevnlig.
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9. Dersom et eksisterende anlegg har hatt en vesentlig
kapasitetsøkning eller en vesentlig kapasitetsreduksjon mellom
1. januar 2005 og 30. juni 2011, skal det aktuelle anleggets
historiske virksomhetsnivåer være summen av medianverdiene
bestemt i samsvar med nr. 1, uten den vesentlige
kapasitetsendringen og de historiske virksomhetsnivåene for
den økte eller den reduserte kapasiteten.
De historiske virksomhetsnivåene for den økte eller reduserte
kapasiteten skal være forskjellen mellom de opprinnelig
installerte kapasitetene til hvert delanlegg som har hatt en
vesentlig kapasitetsendring fastsatt i samsvar med artikkel 7 nr.
3 før start av endret drift, og den installerte kapasiteten etter den
vesentlige kapasitetsendringen fastsatt i samsvar med artikkel 7
nr. 4, multiplisert med det aktuelle anleggets gjennomsnittlige
historiske kapasitetsutnyttelse i årene før start av endret drift.

Artikkel 10
Tildeling på anleggsnivå
1. På grunnlag av data innsamlet i samsvar med artikkel 7
skal medlemsstatene for hvert år beregne antall utslippskvoter
som fra og med 2013 skal tildeles vederlagsfritt til hvert
eksisterende anlegg på deres territorium i samsvar med nr. 2−8.
2. I forbindelse med denne beregningen skal medlemsstatene
først fastsette det foreløpige årlige antall utslippskvoter som
skal tildeles vederlagsfritt, for hvert delanlegg separat på
følgende måte:
a) for hvert delanlegg med utslippsstandard for produkt, skal
det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som tildeles
vederlagsfritt for et gitt år, tilsvare verdien for denne
utslippsstandarden for produkt, som nevnt i vedlegg I,
multiplisert med det relevante produktrelaterte historiske
virksomhetsnivået,
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iii) hvert delanlegg med prosessutslipp, skal det foreløpige
årlige antallet utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt
for et gitt år, tilsvare det prosessrelaterte historiske
virksomhetsnivået multiplisert med 0,9700.

3. I den grad målbar varme eksporteres til privathusholdninger
og det foreløpige antallet utslippskvoter fastsatt i samsvar med
nr. 2 bokstav b) i) for 2013 er lavere enn medianverdien av
årlige historiske utslipp knyttet til produksjonen av målbar
varme eksportert til privathusholdninger fra dette delanlegget
i tidsrommet fra 1. januar 2005 til 31. desember 2008, skal
det foreløpige antallet utslippskvoter for 2013 justeres med
forskjellen. I hvert av årene fra 2014 til 2020 skal det foreløpige
antallet utslippskvoter fastsatt i samsvar med nr. 2 bokstav b)
i), justeres dersom det foreløpige årlige antallet utslippskvoter
for dette året er lavere enn en prosentandel av ovennevnte
medianverdi av årlige historiske utslipp. Denne prosentdelen
skal være 90 % i 2014 og reduseres med ti prosentpoeng hvert
påfølgende år.

4. Ved gjennomføringen av artikkel 10a nr. 11 i direktiv
2003/87/EF skal faktorene nevnt i vedlegg VI få anvendelse
på det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som tildeles
vederlagsfritt, fastsatt for hvert delanlegg for det aktuelle året
i samsvar med nr. 2 i denne artikkel, dersom prosessene i disse
delanleggene tjener sektorer eller delsektorer som anses ikke å
være utsatt for en betydelig risiko for karbonlekkasje i samsvar
med beslutning 2010/2/EU.

Dersom prosessene i disse delanleggene tjener sektorer eller
delsektorer som anses å være utsatt for en betydelig risiko for
karbonlekkasje i samsvar med beslutning 2010/2/EU, skal
faktoren som skal få anvendelse i årene 2013 og 2014, være 1.
Hvilke sektorer eller delsektorer som skal ha faktoren 1 i årene
2015−2020, skal fastsettes i samsvar med artikkel 10a nr. 13 i
direktiv 2003/87/EF.

b) for:
i) hvert delanlegg med utslippsstandard for varme,
skal det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som
tildeles vederlagsfritt for et gitt år, tilsvare verdien for
utslippsstandarden for varme for målbar varme, som
nevnt i vedlegg I, multiplisert med det varmerelaterte
historiske virksomhetsnivået for forbruk av målbar
varme,
ii) hvert delanlegg med utslippsstandard for brensel,
skal det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som
tildeles vederlagsfritt for et gitt år, tilsvare verdien for
utslippsstandarden for brensel, som nevnt i vedlegg
I, multiplisert med det brenselrelaterte historiske
virksomhetsnivået for forbruk av brensel,

5. Dersom minst 95 % av det historiske virksomhetsnivået
for delanlegget med utslippsstandard for varme, delanlegget
med utslippsstandard for brensel eller delanlegget med
prosessutslipp tjener sektorer eller delsektorer som anses å
være utsatt for en betydelig risiko for karbonlekkasje i samsvar
med beslutning 2010/2/EU, anses delanlegget som helhet å
være utsatt for en betydelig risiko for karbonlekkasje.

Dersom minst 95 % av det historiske virksomhetsnivået for
delanlegget med utslippsstandard for varme, delanlegget
med utslippsstandard for brensel eller delanlegget med
prosessutslipp tjener sektorer eller delsektorer som ikke anses å
være utsatt for en betydelig risiko for karbonlekkasje i samsvar
med beslutning 2010/2/EU, anses delanlegget som helhet ikke
å være utsatt for en betydelig risiko for karbonlekkasje.
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6. Det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som
tildeles vederlagsfritt til delanlegg som mottok målbar
varme fra delanlegg som framstiller produkter omfattet av
utslippsstandardene for salpetersyre nevnt i vedlegg I, skal
reduseres med det årlige historiske forbruket av slik varme i
basisperioden nevnt i artikkel 9 nr. 1, multiplisert med verdien
for utslippsstandard for varme for denne målbare varmen, som
nevnt i vedlegg I.
7. Den foreløpige samlede årlige mengden med
utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt for hvert anlegg,
skal være summen av alle delanleggs foreløpige årlige antall
utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt, beregnet i samsvar
med nr. 2, 3, 4, 5 og 6.
Dersom et anlegg omfatter delanlegg som produserer
papirmasse (kortfibret kraftpapirmasse, langfibret kraftpapirmasse, termomekanisk papirmasse og mekanisk papirmasse,
sulfittpapirmasse eller annen papirmasse som ikke er omfattet
av noen produktreferanse), eksporterer målbar varme til andre
teknisk tilknyttede delanlegg, skal den foreløpige samlede
mengden utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt, med
forbehold for det foreløpige årlige antallet utslippskvoter
som tildeles vederlagsfritt til andre delanlegg ved det
aktuelle anlegget, bare ta i betraktning det foreløpige årlige
antallet utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt, i den grad
papirmasseprodukter som er framstilt ved dette delanlegget,
bringes i omsetning og ikke bearbeides til papir ved det samme
eller andre teknisk tilknyttede anlegg.
8. Ved fastsettelse av den foreløpige samlede årlige mengden
med utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt til hvert anlegg,
skal medlemsstatene sikre at utslippene ikke telles dobbelt og
at tildelingen ikke er negativ. Særlig dersom et mellomprodukt
som er omfattet av en utslippsstandard for produkt i samsvar
med definisjonen i de respektive systemgrensene angitt i
vedlegg I, importeres av et anlegg, skal utslippene ikke telles
dobbelt ved fastsettelse av den foreløpige samlede årlige
mengden med utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt til
begge aktuelle anlegg.
9. Den endelige samlede årlige mengden med utslippskvoter
som tildeles vederlagsfritt til hvert eksisterende anlegg, unntatt
anlegg omfattet av artikkel 10a nr. 3 i direktiv 2003/87/EF, skal
være den foreløpige samlede årlige mengden med utslippskvoter
som tildeles vederlagsfritt til hvert anlegg, fastsatt i samsvar
med nr. 7, multiplisert med korreksjonsfaktoren på tvers av de
ulike sektorene definert i samsvar med artikkel 15 nr. 3.
For anlegg som er omfattet av artikkel 10a nr. 3 i direktiv
2003/87/EF, og som oppfyller kravene til tildeling av
vederlagsfrie utslippskvoter, skal den endelige samlede årlige
mengden med utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt, tilsvare
den foreløpige samlede årlige mengden med utslippskvoter som
tildeles vederlagsfritt til hvert anlegg, fastsatt i samsvar med nr.
7, justert årlig med den lineære faktoren nevnt i artikkel 10a nr.
4 i direktiv 2003/87/EF, ved å bruke den foreløpige samlede
årlige mengden med utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt
til det aktuelle anlegget for 2013 som referanse.
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Artikkel 11
Tildeling med hensyn til dampkrakking
Som unntak fra artikkel 10 nr. 2 bokstav a), skal det foreløpige
årlige antallet utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt
til et delanlegg med utslippsstandard for produkt knyttet
til produksjon av høyverdige kjemikalier (heretter kalt
«HVK»), tilsvare verdien av utslippsstandarden for produkt
for dampkrakking nevnt i vedlegg I, multiplisert med det
historiske virksomhetsnivået fastsatt i samsvar med vedlegg
III og multiplisert med kvotienten for de samlede direkte
utslippene, herunder utslipp fra netto importert varme i
basisperioden nevnt i artikkel 9 nr. 1 i denne beslutning, uttrykt
som tonn karbondioksidekvivalenter, og summen av disse
samlede direkte utslippene og de relevante indirekte utslippene
i basisperioden nevnt i artikkel 9 nr. 1 i denne beslutning,
beregnet i samsvar med artikkel 14 nr. 2. Til resultatet av
denne beregningen skal tilføyes 1,78 tonn karbondioksid per
tonn hydrogen ganger medianverdien av historisk produksjon
av hydrogen fra supplerende råstoffer uttrykt i tonn hydrogen,
0,24 tonn karbondioksid per tonn etylen ganger medianverdien
av historisk produksjon av etylen fra supplerende råstoffer
uttrykt i tonn etylen, og 0,16 tonn karbondioksid per tonn
HVK ganger medianverdien av historisk produksjon av andre
høyverdige kjemikalier enn hydrogen og etylen fra supplerende
råstoffer uttrykt i tonn HVK.
Artikkel 12
Tildeling med hensyn til vinylkloridmonomer
Som unntak fra artikkel 10 nr. 2 bokstav a), skal det foreløpige
årlige antallet utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt til et
delanlegg knyttet til produksjonen av vinylkloridmonomer
(heretter kalt «VCM»), tilsvare verdien av utslippsstandarden
for VCM multiplisert med det historiske virksomhetsnivået
for VCM-produksjon uttrykt som tonn og multiplisert med
kvotienten for de direkte utslippene ved produksjon av VCM,
herunder utslipp fra netto importert varme i basisperioden nevnt
i artikkel 9 nr. 1 i denne beslutning, beregnet i samsvar med
artikkel 14 nr. 2, uttrykt som tonn karbondioksidekvivalenter,
og summen av disse direkte utslippene og de hydrogenrelaterte
utslippene ved produksjon av VCM i basisperioden nevnt
i artikkel 9 nr. 1 i denne beslutning, uttrykt som tonn
karbondioksidekvivalenter beregnet på grunnlag av det
historiske varmeforbruket fra hydrogenforbrenning uttrykt som
terajoule (TJ), ganger 56,1 tonn karbondioksid per TJ.
Artikkel 13
Varmestrømmer mellom anlegg
Dersom et delanlegg med en utslippsstandard for produkt
omfatter målbar varme importert fra et anlegg eller en
annen enhet som ikke er omfattet av unionsordningen, skal
det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som tildeles
vederlagsfritt for det aktuelle delanlegget med utslippsstandard
for produkt fastsatt i henhold til artikkel 10 nr. 2 bokstav a),
reduseres med den historiske importen av varme fra et anlegg
eller en annen enhet som ikke er omfattet av unionsordningen i
det aktuelle året, multiplisert med verdien av utslippsstandarden
for varme for målbar varme oppført i vedlegg I.
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Artikkel 14
Utveksling mellom brensel og elektrisk kraft
1. For hvert delanlegg med utslippsstandard for produkt
nevnt i vedlegg I med tanke på utveksling mellom brensel og
elektrisk kraft, skal det foreløpige årlige antallet utslippskvoter
som tildeles vederlagsfritt, tilsvare verdien av den relevante
utslippsstandarden for produkt oppført i vedlegg I, multiplisert
med det produktrelaterte historiske virksomhetsnivået og
multiplisert med kvotienten av de samlede direkte utslippene,
herunder utslipp fra netto importert varme i basisperioden
nevnt i artikkel 9 nr. 1 i denne beslutning, uttrykt som tonn
karbondioksidekvivalenter og summen av disse samlede direkte
utslippene og de relevante indirekte utslippene i basisperioden
nevnt i artikkel 9 nr. 1 i denne beslutning.

2. Ved beregningen i henhold til nr. 1 viser de relevante
indirekte utslippene til det relevante forbruket av elektrisk kraft
som angitt i definisjonen av prosesser og utslipp i vedlegg I
basisperioden nevnt i artikkel 9 nr. 1 i denne beslutning, uttrykt
i megawattimer, ved produksjon av det aktuelle produktet
ganger 0,465 tonn karbondioksid per megawattime og uttrykt
som tonn karbondioksid.

Ved beregningen i henhold til nr. 1 viser utslippene fra netto
importert varme til mengden målbar varme ved produksjon
av det aktuelle produktet, som er importert fra anlegg som er
omfattet av unionsordningen i basisperioden nevnt i artikkel
9 nr. 1 i denne beslutning, multiplisert med verdien for
utslippsstandarden for varme som nevnt i vedlegg I.

KAPITTEL III
BESLUTNINGER OM TILDELING
Artikkel 15
Nasjonale gjennomføringstiltak
1. I henhold til artikkel 11 nr. 1 i direktiv 2003/87/EF skal
medlemsstatene innen 30. september 2011 framlegge for
Kommisjonen en liste over anlegg som er omfattet av direktiv
2003/87/EF på sitt territorium, herunder anlegg identifisert i
samsvar med artikkel 5, ved hjelp av en elektronisk mal levert
av Kommisjonen.

2. Listen nevnt i nr. 1 skal for hvert eksisterende anlegg
inneholde særlig:

a) en identifikasjon av anlegget og dets grenser ved hjelp av
anleggskoden i CITL,

b) en identifikasjon av hvert delanlegg i et anlegg,
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c) for hvert delanlegg med utslippsstandard for produkt,
den opprinnelig installerte kapasiteten sammen med de
årlige produksjonsvolumene for det aktuelle produktet i
tidsrommet 1. januar 2005 til 31. desember 2008,
d) for hvert anlegg og delanlegg, opplysninger om hvorvidt
det tilhører en sektor eller delsektor som anses å være utsatt
for en betydelig risiko for karbonlekkasje i samsvar med
beslutning 2010/2/EU,
e) for hvert delanlegg, det foreløpige årlige antallet
utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt i tidsrommet
2013−2020, som fastsatt i samsvar med artikkel 10 nr. 2,
f) i tillegg til bokstav d), for delanlegg som ikke tjener en
sektor eller delsektor som anses å være utsatt for en betydelig
risiko for karbonlekkasje i samsvar med beslutning 2010/2/
EU, det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som
tildeles vederlagsfritt i tidsrommet 2013−2020, redusert
med like mengder fra 80 % av mengden i 2013, til 30 % i
2020, som fastsatt i samsvar med artikkel 10 nr. 4,
g) for hvert anlegg, den foreløpige samlede årlige mengden
med utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt i tidsrommet
2013−2020, som fastsatt i samsvar med artikkel 10 nr. 6.
Listen skal også identifisere alle varmeproduserende
produsenter av elektrisk kraft og små anlegg som kan utelukkes
fra unionsordningen i henhold til artikkel 27 i direktiv 2003/87/
EF.
3. Ved mottak av listen nevnt i nr. 1 i denne artikkel, skal
Kommisjonen vurdere hvert anleggs oppføring på listen
og de tilknyttede foreløpige samlede årlige mengdene med
utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt.
Når alle medlemsstater har meldt sine foreløpige samlede
årlige mengder med utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt
i tidsrommet 2013−2020, skal Kommisjonen fastsette den
ensartede korreksjonsfaktoren på tvers av ulike sektorer som
nevnt i artikkel 10a nr. 5 i direktiv 2003/87/EF. Denne faktoren
skal fastsettes ved å sammenligne summen av de foreløpige
samlede årlige mengdene med utslippskvoter som tildeles
vederlagsfritt til anlegg som ikke er produsenter av elektrisk
kraft, i hvert år i tidsrommet 2013-2020 uten anvendelse av
faktorene nevnt i vedlegg VI, med den årlige mengden med
kvoter som beregnes i samsvar med artikkel 10a nr. 5 i direktiv
2003/87/EF, for anlegg som ikke er produsenter av elektrisk
kraft eller nyinntredere, idet det tas hensyn til den relevante
andelen av den samlede mengden i Unionen, fastsatt i samsvar
med artikkel 9 i nevnte direktiv, og den relevante mengden
med utslipp som først omfattes av unionsordningen fra og med
2013.
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4. Dersom Kommisjonen ikke avviser et anleggs oppføring
på denne listen, herunder de tilsvarende foreløpige samlede
årlige mengdene med utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt
til dette anlegget, skal den berørte medlemsstaten deretter
fastsette den endelige årlige mengden med utslippskvoter som
tildeles vederlagsfritt for hvert år i tidsrommet 2013−2020 i
samsvar med artikkel 10 nr. 9 i denne beslutning.

5. Etter at medlemsstatene har fastsatt den endelige årlige
mengden for alle eksisterende anlegg på sitt territorium, skal
medlemsstatene framlegge for Kommisjonen en liste over de
endelige årlige mengdene med utslippskvoter som tildeles
vederlagsfritt i tidsrommet 2013−2020 som fastsatt i samsvar
med artikkel 10 nr. 9.

Nr. 64/667

4. For anlegg nevnt i artikkel 3 bokstav h) i direktiv 2003/87/
EF, unntatt anlegg som har hatt en vesentlig økning etter 30.
juni 2011, skal medlemsstatene kreve at den driftsansvarlige
fastsetter den opprinnelig installerte kapasiteten for hvert
delanlegg i henhold til metoden angitt i artikkel 7 nr. 3, ved å
bruke som referanse den fortløpende 90-dagersperioden som
grunnlag for å fastsette start av normal drift. Medlemsstatene
skal godkjenne denne opprinnelig installerte kapasiteten for
hvert delanlegg før de beregner tildelingen til anlegget.
5. Medlemsstatene skal bare godkjenne data framlagt i
henhold til denne artikkel som er verifisert som tilfredsstillende
av en miljøkontrollør, i samsvar med kravene angitt i artikkel
8, for å sikre at det rapporteres pålitelige og korrekte data.
Artikkel 18

Artikkel 16
Endringer i risikoen for karbonlekkasje
Innen tre måneder etter at listen nevnt i artikkel 10a nr. 13 i
direktiv 2003/87/EF for årene 2015−2020 er vedtatt, eller etter
at listen bestemt ved kommisjonsbeslutning 2010/2/EU for
årene 2013 og 2014 er vedtatt eller har fått tilføyelser, skal hver
medlemsstat revidere listen nevnt i artikkel 15 nr. 1 i denne
beslutning, tydelig angi endringene i den antatte risikoen
for karbonlekkasje ved anlegg og delanlegg, og eventuelt
den tilknyttede foreløpige årlige mengden med vederlagsfri
tildeling, og framlegge denne listen for Kommisjonen.

KAPITTEL IV
NYINNTREDERE OG AVVIKLINGER
Artikkel 17
Søknad om vederlagsfri tildeling
1. Ved søknad fra en nyinntreder skal medlemsstatene på
grunnlag av gjeldende regler fastsette hvilken mengde med
kvoter som skal tildeles vederlagsfritt når det aktuelle anlegget
har startet normal drift og dets opprinnelig installerte kapasitet
er fastsatt.

2. Medlemsstatene skal bare godkjenne søknader som er
inngitt til vedkommende myndighet innen ett år etter start av
normal drift ved det aktuelle anlegget eller delanlegget.

3. Medlemsstatene skal dele det aktuelle anlegget inn i
delanlegg i samsvar med artikkel 6 i denne beslutning, og skal
kreve at den driftsansvarlige sammen med søknaden nevnt i
nr. 1, framlegger for vedkommende myndighet alle relevante
opplysninger og data for hver parameter som er oppført i
vedlegg V, separat for hvert delanlegg. Om nødvendig kan
medlemsstatene kreve at den driftsansvarlige framlegger mer
detaljerte data.

Virksomhetsnivåer
1. For anlegg nevnt i artikkel 3 bokstav h) i direktiv 2003/87/
EF, unntatt anlegg som har hatt en vesentlig økning etter 30.
juni 2011, skal medlemsstatene fastsette virksomhetsnivåer for
hvert anlegg på denne måten:
a) det produktrelaterte virksomhetsnivået skal for hvert
produkt som det er bestemt en utslippsstandard for
produkt for som nevnt i vedlegg I, være den opprinnelig
installerte kapasiteten for produksjonen av dette produktet
ved det aktuelle anlegget, multiplisert med standard
kapasitetsutnyttelsesfaktor,
b) det varmerelaterte virksomhetsnivået tilsvarer den
opprinnelig installerte kapasiteten ved import av målbar
varme fra anlegg som er omfattet av unionsordningen,
og/eller produksjonen av målbar varme, som er forbrukt
innenfor anleggets grenser ved framstilling av produkter,
ved produksjon av annen mekanisk energi enn den som
brukes til produksjon av elektrisk kraft, til oppvarming
eller kjøling, med unntak av forbruket ved produksjon av
elektrisk kraft, eller som er eksportert til et anlegg eller
en annen enhet som ikke er omfattet av unionsordningen,
med unntak av eksport med sikte på produksjon
av elektrisk kraft, multiplisert med den relevante
kapasitetsutnyttelsesfaktoren,
c) det brenselrelaterte virksomhetsnivået tilsvarer den
opprinnelig installerte kapasiteten for forbruket av brensel
brukt til produksjon av ikke-målbar varme, som er forbrukt
ved framstilling av produkter, ved produksjon av annen
mekanisk energi enn den som brukes til produksjon av
elektrisk kraft, til oppvarming eller kjøling, med unntak
av forbruket ved produksjon av elektrisk kraft, herunder
sikkerhetsfakling, ved det aktuelle anlegget, multiplisert
med den relevante kapasitetsutnyttelsesfaktoren,
d) det prosessutslippsrelaterte virksomhetsnivået skal være
den opprinnelig installerte kapasiteten ved produksjon av
prosessutslipp ved prosessenheten, multiplisert med den
relevante kapasitetsutnyttelsesfaktoren.
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2. Standard kapasitetsutnyttelsesfaktor nevnt i nr. 1 bokstav
a), skal fastsettes og offentliggjøres av Kommisjonen på grunnlag
av datainnsamlingen utført av medlemsstatene i samsvar med
artikkel 7 i denne beslutning. For hver utslippsstandard for
produkt oppført i vedlegg I, skal den være den 80-prosentilen
av gjennomsnittlige årlige kapasitetsutnyttelsesfaktorer
for alle anlegg som framstiller det aktuelle produktet. Den
gjennomsnittlige årlige kapasitetsutnyttelsesfaktoren for hvert
anlegg som framstiller det aktuelle produktet, skal tilsvare den
gjennomsnittlige årlige produksjonen i tidsrommet 2005−2008
dividert med opprinnelig installert kapasitet.
Den relevante kapasitetsutnyttelsesfaktoren nevnt i nr. 1
bokstav b)−d), skal fastsettes av medlemsstatene på grunnlag
av behørig underbygde og uavhengig verifiserte opplysninger
om anleggets fastsatte normale drift, vedlikehold, vanlige
produksjonssyklus, energieffektive teknikker og typiske
kapasitetsutnyttelse i den aktuelle sektoren sammenlignet med
sektorspesifikke opplysninger.
Ved fastsettelse av den relevante kapasitetsutnyttelsesfaktoren
nevnt i nr. 1 bokstav d) i samsvar med forrige punktum, skal
medlemsstatene også ta hensyn til behørig underbygde og
uavhengig verifiserte opplysninger om utslippsintensiteten i
inngående mengder og klimagasseffektive teknikker.
3. For anlegg som har hatt en vesentlig kapasitetsøkning
etter 30. juni 2011, skal medlemsstatene i samsvar med nr.
1 fastsette virksomhetsnivåene bare for den økte kapasiteten
ved de delanleggene som den vesentlige kapasitetsøkningen er
knyttet til.
For anlegg som har hatt en vesentlig kapasitetsreduksjon
etter 30. juni 2011, skal medlemsstatene i samsvar med nr. 1
fastsette virksomhetsnivåene bare for den reduserte kapasiteten
ved de delanleggene som den vesentlige kapasitetsreduksjonen
er knyttet til.
Artikkel 19
Tildeling til nyinntredere
1. Ved tildeling av utslippskvoter til nyinntredere, unntatt
tildelingene til anlegg nevnt i artikkel 3 bokstav h) tredje
strekpunkt i direktiv 2003/87/EF, skal medlemsstatene beregne
det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som tildeles
vederlagsfritt fra starten av normal drift ved anlegget, for hvert
delanlegg separat på følgende måte:
a) for hvert delanlegg med utslippsstandard for produkt,
skal det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som
tildeles vederlagsfritt for et gitt år, tilsvare verdien for
denne utslippsstandarden for produkt, multiplisert med det
produktrelaterte virksomhetsnivået,
b) for hvert delanlegg med utslippsstandard for varme, skal
det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som tildeles

17.11.2016

vederlagsfritt, tilsvare verdien for utslippsstandarden
for varme for denne målbare varmen, som nevnt i
vedlegg I, multiplisert med det varmerelaterte historiske
virksomhetsnivået,
c) for hvert delanlegg med utslippsstandard for brensel, skal
det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som tildeles
vederlagsfritt, tilsvare verdien for utslippsstandarden
for brensel, som nevnt i vedlegg I, multiplisert med det
brenselrelaterte virksomhetsnivået,
d) for hvert delanlegg med prosessutslipp, skal det foreløpige
årlige antallet utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt for
et gitt år, tilsvare det prosessrelaterte virksomhetsnivået
multiplisert med 0,9700.
Artikkel 10 nr. 4−6 og 8 og artikkel 11, 12, 13 og 14 i denne
beslutning skal tilsvarende få anvendelse på beregningen
av det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som tildeles
vederlagsfritt.
2. For uavhengig verifiserte utslipp fra nyinntredere som
skjedde før start av normal drift, skal ytterligere utslipp
tildeles på grunnlag av historiske utslipp uttrykt som tonn
karbondioksidekvivalenter.
3. Den foreløpige samlede årlige mengden med
utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt, skal være summen
av alle delanleggs foreløpige årlige antall utslippskvoter
som tildeles vederlagsfritt, beregnet i samsvar med nr. 1 og
de ytterligere kvotene nevnt i nr. 2. Artikkel 10 nr. 7 annet
punktum får anvendelse.
4. Medlemsstatene
skal
umiddelbart
underrette
Kommisjonen om den foreløpige samlede årlige mengden med
utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt. Utslippskvoter fra
reserven for nyinntredere opprettet i henhold til artikkel 10a
nr. 7 i direktiv 2003/87/EF, skal tildeles etter «først-til-mølla»prinsippet, idet det tas hensyn til datoen for mottak av denne
underretningen.
Kommisjonen kan avvise den foreløpige samlede årlige
mengden med utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt for det
aktuelle anlegget. Dersom Kommisjonen ikke avviser denne
foreløpige samlede årlige mengden med utslippskvoter som
tildeles vederlagsfritt, skal den aktuelle medlemsstaten deretter
fastsette den endelige årlige mengden med utslippskvoter som
tildeles vederlagsfritt.
5. Den endelige årlige mengden med utslippskvoter som
tildeles vederlagsfritt, skal tilsvare den foreløpige samlede
årlige mengden med utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt
for hvert anlegg, fastsatt i samsvar med nr. 3 i denne artikkel,
justert årlig med den lineære reduksjonsfaktoren nevnt i
artikkel 10a nr. 7 i direktiv 2003/87/EF, ved å bruke den
foreløpige samlede årlige mengden med utslippskvoter som
tildeles vederlagsfritt for det aktuelle anlegget for 2013 som
referanse.
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6. Når halvparten av den utslippsmengden som er reservert
for nyinntredere i henhold til artikkel 10a nr. 7 i direktiv
2003/87/EF, uten hensyn til den utslippsmengden som er
tilgjengelig i henhold til artikkel 10a nr. 8 i direktiv 2003/87/EF,
er tildelt eller skal tildeles fram til 2020 til nyinntredere, skal
Kommisjonen vurdere hvorvidt det bør innføres en køordning
for å sikre at tilgangen til reserven forvaltes på en rettferdig
måte.

