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II
(Icke-lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 20/2010
av den 12 januari 2010
om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade
geografiska beteckningar (Arzùa-Ulloa [SUB])
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORD
NING

(2)

Inga invändningar enligt artikel 7 i förordning (EG) nr
510/2006 har inkommit till kommissionen och beteck
ningen bör därför registreras.

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den
20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ur
sprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1),
särskilt artikel 7.4, och

Den beteckning som anges i bilagan till denna förordning ska
föras in i registret.

av följande skäl:
(1)

Artikel 1

I enlighet med artikel 6.2 första stycket i förordning (EG)
nr 510/2006 och med tillämpning av artikel 17.2 i den
förordningen har Spaniens ansökan om registrering av
beteckningen ”Arzùa-Ulloa” offentliggjorts i Europeiska
unionens officiella tidning (2).

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 januari 2010.
På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO

Ordförande

(1) EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.
(2) EUT C 131, 10.6.2009, s. 25.
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BILAGA
Jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget och som är avsedda att användas som livsmedel:
Klass 1.3 Ost
SPANIEN
Arzùa-Ulloa (SUB)
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 21/2010
av den 12 januari 2010
om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade
geografiska beteckningar (Pistacchio Verde di Bronte [SUB])
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORD
NING

(2)

Inga invändningar enligt artikel 7 i förordning (EG) nr
510/2006 har inkommit till kommissionen och beteck
ningen bör därför registreras.

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den
20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ur
sprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1),
särskilt artikel 7.4 första stycket, och

Den beteckning som anges i bilagan till denna förordning ska
föras in i registret.

av följande skäl:
(1)

Artikel 1

I enlighet med artikel 6.2 första stycket i förordning (EG)
nr 510/2006 och med tillämpning av artikel 17.2 i den
förordningen har Italiens ansökan om registrering av be
teckningen ”Pistacchio Verde di Bronte” offentliggjorts i
Europeiska unionens officiella tidning (2).

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 januari 2010.
På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO

Ordförande

(1) EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.
(2) EUT C 130, 9.6.2009, s. 16.
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BILAGA
Jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget och som är avsedda att användas som livsmedel:
Klass 1.6. Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade
ITALIEN
Pistacchio Verde di Bronte (SUB)
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 22/2010
av den 12 januari 2010
om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och
grönsaker
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORD
NING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den
22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisa
tion av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser
för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemen
samma organisationerna av marknaden”) (1),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföre
skrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr
2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt
och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:
I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av
resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan
kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena
vid import från tredje land för de produkter och de perioder
som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förord
ning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här
förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 13 januari 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 januari 2010.
För kommissionen,
på ordförandens vägnar
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och
landsbygdsutveckling

(1) EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.

L 8/6

SV

Europeiska unionens officiella tidning

13.1.2010

BILAGA
Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker
(EUR/100 kg)
KN-nr

Kod för tredjeland

(1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

IL
MA
TN
TR
ZZ

122,3
70,7
112,5
96,5
100,5

0707 00 05

EG
JO
MA
TR
ZZ

174,9
115,2
76,9
116,5
120,9

0709 90 70

MA
TR
ZZ

120,9
101,5
111,2

0709 90 80

EG
ZZ

225,1
225,1

0805 10 20

EG
IL
MA
TR
ZZ

49,2
56,2
63,2
53,6
55,6

0805 20 10

MA
TR
ZZ

94,5
64,0
79,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

CN
EG
HR
IL
JM
MA
TR
ZZ

52,9
67,7
59,0
68,5
129,2
83,8
71,2
76,0

0805 50 10

EG
MA
TR
US
ZZ

64,3
65,5
73,7
87,7
72,8

0808 10 80

CA
CN
MK
US
ZZ

84,4
91,1
24,7
110,8
77,8

0808 20 50

CN
US
ZZ

55,0
114,0
84,5

(1) Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ”
betecknar ”övrigt ursprung”.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 23/2010
av den 12 januari 2010
om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som
fastställs genom förordning (EG) nr 877/2009 för regleringsåret 2009/10
regleringsåret 2009/10 har fastställts genom kommissio
nens förordning (EG) nr 877/2009 (3). Priserna och till
läggen ändrades senast genom kommissionens förord
ning (EU) nr 14/2010 (4).

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den
22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisa
tion av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser
för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemen
samma organisationerna av marknaden) (1),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
951/2006 av 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rå
dets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i
sockersektorn (2), särskilt artikel 36.2 andra stycket andra me
ningen, och
av följande skäl:
(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för im
port av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar för

(2)

De uppgifter som kommissionen för närvarande har till
gång till medför att dessa belopp bör ändras i enlighet
med bestämmelserna i förordning (EG) nr 951/2006,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De representativa priser och tilläggsbelopp för import av de
produkter som avses i artikel 36 i förordning (EG) nr
951/2006, och som fastställs i förordning (EG) nr 877/2009
för regleringsåret 2009/10, ska ändras i enlighet med bilagan till
den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 13 januari 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 januari 2010.
För kommissionen,
på ordförandens vägnar
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och
landsbygdsutveckling

(1) EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) EUT L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3) EUT L 253, 25.9.2009, s. 3.
(4) EUT L 4, 8.1.2010, s. 87.
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BILAGA
De ändrade representativa priser och tilläggsbelopp för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt
KN-nummer 1702 90 95 som gäller från och med den 13 januari 2010
(EUR)
KN-nummer

Representativt pris per 100 kg netto av
produkten i fråga

1701 11 10 (1)

43,39

0,00

(1)

43,39

1,89

1701 12 10 (1)

43,39

0,00

1701 12 90 (1)

43,39

1,59

1701 91 00 (2)

49,32

2,67

1701 99 10 (2)

49,32

0,00

(2)

49,32

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22

1701 11 90

1701 99 90

Tilläggsbelopp per 100 kg netto av
produkten i fråga

(1) Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt III i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.
(2) Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt II i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.
(3) Fastställande per 1 % sackarosinnehåll.
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IV
(Rättsakter som antagits före den 1 december 2009 enligt EG-fördraget, EU-fördraget och Euratomfördraget)

RÅDETS BESLUT 2010/16/GUSP/RIF
av den 30 november 2009
om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och
Amerikas förenta stater om behandling och överföring av uppgifter om finansiella
betalningsmeddelanden från Europeiska unionen till Förenta staterna i enlighet med programmet
för att spåra finansiering av terrorism
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt
artiklarna 24 och 38, och
av följande skäl:
(1)

(2)

Den 27 juli 2009 beslutade rådet att bemyndiga ordfö
randeskapet, biträtt av kommissionen, att inleda förhand
lingar om ett avtal mellan Europeiska unionen och Ame
rikas förenta stater om behandling och överföring av
uppgifter om finansiella betalningsmeddelanden från Eu
ropeiska unionen till Förenta staterna i enlighet med pro
grammet för att spåra finansiering av terrorism. Dessa
förhandlingar har varit framgångsrika och ett utkast till
avtal (nedan kallat avtalet) har upprättats.
Avtalet är viktigt för att säkerställa att utsedda tillhanda
hållare av internationella uppgifter om betalningstjänster
för Förenta staternas finansministerium gör tillgängliga
uppgifter om betalningsmeddelanden som lagras på Eu
ropeiska unionens territorium och är nödvändiga för att
förebygga och bekämpa terrorism och dess finansiering,
under strikt iakttagande av bestämmelserna om skydd av
integritet och personuppgifter.

(3)

Avtalet bör undertecknas med förbehåll för att det ingås
vid en senare tidpunkt.

(4)

Enligt avtalet kommer avtalet att tillämpas provisoriskt
från och med den 1 februari 2010. Medlemsstaterna
bör därför börja tillämpa bestämmelserna från och med
detta datum i enlighet med gällande nationell lagstiftning.
En förklaring om detta kommer att avges vid tidpunkten
för undertecknandet av avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Undertecknandet av avtalet mellan Europeiska unionen och
Amerikas förenta stater om behandling och överföring av upp
gifter om finansiella betalningsmeddelanden från Europeiska
unionen till Förenta staterna i enlighet med programmet för
att spåra finansiering av terrorism godkänns härmed på Euro
peiska unionens vägnar, med förbehåll för att avtalet ingås.
Texten till avtalet åtföljer detta beslut.
Artikel 2
Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den eller de
personer som ska ha rätt att underteckna avtalet på Europeiska
unionens vägnar, med förbehåll för att det ingås.
Artikel 3
I enlighet med artikel 15 i avtalet ska avtalets bestämmelser
tillämpas provisoriskt i överensstämmelse med gällande natio
nell lagstiftning från och med den 1 februari 2010 i avvaktan
på att avtalet träder i kraft. Den bifogade förklaringen om pro
visorisk tillämpning ska avges vid tidpunkten för undertecknan
det.

Utfärdat i Bryssel den 30 november 2009.
På rådets vägnar
B. ASK

Ordförande
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BILAGA
Förklaring som ska avges på Europeiska unionens vägnar vid tidpunkten för undertecknandet av avtalet mellan
Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om behandling och överföring av uppgifter om finansiella
betalningsmeddelanden från Europeiska unionen till Förenta staterna i enlighet med programmet för att spåra
finansiering av terrorism
”Utan att detta avtal avviker från eller ändrar Europeiska unionens eller dess medlemsstaters lagstiftning kommer det, i
avvaktan på dess ikraftträdande, att genomföras provisoriskt av medlemsstaterna i god tro inom ramen för deras befintliga
nationella lagar.”
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ÖVERSÄTTNING

AVTAL
mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om behandling och överföring av uppgifter
om finansiella betalningsmeddelanden i enlighet med programmet för att spåra finansiering av
terrorism

