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FÖRORDNINGAR
KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1116/2013
av den 6 november 2013
om ändring av förordning (EU) nr 185/2010 när det gäller förtydligande, harmonisering och
förenkling av vissa särskilda åtgärder avseende luftfartsskydd
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT FÖLJANDE BESLUT

(3)

Ändringarna rör genomförandet av ett begränsat antal
åtgärder avseende tillträdeskontroll, säkerhetsåtgärder för
luftfartyg, säkerhetskontroll av kabinbagage och lastrums
bagage, säkerhetsåtgärder för frakt, post, förnödenheter
som används ombord och varuleveranser till flygplatser
samt utbildning av personer och utrustning för säkerhets
kontroll.

(4)

Förordning (EU) nr 185/2010 bör därför ändras i enlig
het med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är för
enliga med yttrandet från kommittén för luftfartsskyddet
inom den civila luftfarten.

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 300/2008 av den 11 mars 2008 om gemensamma
skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av
förordning (EG) nr 2320/2002 (1), särskilt artikel 4.3, och
av följande skäl:
(1)

(2)

Erfarenheterna från genomförandet av kommissionens
förordning (EU) nr 185/2010 av den 4 mars 2010 om
detaljerade bestämmelser för genomförande av de gemen
samma grundläggande standarderna avseende luftfarts
skydd (2) har visat att genomförandebestämmelserna be
höver ändras för vissa gemensamma grundläggande stan
darder.
Vissa särskilda luftfartssäkerhetsåtgärder bör förtydligas,
harmoniseras eller förenklas för att öka den rättsliga tyd
ligheten, standardisera den gemensamma tolkningen av
lagstiftningen och ytterligare säkerställa bästa genom
förande av de gemensamma grundläggande standarderna
avseende luftfartsskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilagan till förordning (EU) nr 185/2010 ska ändras i enlighet
med bilagan till den här förordningen.
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 6 november 2013.
På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO

Ordförande

(1) EUT L 97, 9.4.2008, s. 72.
(2) EUT L 55, 5.3.2010, s. 1.
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BILAGA
Bilagan till förordning (EU) nr 185/2010 ska ändras på följande sätt:
1. Kapitel 1 ska ändras på följande sätt:
a) Följande punkt 1.0.4 ska läggas till:
”1.0.4 ”Föremål som medförs av andra personer än passagerare” är föremål som är avsedda för personligt bruk av
den person som för med sig dem.”
b) Följande mening ska läggas till i slutet av punkt 1.2.1.1:
”Guidade turer på flygplatsen eskorterade av personer med rätt att eskortera ska anses vara ett giltigt skäl.”
c) Följande mening ska läggas till i slutet av punkt 1.2.2.1:
”Guidade turer på flygplatsen eskorterade av personer med rätt att eskortera ska anses vara ett giltigt skäl.”
d) Följande mening ska läggas till i slutet av punkt 1.2.7.2:
”En person kan undantas från kravet att bli eskorterad om den personen har ett tillstånd och är innehavare av ett
giltigt behörighetskort.”
e) Följande punkt ska läggas till som punkt 1.2.7.5:
”1.2.7.5 Om en passagerare inte reser till följd av ett lufttransportkontrakt som leder till överlämnande av ett
boardingkort eller motsvarande får en besättningsmedlem som eskorterar denna passagerare undantas
kraven i punkt 1.2.7.3 a.”
f) Punkt 1.3.1.5 ska ersättas med följande:
”1.3.1.5 Punkterna 4.1.2.4–4.1.2.7 och 4.1.2.11 ska gälla för säkerhetskontroll av föremål som medförs av andra
personer än passagerare.”
2. Kapitel 3 ska ändras på följande sätt:
a) Punkt 3.1.1.3 ska ersättas med följande:
”3.1.1.3 Luftfartyg som anländer till en känslig del från ett tredjeland som inte ingår i förteckningen i tillägg 3-B
ska genomgå en säkerhetsundersökning för luftfartyg när som helst efter det att passagerarna lämnat det
område som ska undersökas och/eller lastrummet tömts.”
b) Punkt 3.1.3 ska ändras på följande sätt:
i) Andra och fjärde strecksatserna ska utgå.
ii) Tredje strecksatsen ska ersättas med följande:
”— Den föregående flygningens avgångsplats.”
c) Punkt 3.2.1.1 b ska ersättas med följande:
”b) hålla dess ytterdörrar stängda. Om luftfartyget befinner sig i en känslig del av behörighetsområdet ska
ytterdörrar som inte kan nås från marken anses vara stängda om alla hjälpmedel för tillträde har avlägsnats
och placerats tillräckligt långt från luftfartyget för att rimligen omöjliggöra tillträde för en person, eller”
d) Den andra meningen i punkt 3.2.2.1 ska ersättas med följande:
”Led a ska inte gälla dörrar som är åtkomliga från marken.”
e) Punkt 3.2.2.2 ska ersättas med följande:
”3.2.2.2 Om hjälpmedel för tillträde avlägsnas från dörrar som inte är åtkomliga för en person från marken ska
dessa hjälpmedel placeras tillräckligt långt från luftfartyget för att rimligen förhindra tillträde.”
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3. Tillägg 3-B ska ersättas av följande:
”TILLÄGG 3-B
SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR LUFTFARTYG
TREDJELÄNDER SAMT UTOMEUROPEISKA LÄNDER OCH TERRITORIER SOM HAR SÄRSKILDA
FÖRBINDELSER MED UNIONEN ENLIGT FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONENS FUNKTIONSSÄTT, OCH
FÖR VILKA AVDELNINGEN OM TRANSPORTER I DET FÖRDRAGET INTE ÄR TILLÄMPLIG, SOM ERKÄNNS
SOM LÄNDER SOM TILLÄMPAR SÄKERHETSSTANDARDER SOM ÄR LIKVÄRDIGA MED DE GEMENSAMMA
GRUNDLÄGGANDE STANDARDERNA
Vad beträffar säkerhetsåtgärder för luftfartyg erkänns följande tredjeländer samt utomeuropeiska länder och territorier
som har särskilda förbindelser med unionen enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och för vilka
avdelningen om transporter inte är tillämpligt, som länder som tillämpar säkerhetsstandarder som är likvärdiga med
de gemensamma grundläggande standarderna:
Amerikas förenta stater
Om kommissionen får information om att tredjelandets standarder för luftfartsskydd som kraftigt påverkar luftfarts
skyddet i unionen avviker från unionens gemensamma grundläggande standarder för luftfartsskydd ska den utan
dröjsmål informera behöriga myndigheter i medlemsstaterna.
Om kommissionen förfogar över information om åtgärder, inklusive kompensationsåtgärder, som bekräftar att
likvärdigheten hos tredjelandets relevanta standarder för luftfartsskydd har återställts, ska lämpliga myndigheter i
medlemsstaterna omedelbart informeras.”
4. I kapitel 4 ska punkt 4.1.2.11 ersättas med följande:
”4.1.2.11 Personer som utför säkerhetskontroll av kabinbagage genom röntgen eller EDS ska normalt inte tillbringa
mer än 20 minuter med att granska bilder utan avbrott. Efter var och en av dessa perioder ska säkerhets
kontrollanten inte granska bilder under minst 10 minuter. Detta krav ska endast gälla om det finns ett
oavbrutet flöde av bilder att granska.
Det ska finnas en person som har ansvar för säkerhetskontrollanter av kabinbagage för att säkerställa en
optimal sammansättning av teamet, kvalitet på arbetet, utbildning, stöd och utvärdering.”
5. Tillägg 4-B ska ersättas av följande:
”TILLÄGG 4-B
PASSAGERARE OCH KABINBAGAGE
TREDJELÄNDER SAMT UTOMEUROPEISKA LÄNDER OCH TERRITORIER SOM HAR SÄRSKILDA
FÖRBINDELSER MED UNIONEN ENLIGT FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONENS FUNKTIONSSÄTT, OCH
FÖR VILKA AVDELNINGEN OM TRANSPORTER I DET FÖRDRAGET INTE ÄR TILLÄMPLIG, SOM ERKÄNNS
SOM LÄNDER SOM TILLÄMPAR SÄKERHETSSTANDARDER SOM ÄR LIKVÄRDIGA MED DE GEMENSAMMA
GRUNDLÄGGANDE STANDARDERNA
Vad beträffar passagerare och kabinbagage har följande tredjeländer samt utomeuropeiska länder och territorier som
har särskilda förbindelser med unionen enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och för vilka avdel
ningen om transporter inte är tillämplig, erkänts som länder som tillämpar säkerhetsstandarder som är likvärdiga
med de gemensamma grundläggande standarderna.
Amerikas förenta stater
Om kommissionen får information om att tredjelandets standarder för luftfartsskydd som kraftigt påverkar luftfarts
skyddet i unionen avviker från unionens gemensamma grundläggande standarder för luftfartsskydd ska den utan
dröjsmål informera lämpliga myndigheter i medlemsstaterna.
Om kommissionen förfogar över information om åtgärder, inklusive kompensationsåtgärder, som bekräftar att
likvärdigheten hos tredjelandets relevanta standarder för luftfartsskydd har återställts, ska lämpliga myndigheter i
medlemsstaterna omedelbart informeras.”
6. I kapitel 5 ska följande punkt 5.1.7 läggas till:
”5.1.7 Personer som utför säkerhetskontroll av lastrumsbagage genom röntgen eller EDS ska normalt inte tillbringa
mer än 20 minuter med att granska bilder utan avbrott. Efter var och en av dessa perioder ska säkerhets
kontrollanten inte granska bilder under minst 10 minuter. Detta krav ska endast gälla om det finns ett
oavbrutet flöde av bilder att granska.
Det ska finnas en person som har ansvar för säkerhetskontrollanterna av lastrumsbagage för att säkerställa en
optimal sammansättning av teamet, kvalitet på arbetet, utbildning, stöd och utvärdering.”
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7. Tillägg 5-A ska ersättas av följande:
”TILLÄGG 5-A
LASTRUMSBAGAGE
TREDJELÄNDER SAMT UTOMEUROPEISKA LÄNDER OCH TERRITORIER SOM HAR SÄRSKILDA
FÖRBINDELSER MED UNIONEN ENLIGT FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONENS FUNKTIONSSÄTT, OCH
FÖR VILKA AVDELNINGEN OM TRANSPORTER I DET FÖRDRAGET INTE ÄR TILLÄMPLIG, SOM ERKÄNNS
SOM LÄNDER SOM TILLÄMPAR SÄKERHETSSTANDARDER SOM ÄR LIKVÄRDIGA MED DE GEMENSAMMA
GRUNDLÄGGANDE STANDARDERNA
Vad beträffar lastrumsbagage ska tredjeländer samt utomeuropeiska länder och territorier som har särskilda förbin
delser med unionen enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och för vilka avdelningen om transporter
i det fördraget inte är tillämpligt erkännas som länder som tillämpar säkerhetsstandarder som är likvärdiga med de
gemensamma grundläggande standarderna.
Amerikas förenta stater
Om kommissionen får information om att tredjelandets standarder för luftfartsskydd som kraftigt påverkar luftfarts
skyddet i unionen avviker från unionens gemensamma grundläggande standarder för luftfartsskydd ska den utan
dröjsmål informera lämpliga myndigheter i medlemsstaterna.
Om kommissionen förfogar över information om åtgärder, inklusive kompensationsåtgärder, som bekräftar att
likvärdigheten hos tredjelandets relevanta standarder för luftfartsskydd har återställts, ska lämpliga myndigheter i
medlemsstaterna omedelbart informeras.”
8. Kapitel 6 ska ändras på följande sätt:
a) I punkterna 6.3.1.2 c, 6.3.1.2 d, 6.3.1.5, 6.4.1.2 c, 6.4.1.2 e, 6.4.1.5, 6.8.1.4, 6.8.1.5, 6.8.4.1, 6.8.5.1.2, 6.8.5.1.3,
6.8.5.2, tillägg 6-A, tillägg 6-H1, 11.6.4.1 och 11.6.4.3 ska hänvisningen till ”EG-databasen över säkerhetsgod
kända fraktagenter och kända avsändare” eller ”Unionens databas över säkerhetsgodkända speditörer och kända
avsändare” ersättas med en hänvisning till ”Unionens databas för säkerhet i leveranskedjan”.
b) Följande punkt ska läggas till som punkt 6.2.1.4:
”6.2.1.4 Personer som utför säkerhetskontroll av frakt genom röntgen eller EDS ska normalt inte tillbringa mer
än 20 minuter med att granska bilder utan avbrott. Efter var och en av dessa perioder ska säkerhets
kontrollanten inte granska bilder under minst 10 minuter. Detta krav ska endast gälla om det finns ett
oavbrutet flöde av bilder att granska.”
c) Punkt 6.3.2.4 ska ersättas med följande:
”6.3.2.4 När säkerhetsåtgärderna enligt punkterna 6.3.2.1–6.3.2.3 i denna förordning och punkt 6.3 i kommis
sionens beslut 2010/774/EU har genomförts ska den säkerhetsgodkända fraktagenten se till att
a) oeskorterad tillgång till dessa försändelser begränsas till behöriga personer, och
b) dessa försändelser skyddas från obehörig åtkomst till dess att de överlämnas till en annan säkerhets
godkänd fraktagent eller ett lufttrafikföretag. Försändelser av frakt och post som finns på en känslig
del av ett behörighetsområde ska anses vara skyddade mot obehörig åtkomst. Försändelser av frakt
och post som finns på delar som inte är en del av ett behörighetsområde ska vara belägna i de delar
av den säkerhetsgodkända fraktagentens lokaler som är skyddade genom tillträdeskontroll eller, om
de är belägna utanför sådana delar, ska de
— vara fysiskt skyddade så att införandet av förbjudna föremål omöjliggörs, eller
— inte lämnas obevakade och tillgången är begränsad till personer som arbetar med skydd och
hantering av frakt.”
d) Följande mening ska läggas till i slutet av punkt 6.3.2.6:
”En säkerhetsgodkänd speditör som förmedlar försändelser till en annan säkerhetsgodkänd speditör eller luftt
rafikföretag får också besluta sig för att endast sända den information som krävs i enlighet med punkterna a–e
och g och att behålla den information som krävs i enlighet med punkt f så länge flygningen eller flygningarna
varar eller under 24 timmar, beroende på vad som är längst.”
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e) Följande punkt ska läggas till som punkt 6.3.2.9:
”6.3.2.9 En säkerhetsgodkänd speditör ska se till att all personal som utför säkerhetsåtgärder rekryteras och får
utbildning i enlighet med kraven i kapitel 11 och att all personal med tillgång till identifierbar flygfrakt
eller identifierbar flygpost som varit föremål för de föreskrivna säkerhetsåtgärderna har rekryterats och
får genomgå allmän utbildning om säkerhetsfrågor i enlighet med kraven i kapitel 11.”
f) Punkt 6.4.2.1 b ska ersättas med följande:
”b) all personal som utför säkerhetsåtgärder rekryteras och får utbildning i enlighet med kraven i kapitel 11 och
att all personal med tillgång till identifierbar flygfrakt eller identifierbar flygpost som varit föremål för de
föreskrivna säkerhetsåtgärderna har rekryterats och får genomgå allmän utbildning om säkerhetsfrågor i
enlighet med kraven i kapitel 11, och”
g) Titeln på punkt 6.6.2 ska ersättas med följande:
”6.6.2 Skydd av frakt och post på flygplatser vid lastning på ett luftfartyg”
h) Punkt 6.6.2.2 ska ersättas med följande:
”6.6.2.2 Försändelser av frakt och post som finns på en plats som inte är en känslig del av ett behörighetsområde
ska vara belägna i de delar av den säkerhetsgodkända fraktagentens lokaler som är skyddade genom
tillträdeskontroll eller, om de är belägna utanför sådana delar, ska de anses vara skyddade mot obehörig
åtkomst om
a) de är fysiskt skyddade så att införandet av föremål omöjliggörs, eller
b) de inte lämnas obevakade och tillgången är begränsad till personer som arbetar med skydd och
lastning av förnödenheterna på luftfartyget.”
i) Följande mening ska läggas till i slutet av punkt 6.8.2.2:
”Den behöriga myndigheten får godta rapporten om valideringen av luftfartsskydd i EU för en verksamhetsutövare
i ett tredjeland för ACC3-godkännande om den verksamhetsutövaren ansvarar för hela fraktverksamheten, inklu
sive lastning i luftfartygets lastutrymme, på uppdrag av ACC3 och rapporten om valideringen av luftfartsskydd i
EU täcker all denna verksamhet.”
j) Punkt 6.8.3.2 ska ersättas med följande:
”6.8.3.2 Fram till och med den 30 juni 2014 ska kraven på säkerhetskontroll minst uppfylla Icaos standarder.
Därefter ska frakt och post som transporteras till unionen säkerhetskontrolleras med någon av de
metoder eller förfaranden som anges i punkt 6.2.1 i beslut 2010/774/EU på ett sätt som till rimlig
grad säkerställer att de inte innehåller några förbjudna föremål.”
9. Tillägg 6-B ska ersättas av följande:
”TILLÄGG 6-B
VÄGLEDNING FÖR KÄNDA AVSÄNDARE
Denna vägledning ska hjälpa dig att jämföra dina nuvarande säkerhetsarrangemang med de kriterier som föreskrivs
för kända avsändare enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 om införande av gemen
samma skyddsregler för den civila luftfarten och dess genomföranderättsakter. På så sätt kan du kontrollera att du
uppfyller kriterierna innan ett officiellt valideringsbesök på plats förbereds.
Det är viktigt att valideraren kan träffa rätt personer under valideringsbesöket (t.ex. den säkerhetsansvarige och den
som har hand om rekrytering av personal). Validerarens bedömning kommer att dokumenteras på en EU-checklista.
När valideringschecklistan är ifylld ska uppgifterna i checklistan anses vara sekretessbelagda.
Obs! EU-checklistan omfattar två typer av frågor: 1. Sådana där ett negativt svar automatiskt innebär att du inte kan
godtas som känd avsändare, och 2. sådana som syftar till att bygga upp en allmän bild av dina säkerhetsarrangemang
så att valideraren kan dra allmänna slutsatser. De områden för vilka kraven anges i fetstil nedan är de där ”avslag”
registreras automatiskt. Om de krav som är angivna i fetstil leder till ett avslag kommer du att få upplysningar om
skälen till detta och råd om hur du kan anpassa dig för att godkännas.
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Inledning
Frakten ska ha sitt ursprung i ditt företag och i den anläggning som inspekteras. Detta omfattar tillverkning inom
anläggningen och plocka och packa-hantering där föremålen inte kan identifieras som flygfrakt innan de väljs ut för
att utföra en beställning. (Se även anmärkningarna.)