Artikkel 20
Tildeling til en nyinntreder etter en vesentlig
kapasitetsøkning
1. Dersom et anlegg har hatt en vesentlig kapasitetsøkning
etter 30. juni 2011, skal medlemsstatene etter søknad fra den
driftsansvarlige og med forbehold for tildelingen til et anlegg
i henhold til artikkel 10, på grunnlag av metoden definert i
artikkel 19, fastsette det antallet vederlagsfrie utslippskvoter
som skal tildeles, for å ta hensyn til økningen.

2. Medlemsstatene skal kreve at den driftsansvarlige
sammen med søknaden framlegger dokumentasjon som viser
at kriteriene for en vesentlig kapasitetsøkning er oppfylt, og gir
opplysningene nevnt i artikkel 17 nr. 3 for å støtte en eventuell
beslutning om tildeling. Særlig skal medlemsstatene kreve at
den driftsansvarlige framlegger opplysninger om delanleggets
økte kapasitet og dets installerte kapasitet etter at en vesentlig
kapasitetsøkning er verifisert som tilfredsstillende av en
miljøkontrollør, i samsvar med kravene definert i artikkel 8.
Medlemsstatene skal betrakte denne installerte kapasiteten
ved delanlegget etter en vesentlig kapasitetsøkning, som
delanleggets opprinnelig installerte kapasitet når eventuelle
etterfølgende vesentlige kapasitetsendringer skal vurderes.

Artikkel 21
Vesentlig kapasitetsreduksjon
1. Dersom et anlegg har hatt en vesentlig kapasitetsreduksjon
etter 30. juni 2011, skal medlemsstatene fastsette den mengden
som antallet kvoter som skal tildeles vederlagsfritt er redusert
med, for å ta hensyn til denne reduksjonen. For dette formål
skal medlemsstatene kreve at den driftsansvarlige framlegger
opplysninger om delanleggets reduserte kapasitet og dets
installerte kapasitet etter at en vesentlig kapasitetsreduksjon
er verifisert som tilfredsstillende av en miljøkontrollør, i
samsvar med kravene definert i artikkel 8. Medlemsstatene
skal betrakte denne installerte kapasiteten ved delanlegget etter
en vesentlig kapasitetsreduksjon, som delanleggets opprinnelig
installerte kapasitet når eventuelle etterfølgende vesentlige
kapasitetsendringer skal vurderes.

2. Medlemsstatene skal redusere det foreløpige årlige
antallet utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt til hvert
delanlegg med det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som
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tildeles vederlagsfritt til det aktuelle delanlegget, beregnet i
samsvar med artikkel 19 nr. 1, for å ta hensyn til den vesentlige
kapasitetsreduksjonen.
Medlemsstatene skal deretter fastsette den foreløpige samlede
årlige mengden for det aktuelle anlegget i henhold til den
metoden som er anvendt for å fastsette den foreløpige samlede
årlige mengden før den vesentlige kapasitetsreduksjonen, og
den endelige samlede årlige mengden med utslippskvoter som
tildeles vederlagsfritt til det aktuelle anlegget i samsvar med
artikkel 10 nr. 9.
3. Tildelingen til anlegget skal justeres i henhold til dette
fra og med året som følger det året da kapasitetsreduksjonen
fant sted, eller fra og med 2013 dersom den vesentlige
kapasitetsreduksjonen fant sted før 1. januar 2013.
Artikkel 22
Opphør av driften ved et anlegg
1. Det anses at driften ved et anlegg har opphørt dersom et
hvilket som helst av følgende vilkår er oppfylt:
a) utslippstillatelsen for klimagasser, gjeldende tillatelse i
samsvar med direktiv 2008/1/EF, eller en hvilken som helst
annen relevant miljøtillatelse har utløpt,
b) tillatelsene nevnt i bokstav a) er trukket tilbake,
c) driften ved anlegget er teknisk umulig,
d) anlegget er ikke i drift, men har vært i drift tidligere, og det
er teknisk umulig å gjenoppta driften,
e) anlegget er ikke i drift, men har vært i drift tidligere, og
den driftsansvarlige kan ikke godtgjøre at dette anlegget vil
gjenoppta driften senest 6 måneder etter at driften opphørte.
Medlemsstatene kan utvide dette tidsrommet til høyst 18
måneder dersom den driftsansvarlige kan godtgjøre at
anlegget ikke kan gjenoppta driften i løpet av 6 måneder, på
grunn av ekstraordinære eller uforutsette omstendigheter
som ikke kunne ha vært unngått selv om alle behørige
hensyn hadde vært tatt, og som er utenfor det aktuelle
anleggets driftsansvarliges kontroll, særlig på grunn av
omstendigheter som naturkatastrofer, krig, krigstrusler,
terrorhandlinger, revolusjon, opptøyer, sabotasje eller
vandalisme.
2. Nr. 1 bokstav e) får ikke anvendelse på anlegg som holdes
i reserve eller beredskap, og anlegg som er i drift avhengig av
sesong, dersom alle følgende vilkår er oppfylt:
a) den driftsansvarlige innehar en utslippstillatelse for
klimagasser og alle andre relevante tillatelser,
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b) det er teknisk mulig å starte drift uten å foreta fysiske
endringer på anlegget,

17.11.2016

3. Dersom virksomhetsnivået til delanlegget nevnt i nr. 1,
når et virksomhetsnivå som er høyere enn 50 % sammenlignet
med opprinnelig virksomhetsnivå, skal anlegget der driften
delvis har opphørt, motta de kvotene som det opprinnelig var
tildelt, fra året som følger det kalenderåret da virksomhetsnivået
overskred terskelen på 50 %.

c) det gjennomføres regelmessig vedlikehold.
3. Dersom driften ved et anlegg har opphørt, skal den berørte
medlemsstaten ikke utstede utslippstillatelser til dette anlegget
fra og med året etter at driften opphørte.

4. Dersom virksomhetsnivået til delanlegget nevnt i nr. 1,
når et virksomhetsnivå som er høyere enn 25 % sammenlignet
med opprinnelig virksomhetsnivå, skal anlegget der driften
delvis har opphørt, motta halvparten av de kvotene som det
opprinnelig var tildelt, fra året som følger det kalenderåret da
virksomhetsnivået overskred terskelen på 25 %.

4. Medlemsstatene kan midlertidig stanse utstedelsen av
utslippskvoter til anlegg nevnt i nr. 1 bokstav e), så lenge det
ikke er godtgjort at anlegget vil gjenoppta driften.

Artikkel 24
Endringer i driften ved et anlegg

Artikkel 23

1. Medlemsstatene skal sikre at den driftsansvarlige innen
31. desember hvert år framlegger alle relevante opplysninger
om alle planlagte eller faktiske endringer i kapasitet,
virksomhetsnivå og drift ved et anlegg, til vedkommende
myndighet.

Delvis opphør av driften ved et anlegg
1. Det anses at driften ved et anlegg delvis er opphørt
dersom et delanlegg som bidrar til minst 30 % av anleggets
endelige årlige mengde med utslippskvoter som tildeles
vederlagsfritt, eller til tildeling av mer enn 50 000 kvoter,
reduserer sitt virksomhetsnivå i et gitt kalenderår med minst
50 % sammenlignet med det virksomhetsnivået som er brukt
til å beregne delanleggets tildeling i samsvar med artikkel
9, eller eventuelt med artikkel 18 (heretter kalt «opprinnelig
virksomhetsnivå»).

2. Dersom det er en endring i et anleggs kapasitet,
virksomhetsnivå eller drift som påvirker anleggets tildeling,
skal medlemsstatene ved hjelp av en elektronisk mal levert
av Kommisjonen, framlegge alle relevante opplysninger,
herunder den reviderte foreløpige samlede årlige mengden
med utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt til det
aktuelle anlegget, fastsatt i samsvar med denne beslutning,
til Kommisjonen før den endelige samlede årlige mengden
med utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt, blir fastsatt.
Kommisjonen kan avvise den reviderte foreløpige samlede
årlige mengden med utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt
til det aktuelle anlegget.

2. Tildelingen av utslippskvoter til et anlegg der driften
delvis er opphørt, skal justeres fra året som følger etter det året
da driften delvis opphørte, eller fra og med 2013, dersom delvis
opphør av driften fant sted før 1. januar 2013, på følgende måte:

KAPITTEL V

dersom delanleggets virksomhetsnivå nevnt i nr. 1, reduseres
med 50−75 % sammenlignet med opprinnelig virksomhetsnivå,
skal delanlegget bare motta halvparten av de opprinnelig
tildelte kvotene,

SLUTTBESTEMMELSE
Artikkel 25
Adressater
Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

dersom delanleggets virksomhetsnivå nevnt i nr. 1, reduseres
med 75−90 % sammenlignet med opprinnelig virksomhetsnivå,
skal delanlegget bare motta 25 % av de opprinnelig tildelte
kvotene,

Utferdiget i Brussel, 27. april 2011.

dersom delanleggets virksomhetsnivå nevnt i nr. 1, reduseres
med 90 % eller mer sammenlignet med opprinnelig
virksomhetsnivå, skal ingen kvoter tildeles vederlagsfritt til det
aktuelle delanlegget.

For Kommisjonen
Connie HEDEGAARD
Medlem av Kommisjonen

______
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VEDLEGG I

UTSLIPPSSTANDARDER FOR PRODUKT
1.

Definisjonen av utslippsstandarder for produkt og systemgrenser uten at det er tatt hensyn til utveksling
mellom brensel og elektrisk kraft

Utslippsstandard for
produkt

Risiko for
karbonlekkasje
i samsvar med
beslutning
2010/2/EU for
årene 2013 og
2014

Verdi for
utslippsstandard
(kvoter/tonn)

Definisjon av produkter som
omfattes

Definisjon av prosesser og utslipp som omfattes
(systemgrenser)

Koks

Koksovnkoks
(framstilt
ved karbonisering av forkoksingskull
ved
høy
temperatur) eller gassverkskoks (biprodukt fra gassverk) uttrykt som tonn tørr
koks. Koks av brunkull
omfattes ikke av denne
utslippsstandarden.

Alle prosesser som er direkte eller indirekte
knyttet til prosessenhetens koksovner,
H2S/NH3-forbrenning, forvarming av
kull (defreezing), koksgassekstraktor,
avsvovlingsenhet,
destillasjonsenhet,
dampgenerator,
trykkregulering
i
batterier, biologisk vannbehandling,
forskjellig oppvarming av biprodukter og
hydrogenseparator er omfattet. Rensing av
koksovngass er omfattet.

ja

0,286

Sintret
malm

Agglomerert jernholdig produkt som inneholder småpartikler av jernmalm, flussmidler og jernholdige resirkuleringsmaterialer, og som
har slike kjemiske og fysiske
egenskaper, blant annet alkalinitet, mekanisk motstandsevne og permeabilitet at det
tilfører jern og nødvendige
flussmaterialer til jernmalmreduksjonsprosesser.

Alle prosesser som er direkte eller
indirekte knyttet til prosessenhetene
sintret spenntau, antenning, bearbeiding
av
utgangsmateriale,
varmsikting,
sinterkjøling, kaldsikting og dampgenerering, er omfattet.

ja

0,171

Flytende
råjern

Flytende
jern
med karbon for
bearbeiding.

mettet Alle prosesser som er direkte eller
videre indirekte knyttet til prosessenhetene
masovn,
bearbeidingsenheter
for
flytende råjern, masovnsblåsere, varmeapparater til masovner, konvertere,
sekundær metallurgi, vakuumavgassing,
støpeanlegg (herunder overskjæring),
slaggbehandling,
lasttilberedning,
behandling av masovngass, støvavskilling,
forvarming av skrap, tørking av pulverisert
kull før injisering (PCI), forvarming av
beholdere, førvarming av støpeblokker,
framstilling av trykkluft, behandling av
støv (brikettering), behandling av slam
(brikettering), dampinjeksjon i masovn,
dampgenerator, kjøling av konvertergass
med mer er omfattet.

ja

1,328

Nr. 64/672

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Utslippsstandard for
produkt
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Risiko for
karbonlekkasje
i samsvar med
beslutning
2010/2/EU for
årene 2013 og
2014

Verdi for
utslippsstandard
(kvoter/tonn)

Definisjon av produkter som
omfattes

Definisjon av prosesser og utslipp som omfattes
(systemgrenser)

Anode som
er varme
behandlet
på forhånd

Anoder til elektrolyse av
aluminium
som
består
av petroleumskoks, bek
og normalt resirkulerte
anoder, og som formes slik
at de er spesialtilpasset til
et bestemt smelteverk og
varmebehandles i Prebakeovner til en temperatur på
ca. 1 150 °C.

Alle prosesser som er direkte eller
indirekte knyttet til produksjon av anoder
som er varmebehandlet på forhånd, er
omfattet.

ja

0,324

Aluminium

Ubearbeidet ulegert flytende Alle prosesser som er direkte eller
aluminium fra elektrolyse.
indirekte knyttet til produksjonstrinnet
elektrolyse, er omfattet.

ja

1,514

Grå sement Grå sementklinker som Alle prosesser som er direkte eller
klinker
produsert klinkermengde i indirekte knyttet til produksjon av grå
alt.
sementklinker, er omfattet.

ja

0,766

Hvit
sement
klinker

Hvit sementklinker til bruk Alle prosesser som er direkte eller
som viktigste bindemiddel indirekte knyttet til produksjon av hvit
ved
framstilling
av sementklinker, er omfattet.
materialer som fugemidler,
flislim, isolasjonsmaterialer,
forankringsmørtel, industrigulvmørtel,
ferdigblandet
puss,
reparasjonsmørtel
og vanntette overflatelag
med største gjennomsnittlig
innhold av Fe2O3 på 0,4
vektprosent, Cr2O3 på 0,003
vektprosent og Mn2O3 på
0,03 vektprosent.

ja

0,987

Kalk

Ulesket kalk: kalsiumoksid Alle prosesser som er direkte eller
(CaO)
produsert
ved indirekte knyttet til produksjon av kalk, er
avkarbonisering av kalkstein omfattet.
(CaCO3) som «standard,
ren» kalk med et innhold av
fritt CaO på 94,5 %. Kalk
som produseres og forbrukes
ved samme anlegg for
rensingsprosesser, er ikke
omfattet av denne utslippsstandarden for produkt.

ja

0,954
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Utslippsstandard for
produkt

Dolomitt
kalk

Definisjon av produkter som
omfattes

Definisjon av prosesser og utslipp som omfattes
(systemgrenser)

Dolomittkalk eller kalsinert Alle prosesser som er direkte eller
dolomitt som en blanding indirekte knyttet til produksjon av
av kalsium- og magnesium- dolomittkalk, er omfattet.
oksider
produsert
ved
avkarbonisering av dolomitt
(CaCO3.MgCO3) med et
restinnhold av CO2 på over
0,25 %, et innhold av fritt
MgO på mellom 25 % og
40 % og en bulktetthet ved
det kommersielle produktet
på under 3,05 g/cm3.

Nr. 64/673

Risiko for
karbonlekkasje
i samsvar med
beslutning
2010/2/EU for
årene 2013 og
2014

Verdi for
utslippsstandard
(kvoter/tonn)

ja

1,072

Dolomittkalk skal uttrykkes
som «standard, ren dolomittkalk»-kvalitet med et fritt
innhold av CaO på 57,4 %
og fritt innhold av MgO på
38,0 %.

Sintret
dolomitt
kalk

Blanding av kalsium- og Alle prosesser som er direkte eller
magnesiumoksider
brukt indirekte knyttet til produksjon av sintret
utelukkende til produksjon dolomittkalk, er omfattet.
av ildfast stein og andre
ildfaste produkter som har
en minste bulktetthet på
3,05 g/cm3.

ja

1,449

Floatglass

Floatglass/mattglass/speil- Alle prosesser som er direkte eller
glass (som tonn glass tatt ut indirekte knyttet til produksjonstrinnene
fra kjølekanalen).
smelting, raffinering, arbeidskammer, bad
og kjølekanal er omfattet.

ja

0,453

Flasker og
glass av
fargeløst
glass

Flasker av fargeløst glass
med en nominell kapasitet
på < 2,5 liter, til drikker
og næringsmidler (unntatt
flasker med overtrekk av lær
eller kunstlær, tåteflasker)
unntatt ekstrahvite flintglassprodukter
med
et
jernoksidinnhold på mindre
enn
0,03
vektprosent
uttrykt som Fe2O3 og
fargekoordinater innenfor
intervallene L fra 100 til 87,
a fra 0 til – 5 og b fra 0 til 3
(ved hjelp av CIELAB som
Commission internationale
d’éclairage går inn for),
uttrykt i tonn emballert
produkt.

ja

0,382

Alle prosesser som er direkte eller
indirekte knyttet til produksjonstrinnene
materialhåndtering,
smelting,
formgivning,
etterfølgende
bearbeiding,
emballering og tilhørende prosesser er
omfattet.
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Utslippsstandard for
produkt
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Risiko for
karbonlekkasje
i samsvar med
beslutning
2010/2/EU for
årene 2013 og
2014

Verdi for
utslippsstandard
(kvoter/tonn)

Definisjon av produkter som
omfattes

Definisjon av prosesser og utslipp som omfattes
(systemgrenser)

Flasker av farget glass
med en nominell kapasitet
på < 2,5 liter, til drikker
og næringsmidler (unntatt
flasker med overtrekk av lær
eller kunstlær, tåteflasker),
uttrykt i tonn emballert
produkt.

Alle prosesser som er direkte eller
indirekte knyttet til produksjonstrinnene
materialhåndtering,
smelting,
formgivning,
etterfølgende
bearbeiding,
emballering og tilhørende prosesser er
omfattet.

ja

0,306

Produkter
Smeltet glass til framstilling
av endeløse av produkter av endeløse
glassfibrer
glassfibrer, det vil si
avkuttede fibrer, forgarn,
garn, stapelfiber og matter
(uttrykt i tonn smeltet glass
som tas ut av forherden).

Alle prosesser som er direkte eller indirekte
knyttet til produksjonsprosessene smelting
av glass i ovner og raffinering av glass i
forherdene, er omfattet. Etterfølgende
prosesser for å omdanne fibrene til
salgbare produkter, er ikke omfattet av
denne utslippsstandarden for produkt.

ja

0,406

Alle prosesser som er direkte eller
indirekte knyttet til produksjonsprosessene
bearbeiding av råstoff, blanding av
komponenter, formgivning, tørking,
brenning og sluttbehandling av produkt og
rengjøring av røykgass er omfattet.

nei

0,139

Belegnings- Teglstein som brukes til Alle prosesser som er direkte eller
stein
belegning i samsvar med EN indirekte knyttet til produksjonsprosessene
1344.
bearbeiding av råstoff, blanding av
komponenter, formgivning, tørking,
brenning og sluttbehandling av produkt og
rengjøring av røykgass er omfattet.

nei

0,192

Takstein

nei

0,144

Flasker og
glass av
farget glass

Mineralullprodukter
til
varme-, lyd- og brannisolasjon er ikke omfattet.

Fasadestein

Fasadestein med en tetthet
på > 1 000 kg/m3 som
brukes til murverk basert
på EN 771-1, unntatt
belegningsstein, klinker og
blådempet fasadestein.

Takstein av tegl som definert
i EN 1304:2005, unntatt
blådempet
takstein
og
tilbehør.

Alle prosesser som er direkte eller
indirekte knyttet til produksjonsprosessene
bearbeiding av råstoff, blanding av
komponenter, formgivning, tørking,
brenning og sluttbehandling av produkt og
rengjøring av røykgass er omfattet.
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Utslippsstandard for
produkt

Definisjon av produkter som
omfattes

Definisjon av prosesser og utslipp som omfattes
(systemgrenser)

Nr. 64/675

Risiko for
karbonlekkasje
i samsvar med
beslutning
2010/2/EU for
årene 2013 og
2014

Verdi for
utslippsstandard
(kvoter/tonn)

Spraytørket
pulver

Spraytørket
pulver
til Alle prosesser som er direkte eller
produksjon av tørrpressede indirekte knyttet til produksjon av
vegg- og gulvfliser i tonn av spraytørket pulver, er omfattet.
produsert pulver.

ja

0,076

Gips

Gipsprodukter som består Alle prosesser som er direkte eller
av kalsinert gipsstein eller indirekte knyttet til produksjonstrinnene
kalsiumsulfat
(herunder maling, tørking og kalsinering er omfattet.
til bruk ved bygging, til
bestrykning
av
vevde
stoffer eller papir, til
bruk i tannpleie, til bruk i
markberedning), uttrykt som
tonn
kalsiumsulfathemi
hydrat.

nei

0,048

Alfagips omfattes ikke av
denne utslippsstandarden for
produkt.

Tørket
sekundær
gipsstein

Tørket sekundær gipsstein Alle prosesser som er direkte eller
(syntetisk
gipsstein indirekte knyttet til tørking av sekundær
produsert som resirkulert gipsstein, er omfattet.
biprodukt fra kraftindustrien
eller resirkulert materiale
fra avfall fra bygge- og
rivingsarbeid), uttrykt i tonn
produkt.

nei

0,017

Kortfibret
kraftpapir
masse

Kortfibret kraftpapirmasse
er tremasse som framstilles
ved en kjemisk sulfatprosess
ved koking av lut, som
karakteriseres
ved
en
fiberlengde på 1-1,5 mm,
og som hovedsakelig brukes
til produkter som krever
en bestemt glatthet og
fylde, som mykt papir og
trykkpapir, uttrykt som netto
salgbar produksjon i tonn
lufttørket masse.

ja

0,12

Alle prosesser som inngår i produksjon
av papirmasse (særlig papirfabrikk,
cellulosekoker, tørkeseksjon og kalkovn
og tilhørende energiomdanningsenheter
(kjele/kraftvarmeproduksjon) er omfattet.
Annen virksomhet på anlegget som ikke
inngår i denne prosessen, for eksempel
saging, treforedling, produksjon av
kjemikalier for salg, avfallsbehandling
[behandling av avfall på i stedet for
utenfor anlegget (tørking, pelletering,
forbrenning, deponering)], produksjon av
PCC (utfelt kalsiumkarbonat), behandling
av illeluktende gasser og fjernvarme, er
ikke omfattet.

Nr. 64/676

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Utslippsstandard for
produkt

17.11.2016

Risiko for
karbonlekkasje
i samsvar med
beslutning
2010/2/EU for
årene 2013 og
2014

Verdi for
utslippsstandard
(kvoter/tonn)

Definisjon av produkter som
omfattes

Definisjon av prosesser og utslipp som omfattes
(systemgrenser)

Langfibret
kraftpapir
masse

Langfibret kraftpapirmasse
er tremasse som framstilles
ved en kjemisk sulfatprosess
ved koking av lut, som
karakteriseres
ved
en
fiberlengde på 3-3,5 mm,
og som hovedsakelig brukes
til produkter der styrken
er viktig, for eksempel
emballasjepapir, uttrykt som
netto salgbar produksjon i
tonn lufttørket masse.