EUROPEISKA UNIONEN,
å ena sidan, och
AMERIKAS FÖRENTA STATER,
å andra sidan,
nedan tillsammans kallade parterna,
SOM ÖNSKAR förebygga och bekämpa terrorism och dess finansiering, särskilt genom ömsesidigt informationsutbyte,
vilket är ett sätt att skydda sina respektive demokratiska samhällen och gemensamma värderingar, rättigheter och friheter,
SOM STRÄVAR EFTER att öka och främja samarbetet mellan parterna i en anda av transatlantiskt partnerskap,
SOM ERINRAR OM Förenta nationernas konventioner om bekämpning av terrorism och dess finansiering samt relevanta
resolutioner från FN:s säkerhetsråd om bekämpning av terrorism, särskilt FN:s säkerhetsråds resolution 1373 (2001),
SOM ERKÄNNER att Förenta staternas finansministeriums (nedan kallat Förenta staterna:s finansministerium) program för att
spåra finansiering av terrorism (nedan kallat TFTP) har bidragit till att identifiera och gripa terrorister och deras finansiärer,
och har genererat många ledtrådar som spridits till behöriga myndigheter runt om i världen i syfte att bekämpa terrorism,
av särskilt värde för Europeiska unionens medlemsstater (nedan kallade medlemsstaterna),
SOM NOTERAR vikten av TFTP för att förebygga och bekämpa terrorism och dess finansiering i Europeiska unionen och
på andra platser samt Europeiska unionens viktiga roll för att säkerställa att utsedda tillhandahållare av internationella
tjänster för betalningsmeddelanden, under strikt iakttagande av bestämmelserna om skydd av integritet och personupp
gifter, gör de uppgifter tillgängliga om betalningsmeddelanden som lagras på Europeiska unionens territorium och som
krävs för att förebygga och bekämpa terrorism och dess finansiering,
SOM UPPMÄRKSAMMAR artikel 6.2 i fördraget om Europeiska unionen om respekt för de grundläggande rättigheterna,
principerna om proportionalitet och nödvändighet som rör rätten till respekt för integritet och skydd av personuppgifter
enligt artikel 8.2 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
friheterna, Europarådets konvention nr 108 om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter
samt artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,
SOM FRAMHÄVER de gemensamma värderingar som ligger till grund för integritet och skydd av personuppgifter i
Europeiska unionen och Förenta staterna, däribland den vikt som båda parter fäster vid rättssäkerhet och rätten att söka
effektiva rättsmedel mot oegentliga myndighetsåtgärder,
SOM NOTERAR de rigorösa kontroller och skyddsåtgärder som Förenta staterna:s finansministerium vidtagit för att
hantera, använda och sprida uppgifter om finansiella betalningsmeddelanden i enlighet med TFTP, vilket anges i de
påpekanden från Förenta staterna:s finansministerium som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den
20 juli 2007 och i Förenta staterna:s federala register den 23 oktober 2007, som avspeglar det pågående samarbetet
mellan Förenta staterna och Europeiska unionen i kampen mot global terrorism,
SOM ERINRAR OM att för att kunna säkerställa ett effektivt utövande av sina rättigheter kan alla enskilda personer,
oavsett nationalitet, lämna in ett klagomål hos en oberoende dataskyddsmyndighet eller annan liknande myndighet, eller
en oberoende och opartisk domstol för att söka effektiva rättsmedel,
SOM UPPMÄRKSAMMAR att det enligt amerikansk lagstiftning är möjligt att på administrativ väg eller inför domstol föra
talan mot felhantering av personuppgifter, inbegripet, bland annat, enligt Administrative Procedure Act från 1946 (5
U.S.C. 701 och följande), Inspector General Act från 1978 (5 U.S.C. App.), Implementing Recommendations of the 9/11
Commission Act från 2007 (42 U.S.C. 2000ee och följande), Computer Fraud and Abuse Act (18 U.S.C. 1030), samt
Freedom of Information Act (5 U.S.C. 552), i ändrad lydelse,
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SOM ERINRAR OM att kunder hos finansiella institut och tillhandahållare av tjänster för betalningsmeddelanden enligt
Europeiska unionens lagstiftning informeras om att personuppgifter som förekommer i uppgifter om finansiella trans
aktioner kan överföras till medlemsstaternas eller tredjestaters offentliga myndigheter för brottsbekämpningsändamål,
SOM BEKRÄFTAR att detta avtal inte utgör något prejudikat för framtida avtal mellan Förenta staterna och Europeiska
unionen eller mellan parterna och någon annan stat beträffande behandling och överföring av uppgifter om finansiella
betalningsmeddelanden eller andra former av uppgifter, eller beträffande dataskydd,
SOM KONSTATERAR att detta avtal inte avviker från de befintliga befogenheterna för medlemsstaternas dataskydds
myndigheter att skydda enskilda personer när det gäller behandling av deras personuppgifter,
SOM YTTERLIGARE BEKRÄFTAR att detta avtal inte inverkar på några andra avtal eller arrangemang i fråga om
brottsbekämpning eller informationsutbyte mellan parterna, eller mellan Förenta staterna och medlemsstaterna,
HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1
Avtalets syfte
1.
Syftet med detta avtal är att med fullständig respekt för
integritet, skyddet av personuppgifter och övriga villkor som
fastställs i detta avtal, säkerställa

a) en persons eller en enhets handlingar som inbegriper våld,
eller på annat sätt är farliga för människors liv eller skapar
risk för skada på egendom eller infrastruktur och som med
tanke på deras karaktär och sammanhang rimligen kan anses
ha begåtts i syfte att

i) hota eller tvinga en befolkning,
a) att finansiella betalningsmeddelanden och tillhörande uppgif
ter som lagras på Europeiska unionens territorium av till
handahållare av internationella finansiella betalningsmedde
landen vilka enligt detta avtal gemensamt har utsetts, ska
göras tillgängliga på begäran av Förenta staterna:s finans
ministerium i syfte att förebygga, utreda, upptäcka eller lag
föra terrorism eller terroristfinansiering, och

ii) hota offentliga organ eller en internationell organisation
eller förmå eller tvinga dem att utföra eller att avstå från
att utföra en viss handling, eller

iii) allvarligt destabilisera eller förstöra de grundläggande po
litiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala struk
turerna i ett land eller i en internationell organisation,
b) att relevanta uppgifter som erhållits genom TFTP görs till
gängliga för medlemsstaternas brottsbekämpande myndighe
ter, myndigheter med ansvar för allmän säkerhet eller terro
rismbekämpande myndigheter, eller Europol eller Eurojust,
för att förebygga, utreda, upptäcka eller lagföra terrorism
eller terroristfinansiering.

2.
Förenta staterna, Europeiska unionen och dess medlems
stater ska vidta alla nödvändiga och lämpliga åtgärder inom sina
befogenheter för att genomföra bestämmelserna och uppnå må
len i detta avtal.

b) en person eller en enhet som bistår, står som garant för eller
tillhandahåller finansiellt, materiellt eller tekniskt stöd för,
eller finansiella eller andra tjänster till, eller till stöd för, de
handlingar som avses i led a, eller

c) en person eller en enhet som stödjer, främjar eller försöker
begå de handlingar som avses i led a eller b.

Artikel 3
Säkerställande
Artikel 2
Tillämpningsområde
Handlingar

som

hänför sig till
terroristfinansiering

terrorism

eller

Detta avtal ska tillämpas på erhållande och användning av fi
nansiella betalningsmeddelanden och tillhörande uppgifter för
att förebygga, utreda, upptäcka eller lagföra

av att den utsedda tillhandahållaren
tillhandahåller uppgifter

Europeiska unionen ska, i enlighet med detta avtal, se till att de
enheter som parterna i enlighet med detta avtal gemensamt har
utsett till tillhandahållare av internationella tjänster för betal
ningsmeddelanden (nedan kallade utsedda tillhandahållare) ställer
till förfogande för Förenta staterna:s finansministerium begärda
finansiella betalningsmeddelanden och tillhörande uppgifter i
syfte att förebygga, utreda, upptäcka eller lagföra terrorism eller
terroristfinansiering (nedan kallade tillhandahållna uppgifter).
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Artikel 4
Begäran från Förenta staterna om uppgifter från den
utsedda tillhandahållaren
1.
Enligt artikel 8 i avtalet om ömsesidig rättslig hjälp mellan
Europeiska unionen och Amerikas förenta stater, undertecknat i
Washington den 25 juni 2003, och tillhörande bilateralt instru
ment om ömsesidig rättslig hjälp mellan Förenta staterna och
den medlemsstat i vilken den utsedda tillhandahållaren är eta
blerad eller där denne lagrar de begärda uppgifterna ska Förenta
staternas finansministerium utfärda en begäran grundad på en
pågående utredning om en särskild handling enligt artikel 2
som har begåtts eller om vilken det på grundval av redan
befintlig information eller bevis finns skäl att anta att den kan
komma att begås. För detta ändamål ska Förenta staterna:s
finansministerium anses vara en administrativ myndighet för
vilken hjälp finns tillgänglig.
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Om begäran har överlämnats till den centrala myndigheten i
den medlemsstat där den utsedde tillhandahållaren är etablerad
ska den medlemsstat där uppgifterna lagras bistå vid verkstäl
landet av begäran.

Den begärda åtgärden ska verkställas skyndsamt.

6.
Om den utsedda tillhandahållaren av tekniska skäl inte
kan urskilja och ta fram de specifika uppgifter som svarar
mot begäran ska alla potentiellt relevanta uppgifter överlämnas
i samlad form i enlighet med artikel 5.2 till den behöriga myn
digheten i den anmodade medlemsstaten.

7.
Uppgifterna ska överföras mellan de utsedda myndighe
terna i den anmodade medlemsstaten och i Förenta staterna.
2.
Begäran ska så klart som möjligt fastställa de uppgifter
som lagras av den utsedda tillhandahållaren och som är nöd
vändiga för ändamålet. Uppgifterna kan omfatta information
genom vilken transaktionens upphovsman och/eller mottagare
identifieras, däribland namn, kontonummer, adress, nationellt
identifikationsnummer och andra personuppgifter som rör be
talningsmeddelanden.

I begäran ska det styrkas att uppgifterna är nödvändiga och
begäran ska vara så kortfattad som möjligt för att minimera
den mängd uppgifter som begärs, med vederbörligt beaktande
av geografiska analyser och hot- och sårbarhetsanalyser.

8.
Europeiska unionen ska se till att den utsedda tillhanda
hållaren för ett detaljerat register över alla uppgifter som över
förts till den behöriga myndigheten i den anmodade medlems
staten i enlighet med detta avtal.

9.
De uppgifter som lagligen har överförts på grundval av
denna bestämmelse får, med fullt iakttagande av artikel 5 i detta
avtal, undersökas för andra utredningar rörande de typer av
handlingar som avses i artikel 2.

Artikel 5
Skyddsåtgärder som ska tillämpas på behandlingen av
tillhandahållna uppgifter

3.
Begäran ska av Förenta staternas justitieministerium över
lämnas till den centrala myndigheten i den medlemsstat i vilken
den utsedda tillhandahållaren är etablerad eller där denne lagrar
de begärda uppgifterna.

4.
Förenta staterna ska samtidigt överlämna en kopia av be
gäran till den andra medlemsstatens centrala myndighet. Förenta
staterna ska också samtidigt överlämna en kopia av begäran till
de båda staternas nationella medlemmar i Eurojust.

5.
Vid erhållandet av en motiverad begäran i enlighet med
punkt 2 ska den centrala myndigheten i den anmodade med
lemsstaten kontrollera om begäran överensstämmer med detta
avtal och de tillämpliga kraven i det bilaterala avtalet om öm
sesidig rättslig hjälp. När den centrala myndigheten avslutat
kontrollen ska begäran översändas till den behöriga myndighe
ten för verkställighet enligt lagstiftningen i den anmodade med
lemsstaten.

1.
Förenta staterna:s finansministerium ska se till att tillhan
dahållna uppgifter behandlas i enlighet med bestämmelserna i
detta avtal.

2.
TFTP innehåller inte och ska inte innehålla datautvinning
eller någon annan typ av algoritmisk eller automatisk profilering
eller datorfiltrering. Förenta staterna:s finansministerium ska se
till att skydda personuppgifter med hjälp av följande skydds
åtgärder som ska tillämpas utan diskriminering, vare sig på
grundval av nationalitet eller hemland:

a) Tillhandahållna uppgifter ska behandlas enbart för att före
bygga, utreda, upptäcka eller lagföra terrorism och finansie
ringen av den.

b) Alla sökningar i tillhandahållna uppgifter ska grunda sig på
redan befintlig information eller bevis som visar att det
finns skäl att anta att det finns ett samband mellan den
som är föremål för sökningen och terrorism eller dess finan
siering.
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c) Varje enskild TFTP-sökning i tillhandahållna uppgifter ska
vara snävt utformad och visa att det finns skäl att anta att
det finns ett samband mellan den som är föremål för sök
ningen och terrorism eller dess finansiering och ska regi
streras, inbegripet det samband till terrorism eller dess fi
nansiering som krävs för att inleda sökningen.

d) Tillhandahållna uppgifter ska bevaras i en säker fysisk miljö,
lagras separat från andra uppgifter med högnivåsystem och
fysiska intrångskontroller för att förhindra otillåten åtkomst
till uppgifterna.

l)

13.1.2010

Om inte annat följer av led i ska alla icke framtagna upp
gifter som erhållits den 20 juli 2007 eller därefter utplånas
senast fem år (5) från erhållandet av dessa.

m) Information som härrör från tillhandahållna uppgifter, in
begripet information som utbyts enligt led h, ska omfattas
av den lagringstid för uppgifter som gäller för den berörda
myndigheten i enlighet med dess särskilda bestämmelser
och tidsscheman för bevarande av uppgifter.

Artikel 6
e) Åtkomst till tillhandahållna uppgifter ska begränsas till ana
lytiker som utreder terrorism och dess finansiering, och till
personer som handhar tekniskt stöd, förvaltning och tillsyn
över TFTP.

f)

Inga andra kopior av tillhandahållna uppgifter får göras
utom säkerhetskopior för återställande av filer i katastrofsi
tuationer.

g) Tillhandahållna uppgifter ska inte vara föremål för manipu
lering, ändring eller tillägg och får inte länkas med andra
databaser.

h) Endast terroristledtrådar som erhålls genom TFTP enligt
detta avtal får utbytas med brottsförebyggande myndigheter,
myndigheter för allmän säkerhet och terrorismbekämpande
myndigheter i Förenta staterna, Europeiska unionen eller
tredjestater, för att utreda, upptäcka, förebygga och lagföra
terrorism och dess finansiering.

i)

Under detta avtals giltighetstid ska Förenta staterna:s finans
ministerium göra en översyn för att identifiera alla icke
framtagna uppgifter som inte längre är nödvändiga för att
bekämpa terrorism och dess finansiering. Om sådana upp
gifter identifieras, ska förfaranden för att utplåna dem inle
das inom två (2) månader från och med den dag de iden
tifierades och slutföras så snart som möjligt därefter men
inte senare än åtta (8) månader efter identifieringen, såvida
det inte föreligger extraordinära tekniska omständigheter.