Du kommer att behöva avgöra när en frakt- eller postförsändelse blir identifierbar som flygfrakt-/flygpost och
visa att du har vidtagit de åtgärder som behövs för att skydda försändelsen mot obehörig åtkomst eller manipulering.
Detta omfattar en redogörelse för produktion, förpackning, lagring och/eller klarering.

Organisation och ansvarsfördelning
Du kommer att behöva tillhandahålla uppgifter om din organisation (namn och i förekommande fall moms
registreringsnummer, registreringsnummer hos handelskammaren eller företagets registreringsnummer), adressen till
den anläggning som ska valideras och organisationens huvudadress (om den skiljer sig från anläggningens adress).
Dessutom krävs datumet för det senaste valideringsbesöket och den senaste unika alfanumeriska identitetskoden (i
förekommande fall), liksom uppgifter om verksamhetens art, ungefärligt antal anställda vid anläggningen, namn och
befattning på de personer som har hand om flygfrakt-/flygpostsäkerhet samt kontaktuppgifter.

Rekrytering av personal
Du kommer att behöva lämna uppgifter om de metoder som används för att rekrytera alla typer av personal (fast
anställda, tillfälligt anställda eller inhyrd personal, chaufförer) som kan ha tillgång till identifierbar flygfrakt/flygpost.
Rekryteringsförfarandet ska omfatta en kontroll före anställningen eller en säkerhetsprövning i enlighet med
punkt 11.1 i bilagan till förordning (EU) nr 185/2010. Valideringsbesöket på plats kommer att omfatta samtal med
den person som är ansvarig för rekrytering. Han eller hon måste visa upp bevis (t.ex. formulär) för att bekräfta
företagets rutiner. Rekryteringsförfarandet ska avse personal som rekryterats efter den 29 april 2010.

Säkerhetsutbildning för personalen
Du kommer att behöva styrka att all personal (fast anställda, tillfälligt anställda eller inhyrd personal, chaufförer)
som har tillgång till flygfrakt/flygpost har genomgått lämplig utbildning om säkerhetsfrågor. Sådan utbildning
ska genomföras i enlighet med punkt 11.2.7 i bilagan till förordning (EU) nr 185/2010. De enskilda personernas
utbildning ska arkiveras. Dessutom kommer du att behöva visa att all berörd personal som utför säkerhets
åtgärder har genomgått utbildning i enlighet med kapitel 11 i bilagan till förordning (EU) nr 185/2010.

Fysisk säkerhet
Du kommer att behöva visa hur din anläggning skyddas (t.ex. med ett staket eller en barriär) och att adekvata
förfaranden för tillträdeskontroll tillämpas. I förekommande fall kommer du att behöva redogöra för eventuella
larmsystem eller bevakningskameror (CCTV). Det är viktigt att tillgången till det område där flygfrakten/flyg
posten hanteras eller lagras är övervakad. Dörrar, fönster och annat tillträde till flygfrakt/flygpost måste vara
säkrade eller omfattas av tillträdeskontroll.

Produktion (i förekommande fall)
Du kommer att behöva visa att tillträdet till produktionsområdet är kontrollerat och att produktionsprocessen
övervakas. Om produkten kan identifieras som flygfrakt/flygpost under produktionens gång måste du kunna visa
att åtgärder vidtas för att skydda flygfrakt/flygpost mot obehörig åtkomst eller manipulering i detta skede.

Förpackning (i förekommande fall)
Du kommer att behöva visa att tillträdet till förpackningsområdet är kontrollerat och att förpackningsprocessen
övervakas. Om produkten kan identifieras som flygfrakt/flygpost under förpackningens gång måste du kunna visa att
åtgärder vidtas för att skydda flygfrakt/flygpost mot obehörig åtkomst eller manipulering i detta skede.

Du kommer att behöva redogöra för förpackningsprocessen och visa att alla färdiga varor kontrolleras före förpack
ning.
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Du kommer också att behöva redogöra för den yttre förpackningen och visa att den är hållbar. Du måste också visa
att den slutliga ytterförpackningen är utformad så att det tydligt syns om den har utsatts för manipulering, ex
empelvis med hjälp av numrerade förseglingar, säkerhetstejp, särskilda stämplar eller pappkartonger som är fastsatta
med tejp. Du kommer också att behöva visa att sådana förseglingar och liknande är säkrade när de inte används och
att deras utgåva kontrolleras.
Lagring (i förekommande fall)
Du kommer att behöva visa att tillträde till lagerlokalerna kontrolleras. Om produkten kan identifieras som flygfrakt/
flygpost under lagringen måste du kunna visa att åtgärder vidtas för att skydda flygfrakt/flygpost mot obehörig
åtkomst eller manipulering.
Slutligen måste du kunna visa att färdig och förpackad flygfrakt/flygpost kontrolleras innan den skickas.
Klarering (i förekommande fall)
Du kommer att behöva visa att tillgången till klareringsområdet kontrolleras. Om produkten kan identifieras som
flygfrakt/flygpost under klareringens gång måste du kunna visa att åtgärder vidtas för att skydda flygfrakt/flyg
post mot obehörig åtkomst eller manipulering i detta skede.
Transport
Du kommer att behöva redogöra för metoderna för transport av frakt/post till den säkerhetsgodkända fraktagenten.
Om du använder egna transportmedel måste du kunna visa att dina chaufförer har genomgått föreskriven fortbild
ning. Om ditt företag anlitar en entreprenör måste du se till att a) flygfrakten/flygposten förseglas av dig,
eller att b) transportörens förklaring enligt tillägg 6-E i bilagan till förordning (EU) nr 185/2010 har under
tecknats av transportören.
Om du har ansvar för transport av flygfrakt/flygpost kommer du att behöva visa att transporten kan säkras, antingen
med förseglingar där så är möjligt, eller på annat sätt. Om numrerade förseglingar används måste du kunna visa att
tillgången till förseglingarna kontrolleras och numren registreras. Om andra metoder används måste du kunna visa
hur det säkerställs att det syns om frakten/posten har manipulerats, eller att den säkras. Du kommer också att behöva
visa att åtgärder vidtas för identitetskontroll av de chaufförer som hämtar flygfrakten/flygposten. Du ska kunna visa
att du ser till att frakt/post är säkrad när den lämnar anläggningen. Du måste kunna visa att flygfrakt/flygpost
skyddas mot obehörig åtkomst under transporten.
Du behöver inte kunna styrka chaufförernas utbildning eller visa en kopia av åkeriförsäkran om en säkerhetsgodkänd
fraktagent har arrangerat hämtningen av flygfrakten/flygposten från din anläggning.
Avsändarens ansvar
Du ska bekräfta att du godtar oanmälda inspektioner genomförda av den behöriga myndighetens inspektörer
i syfte att övervaka dessa standarder.
Du ska också åta dig att omgående, men senast inom 10 arbetsdagar lämna alla relevanta uppgifter till [den
behöriga myndighetens namn], om
a) det allmänna säkerhetsansvaret tilldelas någon annan än den namngivna personen,
b) andra förändringar av lokaler eller förfaranden görs som kan få betydande följder för säkerheten,
c) ditt företag upphör med sin verksamhet, inte längre hanterar flygfrakt/flygpost eller inte längre kan
uppfylla kraven i gällande EU-lagstiftning.
Slutligen måste du åta dig att upprätthålla säkerhetsstandarderna fram till nästa valideringsbesök och/eller
inspektion på plats.
Du kommer sedan att behöva ta fullt ansvar för förklaringen och underteckna valideringsdokumentet.
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ANMÄRKNINGAR
Explosiva och brandfarliga anordningar
Monterade explosiva och brandfarliga ämnen får transporteras i fraktförsändelser om alla krav i alla säkerhets
bestämmelser är helt uppfyllda.
Försändelser från annat håll
En känd avsändare kan vidarebefordra försändelser som de inte själva är upphovsmän till en säkerhetsgodkänd
fraktagent under förutsättning att
a) dessa försändelser hålls åtskilda från försändelser till vilka kontoavsändaren är upphovsman, och
b) ursprunget är tydligt angivet på försändelsen eller på eventuella följesedlar.
Alla sådana försändelser måste genomgå säkerhetskontroll innan de lastas på ett luftfartyg.”
10. Tillägg 6-C ska ersättas av följande:
”TILLÄGG 6-C
VALIDERINGSCHECKLISTA FÖR KÄNDA AVSÄNDARE
Förklarande anmärkningar
Följande gäller i det här formuläret:
— Punkter som är märkta med* är obligatoriska och MÅSTE fyllas i.
— Om svaret på en fråga i fetstil är NEJ MÅSTE valideringen ge UNDERKÄNT RESULTAT. Detta gäller inte om
frågan inte är tillämplig.
— Den övergripande bedömningen kan först anses vara GODKÄND när avsändaren har undertecknat åtagande
förklaringen på sista sidan.
— Originalet till åtagandeförklaringen ska bevaras av eller vara tillgängligt för den behöriga myndigheten fram till
dess att valideringen löper ut. Ett exemplar av förklaringen ska lämnas till avsändaren.
DEL 1
Organisation och ansvarsfördelning
1.1 Valideringsdatum*
använd exakt datum, t.ex. 01.10.2010
dd/mm/åååå
1.2 Datum för föregående validering och i förekommande fall unik identitetskod (UNI).
dd/mm/åååå
UNI
1.3 Namn på den organisation som ska valideras*
Namn
Momsregistreringsnummer/registreringsnummer hos handelskammaren/företagets registreringsnummer (i fö
rekommande fall)
1.4 Adress till den anläggning som ska valideras*
Nummer/enhet/byggnad
Gata
Ort
Postnummer
Land
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1.5 Organisationens huvudadress (om den avviker från adressen till den anläggning som ska valideras, och
förutsatt att det är i samma land)
Nummer/enhet/byggnad
Gata
Ort
Postnummer
Land
1.6 Verksamhetens art – typ av frakt som hanteras
1.7 Har den sökande ansvar för…?
a) Produktion
b) Förpackning
c) Lagring
d) Klarering
e) Övrigt, v.g. specificera
1.8 Ungefärligt antal anställda vid anläggningen
1.9 Namn och befattning på den som är ansvarig för flygfraktens/flygpostens säkerhet
Namn
Befattning
1.10 Telefonnummer
Tfn
1.11 E-postadress*
E-post