Alle prosesser som inngår i produksjon
av papirmasse (særlig papirfabrikk,
cellulosekoker, tørkeseksjon og kalkovn
og tilhørende energiomdanningsenheter
(kjele/kraftvarmeproduksjon) er omfattet.
Annen virksomhet på anlegget som ikke
inngår i denne prosessen, for eksempel
saging, treforedling, produksjon av
kjemikalier for salg, avfallsbehandling
[behandling av avfall på i stedet for
utenfor anlegget (tørking, pelletering,
forbrenning, deponering)], produksjon av
PCC (utfelt kalsiumkarbonat), behandling
av illeluktende gasser og fjernvarme, er
ikke omfattet.

ja

0,06

Sulfittpapir
masse,
termo
mekanisk
papirmasse
og
mekanisk
papirmasse

Sulfittpapirmasse produsert
ved en bestemt masseprosess,
for
eksempel
papirmasse
produsert
ved koking av treflis i et
trykkar i en bisulfittløsning,
uttrykt som netto salgbar
produksjon i tonn lufttørket
masse. Sulfittpapirmasse kan
være bleket eller ubleket.

Alle prosesser som inngår i produksjon
av papirmasse (særlig papirfabrikk,
cellulosekoker, tørkeseksjon og kalkovn
og tilhørende energiomdanningsenheter
(kjele/kraftvarmeproduksjon) er omfattet.
Annen virksomhet på anlegget som ikke
inngår i denne prosessen, for eksempel
saging, treforedling, produksjon av
kjemikalier for salg, avfallsbehandling
[behandling av avfall på i stedet for
utenfor anlegget (tørking, pelletering,
forbrenning, deponering)], produksjon av
PCC (utfelt kalsiumkarbonat), behandling
av illeluktende gasser og fjernvarme, er
ikke omfattet.

ja

0,02

Alle prosesser som inngår i produksjonen
av papirmasse fra gjenvunnet papir og
tilhørende
energiomdanningsenheter
(kjele/kraftvarmeproduksjon), er omfattet.
Annen virksomhet på anlegget som ikke
inngår i denne prosessen, for eksempel
saging, treforedling, produksjon av
kjemikalier for salg, avfallsbehandling
[behandling av avfall på i stedet for
utenfor anlegget (tørking, pelletering,
forbrenning, deponering)], produksjon av
PCC (utfelt kalsiumkarbonat), behandling
av illeluktende gasser og fjernvarme, er
ikke omfattet.

ja

0,039

Mekanisk papirmasse i
forskjellige kvaliteter: TMP
(termomekanisk papirmasse)
og slipmasse uttrykt som
netto salgbar produksjon
i tonn lufttørket masse.
Mekanisk papirmasse kan
være bleket eller ubleket.
Ikke omfattet av denne
gruppen er undergruppene
halvkjemisk
papirmasse,
CTMP
—
kjemisk/
termomekanisk papirmasse
og silkemasse.

Gjenvunnet
papirmasse

Masse
av
fibrer
fra
gjenvunnet
papir
eller
kartong (avfall og skrap)
eller fra annet fiberholdig
cellulosemateriale
uttrykt som netto salgbar
produksjon i tonn lufttørket
masse.
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produkt

Avispapir

Ubestrøket
fint papir

Risiko for
karbonlekkasje
i samsvar med
beslutning
2010/2/EU for
årene 2013 og
2014

Verdi for
utslippsstandard
(kvoter/tonn)

Definisjon av produkter som
omfattes

Definisjon av prosesser og utslipp som omfattes
(systemgrenser)

Særlig papirkvalitet (i ruller
eller som ark) uttrykt som
netto salgbar produksjon
i tonn lufttørket masse,
brukt til trykking av aviser,
produsert av slipmasse og/
eller mekanisk papirmasse
eller resirkulerte fibrer
eller en prosentdel av
kombinasjoner av disse
to. Vekten varierer som
regel mellom 40 og 52 g/
m2, men kan være så høy
som 65 g/m2. Avispapir
er maskinglattet eller lett
kalendrert, hvitt eller lett
farget, og brukes i ruller til
boktrykk, offsettrykk eller
flexotrykk.
Ubestrøket fint papir, som
omfatter både ubestrøket
mekanisk og ubestrøket
trefritt papir, uttrykt som
netto salgbar produksjon i
tonn lufttørket masse:

Alle
prosesser
som
inngår
i
papirproduksjonen
[særlig
papireller kartongmaskin og tilhørende
energiomdanningsenheter
(kjele/kraftvarmeproduksjon) og direkte bruk av
prosessbrensel], er omfattet. Annen
virksomhet på anlegget som ikke inngår
i denne prosessen, for eksempel saging,
treforedling, produksjon av kjemikalier
for salg, avfallsbehandling [behandling
av avfall på i stedet for utenfor anlegget
(tørking,
pelletering,
forbrenning,
deponering)], produksjon av PCC
(utfelt kalsiumkarbonat), behandling av
illeluktende gasser og fjernvarme, er ikke
omfattet.

ja

0,298

Alle
prosesser
som
inngår
i
papirproduksjonen
[særlig
papireller kartongmaskin og tilhørende
energiomdanningsenheter
(kjele/kraftvarmeproduksjon) og direkte bruk av
prosessbrensel], er omfattet. Annen
virksomhet på anlegget som ikke inngår
i denne prosessen, for eksempel saging,
treforedling, produksjon av kjemikalier
for salg, avfallsbehandling [behandling
av avfall på i stedet for utenfor anlegget
(tørking,
pelletering,
forbrenning,
deponering)], produksjon av PCC
(utfelt kalsiumkarbonat), behandling av
illeluktende gasser og fjernvarme, er ikke
omfattet.

ja

0,318

Alle
prosesser
som
inngår
i
papirproduksjonen
[særlig
papireller kartongmaskin og tilhørende
energiomdanningsenheter
(kjele/kraftvarmeproduksjon) og direkte bruk av
prosessbrensel], er omfattet. Annen
virksomhet på anlegget som ikke inngår
i denne prosessen, for eksempel saging,
treforedling, produksjon av kjemikalier
for salg, avfallsbehandling [behandling
av avfall på i stedet for utenfor anlegget
(tørking,
pelletering,
forbrenning,
deponering)],

ja

0,318

1. Ubestrøket trefritt papir
egnet til trykking eller
andre grafiske formål
framstilt av forskjellige
typer
hovedsakelig
nye
fibrer,
med
varierende innhold av
mineralske
fyllstoffer
og etterbehandlet ved
en rekke forskjellige
prosesser.
Denne
kvaliteten omfatter de
fleste typer kontorpapir,
for eksempel blanketter,
kopipapir,
papir
til
skrivere, brevpapir og
boktrykkpapir.

Bestrøket
fint papir

Nr. 64/677

2. Ubestrøket
mekanisk
papir omfatter de særlige
papirkvalitetene
som
framstilles av mekanisk
papirmasse, og som
brukes som emballasje
eller til grafiske formål
eller magasiner.
Bestrøket fint papir, som
omfatter både bestrøket
mekanisk og bestrøket
trefritt papir, uttrykt som
netto salgbar produksjon i
tonn lufttørket masse:
1. Bestrøket trefritt papir
framstilt av fibrer som er
produsert hovedsakelig
ved en kjemisk papirmasseprosess, og som
bestrykes
under
prosessen til forskjellige
bruksformål;

Nr. 64/678

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Utslippsstandard for
produkt

Definisjon av produkter som
omfattes

Definisjon av prosesser og utslipp som omfattes
(systemgrenser)
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Risiko for
karbonlekkasje
i samsvar med
beslutning
2010/2/EU for
årene 2013 og
2014

Verdi for
utslippsstandard
(kvoter/tonn)

kalles
også
bestrøket produksjon av PCC (utfelt kalsiumfreesheet-papir.
Denne karbonat), behandling av illeluktende
gruppen
papir
er gasser og fjernvarme, er ikke omfattet.
hovedsakelig beregnet på
publikasjoner.
2. Bestrøket mekanisk papir
framstilt av mekanisk
papirmasse, brukes til
grafiske
formål/
magasiner.
Denne
gruppen papir går også
under
betegnelsen
«coated groundwood»,
bestrøket papir av slipmasse.
Mykt papir

Mykt papir uttrykt som
netto salgbar produksjon
på maskinruller, omfatter
mange typer mykt papir og
rengjøringspapir til bruk
i husholdninger, handel
eller industri, for eksempel
toalettpapir og ansiktsservietter,
kjøkkenruller,
papirhåndklær
og
rengjøringsruller, produksjon
av bleier, sanitærbind osv.
Varmluftstørket masse (TAD
— Through Air Dried)
inngår ikke i denne gruppen.

Alle prosesser som inngår i papirproduksjonen
[særlig
papireller
kartongmaskin
og
tilhørende
energiomdanningsenheter
(kjele/kraftvarmeproduksjon) og direkte bruk av
prosessbrensel], er omfattet. Annen
virksomhet på anlegget som ikke inngår
i denne prosessen, for eksempel saging,
treforedling, produksjon av kjemikalier
for salg, avfallsbehandling [behandling
av avfall på i stedet for utenfor anlegget
(tørking,
pelletering,
forbrenning,
deponering)], produksjon av PCC
(utfelt kalsiumkarbonat), behandling av
illeluktende gasser og fjernvarme, er ikke
omfattet. Omdanning fra maskinrullvekt
til ferdig produkt inngår ikke i denne
utslippsstandarden for produkt.

ja

0,334

Dekkartong Dekkartong og bølgeprofiler
og bølge
uttrykt som netto salgbar
profiler
produksjon i tonn lufttørket
masse.

Alle
prosesser
som
inngår
i
papirproduksjonen
[særlig
papireller kartongmaskin og tilhørende
energiomdanningsenheter
(kjele/
kraftvarmeproduksjon) og direkte bruk
av prosessbrensel], er omfattet. Annen
virksomhet på anlegget som ikke inngår
i denne prosessen, for eksempel saging,
treforedling, produksjon av kjemikalier
for salg, avfallsbehandling [behandling
av avfall på i stedet for utenfor anlegget
(tørking,
pelletering,
forbrenning,
deponering)], produksjon av PCC
(utfelt kalsiumkarbonat), behandling av
illeluktende gasser og fjernvarme, er ikke
omfattet.

ja

0,248

1. Dekkartong
omfatter
typer av papp som
oppfyller bestemte krav
vedtatt av emballasjeindustrien for å kunne
brukes som ytre sjikt
for
bølgepapp
som
brukes til framstilling
av
transportkasser.
Dekkartong framstilles
hovedsakelig av fibrer
fra resirkulerte fibrer.
2. Bølgeprofiler betegner
den midterste delen
av transportkasser av
bølgepapp, som er kledt
med dekkartong («testliner»/«kraftliner») på
begge sider. Bølgeprofiler omfatter
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beslutning
2010/2/EU for
årene 2013 og
2014

Verdi for
utslippsstandard
(kvoter/tonn)

hovedsakelig papir av
resirkulert fiber, men
denne gruppen omfatter
også papp som er laget av
kjemisk og halvkjemisk
papirmasse.

Ubestrøket
kartong

Denne utslippsstandarden
omfatter en lang rekke
ubestrøkne
produkter
(uttrykt som netto salgbar
produksjon i tonn lufttørket
masse) med et eller flere
sjikt. Ubestrøket kartong
brukes
hovedsakelig
som emballasje der de
viktigste egenskapene er
styrke og stivhet, og der de
kommersielle aspektene som
formidling av opplysninger
er av underordnet betydning.
Kartong lages av nye og/
eller
gjenvunne
fibrer,
har gode egenskaper med
hensyn til falsing, stivhet
og
drenering.
Kartong
brukes hovedsakelig som
emballasje til forbrukerprodukter
som
fryste
næringsmidler, kosmetikk
og væskebeholdere; går
også under betegnelser
som homogen papp, falsekartong, bretteeskekartong,
maskinkartong m.m.

Alle
prosesser
som
inngår
i
papirproduksjonen
[særlig
papireller kartongmaskin og tilhørende
energiomdanningsenheter
(kjele/kraftvarmeproduksjon) og direkte bruk av
prosessbrensel], er omfattet. Annen
virksomhet på anlegget som ikke inngår
i denne prosessen, for eksempel saging,
treforedling, produksjon av kjemikalier
for salg, avfallsbehandling [behandling
av avfall på i stedet for utenfor anlegget
(tørking,
pelletering,
forbrenning,
deponering)], produksjon av PCC
(utfelt kalsiumkarbonat), behandling av
illeluktende gasser og fjernvarme, er ikke
omfattet.

ja

0,237

Bestrøket
kartong

Denne utslippsstandarden
omfatter en lang rekke
bestrøkne produkter (uttrykt
som netto salgbar produksjon
i tonn lufttørket masse) med
et eller flere sjikt. Bestrøket
kartong brukes hovedsakelig
til kommersielle formål, der
det er behov for å formidle
kommersielle opplysninger
som er trykt på emballasjen,
fra
butikkhyllen
innen
varegruppene
næringsmidler,
legemidler,
kosmetikk m.m. Kartong
lages av nye og/eller
gjenvunne fibrer, og har
gode
egenskaper
med
hensyn til falsing, stivhet og
drenering.

Alle
prosesser
som
inngår
i
papirproduksjonen
[særlig
papireller kartongmaskin og tilhørende
energiomdanningsenheter
(kjele/kraftvarmeproduksjon) og direkte bruk av
prosessbrensel], er omfattet. Annen
virksomhet på anlegget som ikke inngår
i denne prosessen, for eksempel saging,
treforedling, produksjon av kjemikalier
for salg, avfallsbehandling [behandling
av avfall på i stedet for utenfor anlegget
(tørking,
pelletering,
forbrenning,
deponering)], produksjon av PCC
(utfelt kalsiumkarbonat), behandling av
illeluktende gasser og fjernvarme, er ikke
omfattet.

ja

0,273

Nr. 64/680

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
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Risiko for
karbonlekkasje
i samsvar med
beslutning
2010/2/EU for
årene 2013 og
2014

Verdi for
utslippsstandard
(kvoter/tonn)

Salpetersyre Salpetersyre (HNO3), skal Alle prosesser som er direkte eller indirekte
registreres som tonn HNO3 knyttet til framstilling av produktet det
(100 %).
er bestemt en utslippsstandard for, samt
N2O-destruering, er omfattet, bortsett fra
produksjon av ammoniakk.

ja

0,302

Adipinsyre

Alle prosesser som er direkte eller indirekte
knyttet til framstilling av produktet det
er bestemt en utslippsstandard for, samt
N2O-destruering, er omfattet.

ja

2,79

Alle prosesser som er direkte eller
indirekte knyttet til produksjonstrinnene
klorering, oksyklorering og EDCkrakking til VCM, er omfattet.

ja

0,204

Fenol/
aceton

Summen av fenol, aceton og Alle prosesser som er direkte eller
biproduktet alfametylstyren indirekte knyttet til produksjon av fenol og
som samlet produksjon.
aceton er omfattet, særlig komprimering
av luft, hydroperoksidering, gjenvinning
av kumen fra anvendt luft, konsentrasjon
og spalting, fraksjonering og rensing
av produksjonen, krakking av tjære,
gjenvinning og rensing av acetofenon,
gjenvinning av alfametylstyren (AMS)
til eksport, hydrogenering av AMS til
resirkulering innenfor systemgrensene,
første rensing av spillvann (første
spillvannsstripper),
produksjon
av
kjølevann (f.eks. kjøletårn), bruk
av
kjølevann
(sirkulasjonspumper),
avbrenningsfakler og forbrenningsanlegg
(også
fysisk
plassert
utenfor
systemgrensene), samt forbruk av
supplerende brensel.

ja

0,266

S-PVC

Polyvinylklorid;
ikke Alle prosesser som er direkte eller
blandet
med
andre indirekte knyttet til produksjon av S-PVC,
stoffer som inneholder er omfattet, unntatt produksjon av VCM.
PVC-partikler
med
en
gjennomsnittsstørrelse
på
mellom 50 og 200 μm.

ja

0,085

E-PVC

Polyvinylklorid;
ikke Alle prosesser som er direkte eller
blandet
med
andre indirekte knyttet til produksjon av E-PVC,
stoffer som inneholder er omfattet, unntatt produksjon av VCM.
PVC-partikler
med
en
gjennomsnittsstørrelse
på
mellom 0,1 og 3 μm.

ja

0,238

Utslippsstandard for
produkt

Definisjon av produkter som
omfattes

Definisjon av prosesser og utslipp som omfattes
(systemgrenser)

Kartong brukes hovedsakelig
som
emballasje
til
forbrukerprodukter
som
fryste
næringsmidler,
kosmetikk
og
væskebeholdere;
går
også
under betegnelser som
homogen
papp,
falsekartong, bretteeskekartong,
maskinkartong m.m.

Adipinsyre skal registreres
som tonn tørr, renset
adipinsyre som er lagret i
siloer eller pakket i (store)
sekker.

Vinylklorid Vinylklorid (kloretylen)
monomer
(VCM)
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Utslippsstandard for
produkt

Natrium
karbonat

Definisjon av produkter som
omfattes

Definisjon av prosesser og utslipp som omfattes
(systemgrenser)

Dinatriumkarbonat
som
samlet brutto produksjon,
unntatt natriumkarbonat med
høy tetthet, som oppstår som
biprodukt ved produksjon av
kaprolaktam.

Alle prosesser som er direkte eller
indirekte knyttet til prosessenhetene
rensing av saltlake, kalsinering av
kalkstein og produksjon av kalkmelk,
absorpsjon av ammoniakk, utfelling av
NaHCO3, filtrering eller separering av
NaHCO3-krystaller fra morlut, nedbryting
av NaHCO3 til Na2CO3, gjenvinning av
ammoniakk og fortetting eller produksjon
av natriumkarbonat med høy tetthet er
omfattet.

Nr. 64/681

Risiko for
karbonlekkasje
i samsvar med
beslutning
2010/2/EU for
årene 2013 og
2014

Verdi for
utslippsstandard
(kvoter/tonn)

ja

0,843

Dersom ingen annen referanse er gitt, viser alle utslippsstandarder for produkt til ett tonn framstilt produkt, uttrykt
som salgbar (netto) produksjon, og til 100 % renhet ved det aktuelle stoffet.
Alle definisjoner av prosesser og utslipp som er omfattet (systemgrenser), omfatter avbrenningsfakler der slike
forekommer.
Eksponeringen for karbonlekkasje for produktet det er bestemt en utslippsstandard for, bygger på beslutning 2010/2/
EU og gjelder for 2013 og 2014. Når det gjelder 2013 og 2014, kan ytterligere sektorer bli føyd til listen gjennom
kommisjonsbeslutninger.
2.

Definisjon av utslippsstandarder for produkt og systemgrenser der det er tatt hensyn til utveksling mellom
brensel og elektrisk kraft

Utslippsstandard for
produkt

Raffineri
produkter

Definisjon av produkter som
omfattes

Definisjon av prosesser og utslipp som omfattes
(systemgrenser)

Blanding
av
raffineriprodukter med mer enn
40 % lette produkter
(motorbensin,
herunder
flybensin, jetdrivstoff av
bensintypen, andre lette
råoljer/lette stoffblandinger,
parafin, herunder jetdrivstoff
av parafintype, gassoljer)
uttrykt som CO2-veid tonn
(CWT).

Alle prosesser ved et raffineri som er
i samsvar med definisjonen av en av
CWT-prosessenhetene, samt tilhørende
anlegg som ikke er knyttet til prosessene,
som benyttes på raffineriets område,
for eksempel lagring i tanker, blanding,
behandling av avløpsvann osv., er
omfattet.

Karbonstål Stål som inneholder mindre
fra
enn 8 % metallholdige
lysbueovner legeringselementer
og
sporelementer i en slik
mengde at anvendelsen
begrenses til bruksområder
der det ikke stilles høye
krav til overflatekvalitet og
bearbeidingsmulighet.

Alle prosesser som er direkte eller indirekte
knyttet til prosessenhetene lysbueovn,
sekundær metallurgi, støping og skjæring,
etterforbrenning, støvavskilling, varming
av beholdere, forvarming av støpeblokker,
tørking av skrap og forvarming av skrap,
er omfattet.

Risiko for
karbonlekkasje
i samsvar med
beslutning
2010/2/EU for
årene 2013 og
2014

Verdi for
utslippsstandard
(kvoter/tonn)

ja

0,0295

ja

0,283

Ved fastsettelse av indirekte utslipp skal
det samlede forbruket av elektrisk kraft
innenfor systemgrensene tas i betraktning.

Ved fastsettelse av indirekte utslipp skal
det samlede forbruket av elektrisk kraft
innenfor systemgrensene tas i betraktning.
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Utslippsstandard for
produkt

Definisjon av produkter som
omfattes

Høylegert
Stål
som
inneholder
stål fra
minst 8 % metallholdige
lysbueovner legeringselementer,
eller
der det stilles høye krav
til
overflatekvalitet
og
bearbeidingsmulighet.

Definisjon av prosesser og utslipp som omfattes
(systemgrenser)

Alle prosesser som er direkte eller indirekte
knyttet til prosessenhetene lysbueovn,
sekundær metallurgi, støping og skjæring,
etterforbrenning, støvavskilling, varming
av beholdere, forvarming av støpeblokker,
gruve for langsom avkjøling, tørking av
skrap og forvarming av skrap, er omfattet.
Prosessenhetene
FeCr-omformer
og
kryogen lagring av industrigasser er ikke
omfattet.

17.11.2016

Risiko for
karbonlekkasje
i samsvar med
beslutning
2010/2/EU for
årene 2013 og
2014

Verdi for
utslippsstandard
(kvoter/tonn)

ja

0,352

ja

0,325

nei

0,682

nei

0,131

Ved fastsettelse av indirekte utslipp skal
det samlede forbruket av elektrisk kraft
innenfor systemgrensene tas i betraktning.

Støpejern

Støpt jern uttrykt som tonn Alle prosesser som er direkte eller
flytende legert jern, slaggfritt indirekte knyttet til prosesstrinnene
og klart til støping.
smelting, støping, kjerneframstilling og
sluttbearbeiding, er omfattet.
Ved fastsettelse av indirekte utslipp
skal bare forbruket av elektrisk
kraft ved smelteprosessene innenfor
systemgrensene tas i betraktning.

Mineralull

Isolasjonsprodukter
av
mineralull til varme-, lyd- og
brannisolasjon, produsert av
glass, stein eller slagg.

Alle prosesser som er direkte eller
indirekte knyttet til produksjonstrinnene
smelting, fiberdannelse og injisering av
bindemiddel, herding, tørking og forming,
er omfattet.
Ved fastsettelse av indirekte utslipp skal
det samlede forbruket av elektrisk kraft
innenfor systemgrensene tas i betraktning.

Gipsplater

Utslippsstandarden omfatter
plater, tavler, fliser og
lignende av gips eller
gipsblandinger,
(ikke)
bekledt eller forsterket bare
med papir eller papp, unntatt
gjenstander med gips som
bindemiddel, dekorert (i tonn
kalsiumsulfathemihydrat).
Kompakte
gipsfiberplater
er ikke omfattet av denne
utslippsstandarden
for
produkt.

Alle prosesser som er direkte eller
indirekte knyttet til produksjonstrinnene
maling, tørking, kalsinering og tørking av
platene, er omfattet.
Ved fastsettelse av indirekte utslipp skal
bare forbruket av elektrisk kraft ved
bruk av varmepumper i tørkefasen tas i
betraktning.
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Utslippsstandard for
produkt

Karbonstøv

Definisjon av produkter som
omfattes

Karbonstøv
fra
ovn.
Produktene gass-sot og
lampesot er ikke omfattet av
denne utslippsstandarden.

Definisjon av prosesser og utslipp som omfattes
(systemgrenser)

Alle prosesser som er direkte eller indirekte
knyttet til produksjon av karbonstøv
fra ovn, samt fra sluttbearbeiding,
emballering og fakling, er omfattet.

Nr. 64/683

Risiko for
karbonlekkasje
i samsvar med
beslutning
2010/2/EU for
årene 2013 og
2014

Verdi for
utslippsstandard
(kvoter/tonn)

ja

1,954

ja

1,619

ja

0,702

ja

0,0295

Ved fastsettelse av indirekte utslipp skal
det samlede forbruket av elektrisk kraft
innenfor systemgrensene tas i betraktning.

Ammoniakk Ammoniakk (NH3) skal Alle prosesser som er direkte eller indirekte
registreres i produserte tonn. knyttet til produksjon av ammoniakk og
mellomproduktet hydrogen, er omfattet.
Ved fastsettelse av indirekte utslipp skal
det samlede forbruket av elektrisk kraft
innenfor systemgrensene tas i betraktning.

Damp
krakking

Aromater

Blanding av høyverdige
kjemikalier (HVK) uttrykt
som samlet masse acetylen,
etylen, propylen, butadien,
benzen og hydrogen, unntatt
HVK
fra
supplerende
råstoffer (hydrogen, etylen,
andre HVK) med et etyleninnhold i den samlede
produktblandingen på minst
30 vektprosent, og et samlet
innhold av HVK, brenngass,
butener
og
flytende
hydrokarboner på minst 50
vektprosent i den samlede
produktblandingen.

Alle prosesser som er direkte eller
indirekte knyttet til produksjon av
høyverdige kjemikalier som renset
produkt eller mellomprodukt med
konsentrert innhold av de respektive
HVK i lavest salgbare form (rå C4, ikkehydrogenert pyrolysebensin) er omfattet,
unntatt C4-ekstraksjon (butadienanlegg),
C4-hydrogenering, hydrogenbehandling
av pyrolysebensin og ekstraksjon av
aromater, samt logistikk/lagring for daglig
drift.
Ved fastsettelse av indirekte utslipp skal
det samlede forbruket av elektrisk kraft
innenfor systemgrensene tas i betraktning.