Tillräckligt dataskydd
Med förbehåll för fortlöpande respekt för de åtaganden som rör
integritet och skydd av de personuppgifter som omfattas av
detta avtal, ska Förenta staternas finansministerium anses säker
ställa ett dataskydd som är tillräckligt för att behandla finansiella
betalningsmeddelanden och därtill hörande uppgifter som över
förs från Europeiska unionen till Förenta staterna i enlighet med
detta avtal.

Artikel 7
Spontant tillhandahållande av information
1.
Förenta staterna:s finansministerium ska, så snart som det
är praktiskt möjligt, för brottsbekämpande myndigheter, myn
digheter med ansvar för allmän säkerhet eller terroristbekäm
pande myndigheter i de berörda medlemsstaterna och, i före
kommande fall, för Europol inom ramen för dess befogenheter
säkerställa tillgänglighet till information som härrör från TFTP
och som kan bidra till att i Europeiska unionen utreda, före
bygga, upptäcka och lagföra terrorism och dess finansiering.
Varje efterföljande information som kan bidra till att i Förenta
staterna utreda, förebygga, upptäcka och lagföra terrorism och
dess finansiering ska skickas tillbaka till Förenta staterna på
ömsesidig grund.

2.
För att underlätta ett effektivt informationsutbyte får Eu
ropol utse en kontaktperson hos Förenta staterna:s finansminis
terium. Parterna ska gemensamt besluta om de närmare reglerna
för kontaktpersonens status och uppgifter.

Artikel 8
j)

Om det framkommer att det har överförts uppgifter om
finansiella betalningsmeddelanden som inte hade begärts,
ska Förenta staterna:s finansministerium utan dröjsmål och
permanent utplåna dessa uppgifter och informera den be
rörda utsedda tillhandahållaren och den centrala myndighe
ten i den anmodade medlemsstaten.

k) Om inte annat följer av led i ska alla icke framtagna upp
gifter som erhållits före den 20 juli 2007 utplånas senast
fem (5) år från detta datum.

Begäran från EU om TFTP-sökningar
Om en medlemsstats brottsförebyggande myndighet, myndighet
för allmän säkerhet eller myndighet för bekämpning av terro
rism eller Europol eller Eurojust fastställer att det finns anled
ning att tro att en person eller enhet är kopplad till terrorism i
enlighet med artiklarna 1–4 i rådets rambeslut 2002/475/RIF,
ändrat genom rådets rambeslut 2008/919/RIF, får en sådan
myndighet begära en sökning av relevant information genom
TFTP. Förenta staterna:s finansministerium ska då omedelbart
göra en sådan sökning i enlighet med artikel 5, och lämna
relevant information som svar på en sådan begäran.
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Artikel 9
Samarbete med ett framtida motsvarande EU-system
Om ett EU-system som motsvarar Förenta staterna:s TFTP ge
nomförs i Europeiska unionen eller i en eller flera av dess
medlemsstater, som kräver att uppgifter om betalningsmedde
landen som lagras i Förenta staterna görs tillgängliga i Euro
peiska unionen, ska Förenta staterna:s finansministerium, på
grundval av ömsesidighet och lämpliga skyddsåtgärder, aktivt
eftersträva samarbete med alla berörda internationella tillhanda
hållare av tjänster för betalningsmeddelanden som är etablerade
på Förenta staternas territorium.
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2.
Parterna ska vidta alla rimliga åtgärder för att garantera att
Förenta staternas finansministerium och den berörda medlems
staten omedelbart underrättar och samråder med varandra och,
vid behov, parterna om de anser att personuppgifter har be
handlats på ett sätt som strider mot detta avtal.

3.
Varje person som anser att hans eller hennes personupp
gifter har behandlats på ett sätt som strider mot detta avtal, har
rätt att söka effektiv administrativ eller rättslig prövning i en
lighet med lagstiftningen i Europeiska unionen, dess medlems
stater respektive Förenta staterna.

Artikel 10

Artikel 12

Gemensam översyn

Samråd

1.
Parterna ska på begäran av en av parterna och i alla
händelser efter sex (6) månader gemensamt se över genom
förandet av detta avtal, och särskilt kontrollera att de bestäm
melser om skydd för privatlivet, skydd av personuppgifter och
ömsesidighet som fastställs i detta avtal följs. Översynen ska
omfatta en proportionalitetsbedömning av de tillhandahållna
uppgifterna, på grundval av deras betydelse för utredning, före
byggande, upptäckt och lagföring av terrorism och finansiering
av terrorism.

1.
Parterna ska vid behov samråda med varandra så att detta
avtal används så effektivt som möjligt, bland annat för att un
derlätta lösningen av eventuella tvister om tolkningen eller till
lämpningen av avtalet.

2.
Vid översynen ska Europeiska unionen företrädas av ord
föranden för Europeiska unionens råd, Europeiska kommissio
nen och två företrädare för medlemsstaternas datatillsynsmyn
digheter, varav åtminstone en av dem ska komma från en med
lemsstat där en utsedd tillhandahållare är etablerad. Förenta
staterna ska företrädas av Förenta staterna:s finansministerium.

3.
För översynen ska Förenta staternas finansministerium sä
kerställa tillgång till relevant dokumentation, relevanta system
och relevant personal samt till exakta uppgifter om antalet fi
nansiella betalningsmeddelanden som det haft tillgång till och
antalet tillfällen då tips har utbytts. Parterna ska gemensamt
fastställa hur översynen ska genomföras.

2.
Parterna ska vidta åtgärder för att undvika att ålägga va
randra överdrivet tunga bördor genom tillämpningen av detta
avtal. Om överdrivet tunga bördor ändå uppkommer ska par
terna omedelbart samråda i syfte att underlätta tillämpningen av
detta avtal, inbegripet vidtagande av de åtgärder som kan krävas
för att reducera redan förekommande och framtida bördor.

3.
Parterna ska omedelbart samråda om en tredjepart, inbe
gripet en myndighet i ett annat land, ifrågasätter eller gör rätts
ligt anspråk med avseende på någon aspekt av detta avtals
konsekvenser eller genomförande.

Artikel 13
Icke-avvikelse
Detta avtal är inte avsett att innebära undantag från eller änd
ring av Förenta staternas, Europeiska unionens eller dess med
lemsstaters lagstiftning. Detta avtal utgör ingen grund för några
rättigheter eller förmåner för några andra privata eller offentliga
personer eller enheter.

Artikel 11
Prövning

Artikel 14

1.
Varje person ska ha rätt att på begäran, med rimliga in
tervall, utan hinder och utan större tidsutdräkt eller kostnader
erhålla en bekräftelse från sin dataskyddsmyndighet på att alla
nödvändiga kontroller har utförts i Europeiska unionen för att
säkerställa att hans eller hennes rättigheter i fråga om skydd av
personuppgifter har respekterats i överensstämmelse med detta
avtal och, särskilt, huruvida någon behandling har gjorts av
hans eller hennes personuppgifter som strider mot detta avtal.
En sådan rättighet kan bli föremål för de nödvändiga och rim
liga begränsningar som gäller enligt den nationella lagstift
ningen, inbegripet för att skydda allmän eller nationell säkerhet
eller för att undvika att påverka förebyggande, upptäckt, utred
ning och lagföring av brott, med vederbörlig hänsyn tagen till
den berörda personens legitima intressen.

Upphörande
1.
Endera parten får när som helst upphäva eller säga upp
detta avtal genom ett meddelande på diplomatisk väg. Upp
hävandet ska få verkan tio (10) dagar efter dagen för mottagan
det av ett sådant meddelande. Upphörandet ska få verkan trettio
(30) dagar efter dagen för mottagandet av ett sådant medde
lande.

2.
Utan hinder av att detta avtal upphävs eller sägs upp, ska
alla uppgifter som Förenta staterna:s finansministerium förfogar
över enligt detta avtal även fortsättningsvis behandlas i enlighet
med detta avtal.

L 8/16

SV

Europeiska unionens officiella tidning

Artikel 15
Slutbestämmelser
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4.
Så snart som Lissabonfördraget träder i kraft ska parterna
försöka ingå ett långfristigt avtal som ska följa på detta avtal.

1.
Detta avtal träder i kraft den första dagen i den månad
som följer på den dag då parterna har utväxlat underrättelser
om att de har avslutat sina interna förfaranden i detta syfte.
2.
Detta avtal ska tillämpas provisoriskt från och med den
1 februari 2010, med förbehåll för punkt 3.
3.
Om detta avtal inte sägs upp i förtid enligt artikel 14 eller
genom överenskommelse mellan parterna, ska avtalet upphöra
att gälla den 31 oktober 2010.

5.
Utfärdat i Bryssel den 30 november 2009 i två original på
engelska. Detta avtal ska även upprättas på bulgariska, danska,
estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska,
maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slova
kiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska
språken. Efter godkännande av båda parterna ska dessa språk
versioner vara lika giltiga.
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 29 oktober 2009
om antagandet av grundläggande föreskrifter för register över lokförarbevis och kompletterande
intyg enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG
[delgivet med nr K(2009) 8278]
(Text av betydelse för EES)

(2010/17/EG)
dare för behöriga myndigheter och berörda aktörer. De
olika registren bör vara enhetliga i fråga om de uppgifter
de innehåller samt formatet för dessa. Gemensamma
driftsrelaterade och tekniska specifikationer bör därför
användas när registren inrättas.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv
2007/59/EG av den 23 oktober 2007 om behörighetsprövning
av lokförare som framför lok och tåg på järnvägssystemet i
gemenskapen (1), särskilt artikel 22,

(5)

Säkerhetsmyndigheterna bör utnyttja all information i
förarbevis, harmoniserade kompletterande intyg och re
gister över förarbevis och harmoniserade kompletterande
intyg för att underlätta bedömningen av den behörighets
prövning av personal som föreskrivs i artiklarna 10 och
11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG
av den 29 april 2004 om säkerhet på gemenskapens
järnvägar och om ändring av rådets direktiv 95/18/EG
om tillstånd för järnvägsföretag och direktiv 2001/14/EG
om tilldelning av infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter
för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och utfärdande
av säkerhetsintyg (järnvägssäkerhetsdirektivet) (2) samt
för att påskynda utfärdandet av de säkerhetsintyg som
föreskrivs i de artiklarna.

(6)

I enlighet med artikel 19.1 f i direktiv 2007/59/EG bör
registret över lokförarbevis föras och uppdateras av de
behöriga myndigheterna eller av organ som dessa upp
gifter delegerats till. Medlemsstaterna bör informera kom
missionen och de övriga medlemsstaterna om vilket or
gan de har utsett för detta ändamål, delvis för att göra
det möjligt för dessa organ att utbyta information.

(7)

Varje medlemsstat bör företrädesvis inrätta ett datorbase
rat register över förarbevis i syfte att uppnå full inter
operabilitet mellan registren och göra det möjligt för
behöriga myndigheter och andra som har tillträdesrätt
att erhålla information. Av ekonomiska och tekniska
skäl kan denna typ av gränssnitt emellertid inte antas
utan ytterligare undersökningar. För det första är det
nödvändigt att enas om metoder för att säkerställa att
tillträde beviljas på vissa villkor, i enlighet med kraven i
direktiv 2007/59/EG. För det andra är det nödvändigt att
undersöka hur många transaktioner det handlar om för
att man ska kunna göra en kostnadsnyttoanalys och fö
reslå en genomförbar lösning som inte medför administ
rativa kostnader som kan vara illa avvägda i förhållande
till verkliga behov. Europeiska järnvägsbyrån föreslog
därför att man skulle genomföra en tillfällig lösning,
med förenklat informationsutbyte, och ta itu med utveck
lingen av ett elektroniskt gränssnitt i ett senare skede.

med beaktande av Europeiska järnvägsbyråns rekommendation
om grundläggande föreskrifter för register över lokförarbevis
och kompletterande intyg (ERA/REC/SAF/05-2008) av den
19 december 2008, och
av följande skäl:
(1)

I enlighet med artikel 22.1 i direktiv 2007/59/EG bör
behöriga myndigheter föra ett nationellt register över
lokförarbevis eller se till att ett sådant register förs.