DEL 2
Identifierbar flygfrakt/flygpost
Syfte: Att fastställa den punkt (eller plats) där frakt/post blir identifierbar som flygfrakt/flygpost. När och var
kan frakten/posten identifieras som flygfrakt/flygpost.
2.1 Fastställande, genom inspektion av produktionsområde, förpackningsanläggning, lager, urvals- och klarerings
område och andra berörda områden, var och hur en flygfrakt-/flygpostförsändelse blir identifierbar som sådan.
Beskrivning:
Observera. I delarna 5–8 ska detaljerade uppgifter tillhandahållas om skydd av identifierbar flygfrakt/flygpost
mot obehörig åtkomst och manipulering.
DEL 3
Rekrytering och utbildning av personal
Syfte: Att säkerställa att all personal (fast anställda, tillfälligt anställda eller inhyrd personal, chaufförer) med
tillgång till identifierbar flygfrakt/flygpost har genomgått pålitlighetskontroller före anställning och/eller
säkerhetsprövning samt fått tillräcklig utbildning i enlighet med punkt 11.2.7 i bilagan till förordning (EU)
nr 185/2010. Dessutom, för att säkerställa att all personal som utför säkerhetsåtgärder vad gäller leveranser
utbildas i enlighet med kapitel 11 i bilagan till förordning (EU) nr 185/2010.
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Om 3.1 och 3.2 är frågor i fetstil (där svaret NEJ följaktligen automatiskt leder till underkännande) beror på de nationella
bestämmelserna i det land där anläggningen är belägen. Minst en av dessa frågor måste emellertid vara i fetstil, vilket också ska
innebära att kontroll före anställningen inte längre behövs om en säkerhetsprövning genomförts. Personer som har ansvar för
genomförande av säkerhetsåtgärder ska alltid ha genomgått säkerhetsprövning.
3.1 Omfattar rekryteringsförfarandet för all personal med tillgång till identifierbar flygfrakt/flygpost kont
roll före anställningen i enlighet med punkt 11.1.4 i bilagan till förordning (EU) nr 185/2010? Detta
avser personal som rekryteras efter [den dag då förordning (EG) nr 300/2008 träder i kraft].
JA eller NEJ
Om JA, vilken typ?
3.2 Omfattar detta rekryteringsförfarande även säkerhetsprövning, inbegripet kontroll av straffregister i
enlighet med punkt 11.1.3 i bilagan till förordning (EU) nr 185/2010?
Detta avser personal som rekryteras efter [den dag då förordning (EG) nr 300/2008 träder i kraft].
JA eller NEJ
Om JA, vilken typ?
3.3 Omfattar rekryteringsförfarandet för personer med personligt ansvar för genomförande och övervak
ning av säkerhetsåtgärder vid anläggningen krav på säkerhetsprövning, inbegripet kontroll av straff
register i enlighet med punkt 11.1.3 i bilagan till förordning (EU) nr 185/2010?
JA eller NEJ
Om JA, specificera
3.4 Genomgår personal med tillgång till identifierbar flygfrakt/flygpost utbildning i enlighet med punkt
11.2.7 i bilagan till förordning (EU) nr 185/2010 innan de får denna tillgång? Får personal som
genomför säkerhetsåtgärder vad gäller leveranser utbildning i enlighet med kapitel 11 i bilagan till
förordning (EU) nr 185/2010?
JA eller NEJ
Om JA, specificera
3.5 Genomgår personal (enligt ovan) regelbunden repetitionsutbildning så ofta som föreskrivs för sådan
utbildning?
JA eller NEJ
3.6 Bedömning – är dessa åtgärder tillräckliga för att säkerställa att all personal med tillgång till identifi
erbar flygfrakt/flygpost och personal som utför säkerhetsåtgärder har rekryterats på korrekt sätt och
fått tillräcklig utbildning i enlighet med kapitel 11 i bilagan till förordning (EU) nr 185/2010?
JA eller NEJ
Om NEJ, v.g. ange skälen till detta

DEL 4
Fysisk säkerhet
Syfte: Att fastställa om (den fysiska) säkerhetsnivån på anläggningen eller i lokalerna är tillräckligt hög för
att identifierbar flygfrakt/flygpost kan skyddas från obehörig åtkomst.
4.1 Skyddas anläggningen av en fysisk omhägnad?
JA eller NEJ
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4.2 Omfattas alla tillträdespunkter i anläggningen av tillträdeskontroll?
JA eller NEJ
4.3 Om JA, är dessa punkter ...?
Bemannade
Manuella
Automatiska
Elektroniska
Annat (ange vilket)
4.4 Är byggnadens konstruktion solid?
JA eller NEJ
4.5 Har byggnaden ett fungerande larmsystem?
JA eller NEJ
4.6 Har byggnaden ett fungerande system med bevakningskameror (CCTV)?
JA eller NEJ
4.7 Om ja, sparas övervakningskamerornas bilder?
JA eller NEJ
4.8 Är alla dörrar, fönster och annat tillträde till flygfrakt/flygpost säkrade eller omfattas av tillträdeskontroll?
JA eller NEJ
4.9 Om inte, ange skälen till detta
4.10 Bedömning: Är organisationens åtgärder tillräckliga för att förebygga obehörig åtkomst av de om
råden inom anläggningen och i lokalerna där identifierbar flygfrakt/flygpost hanteras eller lagras?
JA eller NEJ
Om NEJ, v.g. ange skälen till detta

DEL 5
Produktion
Syfte: Att skydda identifierbar flygfrakt/flygpost från obehörig åtkomst eller manipulering.
Dessa frågor ska besvaras om produkten kan identifieras som flygfrakt/flygpost under produktionsprocessen.
5.1 Kontrolleras tillträdet till produktionsområdet?
JA eller NEJ
5.2 Om JA, hur?
5.3 Övervakas produktionsprocessen?
JA eller NEJ
5.4 Om JA, hur?
5.5 Finns det kontroller som förebygger manipulering under produktionsskedet?
JA eller NEJ
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Om JA, specificera
5.6 Bedömning: Vidtar organisationen tillräckliga åtgärder för att skydda identifierbar flygfrakt/flygpost
mot obehörig åtkomst eller manipulering under produktionsfasen?
JA eller NEJ
Om NEJ, v.g. ange skälen till detta

DEL 6
Förpackning
Syfte: Att skydda identifierbar flygfrakt/flygpost från obehörig åtkomst eller manipulering.
Dessa frågor ska besvaras om produkten kan identifieras som flygfrakt/flygpost under förpackningsprocessen.
6.1

Övervakas förpackningsprocessen?
JA eller NEJ

6.2

Om JA, hur?

6.3

Beskriv den slutgiltiga ytterförpackningen:
a) Är den robust?
JA eller NEJ
Beskrivning:
b) Är den utformad så att det tydligt syns om den har utsatts för manipulering?
JA eller NEJ
Beskrivning:

6.4 a) Används numrerade förseglingar, säkerhetstejp, särskilda stämplar eller pappkartonger som är fastsatta med
tejp för att se till att det tydligt syns om flygfrakten/flygposten har utsatts för manipulering?
JA eller NEJ
Om JA:
6.4 b) Förvaras förseglingarna, säkerhetstejpen respektive de särskilda stämplarna under säkrade förhållanden när de
inte används?
JA eller NEJ
Beskrivning:
6.4 c) Kontrolleras användningen av förseglingar, säkerhetstejp respektive särskilda stämplar?
JA eller NEJ
Beskrivning:
6.5

Om svaret på fråga 6.4 a är JA, hur kontrolleras detta?

6.6

Bedömning: Är förpackningsförfarandet sådant att identifierbar flygfrakt/flygpost skyddas tillräckligt
mot obehörig åtkomst eller manipulering?
JA eller NEJ
Om NEJ, v.g. ange skälen till detta
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DEL 7
Lagring
Syfte: Att skydda identifierbar flygfrakt/flygpost från obehörig åtkomst eller manipulering.
Dessa frågor ska besvaras om produkten kan identifieras som flygfrakt/flygpost under lagringen.
7.1 Lagras den färdigställda och förpackade flygfrakten/flygposten säkert och kontrolleras den för spår av mani
pulering?
JA eller NEJ
7.2 Bedömning: Är lagringsförfarandet sådant att identifierbar flygfrakt/flygpost skyddas tillräckligt mot
obehörig åtkomst eller manipulering?
JA eller NEJ
Om NEJ, v.g. ange skälen till detta

DEL 8
Klarering
Syfte: Att skydda identifierbar flygfrakt/flygpost från obehörig åtkomst eller manipulering.
Dessa frågor ska besvaras om produkten kan identifieras som flygfrakt/flygpost under klareringsprocessen.
8.1 Kontrolleras tillgången till klareringsområdet?
JA eller NEJ
8.2 Om JA, hur?
8.3 Vem har tillgång till klareringsområdet?
Anställda?
JA eller NEJ
Chaufförer?
JA eller NEJ
Besökare?
JA eller NEJ
Entreprenörer?
JA eller NEJ
8.4 Bedömning: Är säkerheten tillräcklig för att skydda flygfrakten/flygposten från obehörig åtkomst eller
manipulering inom klareringsområdet?
JA eller NEJ
Om NEJ, v.g. ange skälen till detta

DEL 8A
Försändelser från annat håll
Syfte: Att inrätta förfaranden för hantering av icke-säkrade försändelser.
Dessa frågor ska endast besvaras om försändelser för flygtransport tas emot från andra företag.
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8A.1 Tar företaget emot försändelser av frakt för flygtransport från andra företag?
JA eller NEJ
8A.2 Om JA, hur hålls dessa försändelser åtskilda från företagets egna försändelser, och hur identifieras de för den
säkerhetsgodkända fraktagenten eller transportören?