Blanding av aromater uttrykt Alle prosesser som er direkte eller indirekte
som CO2-veid tonn (CWT). knyttet til underenhetene for aromater:
hydrogenbehandling av pyrolysebensin,
benzen-/toluen-/xylenekstraksjon (BTX),
TDP, HDA, isomerisering av xylen,
P-xylenenheter, kumenproduksjon og
sykloheksanproduksjon er omfattet.
Ved fastsettelse av indirekte utslipp skal
det samlede forbruket av elektrisk kraft
innenfor systemgrensene tas i betraktning.
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Utslippsstandard for
produkt

Styren

Definisjon av produkter som
omfattes

Styrenmonomer
(vinylbenzen, CASnummer: 100-42-5).

Definisjon av prosesser og utslipp som omfattes
(systemgrenser)

Alle prosesser som er direkte eller
indirekte knyttet til produksjon av styren
og mellomproduktet etylbenzen (med den
mengden som er brukt som råstoffer ved
styrenproduksjon), er omfattet.
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Risiko for
karbonlekkasje
i samsvar med
beslutning
2010/2/EU for
årene 2013 og
2014

Verdi for
utslippsstandard
(kvoter/tonn)

ja

0,527

ja

8,85

ja

0,242

Ved fastsettelse av indirekte utslipp skal
det samlede forbruket av elektrisk kraft
innenfor systemgrensene tas i betraktning.

Hydrogen

Rent
hydrogen
og
blandinger av hydrogen
og
karbonmonoksid
med et hydrogeninnhold
≥ 60 % molfraksjon av
samlet
hydrogeninnhold
pluss karbonmonoksid på
grunnlag av aggregering
av alle hydrogen- og
karbonmonoksidholdige
produktstrømmer eksportert
fra det aktuelle delanlegget,
uttrykt som 100 % hydrogen.

Alle relevante prosesselementer som
er direkte eller indirekte knyttet til
produksjon av hydrogen og separasjon av
hydrogen og karbonmonoksid, er omfattet.
Disse elementene ligger mellom:
a) punktene for tilførsel av hydrokarbonråstoff(er) og, dersom separat,
brensel,
b) punktene for utslipp av alle produktstrømmer som inneholder hydrogen
og/eller karbonmonoksid,
c) punktene for tilførsel eller utslipp av
import- eller eksportvarme.
Ved fastsettelse av indirekte utslipp skal
det samlede forbruket av elektrisk kraft
innenfor systemgrensene tas i betraktning.

Syntesegass Blandinger av hydrogen
og karbonmonoksid med
et hydrogeninnhold < 60 %
molfraksjon
av
samlet
hydrogeninnhold
pluss
karbonmonoksid
på
grunnlag av aggregering av
alle hydrogen- og karbonmonoksidholdige produktstrømmer eksportert fra
det aktuelle delanlegget,
omregnet til 47 volumprosent hydrogen.

Alle relevante prosesselementer som
er direkte eller indirekte knyttet til
produksjon av syntesegass og separasjon
av hydrogen og karbonmonoksid, er
omfattet. Disse elementene ligger mellom:
a) punktene for tilførsel av hydrokarbonråstoff(er) og, dersom separat,
brensel,
b) punktene for utslipp av alle produktstrømmer som inneholder hydrogen
og/eller karbonmonoksid,
c) punktene for tilførsel eller utslipp av
import- eller eksportvarme.
Ved fastsettelse av indirekte utslipp skal
det samlede forbruket av elektrisk kraft
innenfor systemgrensene tas i betraktning.
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Utslippsstandard for
produkt

Etylenoksid/etylen
glykoler

Definisjon av produkter som
omfattes

Utslippsstandarden
for
etylenoksid/etylenglykoler
omfatter
produktene
etylenoksid
(EO,
høy
renhet), monoetylenglykol
(MEG, standardkvalitet +
fiberkvalitet (høy renhet)),
dietylenglykol
(DEG),
trietylenglykol (TEG).

Definisjon av prosesser og utslipp som omfattes
(systemgrenser)

Nr. 64/685

Risiko for
karbonlekkasje
i samsvar med
beslutning
2010/2/EU for
årene 2013 og
2014

Alle prosesser som er direkte eller
indirekte knyttet til prosessenhetene
for EO-produksjon, EO-rensing og
glykolseksjonen, er omfattet.

ja

Verdi for
utslippsstandard
(kvoter/tonn)

0,512

Det samlede forbruket av elektrisk kraft
(og de tilhørende indirekte utslippene)
innenfor systemgrensene er omfattet av
denne utslippsstandarden for produkt.

Den samlede mengden
produkter uttrykkes i EOekvivalenter (EOE), som er
definert som den mengden
med EO (i masse) som ligger
inne i en masseenhet av det
spesifikke glykolet.
Dersom ingen annen referanse er gitt, viser alle utslippsstandarder for produkt til ett tonn framstilt produkt, uttrykt som
salgbar (netto) produksjon, og til 100 % renhet ved det aktuelle stoffet.
Alle definisjoner av prosesser og utslipp som er omfattet (systemgrenser), omfatter avbrenningsfakler der slike
forekommer.
Statusen for eksponeringen for karbonlekkasje for produkter det er bestemt en utslippsstandard for, bygger på beslutning
2010/2/EU og gjelder for 2013 og 2014. Ytterligere sektorer kan bli føyd til listen gjennom kommisjonsbeslutninger.
3.

Utslippsstandarder for varme og brensel
Referanse

Verdi for utslippsstandard
(kvoter/TJ)

Utslippsstandard for varme

62,3

Utslippsstandard for brensel

56,1
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VEDLEGG II

UTSLIPPSSTANDARDER FOR SPESIFIKKE PRODUKTER

1.

Utslippsstandarder for raffinerier: CWT-funksjoner
CWT-funksjon

Beskrivelse

Basis (kt/år) CWT-faktor

Atmosfærisk
destillasjon av råolje

Mild råoljeenhet (MCU), standard råoljeenhet (SCU).

F

1,00

Vakuumdestillasjon

Mild vakuumfraksjonering, standard vakuumkolonne, vakuumfraksjoneringskolonne.

F

0,85

Faktoren for vakuumdestillasjon omfatter også gjennomsnittlig
energiforbruk og utslipp for vakuumenheten for tunge råstoffer
(HFV). Ettersom denne enheten alltid fungerer i serie med MVU,
regnes ikke HFV-kapasiteten separat.
Løsemiddel
avasfaltering

Konvensjonelt løsemiddel, superkritisk løsemiddel.

F

2,45

Viskositetsredusering
av reststoffer
(visbryting)

Atmosfærisk viskositetsredusering av reststoffer (uten Soaker
Drum), atmosfærisk viskositetsredusering av reststoffer (med
Soaker Drum), vakuumviskositetsredusering av reststoffer (uten
Soaker Drum), vakuumviskositetsredusering av reststoffer (med
Soaker Drum).

F

1,40

Faktoren for visbryting omfatter også gjennomsnittlig energiforbruk
og utslipp for vakuumfraksjoneringskolonnen (VAC VFL), men
kapasiteten skal ikke regnes separat.
Termisk krakking

Faktoren for termisk krakking omfatter også gjennomsnittlig
energiforbruk og utslipp for vakuumfraksjoneringskolonnen (VAC
VFL), men kapasiteten skal ikke regnes separat.

F

2,70

Forsinket forkoksing

Forsinket forkoksing.

F

2,20

Væskeforkoksing

Væskeforkoksing.

F

7,60

Fleksibel forkoksing

Fleksibel forkoksing.

F

16,60

Kokskalsinering

Ovn med vertikal akse, roterovn med horisontal akse.

P

12,75

Væskekatalytisk
krakking

Væskekatalytisk krakking, mild katalytisk krakking
destillasjonsrester, katalytisk krakking av destillasjonsrester.

av

F

5,50

Annen katalytisk
krakking

Katalytisk krakking med Houdry-prosessen, varmekatalytisk
krakking.

F

4,10

Hydrokrakking av
destillater/gassolje

Mild hydrokrakking, hard hydrokrakking, nafta-hydrokrakking.

F

2,85

Hydrokrakking av
destillasjonsrest

H-Oil, LC-Fining™ og Hycon.

F

3,75

Hydrogenbehandling
av nafta/bensin

Benzenmetning, avsvovling av C4–C6-råstoffer, konvensjonell
hydrogenbehandling av nafta, metning av diolefiner til
olefiner, metning av diolefiner til olefiner i alkyleringsråstoff,
hydrogenbehandling av FCC-bensin med minimalt tap av
oktantall, olefinalkylering av Thio S, S-Zorb™-prosessen,
selektiv hydrogenbehandling av pyrolysebensin/nafta, avsvovling
av pyrolysebensin/nafta, selektiv hydrogenbehandling av
pyrolysebensin/nafta.

F

1,10

Faktoren for hydrogenbehandling av nafta omfatter energiforbruk
og utslipp for reaktor for selektiv hydrogenbehandling H/T (NHYT/
RXST), men kapasiteten regnes ikke separat.
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CWT-funksjon

Beskrivelse

Nr. 64/687

Basis (kt/år) CWT-faktor

Hydrogenbehandling
av parafin/diesel

Metning av aromater, konvensjonell hydrogenbehandling,
hydrogenering av løsemiddelaromater, konvensjonell hydrogenbehandling av destillater, hydrogenbehandling av High Severitydestillat, hydrogenbehandling av Ultra-High Severity-destillat,
avvoksing av middels destillat, S-Zorb™-prosess, selektiv
hydrogenbehandling av destillater.

F

0,90

Hydrogenbehandling
av destillasjonsrester

Avsvovling av reststoffer fra atmosfærisk destillasjon eller
vakuumdestillasjon

F

1,55

Hydrogenbehandling
av VGO

Hydrogenavsvovling/denitrifikasjon, hydrogenavsvovling

F

0,90

Hydrogenproduksjon

Dampreformering av metan, dampreformering av nafta, enheter for
delvis oksidasjon av lette råstoffer

P

300,00

Faktor for hydrogenproduksjon omfatter energiforbruk og utslipp for
rensing (H2PURE), men kapasiteten regnes ikke separat.
Katalytisk
reformering

Kontinuerlig regenerering, syklisk, semi-regenerativ, AROMAX.

F

4,95

Alkylering

Alkylering med HF-syre, alkylering med svovelsyre, polymerisering
av C3-olefinråstoff, polymerisering av C3/C4-råstoff, Dimersol.

P

7,25

R

3,25

R

2,85

Oksygenatproduksjon MBTE-destillasjonsenheter, MTBE-ekstraksjonsenheter, produksjon
av ETBE, TAME, isookten.

P

5,60

Propylenproduksjon

Kjemisk kvalitet, polymerkvalitet.

F

3,45

Asfaltproduksjon

Produksjon av asfalt og bitumen.

P

2,10

Faktor for alkylering/polymerisering omfatter energiforbruk og
utslipp for syreregenerering (ACID), men kapasiteten regnes ikke
separat.
C4-isomerisering

C4-isomerisering
Faktoren omfatter også energiforbruk og utslipp knyttet til EU-27gjennomsnittet for spesialfraksjonering (DIB), korrelert med C4isomerisering.

C5/C6-isomerisering

C5/C6-isomerisering.
Faktoren omfatter også energiforbruk og utslipp knyttet til EU-27gjennomsnittet for spesialfraksjonering (DIH), korrelert med C5isomerisering.

Produksjonstallet skal omfatte polymer-modifisert asfalt. CWTfaktoren omfatter blåsing.
Blanding av
polymermodifisert
asfalt

Blanding av polymermodifisert asfalt.

P

0,55

Svovelgjenvinning

Svovelgjenvinning.

P

18,60

F

5,25

F

2,45

Faktoren for svovelgjenvinning omfatter energiforbruk og utslipp
for gjenvinning av restgass (TRU) og H2S Springer-enhet (U32),
men kapasiteten regnes ikke separat.
Ekstraksjon av
aromatisk løsemiddel

ASE: ekstraksjonsdestillasjon, ASE: væske/væskeekstraksjon, ASE:
væske/væske med ekstraksjons-destillasjon.
CWT-faktoren omfatter alle råstoffer, herunder pyrolysebensin etter
hydrogenbehandling. Hydrogenbehandling av pyrolysebensin skal
redegjøres for under hydrogenbehandling av nafta.

Hydrodealkylering

Hydrodealkylering.
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CWT-funksjon
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Beskrivelse

Basis (kt/år) CWT-faktor

TDP/TDA

Disproporsjonering/dealkylering av toluen.

F

1,85

Produksjon av
sykloheksan

Produksjon av sykloheksan.

P

3,00

Xylen-isomerisering

Xylen-isomerisering.

F

1,85

Produksjon av
paraxylen

Adsorpsjon av paraxylen, krystallisering av paraxylen.

P

6,40

Produksjon av
metaxylen

Produksjon av metaxylen.

P

11,10

Produksjon av
ftalsyreanhydrid

Produksjon av ftalsyreanhydrid.

P

14,40

Produksjon av
maleinsyreanhydrid

Produksjon av maleinsyreanhydrid.

P

20,80

Produksjon av
etylbenzen

Produksjon av etylbenzen.

P

1,55

Produksjon av kumen Produksjon av kumen.

P

5,00

Produksjon av fenol

Produksjon av fenol.

P

1,15

Ekstraksjon av
løsemidler fra
smøreolje

Ekstraksjon av løsemidler fra smøreolje: furfural som løsemiddel,
NMP som løsemiddel, fenol som løsemiddel, SO2 som løsemiddel.

F

2,10

Avvoksing av
smøreolje med
løsemiddel

Avvoksing av smøreolje med løsemiddel: klorkarbon som
løsemiddel, MEK/toluen som løsemiddel, MEK/MIBK som
løsemiddel, propan som løsemiddel.

F

4,55

Katalytisk
voksisomerisering

Katalytisk voksisomerisering og avvoksing, selektiv vokskrakking.

F

1,60

Hydrogenkrakking av Hydrogenkrakking av smøreolje med multifraksjonsdestillasjon,
smøreolje
hydrogenkrakking av smøreolje med vakuumstripper.

F

2,50

Avfetting av voks

Avfetting av voks: klorkarbon som løsemiddel, MEK/toluen som
løsemiddel, MEK/MIBK som løsemiddel, propan som løsemiddel.

P

12,00

Hydrogenbehandling
av smøreolje/voks

Hydrofinishing av smøreolje med vakuumstripper, hydrogenbehandling av smøreolje med multifraksjonsdestillasjon, hydrogenbehandling av smøreolje med vakuumstripper, hydrofinishing
av voks med vakuumstripper, hydrogenbehandling av voks med
multifraksjonsdestillasjon, hydrogenbehandling av voks med
vakuumstripper.

F

1,15

Hydrogenbehandling
av løsemidler

Hydrogenbehandling av løsemidler.

F

1,25

Løsemiddel
fraksjonering

Løsemiddelfraksjonering.

F

0,90

Molekylsil for C10
+-parafiner

Molekylsil for C10 +-parafiner.

P

1,85

Faktoren omfatter også energiforbruk og utslipp
xylensplitterkolonnen og ortoxylengjentakelseskolonnen.

for

Faktoren omfatter også energiforbruk og utslipp for destillasjon av
etylbenzen.
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CWT-funksjon

Beskrivelse

Nr. 64/689

Basis (kt/år) CWT-faktor

Delvis oksidasjon av
reststoffer (POX) til
brensel/drivstoff

POX syntesegass til brensel/drivstoff.

SG

8,20

Delvis oksidasjon
av reststoffer (POX)
til hydrogen eller
metanol

POX syntesegass til hydrogen eller metanol, POX syntesegass til
metanol.

SG

44,00

Metanol fra
syntesegass

Metanol.

P

–36,20

Luftseparasjon

Luftseparasjon.

P (MNm3
O2)

8,80

Fraksjonering av
innkjøpt NGL

Fraksjonering av innkjøpt NGL.

F

1,00

Behandling av
røykgass

DeSOx og deNOx.

F (MNm3)

0,10

Behandling og
komprimering av
brenngass for salg

Behandling og komprimering av brenngass for salg.

kW

0,15

Avsalting av sjøvann

Avsalting av sjøvann.

P

1,15

Faktoren omfatter energiforbruk og utslipp til omdanning av CO og
rensing av H2 (U71), men kapasiteten regnes ikke separat.

Grunnlag for CWT-faktorer: netto friskt råstoff (F), reaktorråstoff (R, omfatter resirkulering), produktråstoff (P),
produksjon av syntesegass til POX-enheter (SG).
2.

Utslippsstandard for aromater: CWT-funksjoner

CWT-funksjon

Hydrogenbehandling
av nafta/bensin

Beskrivelse

Benzenmetning, avsvovling av C4–C6-råstoffer, konvensjonell
hydrogenbehandling av nafta, metning av diolefiner til
olefiner, metning av diolefiner til olefiner i alkyleringsråstoff,
hydrogenbehandling av FCC-bensin med minimalt tap av
oktantall, olefinalkylering av Thio S, S-Zorb™-prosessen,
selektiv hydrogenbehandling av pyrolysebensin/nafta, avsvovling
av pyrolysebensin/nafta, selektiv hydrogenbehandling av
pyrolysebensin/nafta.

Basis (kt/år) CWT-faktor

F

1,10

F

5,25

Faktoren for hydrogenbehandling av nafta omfatter energiforbruk
og utslipp for reaktor for selektiv hydrogenbehandling H/T (NHYT/
RXST), men kapasiteten regnes ikke separat.
Ekstraksjon av
aromatisk løsemiddel

ASE: ekstraksjonsdestillasjon, ASE: væske/væskeekstraksjon, ASE:
væske/væske med ekstraksjons-destillasjon.
CWT-faktoren omfatter alle råstoffer, herunder pyrolysebensin etter
hydrogenbehandling. Hydrogenbehandling av pyrolysebensin skal
redegjøres for under hydrogenbehandling av nafta.

TDP/TDA

Disproporsjonering/dealkylering av toluen.

F

1,85

Hydrodealkylering.

Hydrodealkylering.

F

2,45
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CWT-funksjon

17.11.2016

Beskrivelse

Basis (kt/år) CWT-faktor

Xylen-isomerisering

Xylen-isomerisering.

F

1,85

Produksjon av
paraxylen

Adsorpsjon av paraxylen, krystallisering av paraxylen.

P

6,40

Produksjon av
sykloheksan

Produksjon av sykloheksan.

P

3,00

P

5,00

Faktoren omfatter også energiforbruk og utslipp
xylensplitterkolonnen og ortoxylengjentakelseskolonnen.

Produksjon av kumen Produksjon av kumen.
Grunnlag for CWT-faktorer: netto friskt råstoff (F), produktråstoff (P).

______
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VEDLEGG III

HISTORISK VIRKSOMHETSNIVÅ FOR UTSLIPPSSTANDARDER FOR SPESIFIKKE PRODUKTER
SOM NEVNT I ARTIKKEL 9 NR. 7
1.

Medlemsstatene skal fastsette det produktrelaterte historiske virksomhetsnivået for basisperioden for produkter
som raffinerireferansen som nevnt i vedlegg I får anvendelse på, på grunnlag av de forskjellige CWT-funksjonene,
deres definisjoner, grunnlaget for deres gjennomstrømning samt CWT-faktorene som er oppført i vedlegg II, i
henhold til følgende formel:

der:
HALCWT: historisk virksomhetsnivå, uttrykt som CWT

2.

TPi,k:

gjennomstrømning av CWT-funksjonen i for år k i basisperioden

CWTi:

CWT-faktor for CWT-funksjonen i

TPAD,k:

gjennomstrømning av CWT-funksjonen «Atmosfærisk destillasjon av råolje» for år k i basisperioden

Medlemsstatene skal fastsette det produktrelaterte historiske virksomhetsnivået for basisperioden for produkter
som utslippsstandarden for produkt for kalk som nevnt i vedlegg I får anvendelse på, i henhold til følgende formel:

der:
HALlime,standard:

historisk virksomhetsnivå for produksjon av kalk, uttrykt i tonn standard, ren kalk

mCaO,k:

innhold av fritt CaO i produsert kalk for år k i basisperioden uttrykt som masse-%
Dersom data om innhold av fritt CaO ikke er tilgjengelig, skal det benyttes et konservativt
estimat på minst 85 %

mMgO,k:

innhold av fritt MgO i produsert kalk for år k i basisperioden uttrykt som masse-%
Dersom data om innhold av fritt MgO ikke er tilgjengelig, skal det benyttes et konservativt
estimat på minst 0,5 %

HALlime,uncorrected,k: ukorrigert historisk virksomhetsnivå for produksjon av kalk for år k i basisperioden, uttrykt
som tonn kalk
3.

Medlemsstatene skal fastsette det produktrelaterte historiske virksomhetsnivået for basisperioden for produkter
som utslippsstandarden for produkt for dolomittkalk som nevnt i vedlegg I får anvendelse på, i henhold til følgende
formel:

der:
HALdolime,standard:

historisk virksomhetsnivå for produksjon av dolomittkalk, uttrykt i tonn standard, ren
dolomittkalk

mCaO,k:

innhold av fritt CaO i produsert dolomittkalk for år k i basisperioden uttrykt som masse-%
Dersom data om innhold av fritt CaO ikke er tilgjengelig, skal det benyttes et konservativt
estimat på minst 52 %
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mMgO,k:

innhold av fritt MgO i produsert dolomittkalk for år k i basisperioden uttrykt som masse-%
Dersom data om innhold av fritt MgO ikke er tilgjengelig, skal det benyttes et konservativt
estimat på minst 33 %

HALdolime,uncorrected,k:

4.

ukorrigert historisk virksomhetsnivå for produksjon av dolomittkalk for år k i basisperioden,
uttrykt som tonn kalk

Medlemsstatene skal fastsette det produktrelaterte historiske virksomhetsnivået for basisperioden for produkter
som utslippsstandarden for produkt for dampkrakking som nevnt i vedlegg I får anvendelse på, i henhold til
følgende formel:

der:
HALHVK,net:

historisk virksomhetsnivå for høyverdige kjemikalier netto av høyverdige kjemikalier produsert fra
supplerende råstoff, uttrykt som tonn HVK

HALHVK,total,k: historisk virksomhetsnivå for total produksjon av høyverdige kjemikalier for år k i basisperioden,
uttrykt som tonn HVK

5.

HSFH,k:

historisk supplerende råstoff av hydrogen for år k i basisperioden, uttrykt som tonn hydrogen

HSFE,k:

historisk supplerende råstoff av etylen for år k i basisperioden, uttrykt som tonn etylen

HSFO,k:

historisk supplerende råstoff av andre høyverdige kjemikalier enn hydrogen og etylen for år k i
basisperioden, uttrykt i tonn HVK

Medlemsstatene skal fastsette det produktrelaterte historiske virksomhetsnivået for basisperioden for produkter
som utslippsstandarden for produkt for aromater som nevnt i vedlegg I får anvendelse på, på grunnlag av de
forskjellige CWT-funksjonene, deres definisjoner, grunnlaget for deres gjennomstrømning samt CWT-faktorene
som er oppført i vedlegg II, i henhold til følgende formel:

der:
HALCWT: historisk virksomhetsnivå uttrykt som CWT

6.

TPi,k:

gjennomstrømning av CWT-funksjonen i for år k i basisperioden

CWTi:

CWT-faktor for CWT-funksjonen i

Medlemsstatene skal fastsette det produktrelaterte historiske virksomhetsnivået for basisperioden for produkter
som utslippsstandarden for produkt for hydrogen som nevnt i vedlegg I får anvendelse på, i henhold til følgende
formel:

der:
HALH2:

historisk virksomhetsnivå for hydrogenproduksjon, omregnet til 100 % hydrogen

VFH2,k:

den historiske produksjonens volumfraksjon av ren hydrogen for år k i basisperioden

HALH2 + CO,k: historisk virksomhetsnivå for hydrogenproduksjon omregnet til historisk hydrogeninnhold, uttrykt
som normalkubikkmeter per år (dvs. 0 °C og 101,325 kPa) for år k i basisperioden
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7.

Nr. 64/693

Medlemsstatene skal fastsette det produktrelaterte historiske virksomhetsnivået for basisperioden for produkter
som utslippsstandarden for produkt for syntesegass (syngas) som nevnt i vedlegg I får anvendelse på, i henhold til
følgende formel:

der:
HALsyngas:

historisk virksomhetsnivå for produksjon av syntesegass, omregnet til 47 % hydrogen

VFH2,k:

den historiske produksjonens volumfraksjon av ren hydrogen for år k i basisperioden

HALH2 + CO,k: historisk virksomhetsnivå for produksjon av syntesegass omregnet til historisk hydrogeninnhold,
uttrykt som normalkubikkmeter per år (dvs. 0 °C og 101,325 kPa) for år k i basisperioden
8.