(2)

I enlighet med artikel 22.2 i direktiv 2007/59/EG bör
järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare föra ett före
tagsregister för kompletterande intyg eller se till att ett
sådant register förs.

(3)

Enligt artikel 22.4 i direktiv 2007/59/EG ska Europeiska
järnvägsbyrån utarbeta ett förslag till grundläggande fö
reskrifter för register över lokförarbevis, som ska inrättas
av behöriga myndigheter, och register över komplette
rande intyg som ska inrättas av järnvägsföretag och infra
strukturförvaltare där förare är anställda eller tjänstgör
enligt avtal. En medlemsstats nationella register över lok
förarbevis bör innehålla alla lokförarbevis som utfärdats i
den medlemsstaten.
Ett standardiserat ansökningsformulär bör användas för
ansökningar om lokförarbevis, för registrering av förarbe
vis och registrering av uppdateringar, ändringar, utbyten,
förnyelser, tillfälliga återkallanden och återkallanden.

(4)

Registren över lokförarbevis och kompletterande intyg
bör vara åtkomliga för läsning för bemyndigade företrä

(1) EUT L 315, 3.12.2007, s. 51.

(2) EUT L 220, 21.6.2004, s. 16.
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(8)

(9)
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I enlighet med artikel 36.3 i direktiv 2007/59/EG gäller
det direktivet inte Cypern och Malta. Därför bör detta
beslut inte gälla Cypern och Malta så länge dessa med
lemsstater inte har något järnvägssystem.
De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med
yttrandet från den kommitté för driftskompatibilitet och
säkerhet för järnvägar som inrättats i enlighet med
artikel 21 i direktiv 96/48/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

13.1.2010

darna för de behöriga myndigheterna och som avses i artikel 35
i direktiv 2007/59/EG.
2.
När det är lämpligt, på grundval av resultaten från den
studie som nämns i punkt 1, ska byrån utveckla en pilottill
lämpning för ett nätverk med minst tre NRL och nio RKI.
Byrån ska övervaka pilottillämpningen under minst ett år och
avge en rapport till kommissionen, eventuellt med en rekom
mendation om att ändra detta beslut.

Artikel 1

Artikel 4

De grundläggande föreskrifterna för det nationella registret över
lokförarbevis (nedan kallat NRL), vilka fastställs i bilaga I, antas
härmed.

Inom ett år efter ikraftträdandet av detta beslut ska medlems
staterna informera kommissionen och övriga medlemsstater om

Artikel 2

a) vilket organ som utsetts att utfärda lokförarbevis i överens
stämmelse med artikel 19.1 a i direktiv 2007/59/EG,

De grundläggande föreskrifterna för registret över komplette
rande intyg (nedan kallat RKI), vilka fastställs i bilaga II, antas
härmed.

b) vilket organ som utsetts föra och uppdatera NRL i överens
stämmelse med artikel 19.1 f i direktiv 2007/59/EG.

Artikel 3

Artikel 5

1.
Inom 24 månader från dagen för ikraftträdandet av detta
beslut ska Europeiska järnvägsbyrån (nedan kallad byrån) utföra
en genomförbarhetsstudie för en datorbaserad tillämpning som
uppfyller de grundläggande föreskrifterna för NRL och RKI och
som underlättar utbytet av information mellan behöriga myn
digheter, järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare.
Genomförbarhetsstudien ska i synnerhet omfatta den funktio
nella och tekniska arkitekturen, driftssätt samt regler för inmat
ning och läsning av uppgifter.
Genomförbarhetsstudien ska diskuteras och godkännas inom
ramen för det samarbete som ska organiseras mellan företrä

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.
Det ska inte gälla Cypern och Malta så länge det inte finns
något järnvägssystem på dessa länders territorier.

Utfärdat i Bryssel den 29 oktober 2009.
På kommissionens vägnar
Antonio TAJANI

Vice ordförande
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BILAGA I
GRUNDLÄGGANDE FÖRESKRIFTER FÖR NATIONELLA REGISTER ÖVER LOKFÖRARBEVIS (NRL)
1. Grundläggande föreskrifter
De grundläggande föreskrifterna för nationella register över lokförarbevis, som fastställs i överensstämmelse med
artikel 22.4 i direktiv 2007/59/EG, är följande:
— Uppgifter som ska samlas in (kapitel 2).
— Dataformat (kapitel 3).
— Tillträdesrätt (kapitel 4).
— Datautbyte (kapitel 5).
— Bevarandetid för data (kapitel 6).

2. Uppgifter som ska samlas in
NRL ska bestå av fyra delar.
Del 1 ska innehålla information om aktuell status för förarbeviset.
Del 2 ska innehålla information om det utfärdade förarbeviset, i linje med förteckningen över krav i avsnitt 2 i bilaga I till
direktiv 2007/59/EG.
Del 3 ska innehålla historisk information om lokförarbeviset.
Del 4 ska innehålla information om grundläggande krav och inledande kontroller som krävs för utfärdande av lokför
arbeviset och efterföljande kontroller som krävs för att förarbeviset ska förbli giltigt.
De uppgifter som ska samlas in anges i tabellen i kapitel 3.

3. Dataformat
Nedan följer en lista över krav för dataformatet i NRL.
Listan är uppbyggd enligt följande:
Nr

Rubrik
Innehåll

Format

Kravets status

EIN (12 siffror)

Obligatoriskt

Text

Obligatoriskt

Text

Obligatoriskt

Del 1: Förarbevisets aktuella status
1

Förarbevisets nummer

1.1

Förarbevisets nummer

2

Förarbevisets aktuella status

2.1

Uppgifter om förarbevisets aktuella status.
— Giltigt
— Tillfälligt återkallat (beslut ännu ej fattat)
— Återkallat

2.2

Skäl för tillfälligt återkallande eller återkallande
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Del 2: Information om förarbevis som utfärdats i överensstämmelse med avsnitt 2 i bilaga I till direktiv 2007/59/EG
3

Innehavarens efternamn (ett eller flera)

3.1

Efternamn enligt pass, nationellt identitetskort eller annan
erkänd handling som styrker identiteten. Flera efternamn
är tillåtna, beroende på nationell praxis.

4

Innehavarens förnamn (ett eller flera)

4.1

Förnamn enligt pass, nationellt identitetskort eller annan
erkänd handling som styrker identiteten. Flera förnamn är
tillåtna, beroende på nationell praxis.

5

Innehavarens födelsedatum

5.1

Innehavarens födelsedatum

6

Innehavarens födelseort

6.1

Text

Obligatoriskt

Text

Obligatoriskt

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatoriskt

Innehavarens födelseort

Text

Obligatoriskt

6.2

Nationalitet

Text

Valfritt

7

Datum för utfärdandet av förarbeviset

7.1

Det datum då förarbevisets utfärdades

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatoriskt

8

Datum då förarbeviset upphör att gälla

8.1

Det datum då det giltiga förarbeviset formellt förväntas upp
höra

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatoriskt

9

Namn på utfärdande myndighet

9.1

Namnet på den myndighet som utfärdat förarbeviset (behö
rig myndighet, utsedd enhet, järnvägsföretag, infrastruktur
förvaltare)

Text

Obligatoriskt

10

Referensnummer som arbetsgivaren har tilldelat den anställde

10.1

Företagsreferens för lokföraren

Text

Valfritt

11

Fotografi av innehavaren

11.1

Fotografi

Original eller elektro
nisk skanning

Obligatoriskt

12

Innehavarens namnteckning

12.1

Namnteckning

Original/fotokopia/
elektronisk skanning

Obligatoriskt

13

Innehavarens permanenta bosättningsort eller postadress
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Innehavarens adress

Gata och nummer

Text

Valfritt

13.2

Ort

Text

Valfritt

13.3

Land

Text

Valfritt

13.4

Postnummer

Alfanumerisk kod

Valfritt

13.5

Telefonnummer

Text

Valfritt

13.6

E-postadress

Text

Valfritt

Kodad information

Obligatoriskt

13.1.2010

13.1

14

Ytterligare upplysningar

14.1

Information som krävs av en behörig myndighet i överens
stämmelse med bilaga II till direktiv 2007/59/EG
Fält 9.a.1 – Förarens modersmål (ett eller flera)

Text

Fält 9.a.2 – Utrymme reserverat för den medlemsstat som
utfärdar förarbeviset, för upplysningar som kan erfordras
enligt nationell lagstiftning

Text

15

Medicinsk restriktion

15.1

Information som krävs av en behörig myndighet i överens
stämmelse med bilaga II till direktiv 2007/59/EG

Kodad information

Obligatorisk användning av glasögon/kontaktlinser

(kod b.1)

Obligatorisk användning av hörapparat(er)

(kod b.2)
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Obligatoriskt

Del 3: Historisk information om förarbevisets status och om resultaten av regelbundna kontroller
16

Första utfärdandedatum

16.1

Datum för det första utfärdandet

17

Sista giltighetsdag

17.1

Sista giltighetsdag (och datum för förväntad formell för
nyelse)

18

Uppdatering(ar) (flera poster möjliga)

18.1

Datum för uppdatering

18.2

Skäl för uppdatering

19

Ändring(ar) (flera poster möjliga)

19.1

Datum för ändring

19.2

Skäl för ändring

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatoriskt

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatoriskt

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatoriskt

Text

Obligatoriskt

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatoriskt

Text

Obligatoriskt
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20

Tillfälligt återkallande (flera poster möjliga)

20.1

Återkallandeperiodens längd

Från (datum) till (da
tum)

Obligatoriskt

20.2

Skäl för tillfälligt återkallande

Text

Obligatoriskt

21

Återkallande(n) (flera poster möjliga)

21.1

Datum för återkallande

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatoriskt

21.2

Skäl för återkallande

Text

Obligatoriskt

22

Förarbeviset anmält som förlorat

22.1

Datum för meddelande

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatoriskt

22.2

Datum för utfärdande av dubblett

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatoriskt

23

Förarbeviset anmält som stulet

23.1

Datum för meddelande

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatoriskt

23.2

Datum för utfärdande av dubblett

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatoriskt

24

Förarbeviset anmält som förstört

24.1

Datum för meddelande

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatoriskt

24.2

Datum för utfärdande av dubblett

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatoriskt

Del 4: Information om grundläggande krav för utfärdande av ett förarbevis och om resultaten av regelbundna kontroller
25

Utbildning

25.1

Grundläggande krav

26

Fysisk lämplighet

26.1

Grundläggande krav

26.2

Kontrolldatum

26.3

Efterföljande
kontroll

26.4

(flera poster möjliga)

26.5

Nästa kontroll

regelbunden

Högsta uppnådda certifie
ringsnivå

Text

Obligatoriskt

Förklaring om uppfyllande
av kriterier i direktiv 2007/
59/EG, bilaga II (avsnitten
1.1, 1.2, 1.3 och 2

Text

Obligatoriskt

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatoriskt

Text

Obligatoriskt

Datum för senaste kontroll

ÅÅÅÅ-MM-DD

v

Datum för nästa formellt
förväntade kontroll

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatoriskt

Bekräftat/ej bekräftat

13.1.2010
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Anmärkningar

Specificera anmärkningarna:
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Text

Obligatoriskt

Text

Obligatoriskt

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatoriskt

Endast om nödvändigt (flera
poster möjliga)

Förklaring

Obligatoriskt

Datum för eventuella efter
följande kontroller

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatoriskt

Förklaring om uppfyllande
av kriterier i bilaga IV till
direktiv 2007/59/EG

Text

Obligatoriskt

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatoriskt

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatoriskt

— Normalt tidsschema
— Planerat tidsschema (en
ligt läkarintyg)
— Ändring av information
(fält 9.a.2) om nödvän
digt
— Ändring av restriktions
kod
— Övrigt + fält som kan
anges senare
27