DEL 9
Transport
Syfte: Att skydda identifierbar flygfrakt/flygpost från obehörig åtkomst eller manipulering.
9.1

Hur fraktas flygfrakten/flygposten till den säkerhetsgodkända fraktagenten?
a) Av den säkerhetsgodkända fraktagenten eller åt denne?
JA eller NEJ
b) Avsändarens egen transport?
JA eller NEJ
c) Anlitar avsändaren en entreprenör?
JA eller NEJ

9.2

Om avsändaren anlitar en entreprenör:
— Förseglas eller förpackas flygfrakten/flygposten före transport så det säkerställs att all eventuell
manipulering skulle upptäckas? och
— har transportören undertecknat åkeriförsäkran?
JA eller NEJ
Följande frågor ska endast besvaras om 9.1 b eller 9.1 c är tillämpliga.

9.3

Kan transportfordonets lastutrymme säkras?
JA eller NEJ
Om JA, specificera

9.4 a) Om transportfordonets lastutrymme kan förseglas, görs detta med numrerade förseglingar?
JA eller NEJ
9.4 b) Om numrerade förseglingar används, kontrolleras åtkomsten till dessa, och registreras numren vid utgift?
JA eller NEJ
Om JA, specificera
9.5

Om transportfordonets lastutrymme inte kan förseglas, är flygfrakten/flygposten så beskaffad att det tydligt
syns om den har utsatts för manipulering?
JA eller NEJ

9.6

Om JA, redogör för hur detta garanteras.

9.7

Om NEJ, hur skyddas frakten/posten?

9.8

Bedömning: Är åtgärderna tillräckliga för att skydda flygfrakt/flygpost mot obehörig åtkomst under
transport?
JA eller NEJ
Om NEJ, v.g. ange skälen till detta
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Åtagandeförklaring
Jag intygar att:
— Jag godtar oanmälda inspektioner genomförda av den behöriga myndighetens inspektörer i syfte att
övervaka dessa standarder. Om inspektören upptäcker allvarliga säkerhetsbrister kan detta leda till att
min status som känd avsändare dras in.
— Jag åtar mig att omgående, men senast inom 10 arbetsdagar lämna alla relevanta uppgifter till [den
behöriga myndighetens namn], om
— det allmänna säkerhetsansvaret tilldelas någon annan än den namngivna personen i punkt 1.9,
— andra förändringar av lokaler eller förfaranden görs som kan få betydande följder för säkerheten, och
— företaget upphör med sin verksamhet, inte längre hanterar flygfrakt/flygpost eller inte längre kan
uppfylla kraven i gällande EU-lagstiftning.
— Jag åtar mig att upprätthålla säkerhetsstandarderna fram till nästa valideringsbesök och/eller inspektion
på plats.
— Jag ansvarar helt och fullt för denna förklaring.
Underskrift
Befattning
Bedömning (och notifiering)
Godkänt/Ej godkänt
Om den allmänna bedömningen leder till att verksamhetsutövaren inte godkänns ska det nedan anges
inom vilka områden avsändaren inte uppfyller de föreskrivna säkerhetsstandarderna eller uppvisar särskild
sårbarhet. Det ska också anges vilka förändringar som krävs för att den föreskrivna standarden ska uppnås
och ett godkännande kan ges.
Underskrift
(Validerarens namn)”

11. Punkt 6-C3 ska ändras på följande sätt:
a) Orden ”Referens: Punkt 6.8.3.1” i femte stycket i del 4 ska utgå.
b) Sjunde stycket i del 5 ska ersättas med följande:
”Referens: Punkt 6.8.3”
c) Femte stycket i del 7 ska ersättas med följande:
”Referens: Punkterna 6.8.3.1, 6.8.3.2, 6.8.3.3 samt 6.2.1 och 6.7”
d) Första stycket i del 11 ska ersättas med följande:
”Syfte: Efter att ha bedömt de tio tidigare delarna i denna checklista måste valideraren för luftfartsskydd i EU
fastställa huruvida kontrollen på plats motsvarar innehållet i den del av lufttrafikföretagets säkerhetsprogram som
beskriver åtgärderna för flygfrakt/flygpost med destination EU/EES och huruvida säkerhetsåtgärderna innebär att
de mål som anges i denna checklista uppfylls i tillräckligt hög grad.”
12. Punkt 6-Fiii i tillägg 6-F ska ersättas med följande:
”6-Fiii
VERKSAMHET FÖR VALIDERING SOM GENOMFÖRS AV TREDJELÄNDER SAMT UTOMEUROPEISKA LÄNDER
OCH TERRITORIER SOM HAR SÄRSKILDA FÖRBINDELSER MED UNIONEN ENLIGT FÖRDRAGET OM
EUROPEISKA UNIONENS FUNKTIONSSÄTT, OCH FÖR VILKA AVDELNINGEN OM TRANSPORTER I DET
FÖRDRAGET INTE ÄR TILLÄMPLIGT, SOM ERKÄNNS SOM LIKVÄRDIGA MED AVSEENDE PÅ VALIDERING
AV LUFTFARTSSKYDD I EU”
13. I tillägg 8-B ska första stycket punkt b ersättas med följande:

L 299/15

L 299/16

SV

Europeiska unionens officiella tidning

”b) se till att personer som har tillgång till förnödenheter för användning ombord genomgår allmän utbildning om
säkerhetsfrågor i enlighet med punkt 11.2.7 i bilagan till förordning (EU) nr 185/2010 innan de får tillträde till
förnödenheterna. Dessutom, säkerställa att personer som utför säkerhetskontroll av förnödenheter som används
ombord får utbildning i enlighet med 11.2.3.3 i bilagan till förordning (EU) nr 185/2010 och att personer som
genomför andra säkerhetsåtgärder vad gäller förnödenheter för användning ombord får utbildning i enlighet med
11.2.3.10 i bilagan till förordning (EU) nr 185/2010, och”
14. Kapitel 9 ska ändras på följande sätt:
a) Punkt 9.0.2 a ska ersättas med följande:
”a) varuleveranser till flygplatsen: alla föremål som är avsedda för försäljning, eller användning inom flygplatsers
behörighetsområde eller som ska tillhandahållas där, utom föremål som medförs av andra personer än pas
sagerare.”
b) Punkt 9.1.1.1 b ska ersättas med följande:
”b) förnödenheterna har varit föremål för de föreskrivna säkerhetsåtgärderna som genomförts av en känd leve
rantör eller säkerhetsgodkänd leverantör och förnödenheterna har skyddats från obehörig åtkomst sedan dessa
åtgärder genomfördes och fram till det att de levereras till behörighetsområdet.”
15. I tillägg 9-A första stycket ska led b ersättas med följande:
”b) se till att personer som har tillgång till varuleveranser till flygplatsen genomgår allmän utbildning om säkerhets
frågor i enlighet med punkt 11.2.7 i bilagan till förordning (EU) nr 185/2010 innan de får tillträde till dessa
varor, Dessutom, säkerställa att personer som utför säkerhetskontroll av varuleveranser till flygplatser får utbild
ning i enlighet med punkt 11.2.3.3 i bilagan till förordning (EU) nr 185/2010 och att personer som genomför
andra säkerhetsåtgärder vad gäller varuleveranser till flygplatser får utbildning i enlighet med punkt 11.2.3.10 i
bilagan till förordning (EU) nr 185/2010, och”
16. Kapitel 11 ska ändras på följande sätt:
a) Punkt 11.1.5 ska ersättas med följande:
”11.1.5 Säkerhetsprövning eller pålitlighetskontroll före anställning ska genomföras innan personen genomgår
säkerhetsutbildning som omfattar tillgång till uppgifter som inte är offentliga. Den ska upprepas med
jämna mellanrum som inte får överstiga fem år.”
b) Punkt 11.2.3.7 b ska ersättas med följande:
”b) Kunskap om metoder för försegling av luftfartyg, i förekommande för den person som ska utbildas.”
c) I punkt 11.2.3.9 ska första meningen ersättas med följande:
”Utbildning av personal som utför andra säkerhetsåtgärder avseende frakt och post än säkerhetskontroll ska ge
följande kompetens:”
d) Följande mening ska läggas till i slutet av punkt 11.2.6.1:
”Den behöriga myndigheten får på sakliga grunder undanta personer från detta utbildningskrav om deras tillgång
är begränsad till områden i terminalen som är tillgängliga för passagerare.”
e) Följande mening ska läggas till i slutet av punkt 11.3.1:
”Personer som utför uppgifter som omfattas av punkt 11.2.3.3 får undantas från dessa krav om de endast är
godkända att genomföra visuella kontroller och/eller manuell genomsökning.”
f) Punkt 11.5.3 a ska ersättas med följande:
”a) har den kunskap och kompetens som avses i punkt 11.5.4, och”
g) Första meningen i punkt 11.5.4 ska ersättas med följande:
”För att certifieras som instruktör med behörighet att ge utbildning enligt punkterna 11.2.3.1–11.2.3.5 och i
punkterna 11.2.4 och 11.2.5 (såvida det inte avser utbildningen av ansvariga som endast övervakar personer som
avses i punkterna 11.2.3.6–11.2.3.10) och 11.2.5 ska en person ha kunskap om arbetssituationen inom luftfarts
skyddet samt kunskap och kompetens på följande områden:”
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17. Kapitel 12 ska ändras på följande sätt:
a) Punkt 12.1.2.2 ska ersättas med följande:
”12.1.2.2 Alla metalldetektorbågar som enbart används för säkerhetskontroll av andra personer än passagerare
ska minst uppfylla standard 1.”
b) Följande två punkter ska läggas till som punkterna 12.5.1.4 och 12.5.1.5:
”12.5.1.4 Det ska finnas en TIP-administratör med ansvar för konfigureringshanteringen av TIP-systemet.
12.5.1.5 Den behöriga myndigheten ska regelbundet övervaka att TIP-systemen tillämpas på ett korrekt sätt och
säkerställa att systemen är korrekt konfigurerade, inklusive realistisk och relevant projicering av föremål,
att kraven uppfylls och att bildbiblioteken är uppdaterade.”
c) Punkt 12.8.2 ska ersättas med följande:
”12.8.2 Den berörda medlemsstaten ska före det planerade införandet skriftligen informera kommissionen och
övriga medlemsstater om den metod för säkerhetskontroll som den har för avsikt att ge tillstånd för och
samtidigt lämna en redogörelse för hur den garanterar att den nya metoden uppfyller kravet i punkt
12.8.1 b. Detta meddelande ska också innehålla information om var den nya metoden planeras att
användas och om provperiodens längd.”
d) Följande punkt ska läggas till som punkt 12.10:
”12.10 METALLDETEKTORER
Detaljerade bestämmelser om användning av metalldetektorer fastställs i ett separat kommissionsbeslut.”
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1117/2013
av den 6 november 2013
om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för en
beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade
geografiska beteckningar [Arancia Rossa di Sicilia (SGB)]
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitets
ordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt ar
tikel 52.2, och

(2)

Eftersom den aktuella ändringen inte utgör en mindre
ändring har kommissionen offentliggjort ansökan om
ändring i Europeiska unionens officiella tidning (4) i enlighet
med artikel 6.2 i förordning (EG) nr 510/2006. Inga
invändningar enligt artikel 7 i samma förordning har
inkommit till kommissionen, och därför bör ändringen
godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:
(1)

(3)

Förordning (EU) nr 1151/2012 upphäver och ersätter
rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars
2006 om skydd av geografiska beteckningar och ur
sprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livs
medel (2).
Kommissionen har i enlighet med artikel 9.1 första styc
ket i förordning (EG) nr 510/2006 granskat Italiens be
gäran om godkännande av en ändring av produktspeci
fikationen för den skyddade geografiska beteckningen
”Arancia Rossa di Sicilia”, vilken registrerades i enlighet
med kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 (3).

Artikel 1
Den ändring av produktspecifikationen som har offentliggjorts i
Europeiska unionens officiella tidning rörande den beteckning som
anges i bilagan till denna förordning godkänns.

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 6 november 2013.
På kommissionens vägnar
För ordföranden
Dacian CIOLOȘ

Ledamot av kommissionen

(1) EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.
(2) EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.
(3) EGT L 148, 21.6.1996, s. 1.

(4) EUT C 369, 29.11.2012, 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
Arancia Rossa di Sicilia (SGB)
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1118/2013
av den 6 november 2013
om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för en
beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade
geografiska beteckningar [Miel de Corse – Mele di Corsica (SUB)]
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

(2)

Eftersom den aktuella ändringen inte utgör en mindre
ändring enligt artikel 53.2 i förordning (EU) nr
1151/2012 har kommissionen offentliggjort ansökan
om ändring i Europeiska unionens officiella tidning (3) i en
lighet med artikel 50.2 a i samma förordning.

(3)

Inga invändningar enligt artikel 51 i förordning (EU) nr
1151/2012 har inkommit till kommissionen, och därför
bör ändringen godkännas.

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitets
ordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt ar
tikel 52.2, och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:
(1)

Artikel 1

Kommissionen har i enlighet med artikel 53.1 första
stycket i förordning (EU) nr 1151/2012 granskat Frank
rikes begäran om godkännande av en ändring av pro
duktspecifikationen för den skyddade ursprungsbeteck
ningen ”Miel de Corse – Mele di Corsica”, vilken registre
rades i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr
1187/2000 (2).