Medlemsstatene skal fastsette det produktrelaterte historiske virksomhetsnivået for basisperioden for produkter
som utslippsstandarden for produkt for etylenoksid/etylenglykoler som nevnt i vedlegg I får anvendelse på, i
henhold til følgende formel:

der:
HALEO/EG: historisk virksomhetsnivå
etylenoksidekvivalenter

for

produksjon

av

etylenoksid/etylenglykoler,

uttrykt

i

tonn

HALi,k:

historisk virksomhetsnivå for produksjon av etylenoksid eller etylenglykoler for år k i basisperioden,
uttrykt i tonn

CFEOE,i:

omregningsfaktor for etylenoksid eller etylenglykoler i forhold til etylenoksid
Følgende omregningsfaktorer skal benyttes:
Etylenoksid: 1,000
Monoetylenglykol: 0,710
Dietylenglykol: 0,830
Trietylenglykol: 0,880

______
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VEDLEGG IV

PARAMETRER FOR INNSAMLING AV REFERANSEDATA FOR EKSISTERENDE ANLEGG
Når det gjelder innsamlingen av referansedata nevnt i artikkel 7 nr. 1, skal medlemsstatene kreve at den driftsansvarlige
framlegger minst følgende data på anleggs- og delanleggsnivå for alle kalenderår i den basisperioden som er valgt i
samsvar med artikkel 9 nr. 1 (2005-2008 eller 2009-2010). I samsvar med artikkel 7 nr. 2 kan medlemsstatene be om
ytterligere data, dersom det er nødvendig:
Parameter

Merknader

Opprinnelig installert kapasitet

Bare for hvert delanlegg med utslippsstandard for
produkt, uttrykt i den enheten som er definert for det
aktuelle produktet i vedlegg I

Den økte eller reduserte kapasiteten samt den
installerte kapasiteten ved delanlegget etter en vesentlig
kapasitetsendring, når den vesentlige kapasitetsendringen
skjedde mellom 1. januar 2009 og 30. juni 2011

Kapasitetene skal uttrykkes:
1) for delanlegget med utslippsstandard for produkt i den
enheten som er definert for det aktuelle produktet i
vedlegg I,
2) for delanlegget med utslippsstandard for varme
som terajoule av målbar varme som er forbrukt
ved framstillingen av produkter eller produksjonen
av annen mekanisk energi enn den som brukes til
produksjon av elektrisk kraft, varme eller kjøling
innenfor anleggets grenser per år,
3) for delanlegget med utslippsstandard for brensel som
terajoule av inngående mengde brensel per år,
4) for produksjonen av prosessutslipp som utslipp i tonn
karbondioksidekvivalenter per år

Navn på produkt(er)
NACE-kode for virksomheten
PRODCOM-koder for produkt(er)
Identifikasjon som produsent av elektrisk kraft
Historiske virksomhetsnivåer

Etter type delanlegg, herunder for delanlegg
med utslippsstandard for produkt, alle årlige
produksjonsvolumer som medianverdien er bestemt på
grunnlag av

Gjennomstrømning for alle relevante CWT-funksjoner

Bare for utslippsstandarder for produkt for raffineri og
aromater

Data som brukes
virksomhetsnivåer

Minst for utslippsstandardene for produkt for kalk,
dolomittkalk, dampkrakking, hydrogen og syntesegass

til

beregning

av

historiske

Samlet utslipp av klimagasser

Bare direkte utslipp, bare dersom ikke alle utslipp
i anlegget kommer fra produkter det er bestemt en
utslippsstandard for

Utslipp av klimagass fra brensler

Bare direkte utslipp, bare dersom ikke alle utslipp
i anlegget kommer fra produkter det er bestemt en
utslippsstandard for

Utslipp av klimagass fra prosesser

Bare dersom ikke alle utslipp i anlegget kommer fra
produkter det er bestemt en utslippsstandard for

Samlet inngående energimengde fra brensler innenfor
anlegget

Bare dersom ikke alle utslipp i anlegget kommer fra
produkter det er bestemt en utslippsstandard for

Inngående energimengde fra brensler innenfor anlegget
som ikke brukes til produksjon av målbar varme

Bare dersom ikke alle utslipp i anlegget kommer fra
produkter det er bestemt en utslippsstandard for

Inngående energimengde fra brensler innenfor anlegget
som brukes til produksjon av målbar varme

Bare dersom ikke alle utslipp i anlegget kommer fra
produkter det er bestemt en utslippsstandard for
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Parameter

Forbrukt målbar varme

Merknader

Bare dersom ikke alle utslipp i anlegget kommer fra
produkter det er bestemt en utslippsstandard for

Importert målbar varme
Utslipp av klimagasser knyttet til produksjon av varme
som eksporteres til privathusholdninger
Eksportert målbar varme

Bare til forbrukere som ikke er omfattet av
unionsordningen, der det tydelig angis om forbrukeren er
en privathusholdning eller ikke

Elektrisk kraft forbrukt i samsvar med den relevante
definisjonen for systemgrenser (vedlegg I)

Bare for delanlegg som tilhører en utslippsstandard der
utveksling mellom varme og elektrisk kraft er relevant

Hydrogen brukt som brensel ved produksjon av
vinylkloridmonomer

Bare for delanlegg som tilhører utslippsstandarden for
vinylkloridmonomer
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VEDLEGG V

Parametrer for datainnsamling for nyinntredere
Parameter

Merknader

Navn på produkt(er)
NACE-kode for virksomheten
PRODCOM-koder for produkt(er)
Opprinnelig installert kapasitet før vesentlig økning

Bare for delanlegg som hevder å ha foretatt en vesentlig
kapasitetsøkning

Tilføyd kapasitet (ved vesentlig økning)

Bare for delanlegg som hevder å ha foretatt en vesentlig
kapasitetsøkning

Installert kapasitet etter vesentlig økning

Bare for delanlegg som hevder å ha foretatt en vesentlig
kapasitetsøkning

Opprinnelig installert kapasitet

Bare for nyinntredere som utfører en eller flere av
virksomhetene angitt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF,
som har fått en utslippstillatelse for klimagasser for første
gang etter 30. juni 2011, eller som utfører en virksomhet
som er omfattet av fellesskapsordningen i samsvar med
artikkel 24 nr. 1 eller 2 for første gang,
uttrykt:
1) for delanlegget med utslippsstandard for produkt i den
enheten som er definert for det aktuelle produktet i
vedlegg I,
2) for delanlegget med utslippsstandard for varme
som terajoule av målbar varme som er forbrukt
ved framstillingen av produkter eller produksjonen
av annen mekanisk energi enn den som brukes til
produksjon av elektrisk kraft, varme eller kjøling
innenfor anleggets grenser per år,
3) for delanlegget med utslippsstandard for brensel som
terajoule av inngående mengde brensel per år,
4) for produksjonen av prosessutslipp som utslipp i tonn
karbondioksidekvivalenter per år

Relevant kapasitetsutnyttelsesfaktor (RCUF)

For andre delanlegg enn delanlegg med utslippsstandard
for produkt

Forventet importert målbar varme
Forventet elektrisk kraft forbrukt i samsvar med den
relevante definisjonen for systemgrenser (vedlegg I)

Bare for delanlegg som tilhører en utslippsstandard der
utveksling mellom varme og elektrisk kraft er relevant

Forventet hydrogen brukt som brensel ved produksjon av
vinylkloridmonomer

Bare for delanlegg som tilhører utslippsstandarden for
vinylkloridmonomer

Start av normal drift

Uttrykt som en dato

Dato for oppstart
Klimagassutslipp

Før start av normal drift uttrykt i tonn CO2-ekvivalenter
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VEDLEGG VI

FAKTOR SOM SIKRER AT OVERGANGSORDNINGEN GIR EN REDUKSJON I VEDERLAGSFRI
TILDELING I SAMSVAR MED ARTIKKEL 10a NR. 11 I DIREKTIV 2003/87/EF
År

Faktorens verdi

2013

0,8000

2014

0,7286

2015

0,6571

2016

0,5857

2017

0,5143

2018

0,4429

2019

0,3714

2020

0,3000
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2016/EØS/64/48

KOMMISJONSBESLUTNING
av 18. august 2011

om endring av vedtak 2007/589/EF med hensyn til innlemming av retningslinjer for overvåking og
rapportering av utslipp av klimagasser fra ny virksomhet og nye gasser
[meddelt under dokument K(2011) 5861]
(2011/540/EU)(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

rapportering av utslipp fra former for virksomhet, anlegg
og klimagasser som ikke er oppført i vedlegg I, dersom
overvåking og rapportering av slike utslipp kan utføres
med tilstrekkelig nøyaktighet.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
4)

I henhold til artikkel 3 i europaparlaments- og rådsdirektiv
2009/29/EF av 23. april 2009 om endring av direktiv
2003/87/EF for å forbedre og utvide ordningen for handel
med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet(6) får
artikkel 14 og 24 i direktiv 2003/87/EF, endret ved direktiv
2004/101/EF, direktiv 2008/101/EF og forordning (EF)
nr. 219/2009, fortsatt anvendelse fram til 31. desember
2012.

5)

I henhold til direktiv 2009/29/EF omfattes nye gasser
og former for virksomhet av ordningen fra 2013.
Kommisjonen bør vedta retningslinjer for overvåking
og rapportering av klimagassutslipp som følger av nye
former for virksomhet og nye gasser med sikte på å
innlemme slik virksomhet i ordningene for handel med
utslippskvoter fra 2013 og en mulig ensidig innlemming
av dem i ordningene før 2013.

6)

Vedtak 2007/589/EF bør derfor endres.

7)

Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med
uttalelse fra Komiteen omhandlet i artikkel 23 i direktiv
2003/87/EF —

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), endret ved direktiv
2004/101/EF (2), direktiv 2008/101/EF(3) og forordning (EF)
nr. 219/2009(4), særlig artikkel 14 nr. 1 og artikkel 24 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1)

Direktiv 2003/87/EF oppretter en ordning for handel med
utslippskvoter for klimagasser i Unionen (heretter kalt
«ordningen»).

2)

Kommisjonen har i samsvar med artikkel 14 nr. 1 i direktiv
2003/87/EF, endret ved direktiv 2004/101/EF, direktiv
2008/101/EF og forordning (EF) nr. 219/2009, gjort
vedtak 2007/589/EF(5) om fastsettelse av retningslinjer
for overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser.

3)

I henhold til artikkel 24 nr. 3 i direktiv 2003/87/EF,
endret ved direktiv 2004/101/EF, direktiv 2008/101/
EF og forordning (EF) nr. 219/2009, kan Kommisjonen
på eget initiativ vedta retningslinjer for overvåking og

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 244 av 21.9.2011, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 152/2012 av 26. juli 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 63 av 8.11.2012, s. 43.
(1) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32.
(2) EUT L 338 av 13.11.2004, s. 18.
(3) EUT L 8 av 13.1.2009, s. 3.
(4) EUT L 87 av 31.3.2009, s. 109.
(5) EUT L 229 av 31.8.2007, s. 1.

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1
I vedtak 2007/589/EF gjøres følgende endringer:
(6)

EUT L 140 av 5.6.2009, s. 63.
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1) Artikkel 1 skal lyde:

Nr. 64/699

j) Vedlegg X endres i samsvar med vedlegg X til denne
beslutning.

«Artikkel 1

k) Vedlegg XI endres i samsvar med vedlegg XI til denne
beslutning.

Retningslinjene for overvåking og rapportering av utslipp
av klimagasser fra de formene for virksomhet som er
oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, og fra de
formene for virksomhet som omfattes av nevnte direktivs
artikkel 24 nr. 1, er fastsatt i vedlegg I‑XIV og XVI‑XXIV
til dette vedtak.

l) Vedlegg XII endres i samsvar med vedlegg XII til
denne beslutning.
m) Vedlegg XVI endres i samsvar med vedlegg XIII til
denne beslutning.

Retningslinjene for overvåking og rapportering av
tonnkilometerdata fra luftfartsvirksomhet med henblikk
på en søknad i henhold til artikkel 3e eller 3f i direktiv
2003/87/EF er fastsatt i vedlegg XV. Disse retningslinjene
bygger på prinsippene i vedlegg IV til nevnte direktiv.»

3) Følgende vedlegg tilføyes:
a) Vedlegg XIX tilføyes i samsvar med vedlegg XIV til
denne beslutning.

2) I listen over vedlegg og i vedleggene nedenfor gjøres
følgende endringer:

b) Vedlegg XX tilføyes i samsvar med vedlegg XV til
denne beslutning.

a) Listen over vedlegg endres i samsvar med vedlegg I til
denne beslutning.

c) Vedlegg XXI tilføyes i samsvar med vedlegg XVI til
denne beslutning.

b) Vedlegg I endres i samsvar med vedlegg II til denne
beslutning.

d) Vedlegg XXII tilføyes i samsvar med vedlegg XVII til
denne beslutning.

c) Vedlegg II endres i samsvar med vedlegg III til denne
beslutning.

e) Vedlegg XXIII tilføyes i samsvar med vedlegg XVIII
til denne beslutning.

d) Vedlegg IV endres i samsvar med vedlegg IV til denne
beslutning.

f) Vedlegg XXIV tilføyes i samsvar med vedlegg XIX til
denne beslutning.

e) Vedlegg V endres i samsvar med vedlegg V til denne
beslutning.

Artikkel 2

f) Vedlegg VI endres i samsvar med vedlegg VI til denne
beslutning.

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

g) Vedlegg VII endres i samsvar med vedlegg VII til
denne beslutning.

Utferdiget i Brussel, 18. august 2011.

h) Vedlegg VIII endres i samsvar med vedlegg VIII til
denne beslutning.

For Kommisjonen
Connie HEDEGAARD

i) Vedlegg IX endres i samsvar med vedlegg IX til denne
beslutning.

Medlem av Kommisjonen

______
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VEDLEGG I

I listen over vedlegg gjøres følgende endringer:
1) Oppføringene for vedlegg II og vedlegg IV‑XII skal lyde:
«Vedlegg II:

Retningslinjer for forbrenningsutslipp fra former for virksomhet oppført i vedlegg I til direktiv
2003/87/EF og utøvet ved anlegg

Vedlegg IV:

Virksomhetsspesifikke retningslinjer for produksjon av koks oppført i vedlegg I til direktiv
2003/87/EF

Vedlegg V:

Virksomhetsspesifikke retningslinjer for røsting og sintring av malm oppført i vedlegg I til
direktiv 2003/87/EF

Vedlegg VI:

Virksomhetsspesifikke retningslinjer for produksjon av råjern og stål, herunder utstyr til
kontinuerlig støping, oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF

Vedlegg VII:

Virksomhetsspesifikke retningslinjer for produksjon av sementklinker oppført i vedlegg I til
direktiv 2003/87/EF

Vedlegg VIII: Virksomhetsspesifikke retningslinjer for produksjon av kalk eller røsting av dolomitt eller
magnesitt oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF
Vedlegg IX:

Virksomhetsspesifikke retningslinjer for produksjon av glass eller av isolasjonsmaterialer av
mineralull oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF

Vedlegg X:

Virksomhetsspesifikke retningslinjer for produksjon av keramiske produkter oppført i vedlegg I
til direktiv 2003/87/EF

Vedlegg XI:

Virksomhetsspesifikke retningslinjer for produksjon av papirmasse og papir oppført i vedlegg I
til direktiv 2003/87/EF

Vedlegg XII:

Retningslinjer for bestemmelse av utslipp eller mengde av overførte klimagasser ved hjelp av
systemer for kontinuerlig måling»

2) Følgende titler på nye vedlegg XIX, XX, XXI, XXII, XXIII og XXIV tilføyes:
«Vedlegg XIX: Virksomhetsspesifikke retningslinjer for produksjon av natriumkarbonat og
natriumhydrogenkarbonat oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF
Vedlegg XX:

Virksomhetsspesifikke retningslinjer for produksjon av ammoniakk oppført i vedlegg I til
direktiv 2003/87/EF

Vedlegg XXI: Virksomhetsspesifikke retningslinjer for produksjon av hydrogen‑ og syntesegass oppført i
vedlegg I til direktiv 2003/87/EF
Vedlegg XXII: Virksomhetsspesifikke retningslinjer for produksjon av organiske kjemikalier i bulk oppført i
vedlegg I til direktiv 2003/87/EF
Vedlegg XXIII: Virksomhetsspesifikke retningslinjer for produksjon eller behandling av jernholdig og ikkejernholdig metall oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF
Vedlegg XXIV: Virksomhetsspesifikke retningslinjer for produksjon eller behandling av primæraluminium
oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF»
______

17.11.2016

17.11.2016
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VEDLEGG II

I vedlegg I gjøres følgende endringer:

1) I avsnitt 1, «Innledning», endres «vedlegg II‑XI og vedlegg XIII‑XVIII» til «vedlegg II‑XI og vedlegg XIII‑XXIV».

2) 	 I den innledende delen av avsnitt 2, «Definisjoner», endres «vedlegg II‑XVIII» til «vedlegg II‑XXIV».

3) I avsnitt 4.3, «Overvåkingsplan», gjøres følgende endringer:

a) Fjerde ledd bokstav e) skal lyde:

«e) en liste over og beskrivelse av nivåer som skal anvendes for virksomhetsdata, karboninnhold (der
massebalansemetoden eller andre metoder som direkte krever at karboninnholdet for utslippsberegning
anvendes), utslippsfaktorer, oksidasjons- og omregningsfaktorer for hver enkelt kildestrøm som skal
overvåkes,»

b) Nye bokstaver u), v) og w) tilføyes etter bokstav t):

«u) 	eventuelt de datoene da målinger for bestemmelse av de anleggsspesifikke utslippsfaktorene for CF4 og
C2F6 ble utført, samt en plan for framtidige gjentakelser av denne bestemmelsen,

v) eventuelt den protokollen som beskriver hvilken framgangsmåte som er benyttet til å bestemme de
anleggsspesifikke utslippsfaktorene for CF4 og C2F6, som også viser at målingene er utført og vil bli utført
i tilstrekkelig lang tid til at målte verdier konvergerer, men minst i 72 timer,

w) eventuelt metoden for å bestemme hvor effektiv innsamlingen er når det gjelder diffuse utslipp ved anlegg
for produksjon av primæraluminium.»

4) I avsnitt 5 gjøres følgende endringer:

a) I avsnitt 5.1 under «Prosessutslipp» skal annet ledd lyde:

«Beregningen av prosessutslipp er nærmere angitt i de virksomhetsspesifikke retningslinjene i vedlegg II‑XI
og XVI‑XXIV. Ikke alle beregningsmetoder i vedlegg II‑XI og XVI‑XXIV bruker en omregningsfaktor.»

b) I avsnitt 5.2, «Metodenivåer», endres «vedlegg II‑XI og vedlegg XIV‑XVIII» til «vedlegg II‑XI og vedlegg
XIV‑XXIV».

c) I avsnitt 5.2 skal nytt niende ledd lyde:

«For kommersielle standardbrensler kan metoder for minstenivå som angitt i tabell 1 for vedlegg II om
forbrenningsvirksomhet også anvendes på andre former for virksomhet.»

d) «Tabell 1: Minstekrav» skal lyde:
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2

2

1

1

1

1

1

Andre brensler i gassform og flytende
form

Gips

Massebalansemetode for
karbonstøvproduksjon og for
gassbehandlingsterminaler

Karbonat

Faste brensler

Fakling

Utskilling

A

Kommersielle standardbrensler

II: Forbrenning

Vedlegg/form for virksomhet

1

1

3

3

3

4

4

C

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

2a/2b

2a/2b

2a/2b

A

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

3

2a/2b

2a/2b

B

C

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

3

3

2a/2b

Netto brennverdi

1

1

1

i.r.

2a/2b

2a/2b

2a/2b

A

1

1

2a/b

i.r.

3

2a/2b

2a/2b

B

Utslippsfaktor

1

1

3

i.r.

3

3

2a/2b

C

i.r.

i.r.

i.r.

1

i.r.

i.r.

i.r.

A

i.r.

i.r.

i.r.

2

i.r.

i.r.

i.r.

B

i.r.

i.r.

i.r.

2

i.r.

i.r.

i.r.

C

Sammensetningsdata

i.r.

i.r.

1

i.r.

1

1

1

A

i.r.

i.r.

1

i.r.

1

1

1

B

Oksidasjonsfaktor

i.r.

i.r.

1

i.r.

1

1

1

C

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

A

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

B

Omregningsfaktor

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

C
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1

1

2

2

2

3

3

B

Brenselstrøm

Virksomhetsdata

Kolonne C gjelder «anlegg i kategori C» (betyr anlegg med gjennomsnittlige rapporterte årlige utslipp i løpet av forrige
handelsperiode (eller et forsiktig anslag eller framskriving dersom rapporterte utslipp ikke er tilgjengelige eller ikke
lenger gjelder) på mer enn 500 kilotonn CO2–ekvivalenter, ikke medregnet naturlig CO2, og før fradrag av overført CO2).

Kolonne B gjelder «anlegg i kategori B» (betyr anlegg med gjennomsnittlige rapporterte årlige utslipp i løpet av forrige
handelsperiode (eller et forsiktig anslag eller framskriving dersom rapporterte utslipp ikke er tilgjengelige eller ikke
lenger gjelder) på mer enn 50 kilotonn og høyst 500 kilotonn CO2–ekvivalenter, ikke medregnet naturlig CO2, og før
fradrag av overført CO2).

Kolonne A gjelder «anlegg i kategori A» (betyr anlegg med gjennomsnittlige rapporterte årlige utslipp i løpet av forrige
handelsperiode (eller et forsiktig anslag eller framskriving dersom rapporterte utslipp ikke er tilgjengelige eller ikke
lenger gjelder) på høyst 50 kilotonn CO2‑ekvivalenter, ikke medregnet naturlig CO2, og før fradrag av overført CO2).

(«i.r.» betyr «ikke relevant»)

Minstekrav

«Tabell 1

Nr. 64/702
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1

Hydrogenproduksjon

1

Brensel tilført i prosessen

1

1

Tilført karbonat

2

1

Brensel tilført i prosessen

1
1
1

1
1
1

Klinkerproduksjon

Sementovnstøv

Annet karbon enn karbonat

2
1

1
1

Jordalkalioksider

2

3

2

2

2

3

3

3

2

3

3

3

2

1

C

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

2

i.r.

i.r.

i.r.

2

i.r.

i.r.

i.r.

A

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

2

i.r.

i.r.

i.r.

2

i.r.

i.r.

i.r.

B

Netto brennverdi

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

3

i.r.

i.r.

i.r.

3

i.r.

i.r.

i.r.

C

1

1

1

1

1

1

2

i.r.

1

i.r.

2

i.r.

1

i.r.

A

1

1

1

2

2

1

3

i.r.

1

i.r.

3

i.r.

2

i.r.

B

Utslippsfaktor

1

1

2

2

3

1

3

i.r.

1

i.r.

3

i.r.

2

i.r.

C

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

2

i.r.

2

i.r.

2

i.r.

i.r.

A

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

3

i.r.

3

i.r.

3

i.r.

i.r.

B

C

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

3

i.r.

3

i.r.

3

i.r.

i.r.

Sammensetningsdata

1

1

1

i.r.

1

1

i.r.

i.r.

1

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

A

1

1

1

i.r.

1

1

i.r.

i.r.

1

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

B

Omregningsfaktor

2

2

2

i.r.

2

2

i.r.

i.r.

1

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

C
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Karbonater

VIII: Kalk, dolomitt og magnesitt

2

1

Basert på tilførsel til ovn

VII: Sement

2

1

Massebalanse

VI: Jern og stål

2

1

2

2

2

1

B

Massebalanse

V: Røsting og sintring av malm

1

Massebalanse

IV: Koksverk

1

A

Regenerering ved katalytisk krakking

III: Raffinerier

Vedlegg/form for virksomhet

Materialstrøm

Virksomhetsdata

17.11.2016
Nr. 64/703

2
1

1
1

Prosessutslipp

2

2

3

3

3

4

4

3

1

1

2

2

2

C

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

2a/2b

2a/2b

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

A

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

2a/2b

2a/2b

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

B

Netto brennverdi

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

3

3

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

C

1

i.r.

i.r.

i.r.

2a/2b

2a/2b

i.r.

1

1

1

1

1

A

1

i.r.

i.r.

i.r.

2a/2b

2a/2b

i.r.

1

1

2

2

1

B

Utslippsfaktor

1

i.r.

i.r.

i.r.

3

3

i.r.

1

1

3

3

1

C

i.r.

2

2

2

i.r.

i.r.

2

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

A

i.r.

3

3

3

i.r.

i.r.

3

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

B

C

i.r.

3

3

3

i.r.

i.r.

3

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

Sammensetningsdata

1

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

1

1.

i.r.

A

1

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

1

1

i.r.

B

Omregningsfaktor

2

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

i.r.

2

2

i.r.

C
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Massebalanse

XXIII: Produksjon eller behandling av metall

Massebalanse

1

2

1

Massebalanse

XXII: Organiske kjemikalier i bulk

3

3

2

2

2

1

Brensel tilført i prosessen

XXI: Hydrogen‑ og syntesegass

Brensel tilført i prosessen

XX: Ammoniakk

Massebalanse

XIX: Natriumkarbonat og natriumhydrogenkarbonat

Standardmetode

1

1

1

Utskilling

1

1

1

Alkalioksid

XI: Papirmasse og papir

1

1

B

1

1

A

Tilført karbon

X: Keramiske produkter

Karbonater

IX: Glass, mineralull

Vedlegg/form for virksomhet

Materialstrøm

Virksomhetsdata

Nr. 64/704
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2
1
1

1
1

PFK‑utslipp (helningsmetoden)

PFK‑utslipp (overspenningsmetoden)

B

1

A

Massebalanse for CO2-utslipp

XXIV: Produksjon av aluminium

Vedlegg/form for virksomhet

Materialstrøm

2

2

3

C

i.r.

i.r.

i.r.

A

Virksomhetsdata

i.r.

i.r.

i.r.

B

Netto brennverdi

i.r.

i.r.

i.r.

C

1

1

i.r.

A

1

1

i.r.

B

Utslippsfaktor

1

1

i.r.

C

i.r.

i.r.

2

A

i.r.

i.r.

3

B

3

C

i.r.

i.r.

Sammensetningsdata

i.r.

i.r.

i.r.

A

i.r.

i.r.

i.r.

B

Omregningsfaktor

i.r.»

i.r.

i.r.

C
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e) I annet ledd i avsnitt 5.4, «Virksomhetsdata for faste anlegg», endres «vedlegg II‑XI» til «vedlegg II‑XXIV».
f)

I avsnitt 5.5, «Utslippsfaktorer», skal første ledd lyde:
«Utslippsfaktorer for CO2–utslipp bygger på karboninnholdet i brensler eller innsatsmaterialer og uttrykkes
som t CO2/TJ (forbrenningsutslipp) eller t CO2/t eller t CO2/m3 (prosessutslipp). For andre klimagasser enn CO2
er egnede utslippsfaktorer definert i de relevante virksomhetsspesifikke vedleggene til disse retningslinjene.»

g) I avsnitt 5.7 gjøres følgende endringer:
–

Første ledd første strekpunkt skal lyde:
«som rent stoff, eller direkte benyttet og bundet i produkter eller som utgangsmateriale, med mindre andre
krav fastsatt i vedlegg XIX‑XXII får anvendelse, eller»

–

I annet ledd endres «eller XVIII» til «‑XXII».