Yrkesmässig psykisk lämplighet

27.1

Grundläggande krav

27.2

Kontrolldatum

27.3

Följande kontroll(er)

27.4

28

Allmänna yrkeskunskaper

28.1

Grundläggande krav

28.2

Kontrolldatum

28.3

Efterföljande kontroll

Förklaring om uppfyllande
av kriterier i bilaga II till di
rektiv 2007/59/EG (avsnitt
2.2)

(endast om det krävs på na
tionell nivå)

4. Tillträdesrätt
Tillträde till den information som finns i NRL ska beviljas följande berörda parter för följande ändamål:
— Behöriga myndigheter i övriga medlemsstater, efter en motiverad begäran, för
— kontroll av tåg inom deras behörighetsområde,
— undersökningar om huruvida alla som är verksamma inom deras behörighetsområde uppfyller direktiv
2007/59/EG.
— Byrån, efter en motiverad begäran, för utvärdering av utvecklingen av behörighetsprövning av lokförare i överens
stämmelse med artikel 33 i direktiv 2007/59/EG, i synnerhet avseende sammanlänkning av register.
— Förarnas arbetsgivare, så att de kan få uppgift om status för förarbevisen i överensstämmelse med artikel 22.1 b i
direktiv 2007/59/EG.
— Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare där lokförare är anställda eller tjänstgör enligt avtal, så att de kan få uppgift
om status för förarbevis i överensstämmelse med artikel 22.1 b i direktiv 2007/59/EG.
— Lokförare, på begäran, så att de kan få tillgång till de uppgifter som berör dem själva.
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— Utredningsorgan, som inrättats i överensstämmelse med artikel 21 i direktiv 2004/49/EG, för utredning av olyckor, i
synnerhet i enlighet med artikel 20.2 e och g i det direktivet.
5. Datautbyte
Tillträde till relevanta uppgifter ska beviljas efter en formell begäran. Den behöriga myndigheten ska tillhandahålla dessa
uppgifter, utan dröjsmål, på ett sätt som garanterar säker överföring av information och skydd av personuppgifter.
Behöriga myndigheter får tillhandahålla inloggningsfunktioner på sina webbplatser för alla som har tillträdesrätt, under
förutsättning att de säkerställer att skälen för förfrågningar kontrolleras.
6. Bevarandetid för data
Alla uppgifter i NRL ska bevaras i minst 10 år efter den dag lokförarbeviset upphör att gälla. Om det någon gång under
denna tioårsperiod inleds en undersökning som berör föraren, ska uppgifter som rör föraren bevaras utöver tioårsperio
den om så krävs.
Alla ändringar i NRL ska registreras.

13.1.2010
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BILAGA II
GRUNDLÄGGANDE FÖRESKRIFTER FÖR REGISTER ÖVER LOKFÖRARES KOMPLETTERANDE INTYG (RKI)
1. Grundläggande föreskrifter
De grundläggande föreskrifterna för register över kompletterande intyg, som fastställs i överensstämmelse med
artikel 22.4 i direktiv 2007/59/EG, är följande:
— Uppgifter som ska samlas in (kapitel 2).
— Dataformat (kapitel 3).
— Tillträdesrätt (kapitel 4).
— Datautbyte (kapitel 5).
— Bevarandetid för data (kapitel 6).
— Förfaranden i händelse av konkurs (kapitel 7).
2. Uppgifter som ska samlas in
RKI ska bestå av fyra delar.
Del 1 ska innehålla information om aktuell status för lokförarens förarbevis.
Del 2 ska innehålla information om det utfärdade kompletterande intyget, enligt förteckningen i avsnitt 3 i bilaga I till
direktiv 2007/59/EG.
Del 3 ska innehålla historisk information om det kompletterande intyget.
Del 4 ska innehålla information om grundläggande krav och inledande kontroller som krävs för utfärdande av det
kompletterande intyget och om efterföljande kontroller som ska registreras för att det kompletterande intyget ska förbli
giltigt.
De uppgifter som ska samlas in anges i tabellen i kapitel 3.
Upplysningar om aktuella kunskaper om rullande materiel, kunskaper om infrastruktur och språkkunskaper, vilka be
dömts i överensstämmelse med relevant del i direktiv 2007/59/EG, ska ges i del 2. Datum för följande förväntade
kontroller ska också anges i den delen. Den nya ”aktuella statusen” börjar gälla den dag efterföljande kontroller genom
förs, och tidigare upplysningar kommer att flyttas till del 4, som innehåller historisk information.
3. Dataformat
I följande lista anges dataformatet för RKI.
Listan är uppbyggd enligt följande:
Nr

Rubrik
Innehåll

Format

Kravets status

EIN (12 siffror)

Obligatoriskt

Del 1: Hänvisning till förarbeviset
1

Förarbevisets nummer

1.1

Förarbevisets nummer, som ger tillträde till uppgifter i det
nationella registret.
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2

Förarbevisets aktuella status

2.1

Uppgifter om förarbevisets aktuella status

Text

13.1.2010

Obligatoriskt

— Giltigt
— Tillfälligt återkallat
— Återkallat

Del 2: Information om kompletterande intyg som utfärdats i enlighet med förteckningen i avsnitt 3 i bilaga I till direktiv
2007/59/EG
3

Innehavarens efternamn (ett eller flera) (samma som i förarbeviset)

3.1

Efternamn enligt pass, nationellt identitetskort eller annan
erkänd handling som styrker identiteten. Flera efternamn
är tillåtna, beroende på nationell praxis.

4

Innehavarens förnamn (ett eller flera) (samma som i förarbeviset)

4.1

Förnamn enligt pass, nationellt identitetskort eller annan
erkänd handling som styrker identiteten. Flera förnamn är
tillåtna, beroende på nationell praxis.

5

Innehavarens födelsedatum

5.1

Innehavarens födelsedatum

6

Innehavarens födelseort

6.1

Innehavarens födelseort

7

Datum för utfärdande av intyget

7.1

Utfärdandedatum för intyget

8

Datum då intyget upphör att gälla

8.1

Det datum då intyget formellt förväntas upphöra. Detta da
tum fastställs av företaget i enlighet med det förfarande som
föreskrivs i artikel 15 i direktiv 2007/59/EG.

9

Namn på utfärdande enhet

9.1

Namnet på den enhet som utfärdar intyget (järnvägsföretag,
infrastrukturförvaltare etc.).

10

Referensnummer som arbetsgivaren har tilldelat den anställde

10.1

Företagsreferens för lokföraren

11

Fotografi av innehavaren

11.1

Fotografi

Text

Obligatoriskt

Text

Obligatoriskt

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatoriskt

Text

Obligatoriskt

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatoriskt

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatoriskt

Text

Obligatoriskt

Text

Valfritt

Original eller elektro
nisk skanning

Obligatoriskt
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12

Innehavarens namnteckning

12.1

Namnteckning

13

Innehavarens permanenta bosättningsort eller postadress

13.1

Innehavarens adress
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Original/fotokopia/
elektronisk skanning

Obligatoriskt

Gata och nummer

Text

Valfritt

13.2

Ort

Text

Valfritt

13.3

Land

Text

Valfritt

13.4

Postnummer

Alfanumerisk kod

Valfritt

13.5

Telefonnummer

13.6

E-postadress

14

Adress för det järnvägsföretag eller den infrastrukturförvaltare för vars räkning föraren har tillstånd att
köra

14.1

Järnvägsföretagets/infrastruk
turförvaltarens adress

Gata och nummer

Text

Obligatoriskt

14.2

Ort

Text

Obligatoriskt

14.3

Land

Text

Obligatoriskt

14.4

Postnummer

Alfanumerisk kod

Obligatoriskt

14.5

Kontaktperson

Text

Valfritt

14.6

Telefonnummer

Text

Obligatoriskt

14.7

Faxnummer

Text

Obligatoriskt

14.8

E-postadress

Text

Obligatoriskt

Text

Obligatoriskt

Text

Obligatoriskt

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatoriskt

Text

Obligatoriskt

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatoriskt

15

Kategori i vilken föraren har tillstånd att köra

15.1

Relevant kod (en eller flera)

16

Rullande materiel som föraren har tillstånd att framföra

16.1

(förteckning, flera poster möjliga)

16.2

För varje post ska datum för nästa förväntade kontroll anges.

17

Infrastruktur på vilken föraren har tillstånd att köra

17.1

(förteckning, flera poster möjliga)

17.2

För varje post ska datum för nästa förväntade kontroll anges.
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18

Språkkunskaper

18.1

(förteckning, flera poster möjliga)

18.2

För varje post ska datum för nästa förväntade kontroll anges.

19

Ytterligare upplysningar

19.1

(förteckning, flera poster möjliga)

20

Ytterligare restriktioner

20.1

(förteckning, flera poster möjliga)

13.1.2010

Text

Obligatoriskt

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatoriskt

Text

Obligatoriskt

Text

Obligatoriskt

ÅÅÅÅ-MM-DD

Valfritt

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatoriskt

Text

Obligatoriskt

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatoriskt

Text

Obligatoriskt

Del 3: Historiska uppgifter om status för det kompletterande intyget
21

Första utfärdandedatum

21.1

Datum för det första utfärdandet av intyget.

22

Uppdatering(ar) (flera poster möjliga)

22.1

Datum för uppdatering

22.2

Närmare upplysningar om och skäl för uppdatering (rättelse
av en eller flera uppgifter som visas på det kompletterande
intyget, t.ex. förarens hemadress).

23

Ändring(ar) (flera poster möjliga)

23.1

Datum för ändring
Skäl för ändringar, med hänvisning till specifika delar av
intyget:
— Ändringar i fält 3: ”Körkategorier”
— Ändringar i fält 4: ”Ytterligare upplysningar”
— Ändringar i fält 5: nyförvärvade språkkunskaper eller
regelbunden kontroll av kunskaper
— Ändringar i fält 6: ”Restriktioner”
— Ändringar i kolumn 7: nyförvärvade kunskaper om rul
lande materiel eller regelbunden kontroll av kunskaper
— Ändringar i kolumn 8: nyförvärvade kunskaper om in
frastruktur eller regelbunden kontroll av kunskaper

24

Tillfälligt återkallande (ett eller flera) (flera poster möjliga)

24.1

Återkallandeperiodens längd

Från (datum) till (da
tum)

Obligatoriskt

24.2

Skäl för tillfälligt återkallande

Text

Obligatoriskt
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25

Återkallande(n) (flera poster möjliga)

25.1

Datum för återkallande

25.2

Skäl för återkallande

26

Intyget anmält som förlorat

26.1

L 8/29

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatoriskt

Text

Obligatoriskt

Datum för meddelande

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatoriskt

26.2

Om ja, datum för utfärdande av dubblett

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatoriskt

27

Intyget anmält som stulet

27.1

Datum för meddelande

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatoriskt

27.2

Datum för utfärdande av dubblett

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatoriskt

28

Intyget anmält som förstört

28.1

Datum för meddelande

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatoriskt

28.2

Datum för utfärdande av dubblett

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatoriskt

Del 4: Historiska uppgifter avseende de grundläggande kraven för utfärdande av ett kompletterande intyg och resultaten från
regelbundna kontroller
29

Språklig kompetens

29.1

Grundläggande krav

Arbetsspråk (ett eller flera)
för vilka det har utfärdats en
förklaring om att kriterierna
i bilaga VI.8 till direktiv
2007/59/EG var uppfyllda.

Text

Obligatoriskt

29.2

Regelbunden kontroll

Datum för kunskapsintyg
(avklarad examen) för varje
språk.
Flera poster möjliga.

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatoriskt

30

Kunskap om rullande materiel

30.1

Grundläggande krav

Rullande materiel för vilken
det har utfärdats en förkla
ring om att kriterierna i bi
laga V till direktiv 2007/59/
EG var uppfyllda.

Text

Obligatoriskt

30.2

Regelbunden kontroll

Datum för kontroll (kun
skapsintyg).
Flera poster möjliga.

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatoriskt
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31

Kunskap om infrastruktur

31.1

Grundläggande krav

Infrastruktur för vilken det
har utfärdats en förklaring
om att kriterierna i bilaga VI
till direktiv 2007/59/EG var
uppfyllda.

31.2

Regelbunden kontroll

Datum för kontroll (kun
skapsintyg).
Flera poster möjliga.