Den ändring av produktspecifikationen som har offentliggjorts i
Europeiska unionens officiella tidning rörande den beteckning som
anges i bilagan till denna förordning godkänns.
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 6 november 2013.
På kommissionens vägnar
För ordföranden
Dacian CIOLOȘ

Ledamot av kommissionen

(1) EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.
(2) EUT L 133, 6.6.2000, s. 19.

(3) EUT C 134, 14.5.2013, s. 39.
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BILAGA
Jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget och som är avsedda att användas som livsmedel:
Klass 1.4. Andra produkter från djur (ägg, honung, diverse mjölkprodukter utom smör etc.)
FRANKRIKE
Miel de Corse – Mele di Corsica (SUB)

L 299/21

SV

L 299/22

Europeiska unionens officiella tidning

9.11.2013

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1119/2013
av den 6 november 2013
om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för en
beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade
geografiska beteckningar [Melva de Andalucía (SGB)]
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

(2)

Eftersom den aktuella ändringen inte utgör en mindre
ändring enligt artikel 53.2 i förordning (EU) nr
1151/2012 har kommissionen offentliggjort ansökan
om ändring i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet
med artikel 50.2 a i samma förordning (3).

(3)

Inga invändningar enligt artikel 51 i förordning (EU) nr
1151/2012 har inkommit till kommissionen, och därför
bör ändringen av produktspecifikationen godkännas.

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitets
ordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt ar
tikel 52.2, och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:
(1)

Artikel 1

Kommissionen har i enlighet med artikel 53.1 första
stycket i förordning (EU) nr 1151/2012 granskat Spani
ens begäran om godkännande av en ändring av produkt
specifikationen för den skyddade geografiska beteck
ningen ”Melva de Andalucía”, vilken registrerades i enlig
het med kommissionens förordning (EG) nr
289/2009 (2).

Den ändring av produktspecifikationen som har offentliggjorts i
Europeiska unionens officiella tidning rörande den beteckning som
anges i bilagan till denna förordning godkänns.
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 6 november 2013.
På kommissionens vägnar
För ordföranden
Dacian CIOLOȘ

Ledamot av kommissionen

(1) EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.
(2) EUT L 94, 8.4.2009, s. 15.

(3) EUT C 60, 1.3.2013, s. 15.
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BILAGA
Jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget och som är avsedda att användas som livsmedel:
Klass 1.7. Färsk fisk, färska blötdjur och kräftdjur samt produkter framställda därav
SPANIEN
Melva de Andalucía (SGB)
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1120/2013
av den 6 november 2013
om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för en
beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geogra
fiska beteckningar [Piment d’Espelette/Piment d’Espelette – Ezpeletako Biperra (SUB)]
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

(2)

Eftersom den aktuella ändringen inte utgör en mindre
ändring enligt artikel 53.2 i förordning (EU) nr
1151/2012 har kommissionen offentliggjort ansökan
om ändring i Europeiska unionens officiella tidning (3) i en
lighet med artikel 50.2 a i samma förordning.

(3)

Inga invändningar enligt artikel 51 i förordning (EU) nr
1151/2012 har inkommit till kommissionen, och därför
bör ändringen av produktspecifikationen godkännas.

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitets
ordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt ar
tikel 52.2, och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:
(1)

Artikel 1

Kommissionen har i enlighet med artikel 53.1 första
stycket i förordning (EU) nr 1151/2012 granskat Frank
rikes begäran om godkännande av en ändring av pro
duktspecifikationen för den skyddade ursprungsbeteck
ningen ”Piment d’Espelette”/”Piment d’Espelette – Ezpele
tako Biperra”, vilken registrerades i enlighet med kom
missionens förordning (EG) nr 1495/2002 (2).

Den ändring av produktspecifikationen som har offentliggjorts i
Europeiska unionens officiella tidning rörande den beteckning som
anges i bilagan till denna förordning godkänns.
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 6 november 2013.
På kommissionens vägnar
För ordföranden
Dacian CIOLOȘ

Ledamot av kommissionen

(1) EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.
(2) EUT L 225, 22.8.2002, s. 11.

(3) EUT C 57, 27.2.2013, s. 11.
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BILAGA
Jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget och som är avsedda att användas som livsmedel:
Klass 1.8. Övriga produkter i bilaga I till fördraget (kryddor etc.)
FRANKRIKE
Piment d’Espelette/Piment d’Espelette – Ezpeletako Biperra (SUB)
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1121/2013
av den 6 november 2013
om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för en
beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade
geografiska beteckningar [Volaille de Bresse/Poulet de Bresse/Poularde de Bresse/Chapon de
Bresse (SUB)]
bevis på ursprung, framställningsmetod, märkning, natio
nella krav samt kontaktuppgifter för producentgruppen
och kontrollorganet.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitets
ordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt ar
tikel 52.2, och
av följande skäl:
(1)

(2)

Kommissionen har i enlighet med artikel 53.1 första
stycket i förordning (EU) nr 1151/2012 granskat Frank
rikes begäran om godkännande av en ändring av pro
duktspecifikationen för den skyddade ursprungsbeteck
ningen ”Volaille de Bresse”/”Poulet de Bresse”/”Poularde
de Bresse”/”Chapon de Bresse”, vilken registrerades i en
lighet med kommissionens förordning (EG) nr
1107/96 (2), ändrad genom förordning (EG) nr
1509/2000 (3).
Syftet med begäran är att ändra produktspecifikationen
med avseende på produktens beteckning, beskrivning,

(3)

Eftersom den aktuella ändringen inte utgör en mindre
ändring enligt artikel 53.2 i förordning (EU) nr
1151/2012 har kommissionen offentliggjort ansökan
om ändring i Europeiska unionens officiella tidning (4) i en
lighet med artikel 50.2 a i samma förordning.

(4)

Inga invändningar enligt artikel 51 i förordning (EU) nr
1151/2012 har inkommit till kommissionen, och därför
bör ändringen av produktspecifikationen godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Den ändring av produktspecifikationen som har offentliggjorts i
Europeiska unionens officiella tidning rörande den beteckning som
anges i bilagan till denna förordning godkänns.
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 6 november 2013.
På kommissionens vägnar
För ordföranden
Dacian CIOLOȘ

Ledamot av kommissionen

(1) EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.
(2) EGT L 148, 21.6.1996, s. 1.
(3) EGT L 174, 13.7.2000, s. 7.

(4) EUT C 102, 9.4.2013, s. 12.

9.11.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

BILAGA
Jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget och som är avsedda att användas som livsmedel:
Klass 1.1. Färskt kött (och slaktbiprodukter)
FRANKRIKE
Volaille de Bresse/Poulet de Bresse/Poularde de Bresse/Chapon de Bresse (SUB)
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1122/2013
av den 6 november 2013
om godkännande av en mindre ändring av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp
i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar
(Κονσερβολιά Στυλίδας (Konservolia Stylidas) [SUB])
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitets
ordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt ar
tikel 53.2 andra stycket, och
av följande skäl:
(1)

(2)

Kommissionen har i enlighet med artikel 53.1 första
stycket i förordning (EU) nr 1151/2012 undersökt Grek
lands ansökan om godkännande av en ändring av pro
duktspecifikationen för den skyddade ursprungsbeteck
ningen ”Κονσερβολιά Στυλίδας (Konservolia Stylidas)”
som registrerats med stöd av kommissionens förordning
(EG) nr 1263/96 (2).
Ansökan avser en ändring av produktspecifikationen un
der rubrikerna Produktbeskrivning och Framställnings
metod, särskilt för att lägga till ytterligare en handelstyp,
urkärnade oliver.

(3)

Kommissionen har granskat ändringen i fråga och funnit
att den är befogad. Eftersom det i enlighet med arti
kel 53.2 i förordning (EU) nr 1151/2012 rör sig om
en mindre ändring får kommissionen godkänna den
utan att följa det förfarande som anges i artiklarna 50–52
i den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Produktspecifikationen för den skyddade ursprungsbeteckningen
”Κονσερβολιά Στυλίδας (Konservolia Stylidas)” ska ändras i enlig
het med bilaga I till denna förordning.
Artikel 2
Det konsoliderade sammanfattande dokumentet med de vikti
gaste uppgifterna i produktspecifikationen återfinns i bilaga II
till denna förordning.
Artikel 3
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 6 november 2013.
På kommissionens vägnar
För ordföranden
Dacian CIOLOȘ

Ledamot av kommissionen

(1) EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.
(2) EGT L 163, 2.7.1996, s. 19.
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BILAGA I
Följande ändring av produktspecifikationen för den skyddade ursprungsbeteckningen ”Κονσερβολιά Στυλίδας (Konservolia
Stylidas)” har godkänts:
1. Produktbeskrivning
Beskrivningen har ändrats för att omfatta hela urkärnade oliver i produktsortimentet för ”Konservolia Stylidas”.
Marknadens krav och förändringar i konsumenternas vanor har medfört ett behov av att diversifiera de kommersiella
typer som finns på marknaden.
De urkärnade olivernas egenskaper (smak, färg, lukt) skiljer sig inte på något sätt från egenskaperna hos hela ”Kon
servolia Stylidas”-oliver eftersom oliverna urkärnas först när de har fått sina slutliga organoleptiska egenskaper. Sam
bandet med produktens geografiska område ändras därför inte. Saltlakens sammansättning, som kan ändra produktens
organoleptiska egenskaper, är också exakt densamma för hela oliver som för urkärnade.
2. Framställningsmetod
Detta avsnitt har ändrats för att omfatta urkärningen av oliverna. De hela urkärnade oliverna är ”Konservolia Stylidas”oliver, huvudsakligen gröna, som har fermenterats så att produkten redan har fått sina slutliga fysiska, kemiska och
organoleptiska egenskaper. Kärnan avlägsnas med hjälp av särskilda urkärningsmaskiner, alltid genom fruktens storaxel
(det är inte möjligt att avlägsna en olivkärna genom lillaxeln). Sedan läggs oliverna i en 7–9-procentig saltlake, exakt
likadan som för hela ”Konservolia Stylidas”-oliver. Detta förfarande ändrar inte ”Konservolia Stylidas”-olivernas fysiska,
kemiska eller organoleptiska egenskaper.
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BILAGA II
Konsoliderat sammanfattande dokument
Rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och
ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1)
”ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ (KONSERVOLIA STYLIDAS)”
EG nr: EL-PDO-0117-0345–01.01.2012
SGB ( ) SUB (X)
1.

Beteckning
”Κονσερβολιά Στυλίδας (Konservolia Stylidas)”

2.

Medlemsstat eller tredjeland
Grekland

3.

Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet

3.1 Produkttyp
Klass 1.6 Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade
3.2 Beskrivning av den produkt för vilken beteckningen i punkt 1 är tillämplig
Bordsoliver av sorten Konservolia, hela eller hela urkärnade. Produkten har en fruktig smak och ett fast kött som lätt
lösgörs från kärnan och har god hållbarhet. De svarta oliverna är svarta till bläckfärgade, och de gröna oliverna är
gröna till halmgula. Fruktens genomsnittsvikt är 7 g, och förhållandet mellan kärna och frukt är 6 till 1. Oliven får
inte vara skadad av olivflugor, visa tecken på stötskador eller innehålla orenheter. Oliverna storlekssorteras enligt
följande, i enlighet med internationell standard:

Handelsnamn

Antal oliver per kilogram

Super Super Mamouth

70–90

Super Super Mamouth

91–100

Mamouth

101–110

Super Colossal

111–120

Colossal

121–140

Giants

141–160

Extra Jumbo

161–180

Jumbo

181–200

Extra Large

201–230

Large

231–260

Superior

261–290

Brilliants

291–320

Fine

321–350

Bullets

351–380

(1) EUT L 93, 31.3.2006, s. 12. Förordningen har ersatts av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den
21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 343, 14.12.2012, s. 1).
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3.3 Råvaror (endast för bearbetade produkter)
—
3.4 Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung)
—
3.5 Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området
”Konservolia Stylidas” måste odlas och bearbetas i det avgränsade geografiska området.
3.6 Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning etc.
—
3.7 Särskilda regler för märkning
—
4.

Kort beskrivning av det geografiska området
Produktionsområdet är området inom de administrativa gränserna för kommunerna Glifa, Vathikilo, Pelasgia, Mili,
Spartia, Achladi, Raches, Paleokerasia, Achinos, Karavomilos, Anidro, Neraida, Stylida, Avlaki, Agia Marina, Limo
gardi och Longitsi i länsdelen Fthiotida i länet Fthiotida.

5.