5) I avsnitt 6.3 bokstav c) tredje ledd endres «, XVII og XVIII» til «‑XXIV».
6) I avsnitt 7.1 femte ledd endres «XVIII» til «XXIV».
7) I avsnitt 8 gjøres følgende endringer:
a) I femte ledd nr. 6 endres «, XVII og XVIII» til «‑XXIV».
b) I femte ledd skal nytt nr. 11 lyde:
«11) Eventuelt produksjonsnivåene for primæraluminium, hyppighet og gjennomsnittlig varighet av
anodeeffekter i løpet av rapporteringsperioden, eller overspenningsdata for anodeeffekter i løpet
av rapporteringsperioden, dessuten resultatene av den nyeste fastsettelsen av de anleggsspesifikke
utslippsfaktorene for CF4 og C2F6 som angitt i vedlegg XXIV, og av den nyeste fastsettelsen av
kanalenes innsamlingseffektivitet.»
c) I sjuende ledd endres «under nr. 2)» til «under nr. 2) og 11)».
8) I avsnitt 9 skal nytt niende ledd lyde:
«Følgende tilleggsopplysninger skal oppbevares for produksjon av primæraluminium:
–

dokumentasjon av resultater fra målekampanjer for bestemmelse av de anleggsspesifikke utslippsfaktorene for
CF4 og C2F6,

–

dokumentasjon av resultater av bestemmelse av innsamlingseffektiviteten for flyktige utslipp,

–

alle relevante data om produksjon av primæraluminium, hyppighet og varighet for anodeeffekt eller
overspenningsdata for anodeeffekt.»

9) I avsnitt 14.1 gjøres følgende endringer:
Fotnote 2 skal lyde: «Fylles ut bare dersom det kreves at anlegget rapporterer til EPRTR.»
10) Nytt avsnitt 14.8 skal lyde:
«14.8. RAPPORTERING AV PFK‑UTSLIPP VED PRODUKSJON AV PRIMÆRALUMINIUM
Form for virksomhet
Celletype
Helningsmetoden (A) eller
overspenningsmetoden (B)?
Parameter

Produksjon av primæraluminium

Enhet

T

Metode A

Antall anodeeffekter
Gjennomsnittlig varighet for anodeeffekter

min.

Anodeeffektminutter/celledøgn

min./celledøgn

SEFCF4 … Helningsutslippsfaktor

(kg CF4/t Al)/(min./
celledøgn)

Verdi

Anvendt nivå

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Metode B

17.11.2016

AEO … Anodeeffektoverspenning per celle

mV

CE … Gjennomsnittlig strømutbytte

%

AEO/CE

mV

OVC … Overspenningskoeffisient

kg CF4/ (t Al mV)

FC2F6 … Massefraksjon av C2F6

t C2F6/t CF4

CF4‑utslipp

T

C2F6‑utslipp

T

Anvendt GWPCF4

t CO2(e)/t

Anvendt GWPC2F6

t CO2(e)/t

Samlede utslipp

t CO2(e)’

Nr. 64/707

Nr. 64/708
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VEDLEGG III
I vedlegg II gjøres følgende endringer:
1) Tittelen på vedlegg II skal lyde:
«Retningslinjer for forbrenningsutslipp fra former for virksomhet oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/
EF utøvd i anlegg»
2) I avsnitt 1 skal første ledd lyde:
«De virksomhetsspesifikke retningslinjene i dette vedlegg skal benyttes til å overvåke utslipp fra
forbrenningsvirksomhet som oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF utøvd i anlegg og definert i samsvar med
artikkel 3 bokstav t) og til å overvåke forbrenningsutslipp fra annen virksomhet som oppført i nevnte vedlegg I til
direktiv 2003/87/EF, der dette vises til i vedlegg III‑XI og XVI‑XXIV til disse retningslinjene. Videre skal dette
vedlegg benyttes til å overvåke utslipp fra forbrenningsprosesser som er del av den virksomhet som er oppført i
vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, og som ingen andre virksomhetsspesifikke vedlegg til disse retningslinjene får
anvendelse på.»
3) I avsnitt 2 gjøres følgende endringer:
a) I innledningen endres «forbrenningsanlegg og –prosesser» til «forbrenningsvirksomhet».
b) I avsnitt 2.1.1.1 første ledd endres «forbrenningsanlegg» til «former for forbrenningsvirksomhet».
c) I avsnitt 2.1.1.2 bokstav b), «Karboninnhold», «Nivå 1», endres «vedlegg IV‑VI» til «andre
virksomhetsspesifikke vedlegg».
______

VEDLEGG IV
I vedlegg IV gjøres følgende endringer:
1) Tittelen på vedlegg IV skal lyde:
«Virksomhetsspesifikke retningslinjer for produksjon av koks oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF»
2) I avsnitt 1 skal første ledd lyde:
«Koksverk kan være en del av stålverk med en direkte teknisk forbindelse til sintringsvirksomhet og
produksjonsvirksomhet for råjern og stål, herunder kontinuerlig støping, som er årsak til at det skjer en
intensiv energi‑ og materialutveksling (for eksempel masovngass, koksovngass eller koks) ved normal drift.
Dersom et anleggs tillatelse i henhold til artikkel 4, 5 og 6 i direktiv 2003/87/EF omfatter hele stålverket og
ikke bare koksverket, kan CO2-utslippene også overvåkes for det integrerte stålverket i sin helhet ved hjelp av
massebalansemetoden angitt i avsnitt 2.1.1 i dette vedlegg.»
3) I avsnitt 2.1.1 bokstav b), «Karboninnhold», «Nivå 1», skal innledningen lyde:
«Karboninnholdet i strømmer av innsatsmateriale eller produksjon utledes fra referansefaktorer for utslipp for
brensler eller materialer oppført i avsnitt 11 i vedlegg I eller i vedlegg IV‑X. Karboninnholdet utledes som følger:»
______
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VEDLEGG V
I vedlegg V gjøres følgende endringer:
1) Tittelen på vedlegg V skal lyde:
«Virksomhetsspesifikke retningslinjer for røsting og sintring av malm oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/
EF»
2) I avsnitt 1 skal første ledd lyde:
«Røsting, sintring eller pelletisering av malm kan utgjøre en integrert del av stålverk med en direkte teknisk
tilknytning til koksverk og produksjon av råjern og stål, herunder kontinuerlig støping. På grunn av dette finner
det sted en intensiv energi‑ og materialutveksling (for eksempel av masovngass, koksovngass, koks eller kalk)
ved normal drift. Dersom et anleggs tillatelse i henhold til artikkel 4, 5 og 6 i direktiv 2003/87/EF omfatter hele
stålverket og ikke bare røstings‑ og sintringsvirksomheten, kan CO2-utslippene også overvåkes for det integrerte
stålverket under ett. I slike tilfeller kan massebalansemetoden (avsnitt 2.1.1 i dette vedlegg) benyttes.»
3) I avsnitt 2.1.1 bokstav b), «Karboninnhold», «Nivå 1», skal innledningen lyde:
«Karboninnholdet i strømmer av innsatsmateriale eller produksjon utledes fra referansefaktorer for utslipp for
brensler eller materialer oppført i avsnitt 11 i vedlegg I eller i vedlegg IV‑X. Karboninnholdet utledes som følger:»
______

VEDLEGG VI
I vedlegg VI gjøres følgende endringer:
1) Tittelen på vedlegg VI skal lyde:
«Virksomhetsspesifikke retningslinjer for produksjon av råjern og stål, herunder utstyr til kontinuerlig
støping, oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF»
2) I avsnitt 1 gjøres følgende endringer:
a) Første ledd skal lyde: «Retningslinjene i dette vedlegg kan anvendes for utslipp fra produksjonsvirksomhet
for råjern og stål, herunder kontinuerlig støping. De gjelder særlig for primær stålproduksjon (masovn og
oksygenovn) og sekundær stålproduksjon (lysbueovn).»
b) Annet ledd skal lyde: «Produksjon av råjern og stål, herunder kontinuerlig støping, er vanligvis en integrert del
av stålverk med en direkte teknisk forbindelse med koksverk og sintringsvirksomhet. På grunn av dette finner
det sted en intensiv energi‑ og materialutveksling (for eksempel av masovngass, koksovngass, koks eller kalk)
ved normal drift. Dersom et anleggs tillatelse i henhold til artikkel 4, 5 og 6 i direktiv 2003/87/EF omfatter
hele stålverket og ikke bare masovnen, kan CO2-utslippene også overvåkes for det integrerte stålverket under
ett. I slike tilfeller kan massebalansemetoden, som beskrives i avsnitt 2.1.1 i dette vedlegg, anvendes.»
3) I avsnitt 2.1.1 bokstav b), «Karboninnhold», «Nivå 1», skal innledningen lyde:
«Karboninnholdet i strømmer av innsatsmateriale eller produksjon utledes fra referansefaktorer for utslipp for
brensler eller materialer oppført i avsnitt 11 i vedlegg I eller i vedlegg IV‑X. Karboninnholdet utledes som følger:»
______
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VEDLEGG VII
I vedlegg VII gjøres følgende endringer:
1) Ny tittel på vedlegg VII skal lyde:
«Virksomhetsspesifikke retningslinjer for produksjon av sementklinker oppført i vedlegg I til direktiv
2003/87/EF»
2) I avsnitt 2 skal første punktum lyde:
«Ved sementproduksjon er CO2‑utslipp et resultat av følgende utslippskilder og kildestrømmer:»
______
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VEDLEGG VIII
I vedlegg VIII gjøres følgende endringer:
1) Tittelen på vedlegg VIII skal lyde:
«Virksomhetsspesifikke retningslinjer for produksjon av kalk eller røsting av dolomitt eller magnesitt
oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF»
2) I avsnitt 2 gjøres følgende endringer:
a) I første ledd skal innledningen lyde: «I produksjon av kalk eller røsting av dolomitt eller magnesitt er
CO2‑utslipp et resultat av følgende utslippskilder og kildestrømmer:»
b) Første ledd første strekpunkt skal lyde: «røsting av kalk, dolomitt eller magnesitt i råstoffene,»
c) Avsnitt 2.1.1, «Forbrenningsutslipp», skal lyde: «Forbrenningsprosesser som omfatter ulike typer brensler
(f.eks. kull, petroleumskoks, brennolje, naturgass og en rekke ulike avfallsbrensler) og finner sted i anlegg
for produksjon av kalk eller røsting av dolomitt eller magnesitt, skal overvåkes og rapporteres i samsvar med
vedlegg II.»
d) I avsnitt 2.1.2, «Prosessutslipp», skal første ledd lyde: «Relevante utslipp skjer under røsting og fra oksidasjon
av organisk karbon i råstoffene. Ved røsting i tørkeovn frigis CO2 fra karbonater i råstoffene. CO2 fra røsting
er direkte knyttet til produksjonen av kalk, dolomittkalk eller magnesia. På anleggsnivå kan CO2 fra røsting
beregnes på to måter: på grunnlag av mengden av kalsium‑ og magnesiumkarbonat fra råstoffet (hovedsakelig
kalk, dolomitt og magnesitt) som omdannes i prosessen (beregningsmetode A), eller på grunnlag av mengden
kalsium‑ og magnesiumoksider i produktene (beregningsmetode B). Disse to metodene anses for å være
likeverdige og kan begge benyttes av den driftsansvarlige til å validere resultatene av den andre metoden.»
e) I avsnitt 2.1.2, «Beregningsmetode A – karbonater», skal innledningen lyde: «Beregningen skal bygge på
mengden av kalsium‑ og magnesiumkarbonat – og eventuelle andre karbonater ‑ i de forbrukte råstoffene.
Følgende formel skal benyttes:»
f)

I avsnitt 2.1.2 bokstav b) tilføyes følgende punktum til slutt i første ledd: «Dersom det er relevant, skal verdiene
for karbonatinnhold justeres for det respektive fuktighets‑ og gangartinnhold i det anvendte karbonatmaterialet
og ta hensyn til andre magnesiumbærende mineraler enn karbonater.»

g) Tabell 1, «Støkiometriske forhold», skal lyde:

«Karbonat

Forholdet [t CO2/t Ca-, Mg- eller annet
karbonat]

CaCO3

0,440

MgCO3

0,522

Generelt:
XY(CO3)Z

Utslippsfaktor =

Merknader

X = jordalkalimetall eller alkalimetall

[MCO2]/{Y * [Mx] + Z * [MCO3 ]}
2-

Mx = molekylvekt av X i [g/mol]
MCO2 = molekylvekt av CO2 = 44 [g/mol]
MCO3- = molekylvekt av CO32- = 60 [g/mol]
Y =

støkiometrisk tall for X

= 1 (for jordalkalimetall)
= 2 (for alkalimetall)
Z = støkiometrisk tall for CO32- = 1»
h) Avsnitt 2.1.2, «Beregningsmetode B: jordalkalioksider», skal lyde: «CO2‑utslipp oppstår ved røsting av
karbonater og skal beregnes på grunnlag av mengden av CaO‑ og MgO‑innhold i produsert kalk, dolomittkalk
eller magnesia. Det skal ved hjelp av omregningsfaktoren tas behørig hensyn til Ca og Mg som allerede er
røstet, og som tilføres tørkeovnen, for eksempel gjennom flygeaske eller brensler og råstoffer med et relevant
CaO- eller MgO-innhold, og dessuten til andre magnesiumbærende mineraler enn karbonater. Ovnstøv som
føres ut av tørkeovnsystemet, skal tas behørig hensyn til.»
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i)

Tabell 2, «Støkiometriske forhold», skal lyde:
«Oksid

Støkiometriske forhold

Merknader

CaO

0,785 [tonn CO2 per tonn oksid]

MgO

1,092 [tonn CO2 per tonn oksid]

Generelt:
XY(O)Z

Utslippsfaktor =
[MCO2]/{Y * [Mx] + Z * [MO]}

X = jordalkalimetall eller alkalimetall
Mx = molekylvekt av X i [g/mol]
MCO2 = molekylvekt av CO2 = 44 [g/mol]
MO = molekylvekt av O = 16 [g/mol]
Y = støkiometrisk tall for X
= 1 (for jordalkalimetall)
= 2 (for alkalimetall)
Z = støkiometrisk tall for O = 1»

VEDLEGG IX
I vedlegg IX gjøres følgende endringer:
1) Tittelen på vedlegg IX skal lyde:
«Virksomhetsspesifikke retningslinjer for produksjon av glass eller av isolasjonsmaterialer av mineralull
oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF»
2) I avsnitt 2 gjøres følgende endringer:
a) Innledningen skal lyde:
«Ved produksjon av glass eller mineralull er CO2‑utslipp et resultat av følgende utslippskilder og
kildestrømmer:»
b) Avsnitt 2.1.1 skal lyde:
«2.1.1. FORBRENNINGSUTSLIPP
Forbrenningsprosesser som finner sted i anlegg for produksjon av glass eller mineralull, skal overvåkes og
rapporteres i samsvar med vedlegg II. Dette omfatter utslipp fra tilsetningsstoffer som inneholder karbon (koks
og koksstøv, organisk overtrekk på glassfibrer og mineralull) og renseutstyr for røykgass (etter forbrenning).»
c) Avsnitt 2.1.2 annet ledd skal lyde:
«CO2 fra karbonater i råstoffene som slippes ut under smeltingen i ovnen, er direkte knyttet til produksjonen
av glass og mineralull og skal beregnes på grunnlag av den omdannede mengden av karbonater fra råstoff — i
hovedsak soda, kalk/kalkstein, dolomitt og andre alkalikarbonater og jordalkalikarbonater samt karbonatfritt
resirkulert glass (glassavfall).»
______
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VEDLEGG X
I vedlegg X gjøres følgende endringer:
1) Tittelen på vedlegg X skal lyde:
«Virksomhetsspesifikke retningslinjer for produksjon av keramiske produkter oppført i vedlegg I til direktiv
2003/87/EF»
2) I avsnitt 2 første linje endres «I anlegg for» til «Ved».
______

VEDLEGG XI
Tittelen på vedlegg XI skal lyde:
«Virksomhetsspesifikke retningslinjer for produksjon av papirmasse og papir oppført i vedlegg I til direktiv
2003/87/EF»
______

VEDLEGG XII
Tittelen på vedlegg XII skal lyde:
«Retningslinjer for bestemmelse av utslipp eller overført mengde klimagasser ved hjelp av systemer for
kontinuerlig måling»
______

VEDLEGG XIII
I vedlegg XVI avsnitt 3 nr. 3.1, i henvisningen til Tinnsatsmateriale, etter ordene «vedlegg I‑XII», tilføyes følgende: «og
XIX‑XXIV»
______
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VEDLEGG XIV

Nytt vedlegg XIX skal lyde:
«VEDLEGG XIX
Virksomhetsspesifikke retningslinjer for produksjon av natriumkarbonat og natriumhydrogenkarbonat oppført
i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF
1.

AVGRENSNING OG FULLSTENDIGHET
De virksomhetsspesifikke retningslinjene i dette vedlegg får anvendelse på utslipp fra anlegg for produksjon av
natriumkarbonat og natriumhydrogenkarbonat oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF.

2.

BESTEMMELSE AV CO2-UTSLIPP
I anlegg for produksjon av natriumkarbonat og natriumhydrogenkarbonat omfatter utslippskilder og
kildestrømmer for CO2‑utslipp:
– brensler benyttet i forbrenningsprosesser, f.eks. med det formål å produsere varmt vann eller damp,
– råmaterialer (f.eks. utslippsgass fra røsting av kalk, i den utstrekning den ikke benyttes til karbonisering),
– røykgasser fra vasking eller filtrering etter karbonisering, i den grad de ikke benyttes til karbonisering.

2.1.

BEREGNING AV CO2-UTSLIPP
Ettersom natriumkarbonat og natriumhydrogenkarbonat inneholder karbon fra prosessens innsatsmateriale,
skal beregningen av prosessutslipp bygge på en massebalansemetode i samsvar med avsnitt 2.1.1. Utslipp
fra forbrenning av brensler kan enten overvåkes for seg i samsvar med avsnitt 2.1.2 eller tas i betraktning i
massebalansemetoden.

2.1.1. MASSEBALANSEMETODE
Massebalansemetoden skal ta i betraktning alt karbon i innsatsmaterialer, lagre, produkter og andre utførsler
fra anlegget for å fastsette utslippsnivået av klimagasser i løpet av rapporteringsperioden, med unntak av
utslippskilder som overvåkes i samsvar med avsnitt 2.1.2 i dette vedlegg. Mengden av CO2 som benyttes til
produksjon av natriumhydrogenkarbonat fra natriumkarbonat, skal anses som sluppet ut. Følgende ligning
benyttes:
CO2-utslipp [t CO2] = (innsatsmateriale – produkter – utførsel – lagerendringer) * omregningsfaktor CO2/C
der følgende gjelder:
– innsatsmateriale [t C]: alt karbon som kommer innenfor anleggets grenser,
– produkter [t C]: alt karbon i produkter(1) og materialer, herunder biprodukter, som føres ut fra anlegget,
– utførsel [t C]: karbon som føres ut fra anlegget i flytende og/eller fast form, f.eks. tømmes i avløp,
deponeres på fyllplasser eller inngår i tap. Utførsel omfatter ikke utslipp av klimagasser eller
karbonmonoksid til atmosfæren,
– lagerendringer [t C]: økt lager av karbon innenfor massebalansen.
Beregningen foretas deretter som følger:
CO2-utslipp [t CO2] = (∑ (virksomhetsdatainnsatsmateriale * karboninnholdinnsatsmateriale) – ∑ (virksomhetsdataprodukter
* karboninnholdprodukter) – ∑ (virksomhetsdatautførsel * karboninnholdutførsel) – ∑ (virksomhetsdatalagerendringer *
karboninnholdlagerendringer)) * 3,664
der følgende gjelder:
a) virksomhetsdata
Den driftsansvarlige skal analysere og rapportere massestrømmene inn til og ut fra anlegget og de
respektive lagerendringer for alle relevante brensler og materialer hver for seg. Dersom karboninnholdet i
en massestrøm normalt er knyttet til energiinnhold (brensler), kan den driftsansvarlige bestemme og benytte
karboninnholdet knyttet til energiinnhold [t C/TJ] for relevant massestrøm til beregning av massebalansen.
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Nivå 1
Virksomhetsdata for rapporteringsperioden bestemmes med en høyeste usikkerhet på mindre enn ± 7,5 %.
Nivå 2
Virksomhetsdata for rapporteringsperioden bestemmes med en høyeste usikkerhet på mindre enn ± 5 %.
Nivå 3
Virksomhetsdata for rapporteringsperioden bestemmes med en høyeste usikkerhet på mindre enn ±2,5 %.
Nivå 4
Virksomhetsdata for rapporteringsperioden bestemmes med en høyeste usikkerhet på mindre enn ±1,5 %.
b) karboninnhold
Nivå 1
Karboninnholdet i strømmer av innsatsmateriale eller produksjon utledes fra referansefaktorer for utslipp for
brensler eller materialer oppført i avsnitt 11 i vedlegg I eller i andre virksomhetsspesifikke vedlegg til disse
retningslinjene. Karboninnholdet utledes som følger:
C-innhold [t/t eller TJ] = utslippsfaktor [t CO2/t eller TJ]/(3,664 [t CO2/t C]
Nivå 2
Den driftsansvarlige anvender landspesifikke verdier for karboninnhold for hvert brensel eller materiale
som de respektive medlemsstatene har rapportert i den siste nasjonale fortegnelsen som er framlagt for
sekretariatet for De forente nasjoners rammekonvensjon om klimaendring.
Nivå 3
Karboninnholdet i strømmer av innsatsmateriale eller produksjon utledes i samsvar med bestemmelsene
i avsnitt 13 i vedlegg I for representativ prøvetaking av brensler, produkter og biprodukter, fastsettelse av
deres karboninnhold og biomasseandel.
2.1.2. FORBRENNINGSUTSLIPP
Utslipp fra forbrenning av brensler skal overvåkes og rapporteres i samsvar med vedlegg II, med mindre de blir
tatt i betraktning i massebalansen i henhold til avsnitt 2.1.1.
2.2.

MÅLING AV CO2-UTSLIPP
Retningslinjene for måling i vedlegg I og vedlegg XII får anvendelse.

________________
(1)

I denne massebalansen skal alt natriumhydrogenkarbonat som er produsert av natriumkarbonat, behandles som natriumkarbonat.»

______
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VEDLEGG XV

Nytt vedlegg XX skal lyde:
«VEDLEGG XX
Virksomhetsspesifikke retningslinjer for produksjon av ammoniakk oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF
1.

AVGRENSNING OG FULLSTENDIGHET
De virksomhetsspesifikke retningslinjene i dette vedlegg skal benyttes til overvåking av utslipp fra anlegg som
produserer ammoniakk som oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF.
Produksjonsanlegg for ammoniakk kan være en del av integrerte anlegg innen den kjemiske industrien eller
raffineriindustrien som er årsak til en intensiv energi‑ og materialutveksling. CO2‑utslipp kan skje fra forbrenning
av brensler og fra brensler som benyttes som innsatsmateriale i prosessen for produksjon av ammoniakk. I
en rekke produksjonsanlegg for ammoniakk blir CO2 som er resultat av produksjonsprosessen, fanget opp og
benyttet i andre produksjonsprosesser, f.eks. i produksjon av urea. Slik oppfanget CO2 skal regnes som sluppet
ut.

2.

BESTEMMELSE AV CO2-UTSLIPP
I anlegg for produksjon av ammoniakk er CO2‑utslipp et resultat av følgende utslippskilder og kildestrømmer:
– forbrenning av brensler som sørger for varme til reformering eller delvis oksidasjon,
– brensler benyttet som prosessinnsatsmateriale i ammoniakkproduksjonsprosessen (reformering eller delvis
oksidasjon),
– brensler benyttet i andre forbrenningsprosesser, f.eks. med det formål å produsere varmt vann eller damp.

2.1.

BEREGNING AV CO2-UTSLIPP

2.1.1. FORBRENNINGSUTSLIPP
Utslipp fra forbrenning av brensler som ikke benyttes som innsatsmaterialer i prosessen, skal overvåkes og
rapporteres i samsvar med vedlegg II.
2.1.2. UTSLIPP FRA BRENSLER BENYTTET SOM PROSESSINNSATSMATERIALER TIL AMMONIAKKPRODUKSJON
Utslipp fra brensler som benyttes som innsatsmaterialer i prosessen, skal overvåkes og rapporteres i samsvar
med vedlegg II.
2.2.

MÅLING AV CO2-UTSLIPP
Retningslinjene for måling i vedlegg I og vedlegg XII får anvendelse.»
______
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VEDLEGG XVI

Nytt vedlegg XXI skal lyde:
«VEDLEGG XXI
Virksomhetsspesifikke retningslinjer for produksjon av hydrogen‑ og syntesegass oppført i vedlegg I til direktiv
2003/87/EF
1.

AVGRENSNING OG FULLSTENDIGHET
De virksomhetsspesifikke retningslinjene i dette vedlegg skal benyttes ved overvåking av utslipp fra
anlegg som produserer hydrogen‑ eller syntesegass oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF. Dersom
hydrogenproduksjonen er teknisk integrert i et mineraloljeraffineri , skal den driftsansvarlige for et slikt anlegg
i stedet benytte de relevante bestemmelsene i vedlegg III.
Anlegg for produksjon av hydrogen‑ eller syntesegass kan være en del av integrerte anlegg i den kjemiske
industrien eller raffineriindustrien som er årsak til en intensiv energi‑ og materialutveksling. CO2‑utslipp kan
skje fra forbrenning av brensler og fra brensler som benyttes som innsatsmateriale i prosessen.