13.1.2010

Text

Obligatoriskt

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatoriskt

4. Tillträdesrätt
Tillträde till den information som finns i RKI ska beviljas följande berörda parter för följande ändamål:

— Den behöriga myndigheten i medlemsstaten i överensstämmelse med artikel 22.2 b i direktiv 2007/59/EG.

— De behöriga myndigheterna i medlemsstater där järnvägsföretaget eller infrastrukturförvaltaren bedriver verksamhet,
och där föraren har tillstånd att köra på minst en linje i nätet

— för deras uppgift att övervaka utvecklingen av processen för kvalitetssäkring, enligt artikel 19.1 g och artikel 26 i
direktiv 2007/59/EG,

— för deras inspektionsuppgifter enligt artikel 19.1 h, artikel 19.2 och artikel 29.1 i direktiv 2007/59/EG (denna
uppgift får delegeras till en annan enhet).

— Lokförare, för de uppgifter som berör dem själva, i överensstämmelse med artikel 22.3 i direktiv 2007/59/EG.

— Utredningsorgan, som inrättats i överensstämmelse med artikel 21 i direktiv 2004/49/EG, för utredning av olyckor, i
synnerhet i enligt artikel 20.2 e och g i det direktivet.

Företag får bevilja tillträde för andra användare, under förutsättning att personuppgifter är skyddade.

5. Datautbyte
I överensstämmelse med direktiv 2007/59/EG ska tillträde till relevanta uppgifter beviljas

a) de behöriga myndigheterna där järnvägsföretaget eller infrastrukturförvaltaren har sin hemvist, i överensstämmelse med
artikel 22.2 b i direktiv 2007/59/EG,

b) behöriga myndigheter i andra medlemsstater, på begäran, i överensstämmelse med artikel 22.2 c i direktiv
2007/59/EG,

c) förare, på begäran, i överensstämmelse med artikel 22.3 i direktiv 2007/59/EG.

Järnvägsföretaget, infrastrukturförvaltaren eller den enhet som arbetsuppgifterna delegerats till ska tillhandahålla dessa
uppgifter, utan dröjsmål, på ett sätt som garanterar säker överföring av information och skydd av personuppgifter.

Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare får tillhandahålla inloggningsfunktioner på sina webbplatser för alla som har
tillträdesrätt, under förutsättning att de säkerställer att skälen för förfrågningar kontrolleras.

13.1.2010
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6. Bevarandetid för data
Alla uppgifter i RKI ska bevaras i minst 10 år efter den senast angivna sista giltighetsdagen i intyget.
Om det någon gång under denna tioårsperiod inleds en undersökning som berör föraren, ska uppgifter som rör föraren
bevaras utöver tioårsperioden om så krävs.
Alla ändringar i RKI ska registreras.
7. Förfarande i händelse av konkurs
Om ett järnvägsföretag eller en infrastrukturförvaltare går i konkurs ska det företag som tar över driften av verksamheten
ha ansvaret för de uppgifter som finns i registret över kompletterande intyg.
Den behöriga myndigheten i den medlemsstat där järnvägsföretaget eller infrastrukturförvaltaren har sin etablering ska ha
ansvaret för förvaringen av uppgifter som finns i registret över kompletterande intyg om verksamheten inte övertas av ett
annat företag.
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 26 november 2009
om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke för
golvbeläggningar av trä
[delgivet med nr K(2009) 9427]
(Text av betydelse för EES)

(2010/18/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1980/2000 av den 17 juli 2000 om ett reviderat ge
menskapsprogram för tilldelning av miljömärke (1), särskilt
artikel 6.1 andra stycket,
efter samråd med Europeiska unionens miljömärkningsnämnd,
och

Denna produktgrupp omfattar inte beläggningar som behand
lats med biocidprodukter i något skede av tillverkningsproces
sen, utom om biocidprodukterna ingår i bilaga IA till Europa
parlamentets och rådets direktiv 98/8/EG (2) och det aktiva äm
net är godkänt för den berörda användningen enligt bilaga V till
direktiv 98/8/EG.

Artikel 2
För att golvbeläggningar av trä ska kunna tilldelas gemenska
pens miljömärke enligt förordning (EG) nr 1980/2000 måste de
omfattas av produktgruppen ”golvbeläggningar av trä” enligt
definitionen i artikel 1 och uppfylla de ekologiska kriterier
som anges i bilagan till detta beslut.

av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

I förordning (EG) nr 1980/2000 föreskrivs att särskilda
miljömärkeskriterier ska fastställas för varje produkt
grupp, utgående från det utkast till kriterier som upprät
tas av Europeiska unionens miljömärkningsnämnd.
De ekologiska kriterierna liksom de tillhörande bedöm
nings- och kontrollkraven bör gälla i fyra år från och
med den dag då detta beslut delges.
De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med
yttrandet från den kommitté som inrättats genom
artikel 17 i förordning (EG) nr 1980/2000.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 3
De ekologiska kriterierna för produktgruppen ”golvbeläggningar
av trä” och för de tillhörande bedömnings- och kontrollkraven
ska gälla i fyra år från den dag då detta beslut delges.

Artikel 4
För administrativa ändamål ska produktgruppen ”golvbelägg
ningar av trä” tilldelas kodnummer ”35”.

Artikel 5
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Artikel 1
Produktgruppen ”golvbeläggningar av trä” ska omfatta trä- och
växtbaserade beläggningar, inklusive beläggningar av trä och
timmer, laminatbeläggningar, korkbeläggningar och bambugolv
där slutprodukten till minst 90 viktprocent består av trä, trämjöl
och/eller trä-/växtbaserat material. Produktgruppen omfattar inte
väggbeläggningar, där detta tillbörligen anges, eller beläggningar
som är avsedda för utomhusbruk eller som har en strukturell
funktion.

(1) EGT L 237, 21.9.2000, s. 1.

Utfärdat i Bryssel den 26 november 2009.

På kommissionens vägnar
Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen

(2) EGT L 123, 24.4.1998, s. 1.
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BILAGA
ALLMÄNT
Kriteriernas syfte
Syftet med dessa kriterier är framför allt följande:
— Att minska påverkan på livsmiljöer och därmed sammanhängande resurser.
— Att minska energiförbrukningen.
— Att minska utsläppen av giftiga eller på annat sätt förorenande ämnen i miljön.
— Att minska användningen av farliga ämnen i material och i slutprodukter.
— Att främja säkerhet och frånvaro av hälsorisker i boendemiljön.
— Att informera konsumenten om hur produkten kan användas på bästa sätt med tanke på miljön.
Kriterierna har fastställts till nivåer som främjar märkning av beläggningar med låg miljöpåverkan i samband med
produktionen.
Bedömnings- och kontrollkrav
De särskilda bedömnings- och kontrollkraven anges för varje kriterium.
Denna produktgrupp omfattar ”Beläggningar av trä och timmer”, ”Golvbeläggningar av laminat”, ”Beläggningar av kork”
och ”Golvbeläggningar av bambu”.
Beläggningar av trä och timmer är trägolv eller väggbeläggningar som består av ett massivt trästycke som har spont- och
notsidor eller ett stycke som är sammansatt av flera träskikt som är sammanlimmade till en flerskiktspanel. En träbe
läggning kan ha obehandlad yta som efter installationen slipas och ytbehandlas på platsen eller den kan ha fått
ytbehandling i en fabrik.
För trä- och timmerbeläggningar kan kriterierna tillämpas både på golv- och väggbeläggningar om tillverkningsprocessen
är identisk och samma material och tillverkningsmetoder används. Kriterierna gäller endast för inomhusbruk.
Industrin för tillverkning av golvbeläggningar av trä fastställer sin tekniska ståndpunkt i den europeiska standardiserings
kommittén (CEN/TC 112).
Med golvbeläggningar av laminat avses styva golvbeläggningar vars yta består av ett eller flera fiberhaltiga skikt (i regel
papper) som är impregnerade med värmehärdande aminohartser (i regel melamin), pressade eller limmade på ett underlag
som i regel förses med en baksida.
Kriterierna för laminatbeläggningar kan endast tillämpas på golvbeläggningar för inomhusbruk.
Industrin för tillverkning av golvbeläggningar av laminat fastställer sin tekniska ståndpunkt i den europeiska standardi
seringskommittén (CEN/TC 134).
Beläggningar av kork är golv- eller väggbeläggningar som till största delen består av kork. Granulerad kork blandas med ett
bindemedel och får härda, eller kan flera skikt av kork (agglomererat/faner) pressas samman med lim.
Beläggningar av kork kan delas in i ”plattor av naturkork” (vars huvudkomponent är agglomererad presskork avsedd att
användas med ytbehandling) och ”paneler av sammansatt kork” (som består av flera skikt inklusive en träfiberplatta vars
huvudkomponent är agglomererad kork eller som har kork som teknisk lösning och som är avsedda att slutbehandlas
med ett slitskikt).
För korkbeläggningar kan kriterierna tillämpas både på golv- och väggbeläggningar om tillverkningsprocessen är identisk
och samma material och tillverkningsmetoder används. Kriterierna gäller endast för inomhusbruk.
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Den europeiska industrin för golvbeläggningar av kork fastställer sin tekniska ståndpunkt i den europeiska standardise
ringskommittén (CEN/TC 134).
Golvbeläggningar av bambu är gjorda av stycken av massiv bambu eller består av agglomerat med bambu som huvud
komponent.
Kriterierna för bambubeläggningar kan endast tillämpas på golvbeläggningar för inomhusbruk.
Den funktionella enhet som ska användas som referens för in- och utgående mängder ska avse 1 m2 färdig produkt.
I tillämpliga fall får andra testmetoder än de som anges för varje kriterium användas om de godkänts som likvärdiga av
det behöriga organ som bedömer ansökan.
Om det är möjligt bör testningen utföras av laboratorier som är ackrediterade eller som uppfyller kraven i standarden EN
ISO 17025.
I förekommande fall får behöriga organ begära in kompletterande dokumentation och de får även genomföra oberoende
kontroller.
KRITERIER FÖR GOLVBELÄGGNINGAR AV TRÄ
1.

RÅMATERIAL
All kork, bambu och massivt nytt trä måste härröra från skogar som förvaltas i enlighet med principer och åtgärder
som syftar till att garantera hållbart skogsbruk.