Samband med det geografiska området

5.1 Specifika uppgifter om det geografiska området
Länet Fthiotida har ett milt medelhavsklimat. Meteorologiska data för de senaste fem åren:
Medeltemperatur: 16,5 °C.
Relativ luftfuktighet: 65–70 %.
Nederbörd: 589 mm/år.
Soltimmar: 210 timmar/månad.
Jorden är främst sandig lera, i flacka eller sluttande områden.
5.2 Specifika uppgifter om produkten
Produkten har en fruktig smak och ett fast kött som lätt lösgörs från kärnan och har god hållbarhet. De svarta
oliverna är svarta till bläckfärgade, medan de gröna oliverna är gröna till halmgula. Stylida-bordsolivernas utmärkta
fysiska, kemiska och organoleptiska egenskaper har gjort dem välkända på den grekiska och internationella mark
naden. De har fått en rad utmärkelser vid grekiska och internationella mässor.
5.3 Orsakssamband mellan det geografiska området och produktens kvalitet eller egenskaper (för SUB) eller en viss kvalitet, ett visst
anseende eller en viss annan egenskap som kan hänföras till produkten (för SGB)
Den olivsort som produceras i detta geografiska område är ”Konservolia”, som traditionellt har odlats i området
sedan antiken och som ger de karakteristiska bordsoliver som är kända för sina utmärkta fysiska, kemiska och
organoleptiska egenskaper. ”Konservolia Stylidas”-oliver odlas i områden av länet Fthiotida som har milda vintrar
och svala somrar. Denna särskilda olivsort har anpassat sig perfekt till regionens jordar och klimat, vilket i kom
bination med traditionell odling, skörd och använda bearbetningsmetoder ger slutprodukten dess karakteristiska
egenskaper.
Hänvisning till offentliggörandet av specifikationen
(Artikel 5.7 i förordning (EG) nr 510/2006)
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/prodiagrafes_konserbopolis_stilidas200313.pdf
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1123/2013
av den 8 november 2013
om fastställande av rätten till internationella reduktionsenheter i enlighet med Europaparlamentets
och rådets direktiv 2003/87/EG
(Text av betydelse för EES)

giltiga för perioden 2013–2020 utfärdade i enlighet med
artikel 13.2 andra stycket i direktiv 2003/87/EG bör
rätten att utnyttja internationella reduktionsenheter fast
ställas till de miniminivåer som anges i artikel 11a.8
första och andra styckena. Som en följd av detta kommer
den totala gränsen för att utnyttja internationella reduk
tionsenheter som föreskrivs i artikel 11a.8 femte stycket i
direktiv 2003/87/EG att respekteras och artikel 11a.8
andra stycket fjärde stycket andra meningen i direktiv
2003/87/EG ska inte tillämpas. Eventuell överbliven rätt
för 2012 från luftfartygsoperatörer ska behållas i enlighet
med artiklarna 11a.2, 11a.3 och 11a.4 i direktiv
2003/87/EG

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv
2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel
med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om
ändring av rådets direktiv 96/61/EG (1), särskilt artikel 11a.8,
och
av följande skäl:
(1)

I protokollet till Förenta nationernas ramkonvention om
klimatförändringar (Kyotoprotokollet) inrättades två me
kanismer för genererande av internationella reduktions
enheter som parterna kan använda för att kompensera
sina utsläpp. Utsläppsminskningsenheter (ERU) kan infö
ras genom mekanismen för gemensamt genomförande
och certifierade utsläppsminskningar (CER) genom meka
nismen för ren utveckling.

(2)

I medlemsstaternas nationella tilldelningsplaner som an
togs i enlighet med artikel 9 i direktiv 2003/87/EG fö
reskrivs att verksamhetsutövare ska använda vissa kvan
titeter certifierade utsläppsminskningar och utsläpps
minskningsenheter för att uppfylla sina skyldigheter att
överlämna utsläppsrätter såsom anges i artikel 12 i di
rektiv 2003/87/EG för perioden 2008–2012.

(3)

Enligt artikel 11a i direktiv 2003/87/EG tillåts fortsatt
användning av CER och ERU som är utfärdade i enlighet
med Kyotoprotokollet i det system för handel med ut
släppsrätter som inrättats genom direktiv 2003/87/EG
under perioden 2013–2020 som innehåller bestämmelser
som avser de nivåer som tillåts för kategorin verksam
hetsutövare och luftfartygsoperatör för att uppfylla sina
skyldigheter att överlämna utsläppsrätter enligt artikel 12
i direktiv 2003/87/EG. I artikel 11a.8 fastställs vissa mi
nimitilldelningar, uttryckta i procentnivåer, för verksam
hetsutövare och luftfartygsoperatörer i fråga om att ut
nyttja internationella reduktionsenheter under perioden
2008–2020 och föreskrivs åtgärder för att fastställa de
exakta procentbegränsningarna.

(4)

I direktiv 2003/87/EG föreskrivs att Kyotoprotokollets
projektbaserade mekanismer ska kopplas till systemet
med handel för utsläppsrätter för att göra det kostnads
effektivare att uppnå minskade globala utsläpp av växt
husgaser. Med hänsyn till antalet utsläppsrätter som är

(1) EUT L 275, 25.10.2003, s. 32.

(5)

Verksamhetsutövare vid stationära anläggningar med en
betydande kapacitetsökning i enlighet med artikel 20 i
kommissionens beslut 2011/278/EU av den 27 april
2011 om fastställande av unionstäckande övergångs
bestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av ut
släppsrätter enligt artikel 10a i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2003/87/EG (2) bör ha rätt att bli behand
lade antingen som befintliga verksamhetsutövare eller
som nya deltagare.

(6)

I artiklarna 58–61 i kommissionens förordning (EU) nr
389/2013 av den 2 maj 2013 om upprättande av ett
unionsregister i enlighet med Europaparlamentets och
rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets
och rådets beslut nr 280/2004/EG och nr 406/2009/EG
samt om upphävande av kommissionens förordningar
(EU) nr 920/2010 och (EU) nr 1193/2011 (3) anges de
taljerade uppgifter om det praktiska genomförandet av de
tilldelningsbegränsningar som fastställs i dem.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är för
enliga med yttrandet från kommittén för klimatföränd
ringar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.
Varje verksamhetsutövare vid en stationär anläggning som
fick en gratis tilldelning eller en rätt att utnyttja internationella
reduktionsenheter under perioden 2008–2012 ska kunna ut
nyttja internationella reduktionsenheter under perioden
2008–2020 upp till samma mängd som de tilläts under perio
den 2008–2012, eller en mängd som motsvarar högst 11 % av
dess tilldelning under perioden 2008–2012, beroende på vilket
som är högst.
2.
Varje verksamhetsutövare vid en stationär anläggning som
varken fått gratis tilldelning eller rätt att utnyttja internationella
reduktionsenheter under perioden 2008–2012, och, genom
(2) EUT L 130, 17.5.2011, s. 1.
(3) EUT L 122, 3.5.2013, s. 1.
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undantag från punkt 1, varje verksamhetsutövare vid en statio
när anläggning i den mening som avses i de två första streck
satserna i artikel 3 h i direktiv 2003/87/EG ska kunna utnyttja
internationella reduktionsenheter under perioden 2008–2020
upp till högst 4,5 % av deras verifierade utsläpp under perioden
2013–2020.
3.
Varje verksamhetsutövare vid en stationär anläggning med
en betydande kapacitetsökning i enlighet med artikel 20 i beslut
2011/278/EU ska kunna utnyttja internationella reduktions
enheter under perioden 2008–2020 upp till samma mängd
som de tilläts under perioden 2008–2012, eller en mängd
som motsvarar högst 11 % av dess tilldelning under perioden
2008–2012, eller högst 4,5 % av deras verifierade utsläpp under
perioden 2013–2020, beroende på vilket som är högst.
4.
Varje verksamhetsutövare vid en stationär anläggning som
fick en gratis tilldelning för perioden 2008–2012 och som
genomför de aktiviteter som inte förtecknas i bilaga I till direk
tiv 2003/87/EG ändrad genom Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 219/2009 (1), men som förtecknas i bilaga I
till direktiv 2003/87/EG ändrad genom Europaparlamentets och
rådets direktiv 2009/29/EG (2) ska ha rätt att utnyttja interna
tionella reduktionsenheter under perioden 2008–2020 upp till
samma mängd som de tilläts under perioden 2008–2012, eller
en mängd som motsvarar högst 11 % av dess tilldelning under
perioden 2008–2012, eller högst 4,5 % av deras verifierade
utsläpp under perioden 2013–2020, beroende på vilket som
är högst.

L 299/33

5.
Varje luftfartygsoperatör ska ha rätt att utnyttja internatio
nella reduktionsenheter upp till högst 1,5 % av deras verifierade
utsläpp under perioden 2013–2020, utan att det påverkar even
tuell överbliven rätt för 2012.
Artikel 2
1.
Medlemsstaterna ska beräkna och offentliggöra rätten till
internationella reduktionsenheter för varje verksamhetsutövare i
enlighet med artikel 1.1 och underrätta kommissionen i enlighet
med artikel 59 i förordning (EU) nr 389/2013 en månad efter
ikraftträdandet av denna förordning.
2.
För var och en av de verksamhetsutövare som avses i
artikel 1.2 och luftfartygsoperatörer som avses i artikel 1.5
ska rätten till internationella reduktionsenheter beräknas på
grundval av verifierade utsläpp och årligen uppdateras. För de
verksamhetsutövare som avses i artikel 1.3 och 1.4 ska en upp
daterad rätt till internationella reduktionsenheter beräknas enligt
den rätt som beräknas i artikel 1.1 eller 4,5 % av verifierade
utsläpp för perioden 2013–2020, beroende på vilket som är
högst. När de verifierade utsläppen har godkänts ska medlems
staterna underrätta kommissionen om ändringar av rätten till
internationella reduktionsenheter i enlighet med artikel 59 i
förordning (EU) nr 389/2013.
Artikel 3
Denna förordning träder i kraft 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 8 november 2013.
På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO

Ordförande

(1) EUT L 87, 31.3.2009, s. 109.
(2) EUT L 140, 5.6.2009, s. 63.

SV

L 299/34

Europeiska unionens officiella tidning

9.11.2013

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1124/2013
av den 8 november 2013
om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller villkoren för godkännande av
det verksamma ämnet bifenox
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

(5)

Mot bakgrund av dessa uppgifter ansåg kommissionen
att det finns indikationer på att bifenox inte längre upp
fyller kriterierna för godkännande i artikel 4 i förordning
(EG) nr 1107/2009.

(6)

Kommissionen uppmanade sökanden att inkomma med
synpunkter.

(7)

Kommissionen har dragit slutsatsen att en risk för miljön
inte kan uteslutas såvida man inte inför ytterligare be
gränsningar, eftersom användning av bifenox under vissa
miljöförhållanden kan leda till att nitrofen bildas.

(8)

Det bekräftas att det verksamma ämnet bifenox ska anses
ha blivit godkänt enligt förordning (EG) nr 1107/2009.
Vid bedömning av ansökningar om godkännande av
växtskyddsmedel bör medlemsstaterna ta särskild hänsyn
till risken för att bifenox kan bilda nitrofen och i till
lämpliga fall införa begränsningar vad gäller villkoren för
användning.

(9)

Bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011
bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är för
enliga med yttrandet från ständiga kommittén för livs
medelskedjan och djurhälsa.

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande
av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rå
dets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (1), särskilt det första
alternativet i artikel 21.3 samt artikel 78.2, och
av följande skäl:
(1)

Genom kommissionens direktiv 2008/66/EG (2) infördes
bifenox som verksamt ämne i bilaga I till rådets direktiv
91/414/EEG (3).

(2)

Verksamma ämnen som finns upptagna i bilaga I till
direktiv 91/414/EEG ska anses ha blivit godkända i en
lighet med förordning (EG) nr 1107/2009 och förtecknas
i del A i bilagan till kommissionens genomförandeför
ordning (EU) nr 540/2011 (4).

(3)

(4)

I enlighet med artikel 21.1 första stycket i förordning
(EG) nr 1107/2009 lämnade Belgien in en begäran till
kommissionen om att ompröva godkännandet av bifenox
i ljuset av nya vetenskapliga och tekniska rön härrörande
från uppgifter som sökanden lämnat till den medlems
staten i enlighet med artikel 56.1 i den förordningen. De
uppgifterna rörde bildandet av nitrofen vid användning
av bifenox.
Belgien bedömde de uppgifter som sökanden hade läm
nat in och lämnade sin bedömning i form av ett adden
dum till utkastet till bedömningsrapport till övriga med
lemsstater, kommissionen och Europeiska myndigheten
för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) den
21 mars 2013.