2.

BESTEMMELSE AV CO2-UTSLIPP
I anlegg for produksjon av hydrogen‑ eller syntesegass er CO2‑utslipp et resultat av følgende utslippskilder og
kildestrømmer:
– brensler benyttet i produksjonsprosessen for hydrogen‑ eller syntesegass (reformering eller delvis
oksidasjon),
– brensler benyttet i andre forbrenningsprosesser, f.eks. med det formål å produsere varmt vann eller damp.

2.1.

BEREGNING AV CO2-UTSLIPP

2.1.1.

FORBRENNINGSUTSLIPP
Utslipp fra forbrenning av brensler som ikke benyttes som innsatsmaterialer i prosessen for produksjon av
hydrogen‑ eller syntesegass, men for andre forbrenningsprosesser, skal overvåkes og rapporteres i samsvar
med vedlegg II.

2.1.2.

UTSLIPP FRA BRENSLER BENYTTET SOM INNSATSMATERIALER I PROSESSEN
Utslipp fra brensler som benyttes som innsatsmaterialer i prosessen for produksjon av hydrogen, skal beregnes
ved hjelp av metodene knyttet til innsatsmaterialer som fastsatt i avsnitt 2.1.2.1. For syntesegassproduksjon
skal det benyttes en massebalanse som angitt i avsnitt 2.1.2.2. Når hydrogen‑ og syntesegass blir
produsert ved samme anlegg, kan den driftsansvarlige velge å beregne de respektive utslippene fra begge
produksjonsprosessene ved hjelp av én massebalanse i samsvar med avsnitt 2.1.2.2.

2.1.2.1. HYDROGENPRODUKSJON
Utslipp fra brensler benyttet som innsatsmaterialer i prosessen beregnes ved hjelp av formelen
CO2-utslipp = virksomhetsdata * utslippsfaktor
der
– virksomhetsdata uttrykkes som netto energiinnhold i brensel benyttet som innsatsmateriale i prosessen [TJ]
eller, dersom det benyttes en masse‑ eller volumtilknyttet utslippsfaktor, som mengden av brensel benyttet
som innsatsmateriale i prosessen [t eller Nm3],
– utslippsfaktor uttrykkes som tonn CO2/TJ eller som tonn CO2/t eller som tonn CO2/Nm3 av brensel benyttet
som innsatsmateriale i prosessen.
Følgende nivåkrav skal anvendes:
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a) Virksomhetsdata
Virksomhetsdata uttrykkes generelt som netto energiinnhold i forbrukt brensel (TJ) i løpet av
rapporteringsperioden. Energiinnholdet i det forbrukte brenselet skal beregnes ved hjelp av følgende
formel:
Energiinnhold i brukt brensel [TJ] = brukt brensel [t eller Nm3] * brenselets netto brennverdi [TJ/t eller TJ/
Nm3]
Dersom det benyttes en masse‑ eller volumtilknyttet utslippsfaktor [t CO2/t eller t CO2/Nm3], uttrykkes
virksomhetsdata som mengden forbrukt brensel [t eller Nm3].
Følgende gjelder:
a1) Brukt brensel
Nivå 1
Mengden av brensel brukt som innsatsmateriale i prosessen [t eller Nm3] behandlet i løpet av
rapporteringsperioden, utledet med en høyeste usikkerhet på ±7,5 %.
Nivå 2
Mengden av brensel brukt som innsatsmateriale i prosessen [t eller Nm3] behandlet i løpet av
rapporteringsperioden, utledet med en høyeste usikkerhet på ±5,0 %.
Nivå 3
Mengden av brensel brukt som innsatsmateriale i prosessen [t eller Nm3] behandlet i løpet av
rapporteringsperioden, utledet med en høyeste usikkerhet på ±2,5 %.
Nivå 4
Mengden av brensel brukt som innsatsmateriale i prosessen [t eller Nm3] behandlet i løpet av
rapporteringsperioden, utledet med en høyeste usikkerhet på ±1,5 %.
a2) Netto brennverdi
Nivå 1
Referanseverdier for hvert brensel brukes som angitt i avsnitt 11 i vedlegg I.
Nivå 2a
Den driftsansvarlige anvender landspesifikke netto brennverdier for hvert brensel som den respektive
medlemsstat har rapportert i den siste nasjonale fortegnelsen som er framlagt for sekretariatet for De
forente nasjoners rammekonvensjon om klimaendring.
Nivå 2b
For kommersielle brensler benyttes netto brennverdi slik den er utledet av innkjøpsdokumentasjonen
for de respektive brenslene fra brenselleverandøren, forutsatt at netto brennverdi er utledet på grunnlag
av aksepterte nasjonale eller internasjonale standarder.
Nivå 3
Den netto brennverdien som er representativ for brenselet ved et anlegg, måles av den driftsansvarlige,
et innleid laboratorium eller brenselleverandøren i samsvar med bestemmelsene i avsnitt 13 i vedlegg I.
b) Utslippsfaktor
Nivå 1
Referanseverdiene oppført i avsnitt 11 i vedlegg I til disse retningslinjene benyttes.
Nivå 2a
Den driftsansvarlige anvender landspesifikke utslippsfaktorer for hvert brensel som den respektive
medlemsstat har rapportert i den siste nasjonale fortegnelsen som er framlagt for sekretariatet for De
forente nasjoners rammekonvensjon om klimaendring.
Nivå 2b
Den driftsansvarlige utleder utslippsfaktorer for hvert brensel på grunnlag av en av følgende etablerte
tilnærmingsverdier:
– tetthetsmåling av bestemte oljer eller gasser som er felles for f.eks. raffineri- eller stålindustrien, og
– netto brennverdi for bestemte kulltyper,
som kombineres med en empirisk korrelasjon som fastsettes minst én gang per år i samsvar med
bestemmelsene i avsnitt 13 i vedlegg I. Den driftsansvarlige skal påse at korrelasjonen oppfyller kravene
til god teknisk praksis, og at den anvendes bare på verdier for tilnærmingsverdien som faller inn under det
området den er etablert for.
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Nivå 3
Bruk av en virksomhetsspesifikk utslippsfaktor [CO2/TJ eller CO2/t eller CO2/Nm3 tilført materiale]
beregnet ut fra karboninnholdet i det forbrukte brenselet, fastsatt i samsvar med avsnitt 13 i vedlegg I.
2.1.2.2. PRODUKSJON AV SYNTESEGASS
Ettersom den produserte syntesegassen inneholder en del av karbonet i de brensler som er benyttet som
innsatsmateriale i prosessen, skal det benyttes en massebalansemetode for beregning av utslipp av klimagasser.
Massebalansemetoden skal ta i betraktning alt karbon i innsatsmaterialer, lagre, produkter og andre utførsler
fra anlegget for å bestemme utslippsnivået av klimagasser i løpet av rapporteringsperioden, med unntak av
utslippskilder som blir overvåket i samsvar med avsnitt 2.1.1 og 2.1.2.1 i dette vedlegg. Følgende ligning
benyttes:
CO2-utslipp [tCO2] = (innsatsmateriale – produkter – utførsel – lagerendringer) * omregningsfaktor CO2/C
der følgende gjelder:
– innsatsmateriale [t C]: alt karbon som kommer innenfor anleggets grenser,
– produkter [t C]: alt karbon i produkter og materialer, herunder biprodukter, som føres ut fra anlegget,
– utførsel [t C]: karbon som føres ut fra anlegget, f.eks. tømmes i avløp, deponeres på fyllplasser eller
inngår i tap. Utførsel omfatter ikke utslipp av klimagasser eller karbonmonoksid til atmosfæren,
– lagerendringer [t C]: økt lager av karbon innenfor massebalansen.
Beregningen foretas deretter som følger:
CO2-utslipp [t CO2] = (Σ (virksomhetsdatainnsatsmateriale * karboninnholdinnsatsmateriale) – Σ
(virksomhetsdataprodukter * karboninnholdprodukter) – Σ (virksomhetsdatautførsel * karboninnholdutførsel) – Σ
(virksomhetsdatalagerendringer * karboninnholdlagerendringer)) * 3,664
der følgende gjelder:
a) virksomhetsdata
Den driftsansvarlige skal analysere og rapportere massestrømmene inn til og ut fra anlegget og de
respektive lagerendringer for alle relevante brensler og materialer hver for seg. Dersom karboninnholdet
i en massestrøm normalt er knyttet til energiinnhold (brensler), kan den driftsansvarlige bestemme og
benytte karboninnholdet knyttet til energiinnhold [t C/TJ] for relevant massestrøm til beregning av
massebalansen.
Nivå 1
Virksomhetsdata for rapporteringsperioden bestemmes med en høyeste usikkerhet på mindre enn ± 7,5 %.
Nivå 2
Virksomhetsdata for rapporteringsperioden bestemmes med en høyeste usikkerhet på mindre enn ± 5 %.
Nivå 3
Virksomhetsdata for rapporteringsperioden bestemmes med en høyeste usikkerhet på mindre enn ± 2,5 %.
Nivå 4
Virksomhetsdata for rapporteringsperioden bestemmes med en høyeste usikkerhet på mindre enn ± 1,5 %.
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b) karboninnhold
Nivå 1
Karboninnholdet i strømmer av innsatsmateriale eller produksjon utledes fra referansefaktorer for utslipp
for brensler eller materialer oppført i avsnitt 11 i vedlegg I eller i andre virksomhetsspesifikke vedlegg til
disse retningslinjene. Karboninnholdet utledes som følger:
C-innhold [t/t eller TJ] = utslippsfaktor [t CO2/t eller TJ]/(3,664 [t CO2/t C]
Nivå 2
Den driftsansvarlige anvender landspesifikke verdier for karboninnhold for hvert brensel eller materiale
som de respektive medlemsstatene har rapportert i den siste nasjonale fortegnelsen som er framlagt for
sekretariatet for De forente nasjoners rammekonvensjon om klimaendring.
Nivå 3
Karboninnholdet i strømmer av innsatsmateriale eller produksjon utledes i samsvar med bestemmelsene
i avsnitt 13 i vedlegg I for representativ prøvetaking av brensler, produkter og biprodukter, fastsettelse av
deres karboninnhold og biomasseandel.
2.2.

MÅLING AV CO2-UTSLIPP
Retningslinjene for måling i vedlegg I og vedlegg XII får anvendelse.»
______
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VEDLEGG XVII

Nytt vedlegg XXII skal lyde:
«VEDLEGG XXII:
Virksomhetsspesifikke retningslinjer for produksjon av organiske kjemikalier i bulk oppført i vedlegg I til
direktiv 2003/87/EF
1.

AVGRENSNING OG FULLSTENDIGHET
De virksomhetsspesifikke retningslinjene i dette vedlegg benyttes ved overvåking av utslipp fra produksjon
av organiske kjemikalier i bulk oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF. Dersom slik produksjon er teknisk
integrert i et mineraloljeraffineri, skal den driftsansvarlige for et slikt anlegg i stedet benytte de relevante
bestemmelsene i vedlegg III, særlig for utslipp fra katalytiske krakkere.
Anlegg for produksjon av organiske kjemikalier i bulk kan være en del av integrerte anlegg i den kjemiske
industrien eller raffineriindustrien som er årsak til en intensiv energi‑ og materialutveksling. CO2‑utslipp kan
skje fra forbrenning av brensler og fra brensler eller materialer som benyttes som innsatsmateriale i prosessen.

2.

BESTEMMELSE AV CO2-UTSLIPP
Potensielle utslippskilder for CO2 omfatter brensler og innsatsmaterialer for følgende prosesser:
– krakking (katalytisk og ikke‑katalytisk),
– reformering,
– delvis eller full oksidasjon,
– lignende prosesser som fører til CO2‑utslipp fra karbon i hydrokarbonbaserte råstoffer,
– forbrenning av røykgasser og fakling,
– annen forbrenning av brensler for levering av varme til prosessene nevnt ovenfor.

2.1.

BEREGNING AV CO2-UTSLIPP
For forbrenningsprosesser der de benyttede brenslene ikke er en del av eller stammer fra kjemiske reaksjoner for
produksjon av organiske kjemikalier i bulk, f.eks. for å generere prosessvarme eller elektrisitet, skal utslippene
overvåkes og rapporteres i samsvar med avsnitt 2.1.1. I alle andre tilfeller skal utslipp fra produksjon av
organiske kjemikalier i bulk beregnes ved hjelp av en massebalansemetode fastsatt i avsnitt 2.1.2. Alt CO i
utslippsgassen skal regnes som CO2. Med godkjenning fra vedkommende myndighet kan en metode som bygger
på innsatsmateriale som den som presenteres i vedlegg II, og idet det tas hensyn til god bransjepraksis. benyttes
istedenfor en massebalansemetode dersom den driftsansvarlige kan vise at dette er mer kostnadseffektivt og
fører til et sammenlignbart nøyaktighetsnivå.

2.1.1. FORBRENNINGSUTSLIPP
Utslipp fra forbrenningsprosesser skal overvåkes og rapporteres i samsvar med vedlegg II. Dersom det foretas
utskilling av røykgass ved anlegget, og utslippene fra dette ikke beregnes ved hjelp av massebalansen i samsvar
med avsnitt 2.1.2, skal de beregnes i samsvar med vedlegg II.
2.1.2. MASSEBALANSEMETODE
Massebalansemetoden skal ta i betraktning alt karbon i innsatsmaterialer, lagre, produkter og andre utførsler fra
anlegget for å fastsette utslippsnivået av klimagasser, unntatt for utslippskilder som overvåkes i samsvar med
avsnitt 2.1.1 i dette vedlegg. Følgende ligning benyttes:
CO2-utslipp [t CO2] = (innsatsmateriale – produkter – utførsel – lagerendringer) * omregningsfaktor CO2/C
der følgende gjelder:
– innsatsmateriale [t C]: alt karbon som kommer innenfor anleggets grenser,
– produkter [t C]: alt karbon i produkter og materialer, herunder biprodukter, som føres ut fra anlegget,
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– utførsel [t C]: karbon som føres ut fra anlegget, f.eks. tømmes i avløp, deponeres på fyllplasser eller inngår
i tap. Utførsel omfatter ikke utslipp av klimagasser eller karbonmonoksid til atmosfæren,
– lagerendringer [t C]: økt lager av karbon innenfor anleggets grenser.
Beregningen foretas deretter som følger:
CO2-utslipp [t CO2] = (Σ (virksomhetsdatainnsatsmateriale * karboninnholdinnsatsmateriale) – Σ (virksomhetsdataprodukter
* karboninnholdprodukter) – Σ (virksomhetsdatautførsel * karboninnholdutførsel) – Σ (virksomhetsdatalagerendringer *
karboninnholdlagerendringer)) * 3,664
der følgende gjelder:
a) Virksomhetsdata
Den driftsansvarlige skal analysere og rapportere massestrømmene inn til og ut fra anlegget og de respektive
lagerendringer for alle relevante brensler og materialer hver for seg. Dersom karboninnholdet i en massestrøm
normalt er knyttet til energiinnhold (brensler), kan den driftsansvarlige fastsette og benytte karboninnholdet
knyttet til energiinnhold [t C/TJ] for relevant massestrøm for beregning av massebalansen.
Nivå 1
Virksomhetsdata for rapporteringsperioden bestemmes med en høyeste usikkerhet på mindre enn ± 7,5 %.
Nivå 2
Virksomhetsdata for rapporteringsperioden bestemmes med en høyeste usikkerhet på mindre enn ± 5,0 %.
Nivå 3
Virksomhetsdata for rapporteringsperioden bestemmes med en høyeste usikkerhet på mindre enn ± 2,5 %.
Nivå 4
Virksomhetsdata for rapporteringsperioden bestemmes med en høyeste usikkerhet på mindre enn ± 1,5 %.
b) karboninnhold
Nivå 1
Karboninnholdet i strømmer av innsatsmateriale eller produksjon skal utledes fra referansefaktorer
for utslipp for brensler eller materialer oppført i avsnitt 11 i vedlegg I, i tabellen nedenfor eller i andre
virksomhetsspesifikke vedlegg til disse retningslinjene. Karboninnholdet utledes som følger:
C-innhold [t/t eller TJ] = utslippsfaktor [t CO2/t eller TJ]/3,664 [t CO2/t C]
For stoffer som ikke er oppført i avsnitt 11 i vedlegg I eller i andre virksomhetsspesifikke vedlegg til disse
retningslinjene, kan driftsansvarlige beregne karboninnholdet ut fra det støkiometriske karboninnholdet i det
rene stoffet og konsentrasjonen av stoffet i strømmene av innsatsmateriale eller produksjon.
Tabell
Referansefaktorer for utslipp(1)
Stoff

Karboninnhold (t C/t utgangsmateriale eller t C/t produkt)

Acetonitril

0,5852 t C/t

Akrylnitril

0,6664 t C/t

Butadien

0,888 t C/t

Karbonstøv

0,97 t C/t

Eten

0,856 t C/t
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Stoff
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Karboninnhold (t C/t utgangsmateriale eller t C/t produkt)

Etylendiklorid

0,245 t C/t

Etylenglykol

0,387 t C/t

Etylenoksid

0,545 t C/t

Hydrogencyanid

0,4444 t C/t

Metanol

0,375 t C/t

Metan

0,749 t C/t

Propan

0,817 t C/t

Propylen

0,8563 t C/t

Vinylkloridmonomer

0,384 t C/t

(1)

Se IPCCs retningslinjer fra 2006 for fortegnelser over nasjonale klimagasser.

Nivå 2
Den driftsansvarlige anvender landspesifikke verdier for karboninnhold for hvert brensel eller materiale
som de respektive medlemsstatene har rapportert i den siste nasjonale fortegnelsen som er fremlagt for
sekretariatet for De forente nasjoners rammekonvensjon om klimaendring.
Nivå 3
Karboninnholdet i strømmer av innsatsmateriale eller produksjon utledes i samsvar med bestemmelsene
i avsnitt 13 i vedlegg I for representativ prøvetaking av brensler, produkter og biprodukter, fastsettelse av
deres karboninnhold og biomasseandel.
2.2.

MÅLING AV CO2-UTSLIPP
Retningslinjene for måling i vedlegg I og vedlegg XII får anvendelse.»
______
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VEDLEGG XVIII

Nytt vedlegg XXIII skal lyde:
«VEDLEGG XXIII:
Virksomhetsspesifikke retningslinjer for produksjon eller behandling av jernholdig og ikke-jernholdig metall
oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF
1.

AVGRENSNING OG FULLSTENDIGHET
De virksomhetsspesifikke retningslinjene i dette vedlegg får anvendelse på utslipp fra produksjon eller behandling
av jernholdig og ikke-jernholdig metall oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, unntatt produksjon av råjern
og stål og primæraluminium.

2.

BESTEMMELSE AV CO2-UTSLIPP
I anlegg for produksjon eller behandling av jernholdig og ikke‑jernholdig metall omfatter utslippskilder og
kildestrømmer for CO2‑utslipp
– vanlige brensler (f.eks. naturgass, kull og koks eller brennolje),
– andre brensler (plast, f.eks. fra resirkulering av batterier, eller granulert (organisk) materiale fra anlegg for
etterfragmentering),
– reduksjonsmidler (f.eks. koks eller grafittelektroder),
– råstoffer (f.eks. røsting av kalk, dolomitt, og karbonholdige metallmalmer og konsentrater),
– sekundære innsatsmaterialer (f.eks. organiske materialer i skrap).

2.1.

BEREGNING AV CO2-UTSLIPP
I anlegg der karbon som stammer fra brensler eller innsatsmaterialer som benyttes ved anlegget, blir værende
i produktene eller i andre utgangsmaterialer fra produksjonen, f.eks. for reduksjon av metallmalm, skal det
anvendes en massebalansemetode (se avsnitt 2.1.1). I anlegg der dette ikke er tilfellet, skal forbrenningsutslipp
og prosessutslipp beregnes hver for seg (se avsnitt 2.1.2 og 2.1.3).

2.1.1. MASSEBALANSEMETODE
Massebalansemetoden skal ta i betraktning alt karbon i innsatsmaterialer, lagre, produkter og andre utførsler fra
anlegget for å bestemme utslippsnivået av klimagasser i løpet av rapporteringsperioden, ved hjelp av følgende
ligning:
CO2-utslipp [t CO2] = (innsatsmateriale – produkter – utførsel – lagerendringer) * omregningsfaktor CO2/C
der følgende gjelder:
– innsatsmateriale [t C]: alt karbon som kommer innenfor anleggets grenser,
– produkter [t C]: alt karbon i produkter og materialer, herunder biprodukter, som føres ut fra anlegget,
– utførsel [t C]: karbon som føres ut fra anlegget, f.eks. tømmes i avløp, deponeres på fyllplasser eller inngår
i tap. Utførsel omfatter ikke utslipp av klimagasser eller karbonmonoksid til atmosfæren,
– lagerendringer [t C]: økt lager av karbon innenfor massebalansen.

Beregningen foretas deretter som følger:
CO2-utslipp [t CO2] = (Σ (virksomhetsdatainnsatsmateriale * karboninnholdinnsatsmateriale) – Σ (virksomhetsdataprodukter
* karboninnholdprodukter) – Σ (virksomhetsdatautførsel * karboninnholdutførsel) – Σ (virksomhetsdatalagerendringer *
karboninnholdlagerendringer)) * 3,664
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der følgende gjelder:
a) virksomhetsdata
Den driftsansvarlige skal analysere og rapportere massestrømmene inn til og ut fra anlegget og de
respektive lagerendringer for alle relevante brensler og materialer hver for seg. Dersom karboninnholdet i
en massestrøm normalt er knyttet til energiinnhold (brensler), kan den driftsansvarlige bestemme og benytte
karboninnholdet knyttet til energiinnhold [t C/TJ] for relevant massestrøm til beregning av massebalansen.
Nivå 1
Virksomhetsdata for rapporteringsperioden bestemmes med en høyeste usikkerhet på mindre enn ± 7,5 %.
Nivå 2
Virksomhetsdata for rapporteringsperioden bestemmes med en høyeste usikkerhet på mindre enn ± 5 %.
Nivå 3
Virksomhetsdata for rapporteringsperioden bestemmes med en høyeste usikkerhet på mindre enn ± 2,5 %.
Nivå 4
Virksomhetsdata for rapporteringsperioden bestemmes med en høyeste usikkerhet på mindre enn ± 1,5 %.
b) karboninnhold
Nivå 1
Karboninnholdet i strømmer av innsatsmateriale eller produksjon utledes fra referansefaktorer for utslipp for
brensler eller materialer oppført i avsnitt 11 i vedlegg I eller i andre virksomhetsspesifikke vedlegg til disse
retningslinjene. Karboninnholdet utledes som følger:
C-innhold [t/t eller TJ] = utslippsfaktor [t CO2/t eller TJ]/3,664 [t CO2/t C]
Nivå 2
Den driftsansvarlige anvender landspesifikke verdier for karboninnhold for hvert brensel eller materiale
som de respektive medlemsstatene har rapportert i den siste nasjonale fortegnelsen som er framlagt for
sekretariatet for De forente nasjoners rammekonvensjon om klimaendring.
Nivå 3
Karboninnholdet i strømmer av innsatsmateriale eller produksjon utledes i samsvar med bestemmelsene
i avsnitt 13 i vedlegg I for representativ prøvetaking av brensler, produkter og biprodukter, fastsettelse av
deres karboninnhold og biomasseandel.
2.1.2. FORBRENNINGSUTSLIPP
Utslipp fra forbrenningsprosesser som finner sted i anlegg for produksjon eller behandling av jernholdige og
ikke‑jernholdige metaller, og som ikke blir overvåket ved hjelp av en massebalansemetode, skal overvåkes og
rapporteres i samsvar med vedlegg II.
2.1.3. PROSESSUTSLIPP
For hver type innsatsmateriale som er benyttet, beregnes mengden av CO2 som følger:
CO2-utslipp = Σ virksomhetsdatainnsatsmateriale * utslippsfaktor * omregningsfaktor
der følgende gjelder:
a) virksomhetsdata
Nivå 1
Mengder [t] av innsatsmateriale og restprodukter som benyttes som innsatsmaterialer i prosessen, og som
ikke rapporteres i samsvar med avsnitt 2.1.2 i dette vedlegg for rapporteringsperioden, bestemmes med en
høyeste usikkerhet på mindre enn ± 5,0 %.
Nivå 2
Mengder [t] av innsatsmateriale og restprodukter som benyttes som innsatsmaterialer i prosessen, og som
ikke rapporteres i samsvar med avsnitt 2.1.2 i dette vedlegg for rapporteringsperioden, bestemmes med en
høyeste usikkerhet på mindre enn ± 2,5 %.
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b) Utslippsfaktor
Nivå 1
For karbonater benyttes støkiometriske forhold som angitt i tabellen nedenfor:
Tabell
Støkiometriske utslippsfaktorer
Karbonat

Forholdet [t CO2/t Ca-, Mg- eller annet
karbonat]

CaCO3

0,440

MgCO3

0,522

Generelt: XY(CO3)Z

Utslippsfaktor = [MCO2]/{}{Y *
[Mx] + Z *[MCO32-]}}

Merknader

X

= metall

Mx = molekylvekt av X i [g/mol]
MCO2= molekylvekt av CO2 i [g/mol]
MCO3-= molekylvekt av CO3 i [g/mol]
Y

= støkiometrisk tall for X

Z

= støkiometrisk tall for CO32-

Disse verdiene justeres for innhold av henholdsvis fukt og gangart i det anvendte karbonatmaterialet.
For restprodukter og andre innsatsmaterialer enn karbonater som ikke rapporteres i henhold til avsnitt 2.1.2
i dette vedlegg, bestemmes virksomhetsspesifikke faktorer i samsvar med bestemmelsene i avsnitt 13 i
vedlegg I.
c) Omregningsfaktor
Nivå 1
Omregningsfaktor: 1,0.
Nivå 2
Virksomhetsspesifikke faktorer som er fastsatt i samsvar med bestemmelsene i avsnitt 13 i vedlegg I, som
bestemmer mengden karbon i produsert sinter, slagg eller andre relevante utgangsmaterialer samt i filtrert
støv. Dersom filtrert støv gjenbrukes i prosessen, skal det for å unngå dobbelttelling ikke tas hensyn til den
mengden karbon [t] det inneholder.
2.2.