1.1 Hållbart skogsbruk
Tillverkaren ska ha en policy för hållbarhet inom anskaffning av trä och ett system för att spåra och bekräfta träets
ursprung och spåra det från skogen till den första mottagningspunkten.
För allt trämaterial ska ursprunget dokumenteras. Tillverkaren måste se till att allt trämaterial härrör från lagliga
källor. Träet får inte härröra från skyddade områden eller områden som är under utredning för att eventuellt utses till
skyddade områden, från gammelskog eller skogar med högt bevarandevärde som finns definierade i nationella
intressenters förfaranden, såvida inte inköpen tydligt ligger i linje med nationella bevarandebestämmelser.
— Fram till den 30 juni 2011 gäller för miljömärkta träprodukter som släpps ut på marknaden att minst 50 % av
ingående massivt trä och 20 % av ingående träbaserat material måste härröra från hållbart brukade skogar som
har certifierats enligt certifieringssystem för skogsbruk från en oberoende tredje part på grundval av de kriterier
som finns angivna i punkt 15 i rådets resolution av den 15 december 1998 om en skogsbruksstrategi för
Europeiska unionen (1) och dess vidareutveckling, eller från återvunna material.
— Från den 1 juli 2011 och fram till den 31 december 2012 gäller för miljömärkta träprodukter som släpps ut på
marknaden att minst 60 % av ingående massivt trä och 30 % av ingående träbaserade material måste härröra från
hållbart brukade skogar som har certifierats enligt certifieringssystem för skogsbruk från en oberoende tredje part
på grundval av de kriterier som finns angivna i punkt 15 i rådets resolution av den 15 december 1998 om en
skogsbruksstrategi för Europeiska unionen och dess vidareutveckling, eller från återvunna material.
— Från och med den 1 januari 2013 gäller för miljömärkta träprodukter som släpps ut på marknaden att minst
70 % av ingående massivt trä och 40 % av ingående träbaserade material måste härröra från hållbart brukade
skogar som har certifierats enligt certifieringssystem för skogsbruk från en oberoende tredje part på grundval av
de kriterier som finns angivna i punkt 15 i rådets resolution av den 15 december 1998 om en skogsbruksstrategi
för Europeiska unionen och dess vidareutveckling, eller från återvunna material.
B e d ö m n i n g o c h k o n t r o l l : För att dessa villkor ska uppfyllas ska sökanden visa att de miljömärkta trä
produkterna, när de första gången släpps ut på marknaden efter den dag som anges i kriteriet, kommer att uppfylla
den tillämpliga nivån för certifierat trä. Om detta inte kan visas, ska det behöriga organet ge miljömärkningslicens
endast för den period för vilken det kan visas att kriteriet uppfylls. Sökanden ska tillhandahålla tillbörlig information
från träleverantören med uppgifter om typer, mängder och exakt härkomst för trä som används för tillverkning av
golvbeläggningar. Sökanden ska tillhandahålla tillbörliga certifikat som visar att certifieringssystemet överensstämmer
med de krav som anges i punkt 15 i rådets resolution av den 15 december 1998 om en skogsbruksstrategi för
Europeiska unionen.
(1) EGT C 56, 26.2.1999, s. 1.
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D e f i n i t i o n : Med träbaserade material avses material som har tillverkats genom att med vidhäftningsmedel
och/eller lim sammanfoga ett eller flera av följande material: träfiber och/eller avbarkade eller tillskurna skivor
och/eller trärester från skogar och planteringar, sågat virke, rester från pappers- eller massaindustrin och/eller
återvunnet trä. Träbaserade material omfattar hårda fiberskivor, fiberskivor, MDF-skivor (Medium Density Fibrebo
ard), spånskivor, OSB-skivor (Oriented Strand Board), plywood och paneler av massivt trä. Begreppet ”träbaserade
material” avser även kompositmaterial som tillverkats av träbaserade paneler belagda med plast, laminerad plast,
metaller eller andra beläggningsmaterial och färdiga eller halvfärdiga träbaserade paneler.
1.2 Återvunnet trä och återvunna växtmaterial (för laminatgolv och flerskiktsbeläggningar av trä)
Återvunnet trä eller återvunna spånor eller fibrer som används som råvara vid produktion av träbaserade material ska
åtminstone uppfylla kraven i EPF:s industristandard, såsom anges i dokumentet EPF Standard for delivery conditions of
recycled wood av den 24 oktober 2002.
Hela mängden återvunnet material måste överensstämma med de gränser som anges i tabellen nedan:

Ämne/förening

Gränsvärde
(mg/kg torra paneler totalt)

Arsenik

25

Kadmium

50

Krom

25

Koppar

40

Bly

90

Kvicksilver

25

Fluor

100

Klor

1 000

Pentaklorfenol (PCP)
Tjäroljor (bens(a)pyren)

5
0,5

B e d ö m n i n g o c h k o n t r o l l : Ett intyg ska tillhandahållas om att återvunnet trä eller återvunna växtmaterial
överensstämmer med de gränsvärden som anges i texten. Om det kan styrkas att inget av de angivna ämnena har
använts i tidigare tillverkning eller behandling behöver testning inte genomföras för att demonstrera att kravet
uppfylls.
1.3 Impregnerings- och konserveringsmedel
Golvbeläggningar av trä får inte impregneras.
Massivt trä får efter avverkningen inte behandlas med ämnen som är upptagna i någon av nedanstående förteck
ningar eller med beredningar i vilka dessa ämnen ingår:
— Bekämpningsmedel som enligt WHO:s rekommendationer ska klassificeras i klass 1a (ytterst farliga).
— Bekämpningsmedel som enligt WHO:s rekommendationer ska klassificeras i klass 1b (mycket farliga).
Dessutom ska behandlingen av träet vara förenlig med bestämmelserna i rådets direktiv 79/117/EEG (1) och rådets
direktiv 76/769/EEG (2).
B e d ö m n i n g o c h k o n t r o l l : Sökanden ska tillhandahålla ett intyg som visar att produkten uppfyller detta
kriterium, en förteckning över de ämnen som har använts och ett säkerhetsdatablad för varje ämne.
(1) EGT L 33, 8.2.1979, s. 36.
(2) EGT L 262, 27.9.1976, s. 201.
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1.4 Genetiskt modifierat trä
Produkten får inte innehålla genetiskt modifierat trä.
B e d ö m n i n g o c h k o n t r o l l : Sökanden ska styrka att inget genetiskt modifierat trä har använts.
2.

ANVÄNDNING AV FARLIGA ÄMNEN

2.1 Farliga ämnen för behandling av råvirke och växter
a) Ämnen eller beredningar som har tilldelats eller som vid tiden för ansökan kan komma att tilldelas någon av
nedan angivna riskfraser (eller en kombination av dem) får inte användas på träprodukten i fråga:
R23 (giftigt vid inandning).
R24 (giftigt vid hudkontakt).
R25 (giftigt vid förtäring).
R26 (mycket giftigt vid inandning).
R27 (mycket giftigt vid hudkontakt).
R28 (mycket giftigt vid förtäring).
R39 (risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador).
R40 (misstänks kunna ge cancer).
R42 (kan ge allergi vid inandning).
R43 (kan ge allergi vid hudkontakt).
R45 (kan ge cancer).
R46 (kan ge ärftliga genetiska skador).
R48 (risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering).
R49 (kan ge cancer vid inandning).
R50 (mycket giftigt för vattenlevande organismer).
R51 (giftigt för vattenlevande organismer).
R52 (skadligt för vattenlevande organismer).
R53 (kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön).
R60 (kan ge nedsatt fortplantningsförmåga).
R61 (kan ge fosterskador).
R62 (möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga).
R63 (möjlig risk för fosterskador).
R68 (möjlig risk för bestående hälsoskador).
Dessa riskfraser fastställs i rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra
författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (direktivet om farliga ämnen) (1), och
senare ändringar av detta direktiv och med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG (2)
(direktivet om farliga preparat).
(1) EGT 196, 16.8.1967, s. 1.
(2) EGT L 200, 30.7.1999, s. 1.
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Alternativt kan man överväga klassificering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008
av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och
upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (1). I
detta fall får man till råmaterialen inte tillsätta sådana ämnen eller beredningar som vid tidpunkten för ansökan
har tilldelats eller kan komma att tilldelas någon av följande faroangivelser (eller kombinationer av dem): H300,
H301, H310, H311, H317 H330, H331, H334, H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413,
H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341, H370, H372.
b) Produkten får inte innehålla halogenerade organiska bindemedel, azidirin och polyazidiriner eller pigment och
tillsatser baserade på
— bly, kadmium, krom(VI), kvicksilver och föreningar av dessa metaller,
— arsenik, bor och koppar,
— organiskt bundet tenn.
2.2 Farliga ämnen i beläggningen och ytbehandlingar
Allmänna krav
a) Kraven i avsnitt 2.1 (Farliga ämnen för behandling av råvirke och växter) ska också gälla för beläggning och
ytbehandlingar.
b) Kemiska ämnen som tillverkaren/leverantören har klassificerat som skadliga för miljön i enlighet med gemen
skapens klassificeringssystem (28:e ändringen till direktiv 67/548/EEG) ska följa de två nedan angivna begräns
ningarna:
— Kemiska ämnen som klassificerats som skadliga för miljön enligt direktiv 1999/45/EG får inte användas i
ämnen och beredningar för ytbehandling.
Produkten får dock innehålla upp till 5 % flyktiga organiska föreningar enligt definitionen i rådets direktiv
1999/13/EG (2) (med flyktig organisk förening avses varje organisk förening som vid 293,15 K har ett
ångtryck på minst 0,01 kPa eller som har motsvarande flyktighet under de särskilda användningsförhållanden
som gäller). Om produkten kräver utspädning får innehållet av den utspädda produkten inte överstiga ovan
nämnda gränsvärden.
— Den applicerade mängden (våt målarfärg/lack) av ämnen som är skadliga för miljön får inte överskrida 14
g/m2 yta och den applicerade mängden (våt målarfärg/lack) av flyktiga organiska föreningar får inte överskrida
35 g/m2.
B e d ö m n i n g o c h k o n t r o l l : Sökanden ska intyga att produkten uppfyller detta kriterium och tillhanda
hålla dokument som styrker detta, bl.a.
— en fullständig redovisning av produktens sammansättning med angivande av de ingående ämnenas mängder
och CAS-nummer,
— testmetod och testresultat för alla ämnen som ingår i produkten, enligt direktiv 67/548/EEG,
— ett intyg om att alla ingående ämnen har redovisats,
— uppgift om antalet applicerade skikt och den applicerade mängden per kvadratmeter.
Följande verkningsgrader används för beräkning av förbrukningen av ytbehandlingsprodukt och den applicerade
mängden: Sprutautomat utan återvinning 50 %, sprutautomat med återvinning 70 %, elektrostatisk sprutning
65 %, sprutning med skiva eller klocka 80 %, valslackering 95 %, ridålackering 95 %, vakuumlackering 95 %,
doppning 95 %, sköljning 95 %.
c) Halten av fri formaldehyd i produkter eller beredningar som används i paneler får inte överstiga 0,3 viktprocent.
(1) EUT L 353, 31.12.2008, s. 1.
(2) EGT L 85, 29.3.1999, s. 1.
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Halten av fri formaldehyd i bindemedel, vidhäftningsmedel och lim för plywoodskivor eller laminerade träpaneler
får inte överstiga 0,5 viktprocent.

B e d ö m n i n g o c h k o n t r o l l : Sökanden ska tillhandahålla tillbörliga intyg om att ovanstående krav är
uppfyllda. För kemiska produkter som används vid produktionen ska tillhandahållas säkerhetsdatablad eller
motsvarande dokumentation som innehåller uppgifter om klassificering av hälsofara.

Vidhäftningsmedel
a) Kraven i avsnitt 2.1 (Farliga ämnen för behandling av råvirke och växter) ska också gälla för vidhäftningsmedel.

B e d ö m n i n g o c h k o n t r o l l : Sökanden ska tillhandahålla tillbörliga intyg om att ovanstående krav är
uppfyllda. Ett säkerhetsdatablad eller motsvarande dokumentation ska tillhandahållas för varje kemisk produkt
som används vid monteringen av produkten och ska innehålla information om klassificering av hälsofaran.
Sökanden ska också tillhandahålla analysrapporter eller ett intyg från leverantören om halten av fri formaldehyd.

b) Halten av flyktiga organiska föreningar i vidhäftningsmedel som används vid montering av produkten får vara
högst 10 viktprocent.

B e d ö m n i n g o c h k o n t r o l l : Sökanden ska tillhandahålla en redovisning av alla vidhäftningsmedel som
använts vid montering av produkten, och ska intyga att detta kriterium uppfylls.

Formaldehyd
Formaldehydutsläppen från ytbehandlingsämnen och -beredningar som avger formaldehyd ska vara mindre än 0,05
ppm.

B e d ö m n i n g o c h k o n t r o l l : Sökanden och/eller dennes leverantör ska tillhandahålla ett säkerhetsdatablad
eller motsvarande intyg om att kravet uppfylls, tillsammans med information om sammansättningen hos de pro
dukter som används för ytbehandlingarna.

Mjukgörare
Kraven i avsnitt 2.1 (Farliga ämnen för behandling av råvirke och växter) ska också gälla för ftalater som används vid
tillverkningsprocessen.

Utöver detta är det inte tillåtet att använda DNOP (di-n-oktylftalat), DINP (di-isononylftalat), DIDP (di-isodecylftalat) i
produkten.

B e d ö m n i n g o c h k o n t r o l l : Sökanden ska styrka att detta kriterium uppfylls.

Biocider
Användning är tillåten endast för biocidprodukter som innehåller sådana verksamma ämnen som ingår i bilaga IA
till direktiv 98/8/EG och som är godkända för användning i golvbeläggningar.

B e d ö m n i n g o c h k o n t r o l l : Sökanden ska styrka att kraven enligt detta kriterium uppfylls och tillhandahålla
en förteckning över de biocidprodukter som används.

3.