(1) EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.
(2) Kommissionens direktiv 2008/66/EG av den 30 juni 2008 om änd
ring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa bifenox, diflufeni
kan, fenoxaprop-P, fenpropidin och kvinoklamin som verksamma
ämnen (EUT L 171, 1.7.2008, s. 9).
(3) Rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av
växtskyddsmedel på marknaden (EGT L 230, 19.8.1991, s. 1).
(4) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 av den
25 maj 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över god
kända verksamma ämnen (EUT L 153, 11.6.2011, s. 1).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011
Del A i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011
ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 8 november 2013.
På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO

Ordförande

BILAGA
I kolumnen ”Särskilda bestämmelser” ska rad 180, bifenox, i del A i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr
540/2011 ersättas med följande:
”DEL A
Får endast godkännas för användning som herbicid.
DEL B
Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas
till slutsatserna i granskningsrapporten om bifenox från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av
den 14 mars 2008, särskilt tilläggen I och II.
Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:
a) Säkerheten för de personer som hanterar växtskyddsmedlet. Villkoren för användning ska vid behov innehålla
föreskrifter om tillräcklig personlig skyddsutrustning.
b) Konsumenternas exponering via kosten för resthalter av bifenox i produkter av animaliskt ursprung och i
efterföljande grödor vid växelbruk.
c) De miljöförhållanden som leder till att nitrofen kan bildas.
Medlemsstaterna ska införa begränsningar vad gäller villkoren för användning, i tillämpliga fall mot bakgrund av
led c.”
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1125/2013
av den 8 november 2013
om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och
grönsaker
handlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommis
sionens fastställande av schablonvärden vid import från
tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges
i del A i bilaga XVI till den förordningen.

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 (”förordningen om en samlad
marknadsordning”) (1),
med beaktande av kommissionens genomförandeförordning
(EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföre
skrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller
sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt
och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlig
het med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr
543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter.
Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag
som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella
tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genom
förandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till
denna förordning.

av följande skäl:
(1)

Artikel 2

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i
enlighet med resultatet av de multilaterala handelsför

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentlig
görs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 8 november 2013.
På kommissionens vägnar
För ordföranden
Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och
landsbygdsutveckling

(1) EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.
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BILAGA
Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker
(euro/100 kg)
KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

0702 00 00

AL
MA
MK
ZZ

36,9
42,5
33,9
37,8

0707 00 05

AL
EG
MK
TR
ZZ

45,1
177,3
59,9
144,2
106,6

0709 93 10

AL
MA
TR
ZZ

48,7
88,1
154,7
97,2

0805 20 10

AU
MA
ZA
ZZ

136,9
63,3
148,2
116,1

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

PE
SZ
TR
UY
ZA
ZZ

125,0
56,1
80,2
92,8
154,1
101,6

0805 50 10

TR
ZA
ZZ

73,0
74,0
73,5

0806 10 10

BR
LB
PE
TR
US
ZZ

247,5
239,8
271,8
165,1
324,1
249,7

0808 10 80

BA
CL
NZ
US
ZA
ZZ

64,2
210,3
138,3
133,2
174,4
144,1

0808 30 90

CN
TR
ZZ

65,8
113,5
89,7

Schablonimportvärde

(1) Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ZZ står för
”övrigt ursprung”.
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BESLUT
KOMMISSIONENS BESLUT
av den 7 november 2013
om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till vattentoaletter och
urinaler
[delgivet med nr C(2013) 7317]
(Text av betydelse för EES)

(2013/641/EU)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 66/2010 av den 25 november 2009 om ett EU-miljö
märke (1), särskilt artikel 8.2,

efter att ha hört Europeiska unionens miljömärkningsnämnd,
och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.
Produktgruppen ”vattentoaletter och urinaler” omfattar ut
rustning för vattentoaletter och urinaler enligt definitionen i
artikel 2. Produktgruppen ska omfatta produkter som används
av privata hushåll och i offentliga byggnader.

2.
Följande produkter ingår inte i produktgruppen ”vatten
toaletter och urinaler”:

a) Toalettsitsar och toalettlock, men endast när de släpps ut på
marknaden eller marknadsförs som en separat produkt obe
roende av en vattentoalett eller urinal.

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EG) nr 66/2010 får EU:s miljömärke
tilldelas produkter som har reducerad miljöpåverkan un
der hela sin livscykel.

b) Toalettutrustning som inte använder vatten eller som använ
der kemikalier och vatten för spolning, samt toaletter som
förbrukar energi för spolningssystemet.

Artikel 2
(2)

(3)

(4)

Enligt förordning (EG) nr 66/2010 ska specifika miljö
märkningskriterier fastställas för varje produktgrupp.

Eftersom förbrukningen av vatten i betydande utsträck
ning bidrar till privata hushålls och offentliga byggnaders
totala miljöpåverkan bör kriterier för EU-miljömärket
fastställas för produktgruppen ”vattentoaletter och urina
ler”. Kriterierna bör i synnerhet främja produkter som
använder vatten effektivt och bidrar till minskad vatten
förbrukning och andra fördelar, exempelvis minskad
energiförbrukning.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med
yttrandet från den kommitté som inrättats enligt arti
kel 16 i förordning (EG) nr 66/2010.

(1) EUT L 27, 30.1.2010, s. 1.

I detta beslut avses med

1. utrustning för vattentoaletter: antingen en toalettstol, en toa
lettskål eller ett spolsystem för toalett,

2. toalettstol: en sanitetsanordning som kombinerar ett spol
system och en toalettskål till en fungerande enhet som tar
emot och spolar ut mänsklig urin och avföring i ett av
loppssystem,

3. toalettskål: en sanitetsanordning som tar emot och spolar ut
mänsklig urin och avföring i ett avloppssystem,

4. urinalutrustning: antingen en urinalanordning, en urinal, en
spolfri urinal eller ett spolsystem för urinal,
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5. spolande urinalutrustning: antingen en urinalanordning, en
urinal, eller ett spolsystem för urinal,
6. urinalanordning: en sanitetsanordning som kombinerar ett
spolsystem och en urinal till en fungerande enhet som
tar emot och spolar ut mänsklig urin i ett avloppssystem,
7. urinal: en sanitetsanordning som tar emot urin och spol
vatten och spolar ut båda i ett avloppssystem,
8. urinalränna: en sanitetsanordning med eller utan spolnings
system som omfattar en golvkanal och en ränna eller en
platta fäst på väggen som tar emot urin och spolvatten och
spolar ut båda i ett avloppssystem,
9. spolfri urinal: en sanitetsanordning som tar emot urin och
spolar ut i ett avloppssystem, som fungerar utan vatten,
10. spolsystem: för både vattentoaletter och urinalutrustning
med spolning, antingen en spolcistern med inbyggt skval
lerrör, eller en anordning som anses lika effektiv, och in
lopps/utloppsanordningar, eller en spolventil,

L 299/39

via ett handtag, en spak, knapp, fotpedal eller motsvarande
spolanordning, eller genom en sensor som registrerar att
sanitetsanordningen har använts,
16. justeringsanordning: en anordning som gör att helspolnings
volymen och, om det är aktuellt, den reducerade spolvoly
men i ett spolsystem kan justeras.
Artikel 3
Kriterierna för att tilldela EU-miljömärket enligt förordning (EG)
nr 66/2010 till en produkt som ingår i produktgruppen ”vat
tentoaletter och urinaler” enligt definitionen i artikel 1 samt
tillhörande bedömnings- och kontrollkrav anges i bilagan till
detta beslut.
Artikel 4
De kriterier och tillhörande bedömnings- och kontrollkrav som
anges i bilagan ska gälla i fyra år från och med den 7 november
2013.

11. vattenbesparande anordning: en spolanordning där endast en
del av volymen från en helspolning används, antingen som
en dubbelverkande mekanism (som kan avbrytas) eller en
dubbelkontrollmekanism (dubbelspolning),

För administrativa ändamål ska produktgruppen vattentoaletter
och urinaler tilldelas kodnummer 41.

12. helspolningsvolym: den totala volym vatten som släpps ut
från spolsystemet under en spolning,

Artikel 6

13. reducerad spolvolym: den del av helspolningsvolymen som
släpps ut av en vattenbesparande anordning under en spol
ning och motsvarar högst två tredjedelar av helspolnings
volymen,
14. genomsnittlig spolvolym: ett genomsnitt av en helspolnings
volym och tre reducerade spolvolymer beräknat enligt den
metod som anges i tillägg 1 till bilagan,
15. spolning som aktiveras vid behov: en spolanordning på en
sanitetsanordning som kan hanteras antingen manuellt

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 7 november 2013.
På kommissionens vägnar
Janez POTOČNIK

Ledamot av kommissionen
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BILAGA
KRITERIER OCH BEDÖMNINGSKRAV FÖR EU-MILJÖMÄRKET
Kriterier för tilldelning av EU-miljömärket till vattentoaletter och urinalutrustning:
1. Effektiv användning av vatten
2. Produktegenskaper
3. Förbjudna eller begränsade ämnen och blandningar
4. Träråvara från hållbart skogsbruk
5. Produktlivslängd
6. Minskad påverkan när produkten är uttjänt
7. Monteringsanvisningar och bruksanvisning
8. Information på EU-miljömärket.
Tabell 1 visar hur de olika kriterierna kan tillämpas på respektive kategori vattentoalett och urinalutrustning.
Särskilda bedömnings- och kontrollkrav anges för varje kriterium.
När det krävs att sökanden ska tillhandahålla intyg, dokumentation, analyser eller provningsrapporter eller på annat sätt
styrka att kriterierna är uppfyllda, kan dessa dokument komma antingen från sökanden själv, från dennes leverantör eller
båda.
Där så är möjligt ska provningarna genomföras av laboratorier som uppfyller de allmänna kraven i den europeiska
standarden EN ISO 17025 eller likvärdiga krav.
I tillämpliga fall får andra provningsmetoder än de som anges för varje kriterium användas, om de godkänns som
likvärdiga av det behöriga organ som bedömer ansökan.
I förekommande fall får behöriga organ begära in kompletterande dokumentation och även genomföra oberoende
kontroller.
Den sökande ska intyga att produkten uppfyller de lagliga kraven i landet (länderna) där den är avsedd att släppas ut på
marknaden.
I provningsstandarder delas toalettstolar, toalettskålar, urinaler och spolningssystem upp per klass eller typ eller båda.
Relevant(a) klass(er) eller typ(er) av produkten ska anmälas till det behöriga organ som bedömer ansökan och alla
provningar som ska genomföras ska ske för varje klass och/eller typ som den sökande anmält enligt tillämplig standard.
Tabell 1
De olika kriteriernas tillämpning på respektive kategori vattentoalett och urinalutrustning
Vattentoalett och
urinalutrustning

Spolsystem
Urinalför toaletter anordningar

Spolfria
urinaler

Toalettstolar

Toalettskålar

1a) – Volym vid helspolning

x

x

x

x

x

x

1b) – Vattenbesparing

x

x

x

x

x

x

1c) – Genomsnittlig
spolvolym

x

x

x

1d) – Justering av
spolvolym

x

Urinaler

Spolsystem
för urinaler

Kriterier

x

x

x
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Vattentoalett och
urinalutrustning

Toalettstolar

Toalettskålar

Spolsystem
Urinalför toaletter anordningar
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Urinaler

Spolfria
urinaler

Spolsystem
för urinaler

Kriterier

2a) – Krav för spolsystem

x

2b) – Spolresultat

x

x
x

x
x

x
x

2c) – Krav för spolfri urinal

x

3a) – Skadliga ämnen och
blandningar

x

x

x

x

x

x

x

3b) – Ämnen förtecknade i en
lighet med artikel 59.1 i
Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr
1907/2006 (1)

x

x

x

x

x

x

x

4

x

x

x

x

x

x

x

5a) – Reparation och
tillgång till reservdelar

x

x

x

x

x

x

x

5b) – Garanti

x

x

x

x

x

x

x

6

– Minskad påverkan när
produkten är uttjänt

x

x

x

x

x

x

x

7

– Monteringsanvisningar
och bruksanvisning

x

x

x

x

x

x

x

8

– Information på
EU-miljömärket

x

x

x

x

x

x

x

– Träråvara från hållbart
skogsbruk

(1) EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.

Kriterium 1. Effektiv användning av vatten
a) Volym vid helspolning
Volym vid helspolning bör, oberoende av vattentrycket, för vattentoalett och urinalutrustning med spolning inte
överstiga de värden som anges i Tabell 2 när de släpps ut på marknaden.

Tabell 2
Maxgräns för helspolningsvolym för vattentoalett och urinalutrustning med spolning

Produkt

Volym vid helspolning [l/spolning]

Utrustning för vattentoalett

6,0

Utrustning för urinal med spolning

1,0
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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 dessa krav och ange nominell hels
polningsvolym (l/spolning) för produkten, tillsammans med resultaten av provningar som genomförts i enlighet med
de provningsförfaranden som anges i respektive EN-standard för det aktuella produktslaget (se Tabell 3). För urinal
rännor hänför sig helspolningsvolym till det vatten som spolas över 60 cm bredd av den hela väggen.