MÅLING AV CO2-UTSLIPP
Retningslinjene for måling i vedlegg I og vedlegg XII får anvendelse.»
______
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VEDLEGG XIX

Nytt vedlegg XXIV skal lyde:
«VEDLEGG XXIV
Virksomhetsspesifikke retningslinjer for produksjon eller behandling av primæraluminium oppført i vedlegg I
til direktiv 2003/87/EF
1.

AVGRENSNING OG FULLSTENDIGHET
De virksomhetsspesifikke retningslinjene i dette vedlegg får anvendelse på utslipp fra anlegg for produksjon
eller behandling av primæraluminium oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF.
Dette vedlegg omfatter også retningslinjer for overvåking av utslipp fra produksjon av elektroder for smelting
av primæraluminium, og får dessuten anvendelse på frittstående anlegg for produksjon av slike elektroder.

2.

BESTEMMELSE AV UTSLIPP AV KLIMAGASSER
I anlegg for produksjon eller behandling av primæraluminium omfatter utslippskilder og kildestrømmer for
utslipp av klimagasser følgende:
– Brensler for produksjon av varme eller damp,
– anodeproduksjon (CO2),
– reduksjon av Al2O3 ved elektrolyse (CO2) som er knyttet til forbruk av elektroder,
– bruk av natriumkarbonat eller andre karbonater for utskilling av røykgass (CO2),
– anodeeffekter (PFK-er), herunder flyktige utslipp av PFK-er.

2.1.

BEREGNING AV CO2-UTSLIPP

2.1.1. FORBRENNINGSUTSLIPP
Utslipp fra forbrenning av brensler, herunder utskilling av røykgass, skal overvåkes og rapporteres i samsvar
med vedlegg II, med mindre utslippene omfattes av en massebalanse i samsvar med avsnitt 2.1.2.
2.1.2. MASSEBALANSE
Prosessutslipp fra anodeproduksjon og –forbruk skal beregnes ved hjelp av en massebalansemetode.
Massebalansemetoden skal ta hensyn til alt karbon i innsatsmaterialer, lagre, produkter og andre utførsler fra
blanding, forming, varmebehandling og resirkulering av anoder samt fra forbruk av elektroder i elektrolyse.
Dersom det benyttes anoder som er varmebehandlet på forhånd, kan det enten anvendes separate massebalanser
for produksjon og forbruk eller én felles massebalanse som tar hensyn til både produksjon og forbruk av
elektroder. For Søderberg‑celler skal den driftsansvarlige benytte én felles massebalanse. Massebalansen skal
bestemme nivået av utslipp av klimagasser i løpet av rapporteringsperioden ved hjelp av følgende ligning,
uavhengig av om en felles massebalanse eller separate massebalanser er benyttet:
CO2-utslipp [t CO2] = (innsatsmateriale – produkter – utførsel – lagerendringer) * omregningsfaktor CO2/C
der følgende gjelder:
– innsatsmateriale [t C]: alt karbon som faller innenfor massebalansen, f.eks. bek, koks, pakkekoks eller
innkjøpte anoder,
– produkter [t C]: alt karbon i produkter og materialer, herunder biprodukter og avfall som føres ut fra
massebalansen, f.eks. solgte anoder,
– utførsel [t C]: karbon som føres ut av massebalansen, f.eks. tømmes i avløp, deponeres på fyllplasser eller
inngår i tap. Utførsel omfatter ikke utslipp av klimagasser til atmosfæren,
– lagerendringer [t C]: økt lager av karbon innenfor massebalansen.
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Beregningen foretas deretter som følger:
CO2-utslipp [t CO2] = (Σ (virksomhetsdatainnsatsmateriale * karboninnholdinnsatsmateriale) –
Σ (virksomhetsdataprodukter * karboninnholdprodukter) – Σ (virksomhetsdatautførsel * karboninnholdutførsel) –
Σ (virksomhetsdatalagerendringer * karboninnholdlagerendringer)) * 3,664
der følgende gjelder:
a) virksomhetsdata
Den driftsansvarlige skal analysere og rapportere massestrømmene inn til og ut fra anlegget og respektive
lagerendringer for alle relevante brensler og materialer (f.eks. bek, koks eller pakkekoks) separat. Dersom
karboninnholdet i en massestrøm normalt er knyttet til energiinnhold (brensler), kan den driftsansvarlige
fastsette og benytte karboninnholdet knyttet til energiinnhold [t C/TJ] for relevant massestrøm for beregning
av massebalansen.
Nivå 1
Virksomhetsdata for rapporteringsperioden bestemmes med en høyeste usikkerhet på mindre enn ± 7,5 %.
Nivå 2
Virksomhetsdata for rapporteringsperioden bestemmes med en høyeste usikkerhet på mindre enn ± 5 %.
Nivå 3
Virksomhetsdata for rapporteringsperioden bestemmes med en høyeste usikkerhet på mindre enn ± 2,5 %.
Nivå 4
Virksomhetsdata for rapporteringsperioden bestemmes med en høyeste usikkerhet på mindre enn ± 1,5 %.
b) karboninnhold
Nivå 1
Karboninnholdet i strømmer av innsatsmateriale eller produksjon utledes fra referansefaktorer for utslipp for
brensler eller materialer oppført i avsnitt 11 i vedlegg I eller i andre virksomhetsspesifikke vedlegg til disse
retningslinjene. Karboninnholdet utledes som følger:
C-innhold [t/t eller TJ] = utslippsfaktor [t CO2/t eller TJ]/3,664 [t CO2/t C]
Nivå 2
Den driftsansvarlige anvender landspesifikke verdier for karboninnhold for hvert brensel eller materiale
som de respektive medlemsstatene har rapportert i den siste nasjonale fortegnelsen som er framlagt for
sekretariatet for De forente nasjoners rammekonvensjon om klimaendring.
Nivå 3
Karboninnholdet i strømmer av innsatsmateriale eller produksjon utledes i samsvar med bestemmelsene
i avsnitt 13 i vedlegg I for representativ prøvetaking av brensler, produkter og biprodukter, fastsettelse av
deres karboninnhold og biomasseandel.
Karboninnholdet kan utledes fra direkte analyse og fra indirekte analyse, dvs. ved å trekke det målte
innholdet av kjente bestanddeler (som svovel, hydrogen og aske) fra den totale mengden, dersom dette er
hensiktsmessig og underlagt godkjenning fra vedkommende myndighet.
2.2.

MÅLING AV CO2-UTSLIPP
Retningslinjene for måling i vedlegg I og vedlegg XII får anvendelse.

3.

BESTEMMELSE AV CO2-UTSLIPP
PFK-utslipp fra produksjon av primæraluminium skal omfatte utslipp av CF4 og C2F6 uttrykt som CO2ekvivalenter:
PFK‑utslipp [t CO2(e)] = CF4-utslipp [t CO2(e)] + C2F6-utslipp [t CO2(e)]
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Karbondioksidekvivalenter (t CO2(e)) skal beregnes ved hjelp av verdier for potensial for global oppvarming
angitt i FNs klimapanels annen hovedrapport (1995 IPCC GWP-verdi). Disse er:
GWPCF4 = 6500 t CO2(e)/t CF4
GWPC2F6 = 9200 t CO2(e)/t C2F6
Samlede PFK‑utslipp beregnes ut fra de utslippene som er målbare i en kanal eller skorstein («punktkildeutslipp»),
pluss de flyktige utslippene, ved hjelp av innsamlingseffektiviteten i kanalen:
PFK‑utslipp (samlet) = PFK‑utslipp (kanal)/innsamlingseffektivitet
Innsamlingseffektiviteten måles når de anleggsspesifikke utslippsfaktorene bestemmes. For å fastsette disse
skal den nyeste versjonen av veiledningen nevnt under Nivå 3 i avsnitt 4.4.2.4 i IPCCs retningslinjer for 2006
benyttes.
Utslipp av CF4 og C2F6 gjennom en kanal eller en skorstein beregnes med en av de to metodene nedenfor,
avhengig av hvilken kontrollteknologi som benyttes. Beregningsmetode A benyttes dersom anodeeffektminutter
per celledøgn registreres, mens beregningsmetode B benyttes dersom anodeeffektoverspenning registreres.
Beregningsmetode A – helningsmetoden
Dersom anodeeffektminutter per celledøgn måles, benyttes følgende ligning til å bestemme PFK‑utslipp:
CF4-utslipp [t CO2(e)] = AEM × (SEFCF4/1000) × PrAl × GWPCF4
C2F6-utslipp [t CO2(e)] = CF4-utslipp * FC2F6 * GWPC2F6
der følgende gjelder:
AEM … Anodeeffektminutter/celledøgn
SEFCF4 … (1)1 Helningsutslippsfaktor [(kg CF4/t Al produsert)/(anodeeffektminutter/celledøgn)]
PrAl … Årlig produksjon av primæraluminium [t]
FC2F6 … Massefraksjoner av C2F6 (t C2F6/t CF4)
Følgende gjelder:
Virksomhetsdata
a) Produksjon av primæraluminium
Nivå 1
Produksjonen av primæraluminium for rapporteringsperioden bestemmes med en høyeste usikkerhet på
mindre enn ± 2,5 %.
Nivå 2
Produksjonen av primæraluminium for rapporteringsperioden bestemmes med en høyeste usikkerhet på
mindre enn ± 1,5 %.
b) Anodeeffektminutter (AEM)
Anodeeffektminutter per celledøgn uttrykker hyppigheten av anodeeffekter [antall anodeeffekter/celledøgn]
multiplisert med den gjennomsnittlige varigheten til anodeeffekter [anodeeffektminutter/antall forekomster]:
AEM = hyppighet × gjennomsnittlig varighet
Nivå 1
Hyppighet og gjennomsnittlig varighet for anodeeffekter i rapporteringsperioden bestemmes med en høyeste
usikkerhet på mindre enn ± 2,5 %.
Nivå 2
Hyppighet og gjennomsnittlig varighet for anodeeffekter i rapporteringsperioden bestemmes med en høyeste
usikkerhet på mindre enn ± 1,5 %.
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Utslippsfaktor
Utslippsfaktoren for CF4 (helningsutslippsfaktor SEFCF4) uttrykker mengden [kg] av CF4 som slippes ut per
tonn aluminium produsert per anodeeffektminutt/celledøgn. Utslippsfaktoren (massefraksjon FC2F6) av C2F6
uttrykker mengden [t] av C2F6 som slippes ut i forhold til mengden [t] av CF4 som slippes ut.
Nivå 1
Teknologispesifikke utslippsfaktorer fra tabell 1 benyttes.
Tabell 1
Teknologispesifikke utslippsfaktorer knyttet til helningsmetoden
Utslippsfaktor for CF4 (SEFCF4)
[(kg CF4/t Al)/(AE-minutter/celledøgn)]

Teknologi

Utslippsfaktor for C2F6 (FC2F6)
[t C2F6/t CF4]

Centre Worked Prebake (CWPB)

0,143

0,121

Vertical Stud Søderberg (VSS)

0,092

0,053

Nivå 2
Anleggsspesifikke utslippsfaktorer for CF4 og C2F6 bestemt ved løpende eller periodiske feltmålinger
benyttes. For å bestemme disse utslippsfaktorene benyttes den nyeste versjonen av veiledningen nevnt under
Nivå 3 i avsnitt 4.4.2.4 i IPCCs retningslinjer for 2006(2). Utslippsfaktorene bestemmes hver for seg med en
høyeste usikkerhet på ± 15 %.
Utslippsfaktorene skal bestemmes minst hvert tredje år eller oftere om nødvendig som følge av relevante
endringer ved anlegget. Relevante endringer omfatter en endring i fordelingen av varigheten av anodeeffekter
eller en endring i kontrollalgoritmen som påvirker blandingen av typer av anodeeffekter eller arten av
avslutningsrutiner for anodeeffekter.
Beregningsmetode B – Overspenningsmetoden
Når anodeeffektoverspenningen måles, benyttes følgende ligninger til å bestemme PFK‑utslipp:
CF4-utslipp [t CO2(e)] = OVC × (AEO/CE) × PrAl × GWPCF4 × 0,001
C2F6-utslipp [t CO2-eq] = CF4-utslipp × FC2F6 × GWPC2F6
der følgende gjelder:
OVC …   Overspenningskoeffisient («utslippsfaktor») uttrykt som kg CF4 per tonn produsert aluminium per
mV overspenning
AEO … Anodeeffektoverspenning per celle [mV] bestemt som integralet av (tid × spenning over
målspenningen) dividert med tiden (varigheten) til datainnsamlingen
CE … Gjennomsnittlig strømutbytte for aluminiumproduksjonen [%]
PrAl … Årlig produksjon av primæraluminium [t]
FC2F6 … Massefraksjoner av C2F6 (t C2F6/t CF4)
Virksomhetsdata
a) Produksjon av primæraluminium
Nivå 1
Produksjonen av primæraluminium for rapporteringsperioden bestemmes med en høyeste usikkerhet på
mindre enn ± 2,5 %.
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Nivå 2
Produksjonen av primæraluminium for rapporteringsperioden bestemmes med en høyeste usikkerhet på
mindre enn ± 1,5 %.
b) Anodeeffektoverspenning
Betegnelsen AEO/CE (anodeeffektoverspenning/‑strømutbytte) uttrykker den tidsintegrerte gjennomsnittlige
anodeeffektoverspenningen [mV overspenning] per gjennomsnittlig strømutbytte [%].
Nivå 1
Anodeeffektoverspenning samt strømutbytte for rapporteringsperioden bestemmes begge med en høyeste
usikkerhet på ± 2,5 %.
Nivå 2
Anodeeffektoverspenning samt strømutbytte for rapporteringsperioden bestemmes begge med en høyeste
usikkerhet på ± 1,5 %.
Utslippsfaktor
Utslippsfaktoren for CF4 («overspenningskoeffisient», OVC) uttrykker mengden [kg] av CF4 som slippes ut per
tonn [t] aluminium produsert per millivolt overspenning [mV]. Utslippsfaktoren (massefraksjon FC2F6) av C2F6
uttrykker mengden [t] av C2F6 som slippes ut i forhold til utsluppet mengde [t] av CF4.
Nivå 1
Teknologispesifikke utslippsfaktorer som bestemt i tabell 2 benyttes:
Tabell 2
Teknologispesifikke utslippsfaktorer knyttet til virksomhetsdata for overspenning
Utslippsfaktor for CF4
[(kg CF4/t Al)/mV]

Teknologi

Utslippsfaktor for C2F6
[t C2F6/t CF4]

Centre Worked Prebake (CWPB)

1,16

0,121

Vertical Stud Søderberg (VSS)

i.r.

0,053

Nivå 2
Anleggsspesifikke utslippsfaktorer for CF4 [(kg CF4/t Al)/mV] og C2F6 [t C2F6/t CF4] bestemt ved løpende
eller periodisk feltmålinger benyttes. For å bestemme disse utslippsfaktorene benyttes den nyeste versjonen
av veiledningen nevnt under Nivå 3 i avsnitt 4.4.2.4 i IPCCs retningslinjer for 2006(2). Utslippsfaktorene
bestemmes hver for seg med en høyeste usikkerhet på ± 15 %.
Utslippsfaktorene skal bestemmes minst hvert tredje år eller oftere om nødvendig som følge av relevante
endringer ved anlegget. Relevante endringer omfatter en endring i fordelingen av varigheten av anodeeffekter
eller en endring i kontrollalgoritmen som påvirker blandingen av typer av anodeeffekter eller arten av
avslutningsrutine for anodeeffekter.
____________
(1)
(2)

Dersom forskjellige celletyper benyttes, kan forskjellige verdier for SEF benyttes.
International Aluminium Institute; The Aluminium Sector Greenhouse Gas Protocol; October 2006; US Environmental Protection
Agency and International Aluminium Institute; Protocol for Measurement of Tetrafluoromethane (CF4) and Hexafluoroethane
(C2F6) Emissions from Primary Aluminium Production; April 2008.
_________________________________
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KOMMISJONSBESLUTNING

17.11.2016
Nr. 64/732

2016/EØS/64/49

av 11. november 2011
om endring av beslutning 2010/2/EU og 2011/278/EU med hensyn til sektorer og delsektorer som
anses for å være utsatt for en betydelig risiko for karbonlekkasje
[meddelt under dokument K(2011) 8017]
(2011/745/EU)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

fastsatt i artikkel 10a nr. 14-17 i nevnte direktiv, etter at
det er skjedd en endring som har en vesentlig innvirkning
på virksomhetene i sektoren eller delsektoren.

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 10a
nr. 1 og nr. 13, og

4)

For å fastsette hvilke sektorer eller delsektorer som
anses for å være utsatt for en betydelig risiko for
karbonlekkasje, skal Kommisjonen på unionsplan vurdere
i hvilken utstrekning det er mulig for vedkommende
sektor eller delsektor, på relevant oppdelingsnivå, å
overføre de direkte kostnadene for pålagte kvoter og de
indirekte kostnadene for høyere priser på elektrisk kraft
som følge av gjennomføringen av direktiv 2003/87/
EF, på produktpriser, uten at det skjer et betydelig tap
av markedsandeler til mindre karboneffektive anlegg
utenfor Unionen. Disse vurderingene skal være basert
på en gjennomsnittlig karbonpris i samsvar med
Kommisjonens konsekvensvurdering som ledsager
pakken av gjennomføringstiltak for Unionens mål
vedrørende klimaendring og fornybar energi for 2020,
og dersom det er tilgjengelig, opplysninger om handel,
produksjon og merverdi for de tre siste årene for hver
sektor eller delsektor.

5)

Enkelte sektorer og delsektorer, for eksempel produksjon
av murstein og takstein, som ikke ble analysert fullstendig
på grunn av tidsbegrensninger og begrenset datakvalitet
og datatilgjengelighet, ble ikke tilføyd til listen som ble
offentliggjort i vedlegget til beslutning 2010/2/EU.

6)

Sektoren «Produksjon av murstein, teglstein og andre
byggevarer av brent leire» (NACE-kode 2640) ble
vurdert på nytt i 2010. Denne kvalitative vurderingen
påviste utfordrende markedsforhold, for eksempel
voksende handel, særlig økende import fra land med lave
produksjonskostnader, økt internasjonal konkurranse,
at en betydelig andel av Unionens produksjon foretas i
små og mellomstore foretak og at fortjenestemarginene
for årene som ble vurdert, er beskjedne sammenlignet
med tilleggskostnadene ved CO2, noe som begrenser
anleggenes evne til å investere og redusere utslippene. På
grunnlag av den samlede virkningen av disse faktorene
bør sektoren anses for å være utsatt for en betydelig risiko
for karbonlekkasje.

ut fra følgende betraktninger:

1)

2)

3)

Ved kommisjonsbeslutning 2010/2/EU(2) er det, i henhold
til direktiv 2003/87/EF, fastsatt en liste over sektorer og
delsektorer som anses for å være utsatt for en betydelig
risiko for karbonlekkasje.

Ved kommisjonsbeslutning 2011/278/EU(3) er det fastsatt
overgangsregler i Unionen med hensyn til harmonisert
vederlagsfri tildeling av utslippskvoter i samsvar med
artikkel 10a i direktiv 2003/87/EF.

I samsvar med artikkel 10a nr. 13 annet ledd i
direktiv 2003/87/EF kan Kommisjonen hvert år tilføye en
sektor eller delsektor til listen over sektorer og delsektorer
som anses for å være utsatt for en betydelig risiko for
karbonlekkasje. Det må påvises i en analyserapport at
denne sektoren eller delsektoren oppfyller kriteriene

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 299 av 17.11.2011, s. 9, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 152/2012 av 26. juli 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 63 av 8.11.2012, s. 43.
(1) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32.
(2) EUT L 1 av 5.1.2010, s. 10.
(3) EUT L 130 av 17.5.2011, s. 1.
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8)

9)
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Videre er det påvist at sektoren «Produksjon av salt»
(NACE-kode 1440) oppfyller de kvantitative kriteriene
fastsatt i artikkel 10a nr. 14−17 i direktiv 2003/87/
EF etter at ytterligere anlegg fra sektoren er utpekt i
Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg som ble brukt
som hovedkilde for å beregne kvotenes direkte kostnad.
Denne sektoren bør derfor tilføyes til listen over sektorer
eller delsektorer som anses for å være utsatt for en
betydelig risiko for karbonlekkasje. Dersom det fastslås
at anlegg i Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg
tilhører denne sektoren, har det ingen innvirkning på
andre sektorers og delsektorers status når det gjelder
betydelig risiko for karbonlekkasje.
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10) Beslutning 2010/2/EU og 2011/278/EU bør derfor endres.
11) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med
uttalelse fra Komiteen for klimaendringer —
TRUFFET DENNE BESLUTNING:
Artikkel 1
Endringer av beslutning 2010/2/EU
I beslutning 2010/2/EU gjøres følgende endringer:
1) I artikkel 1 utgår annet ledd.

Noen sektorer som ikke ble ansett for å være utsatt for
en betydelig risiko for karbonlekkasje på NACE-nivå 4
i beslutning 2010/2/EU, ble oppdelt, og flere tilsvarende
delsektorer, med visse særskilte kjennetegn som førte til
en vesentlig annen virkning enn i resten av sektoren, ble
vurdert. Dersom denne vurderingen fører til en konklusjon
om at sektorer eller delsektorer tydelig kan skilles fra
andre sektorer og delsektorer på grunnlag av særskilte
kjennetegn, og at de oppfyller de kvantitative kriteriene
fastsatt i artikkel 10a nr. 15 eller 16 i direktiv 2003/87/
EF, kan de tilføyes til listen over produkter som anses for
å være utsatt for en betydelig risiko for karbonlekkasje.
Sektorene «Kakaomasse (uten tilsetning av sukker eller
andre søtningsmidler)», «Kakaosmør, ‑fett og ‑olje»
og «Kakaopulver, uten tilsetning av sukker eller andre
søtningsmidler» bør derfor tilføyes til listen.

2) Vedlegget til beslutning 2010/2/EU endres i samsvar med
vedlegg I til denne beslutning.
Artikkel 2
Endringer i vedlegg I til beslutning 2011/278/EU
Vedlegg I til beslutning 2011/278/EU endres i samsvar med
vedlegg II til denne beslutning.
Artikkel 3
Adressater
Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Ettersom den videre analysen som er nevnt i artikkel 1
annet ledd i beslutning 2010/2/EU, er utført, bør dette
leddet oppheves. Kommisjonen fant ingen bevis for
den handelsintensiteten som ville være nødvendig for å
begrunne at de berørte sektorene ble tilføyd til listen over
sektorer og delsektorer som anses for å være utsatt for en
betydelig risiko for karbonlekkasje.

Utferdiget i Brussel, 11. november 2011.

For Kommisjonen
Connie HEDEGAARD
Medlem av Kommisjonen

______
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VEDLEGG I

I vedlegget til beslutning 2010/2/EU gjøres følgende endringer:
1) I nr. 1.2 innsettes følgende oppføring i tabellen:
NACE-kode

«1440

Beskrivelse

Produksjon av salt»

2) I nr. 2 gjøres følgende endringer:
a) Overskriften skal lyde:
«PÅ LAVERE NIVÅ ENN NACE-4 PÅ GRUNNLAG AV DE KVANTITATIVE KRITERIENE FASTSATT
I ARTIKKEL 10a NR. 15 ELLER 16 I DIREKTIV 2003/87/EF»
b) Følgende oppføringer innsettes etter oppføring 155154:
PRODCOM-kode

Beskrivelse

«15841100

Kakaomasse (uten tilsetning av sukker eller andre søtningsmidler)

15841200

Kakaosmør, -fett og -olje

15841300

Kakaopulver (uten tilsetning av sukker eller andre søtningsmidler)»

3) I nr. 3 innsettes følgende oppføring etter oppføring 2416:
NACE-kode

«2640

Beskrivelse

Produksjon av murstein, teglstein og andre byggevarer av brent leire»
_________

17.11.2016

17.11.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 64/735

VEDLEGG II

I vedlegg I til beslutning 2011/278/EU erstattes oppføringene for produktreferansene «fasadestein», «belegningsstein»
og «takstein» med følgende:
Risiko for
karbonlekkasje
i samsvar med
beslutning 2010/2/
EU for årene 2013
og 2014

Verdi for
utslippsstandard
(kvoter/tonn)

Alle prosesser som er direkte
eller
indirekte
knyttet
til
produksjonsprosessene bearbeiding
av råstoff, blanding av komponenter,
formgivning, tørking, brenning
og sluttbehandling av produkt og
rengjøring av røykgass er omfattet.

ja

0,139

Belegnings
stein

Teglstein som brukes til Alle prosesser som er direkte eller
belegning i samsvar med indirekte knyttet til produksjonsEN 1344.
prosessene
bearbeiding
av
råstoff, blanding av komponenter,
formgivning, tørking, brenning
og sluttbehandling av produkt og
rengjøring av røykgass er omfattet.

ja

0,192

Takstein

Takstein av tegl som
definert i EN 1304:2005,
unntatt blådempet takstein
og tilbehør.

ja

0,144»

Utslippsstandard for
produkt

Definisjon av produkter som
omfattes

«Fasadestein Fasadestein
med
en
tetthet > 1 000 kg/m3 som
brukes til murverk basert
på EN 771‑1, unntatt
belegningsstein, klinker
og blådempet fasadestein.

Definisjon av prosesser og utslipp som
omfattes (systemgrenser)

Alle prosesser som er direkte
eller
indirekte
knyttet
til
produksjonsprosessene bearbeiding
av råstoff, blanding av komponenter,
formgivning, tørking, brenning
og sluttbehandling av produkt og
rengjøring av røykgass er omfattet.