TILLVERKNINGSPROCESS

3.1 Energiförbrukning
Energiförbrukningen ska beräknas som den processenergi som används för tillverkningen av beläggningarna.

Processenergin, beräknad så som anges i det tekniska tillägget, ska överskrida följande gränser (P = gränsvärde):
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Produktfamilj
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Gränsvärde
(P)

Trägolv och bambubeläggningar

10,5

Golvbeläggningar av laminat

12,5

Korkbeläggningar

9

B e d ö m n i n g o c h k o n t r o l l : Sökanden ska beräkna tillverkningsprocessens energiförbrukning enligt anvis
ningarna i det tekniska tillägget och tillhandahålla relaterade resultat och stödjande dokumentation.
3.2 Avfallshantering
Sökanden ska tillhandahålla relevant dokumentation om de förfaranden som används för återanvändningen av
biprodukter som härstammar från processen. Sökanden ska tillhandahålla en rapport som omfattar följande infor
mation:
— Typ och mängd av återvunnet avfall.
— Typ av bortskaffning.
— Information om återanvändning (internt eller externt med avseende på produktionsprocessen) av avfall och
sekundärt material i produktionen av nya produkter.
B e d ö m n i n g o c h k o n t r o l l : Sökanden ska tillhandahålla relevant dokumentation baserad på t.ex. information
om massbalans och/eller miljörapporteringssystem som visar hur mycket material man lyckas återvinna både externt
och internt t.ex. genom materialåtervinning, återanvändning eller återvinning/regenerering.
4.

ANVÄNDNINGSFASEN

4.1 Utsläpp av farliga ämnen
Utsläppen av formaldehyd från paneler belagda med kork, bambu eller träfiber får inte överskrida 0,05 mg/m3.
B e d ö m n i n g o c h k o n t r o l l : Sökanden ska tillhandahålla tillbörlig dokumentation baserad på testning med
kammarmetoden enligt EN 717-1.
Flyktiga organiska föreningar
Utsläppen från de färdiga produkterna får inte överskrida följande värden:

Ämne

Gränsvärde
(efter 3 dagar)

Organiska föreningar totalt inom retentionsområdet
C6–C16 (TVOC)

0,25 mg/m3 luft

Organiska föreningar totalt inom retentionsområdet
> C16–C22 (TSVOC)

0,03 mg/m3 luft

Total mängd VOC utan LCI (*)

0,05 mg/m3 luft

(*) LCI = Lowest Concentration of Interest (lägsta koncentration av intresse), se Health risk assessment process for emissions of volatile
organic compounds (VOC) from building products (Förfarande för bedömning av hälsoriskerna vid utsläpp av flyktiga organiska
föreningar från byggprodukter) (Federal Environmental Agency).

B e d ö m n i n g o c h k o n t r o l l : Sökanden ska lämna ett provningsintyg enligt utsläppsprov prEN 15052 eller EN
ISO 16000-9.
5.

FÖRPACKNING
Förpackningen ska vara tillverkad av något av följande:
— Enkelt återvinningsbart material.
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— Material från förnybara resurser.
— Material avsedda för återanvändning.
B e d ö m n i n g o c h k o n t r o l l : En beskrivning av hur produkten är förpackad ska på begäran tillhandahållas
tillsammans med ett intygande om att detta kriterium uppfylls.
6.

ANVÄNDBARHET
Produkten ska vara ändamålsenlig. Detta kan intygas genom uppgifter från lämpliga testmetoder enligt ISO, CEN
eller motsvarande, t.ex. nationella testförfaranden.
B e d ö m n i n g o c h k o n t r o l l : Detaljerade uppgifter från testförfaranden och testresultat ska tillhandahållas
tillsammans med intyg om att produkten är lämplig för avsedd användning, vilket ska grundas på övrig information
om hur slutanvändaren bäst använder produkten. Enligt rådets direktiv 89/106/EEG (1) anses en produkt vara
lämplig för användning om den överensstämmer med en harmoniserad standard, ett europeiskt tekniskt godkän
nande eller en icke harmoniserad teknisk specifikation som erkänts på gemenskapsnivå. Gemenskapens ”CE-symbol”
på byggprodukter är för tillverkarna ett lätt igenkännligt bevis på överensstämmelse med vissa krav, och kan anses
vara tillräckligt i detta sammanhang.

7.

KONSUMENTINFORMATION
Produkten ska säljas med en bruksanvisning med råd om korrekt användning både generellt sett och i tekniskt
hänseende, samt med råd om underhåll av produkten. Följande information ska finnas på förpackningen och/eller
den dokumentation som medföljer produkten:
a) Information om att produkten har tilldelats EU:s miljömärke tillsammans med en kortfattad men specifik för
klaring av vad miljömärket innebär, utöver den allmänna information som finns i ruta 2 i miljömärket.
b) Rekommendationer om hur produkten ska användas och underhållas. Denna information ska framhäva alla
relevanta instruktioner, särskilt rörande underhåll och användning av produkterna. Vid behov ska det finnas
omnämnande av produktens egenskaper vid svåra förhållanden, t.ex. vattenabsorption, fläckbeständighet, bestän
dighet mot kemikalier, hur den underliggande ytan behöver förberedas, anvisningar för rengöring samt rekom
menderade typer av rengöringsmedel och hur ofta produkten bör rengöras. Informationen bör även innehålla
uppgifter om hur länge produkten tekniskt sett förväntas hålla, antingen i genomsnitt eller som ett intervall.
c) Uppgifter om hur återanvändning eller bortskaffande av produkten går till (konsumentinformation om produk
tens eventuella höga prestanda i det avseendet).
d) Information om EU:s miljömärke och de produktgrupper som tilldelats märket, med bl.a. följande text (eller
motsvarande): ”Mer information om gemenskapens miljömärke finns på följande webbplats: http://ec.europa.eu/
environment/ecolabel/.”
B e d ö m n i n g o c h k o n t r o l l : Sökanden ska tillhandahålla ett prov av förpackningen och/eller den medföljande
texten.

8.

INFORMATION PÅ MILJÖMÄRKET
Ruta 2 i miljömärket ska innehålla följande text:
— Hållbart skogsbruk och minskad påverkan på livsmiljöer.
— Begränsad användning av farliga ämnen.
— Energisnål produktionsprocess.
— Lägre risk för hälsan i boendemiljön.

(1) EGT L 40, 11.2.1989, s. 12.
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Tekniskt tillägg för trä- och växtbaserade beläggningar
BERÄKNING AV ENERGIFÖRBRUKNING
Energiförbrukningen beräknas som ett årsmedeltal av den energi som förbrukas under tillverkningsprocessen (med
undantag för uppvärmning av utrymmena) från skedet för bulkråmaterial till skedet för färdig golvbeläggning. Detta
betyder t.ex. att energiberäkningarna för trä- och växtbaserade produkter ska omfatta allt från råmaterialets inträde i
fabriken fram till slutförande operationer inklusive förpackning.
Beräkningen ska inte omfatta råmaterialets energiinnehåll (dvs. energiråvaran).
Den energi som krävs för tillverkning av vidhäftningsämnen och lacker eller ytbehandlingar ska inte tas med i beräk
ningen.
Den valda enheten för beräkningarna är MJ/m2.
Med elförbrukning avses den el som anskaffas från en extern leverantör.
Om tillverkaren har ett energiöverskott som säljs i form av el, ånga eller värme kan den sålda mängden dras av från
bränsleförbrukningen. Endast det bränsle som faktiskt används för tillverkning av golvbeläggning ska tas med i beräk
ningen.
Golv av massivt trä och beläggningar av bambu
Miljöparameter

A = Andelen trä från certifierad, hållbart brukad skog (%)
B = Andelen förnybara bränslen (%)
C = Elförbrukning (MJ/m2)
D = Bränsleförbrukning (MJ/m2)

P ¼

A
B
þ
þ ð4 – 0; 055 Ü CÞ þ ð4 – 0; 022 Ü DÞ
25
25

Golvbeläggning av laminat
Miljöparameter

A = Andelen kork, bambu eller trä från certifierad, hållbart brukad skog (%)
B = Andelen återvunna träråmaterial (%)
C = Andelen förnybara bränslen (%)
D = Elförbrukning (MJ/m2)
E = Bränsleförbrukning (MJ/m2)

P ¼

A
B
C
þ
þ
þ ð4 – 0; 055 Ü DÞ þ ð4 – 0; 022 Ü EÞ
25
25
25
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Beläggningar av kork
Miljöparameter

A = Andelen återvunnen kork (%)
B = Andelen förnybara bränslen (%)
C = Elförbrukning (MJ/m2)
D = Bränsleförbrukning (MJ/m2)

P ¼

A
B
þ
þ ð4 – 0; 055 Ü CÞ þ ð4 – 0; 022 Ü DÞ
25
25

I tabellen nedan anges energiinnehållet hos olika bränslen.
Tabell för beräkning av bränsleförbrukningen
Tillverkningsperiod – år:
Dagar:
Från:
Till:
Bränsle

Kvantitet

Enhet

Omvandlingsfaktor

Halm (fukthalt 15 %)

kg

14,5

Pellets (fukthalt 7 %)

kg

17,5

Träavfall (fukthalt 20 %)

kg

14,7

Flis (fukthalt 45 %)

kg

9,4

Torv

kg

20

Naturgas

kg

54,1

Naturgas

Nm3

38,8

Butan

kg

49,3

Fotogen

kg

46,5

Bensin

kg

52,7

Diesel

kg

44,6

Gasolja

kg

45,2

Tung eldningsolja

kg

42,7

Torr energikol

kg

30,6

Antracit

kg

29,7

Kol

kg

33,7

Industrikoks

kg

27,9

kWh

3,6

El (från nätet)
Totalenergi (MJ)

Energi
(MJ)

PRENUMERATIONSPRISER 2010 (exkl. moms, inkl. frakt och porto)
Europeiska unionens officiella tidning, L- och C-serierna,
endast pappersversion

22 officiella EU-språk

1 100 euro per år

Europeiska unionens officiella tidning, L- och C-serierna,
pappersversion + årsutgåva på cd-rom

22 officiella EU-språk

1 200 euro per år

Europeiska unionens officiella tidning, L-serien,
endast pappersversion

22 officiella EU-språk

770 euro per år

Europeiska unionens officiella tidning, L- och C-serierna,
månatlig (kumulativ) utgåva på cd-rom

22 officiella EU-språk

400 euro per år

Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning (S-serien),
meddelanden och offentliga kontrakt, cd-rom, 2 nummer per vecka

flerspråkig:
23 officiella EU-språk

300 euro per år

Europeiska unionens officiella tidning, C-serien – allmänna
uttagningsprov

Antal språk beroende på
uttagningsprov

50 euro per år

Europeiska unionens officiella tidning (EUT) ges ut på EU:s officiella språk, och det går att prenumerera på den i
22 olika språkversioner. Den består av två serier: L (lagstiftning) och C (meddelanden och upplysningar).
Varje språkversion kräver en separat prenumeration.
Enligt rådets förordning (EG) nr 920/2005 som offentliggjordes i EUT L 156 av den 18 juni 2005 är Europeiska
unionens institutioner under en övergångsperiod inte skyldiga att avfatta och offentliggöra alla rättsakter på iriska.
Den iriska utgåvan av EUT säljs därför separat.
En prenumeration på tillägget till EUT (S-serien: meddelanden och offentliga kontrakt) omfattar en flerspråkig
cd-rom med alla de 23 officiella språkversionerna.
Prenumeranter på EUT kan på begäran få de olika bilagorna till tidningen. När en bilaga ges ut meddelas
prenumeranterna detta genom ett ”meddelande till läsarna” i Europeiska unionens officiella tidning.
Cd-rom-format ersätts av dvd-format under 2010.

Försäljning och prenumeration
Prenumerationer på olika tidskrifter, såsom Europeiska unionens officiella tidning, kan beställas från någon av våra
kommersiella distributörer. En lista över dessa finns på följande Internetadress:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_sv.htm

Via EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) har du kostnadsfritt direkt tillgång till Europeiska
unionens lagstiftning. På webbplatsen kan du söka i Europeiska unionens officiella tidning samt
i fördrag, lagstiftning, rättspraxis och förberedande rättsakter.
Mer information om Europeiska unionen finns på http://europa.eu
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