Tabell 3
EN-standarder för att bedöma helspolningsvolym för vattentoalett och urinal utrustning
Standard

Produkt

Standardrubrik

Toalettstolar och toalettskålar

EN 997

Sanitetsenheter – WC-skålar och WC-stolar med inbyggt
vattenlås

Urinalanordningar och
urinaler

EN 13407

Sanitetsenheter – Urinaler, väggmodell – Funktionskrav
och provningsmetoder

Spolsystem med spolcistern

EN 14055

Sanitetsenheter – Spolcisterner för WC och urinaler

Spolsystem med manuell
spolventil

EN 12541

Sanitetsarmaturer – Spolventiler för WC och ventiler
med automatisk stängning för urinaler PN 10

Spolsystem med
med sensor

EN 15091

Sanitetsarmatur – Sanitetsarmatur med elektronisk
öppnings- och avstängningsfunktion

spolventil

b) Vattenbesparing
Toalettstolar med helspolningsvolym på över 4,0 liter och toalettspolsystem ska vara utrustade med en anordning för
vattenbesparing. Då produkten släpps ut på marknaden ska den reducerade spolvolymen inte överstiga 3,0 l/spolning,
oavsett vattentrycket vid det tillfälle då den vattenbesparande anordningen används.

Toalettskålar ska möjliggöra användning av vattenbesparande anordning, vars reducerade spolvolym inte får överstiga
3,0 l/spolning, oavsett vattentrycket vid det tillfälle då den vattenbesparande anordningen används.

Urinalanordning och spolsystem för urinaler ska vara utrustade med en individuell spolanordning som aktiveras vid
behov. För urinalrännor med spolningssystem ska det finnas en individuell spolanordning som aktiveras vid behov för
högst 60 cm bredd av väggen.

Urinaler ska kunna använda spolanordning som aktiveras vid behov. Urinalrännor utan spolningssystem ska kunna
utrustas med spolanordning som aktiveras vid behov för högst 60 cm bredd av väggen.

Eventuell sensorbaserad spolanordning ska förhindra att spolning sker utan att produkten används och säkerställa att
spolning sker endast efter att produkten faktiskt har använts.

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 dessa krav och tillhandahålla doku
mentation som beskriver den teknik eller anordning som används i produkten. För utrustning för vattentoalett ska
sökanden ange den reducerade spolvolymen (l/spolning) för produkten, tillsammans med resultaten av provningar som
genomförts i enlighet med de provningsförfaranden som anges i respektive EN-standard för det aktuella produktslaget
(se Tabell 4). För produkter utrustade med sensorbaserad spolning ska den sökande tillhandahålla en kort beskrivning
av de åtgärder som vidtagits vid utformningen av produkten för att förhindra att spolning sker utan att produkten
används och säkerställa att spolning endast sker efter att produkten faktiskt har använts.
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Tabell 4
EN-standarder för att bedöma den reducerade spolvolymen för vattentoalettutrustning
Produkt

Standard

Standardrubrik

Toalettstolar och toalettskålar

EN 997

Sanitetsenheter – WC-skålar och WC-stolar med inbyggt
vattenlås

Spolsystem med spolcistern

EN 14055

Sanitetsenheter – Spolcisterner för WC och urinaler

c) Genomsnittlig spolvolym
Den genomsnittliga spolvolymen för vattentoalettutrustning, när den släpps ut på marknaden, beräknad enligt meto
den i tillägg 1, får inte överstiga 3,5 l/spolning. Toalettstolar med en helspolningsvolym på 4,0 liter eller mindre är
undantagna från detta krav.

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 dessa krav och ange beräknad
genomsnittlig spolvolym (l/spolning) för produkten, tillsammans med resultaten av provningar som genomförts i
enlighet med de provningsförfaranden som anges i tillägg 1.

d) Justering av spolvolym
Spolsystemen ska vara försedda med en justeringsanordning så att spolvolymen kan justeras av installatören beroende
på avloppssystemets lokala förhållanden. Helspolningsvolymen efter justering enligt monteringanvisningarna får inte
överstiga 6 l/spolning för vattentoalettutrustning, eller 4 l/spolning om toalettstolen inte är utrustad med en vatten
besparande anordning, och 1 l/spolning för urinalutrustning med spolning. Den reducerade spolvolymen efter justering
enligt monteringsanvisningarna får inte överstiga 3 l/spolning för vattentoalettutrustning.

Om spolsystemet består av en spolcistern ska den maximala helspolningsvolymen efter justering anges på spolcister
nen genom en vattenlinje eller ett vattenmärke.

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 dessa krav och tillhandahålla doku
mentation som beskriver den teknik eller anordning som används i produkten.

Kriterium 2. Produktegenskaper
a) Krav för spolsystem
Spolsystem ska uppfylla kraven i respektive EN-standard som anges i Tabell 5. De avsnitt i tillämpliga EN-standarder i
tabell 5 nedan som gäller helspolningsvolym eller reducerad spolningsvolym omfattas inte av detta kriterium.

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 dessa krav och tillhandahålla resul
taten av provningar som genomförts i enlighet med de provningsförfaranden som anges i respektive EN-standard för
det aktuella produktslaget (se Tabell 5).

Tabell 5
Spolsystemets överensstämmelse med EN-standard
Spolsystem

Standard

Standardrubrik

Spolcisterner för toaletter och
urinaler

EN 14055

Sanitetsenheter – Spolcisterner för WC och urinaler

Manuella spolventiler för
toaletter och urinaler

EN 12541

Sanitetsarmaturer – Spolventiler för WC och ventiler
med automatisk stängning för urinaler PN 10

Manuella spolventiler för
toaletter och urinaler

EN 15091

Sanitetsarmatur – Sanitetsarmatur med elektronisk
öppnings- och avstängningsfunktion
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b) Spoleffekt
Spoleffekt för toaletter och urinalanordningar, toalettskålar och urinaler ska uppfylla kraven i respektive EN-standarder
som anges i Tabell 6.
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 dessa krav och tillhandahålla resul
taten av provningar som genomförts i enlighet med de provningsförfaranden som anges i respektive EN-standard för
det aktuella produktslaget (se Tabell 6). Toalettstolar och toalettskålar som inte omfattas av någon EN-standard ska
uppvisa spoleffekter som liknar dem för motsvarande klass och typ som omfattas av standard EN 997. I det fallet ska
den sökande tillhandahålla resultat av provningar som genomförts i enlighet med provningsförfarandet i standarden
EN 997 för produkter av liknande klass och typ. Urinalanordningar och urinaler som inte omfattas av någon ENstandard ska uppvisa spoleffekter som liknar dem för motsvarande klass och typ som omfattas av standard EN 13407.
I det fallet ska den sökande tillhandahålla resultaten av provningar som genomförts i enlighet med provningsför
farandet i standarden EN 13407 för produkter av liknande klass och typ.
Tabell 6
Överensstämmelse med EN-standard för produktens spoleffekt
Produkt

Standard

Standardrubrik

Toalettstolar och toalettskålar

EN 997

Sanitetsenheter – WC-skålar och WC-stolar med inbyggt
vattenlås

Urinalanordningar och
urinaler

EN 13407

Sanitetsenheter – Urinaler, väggmodell – Funktionskrav
och provningsmetoder

c) Krav för spolfri urinal
Spolfria urinaler ska uppfylla kraven i tillägg 2.
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 dessa krav och tillhandahålla resul
taten av provningar som genomförts i enlighet med de provningsförfaranden som anges i tillägg 2. Varje annan
motsvarande metod som visar att kraven i tillägg 2 är uppfyllda ska också godkännas.
Kriterium 3. Ämnen och blandningar som inte får ingå eller endast får ingå i begränsad omfattning
a) Farliga ämnen och blandningar
Enligt artikel 6.6 i förordning (EG) nr 66/2010 får EU-miljömärket inte tilldelas någon produkt, eller någon del av den,
enligt definitionen i artikel 3.3 i förordning (EG) nr 1907/2006 eller likartad del av den som innehåller ämnen som
uppfyller kriterierna för klassificering i riskutlåtanden eller riskfraser enligt specifikationen i tabell 7 i enlighet med
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (1) eller rådets direktiv 67/548/EG (2), eller ämnen som
hänvisas till i artikel 57 i förordning (EG) nr 1907/2006. Om gränsen för klassificering av ett ämne eller en blandning
i en riskklass skiljer sig från den i en riskfras så gäller den förra. Riskfraserna i tabell 7 används i allmänhet för ämnen.
Om det inte går att få uppgifter om enskilda ämnen ska klassificeringsbestämmelserna för blandningar tillämpas.
Ämnen eller blandningar som ändrar egenskaper till följd av bearbetning och därmed inte längre är biotillgängliga,
eller genomgår kemisk förändring så att en tidigare identifierad fara försvinner, omfattas inte av kriterium 3a).
Tabell 7
Faroangivelser och riskfraser
Riskfras

Faroangivelse

H300 Dödligt vid förtäring

R28

H301 Giftigt vid förtäring

R25

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna

R65

H310 Dödligt vid hudkontakt

R27

H311 Giftigt vid hudkontakt

R24

H330 Dödligt vid inandning

R23/26

(1) EUT L 353, 31.12.2008, s. 1.
(2) EGT 196, 16.8.1967, s. 1.
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Faroangivelse
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Riskfras

H331 Giftigt vid inandning

R23

H340 Kan orsaka genetiska defekter

R46

H341 Misstänks kunna orsaka genetiska defekter

R68

H350 Kan orsaka cancer

R45

H350i Kan orsaka cancer vid inandning

R49

H351 Misstänks kunna orsaka cancer

R40

H360F Kan skada fertiliteten

R60

H360D Kan skada det ofödda barnet

R61

H360FD Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet

R60/61/60–61

H360Fd Kan skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet

R60/63

H360Df Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten

R61/62

H361f Misstänks kunna skada fertiliteten

R62

H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet

R63

H361fd Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det
ofödda barnet.

R62-63

H362 Kan skada spädbarn som ammas

R64

H370 Orsakar organskador

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Kan orsaka organskador

R68/20/21/22

H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering

R48/25/24/23

H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering

R48/20/21/22

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer

R50

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

R50-53

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

R51-53

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

R52-53

H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer

R53

EUH059 Farligt för ozonskiktet

R59

EUH029 Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten

R29

EUH031 Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra

R31

EUH032 Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra

R32

EUH070 Giftigt vid kontakt med ögonen

R39-41
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Koncentrationsgränserna för ämnen eller blandningar som kan komma att tilldelas eller har tilldelats de faroangivelser
eller riskfraser som förtecknas i tabell 7, och som uppfyller kriterierna för klassificering i faroklasserna eller faroka
tegorierna, samt för ämnen som uppfyller kriterierna i artikel 57 a, b eller c i förordning (EG) nr 1907/2006, får inte
överskrida de allmänna eller särskilda koncentrationsgränser som fastställts i enlighet med artikel 10 i förordning (EG)
nr 1272/2008. Om särskilda koncentrationsgränser fastställts ska de gälla framför de allmänna koncentrationsgrän
serna.
Koncentrationsgränserna för ämnen som uppfyller kriterierna i artikel 57 d, e eller f i förordning (EG) nr 1907/2006
får inte överskrida 0,1 viktprocent.
Slutprodukten ska inte märkas med faroangivelse.
För vattentoalettutrustning och urinalutrustning är ämnen/komponenter i tabell 8 undantagna från kravet i artikel 6.6 i
förordning (EG) nr 66/2010 efter tillämpning av artikel 6.7 i samma förordning:
Tabell 8
Undantagna ämnen/komponenter
Ämne/komponent

Faroangivelser och riskfraser

Artiklar som väger under 25 g

Alla faroangivelser och riskfraser

Homogena delar av komplexa artiklar som väger under
25 g

Alla faroangivelser och riskfraser

Nickel i alla typer av rostfritt stål

H351, H372 och R40/48/23

Elektroniska komponenter till vattentoalettutrustning och
urinalutrustning, som uppfyller kraven i artikel 4 i Europa
parlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU (1)

Alla faroangivelser och riskfraser

(1) EUT L 174, 1.7.2011, s. 88.

B e d ö m n i n g o c h k o n t r o l l: Sökanden ska för varje produkt eller varje artikel eller homogen del av den lämna
ett intyg om överensstämmelse med kriterium 3a) tillsammans med tillhörande dokumentation, exempelvis intyg om
överensstämmelse undertecknade av leverantörer, som visar att ämnena eller materialen inte är klassificerade i någon
av de faroklasser som är förbundna med faroangivelserna i tabell 7 i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008, i
den mån detta kan fastställas, som ett minimum, utifrån den information som uppfyller kraven i bilaga VII till
förordning (EG) nr 1907/2006. Detta intyg ska styrkas med sammanfattad information om relevanta egenskaper
kopplade till faroangivelserna i tabell 7, i den detaljeringsgrad som anges i avsnitten 10, 11 och 12 i bilaga II till
förordning (EG) nr 1907/2006.
Information om ämnens inneboende egenskaper kan tas fram på annat sätt än genom provning, till exempel genom
tillämpning av alternativa metoder såsom in vitro-metoder, kvantitativa struktur-aktivitetsmodeller och gruppering eller
jämförelser enligt bilaga XI till förordning (EG) nr 1907/2006. Utbyte av relevanta uppgifter utmed leverantörskedjan
uppmuntras starkt.
Den information som lämnas ska avse de former eller fysiska tillstånd av ämnet, eller blandningar, som används i den
slutliga produkten.
För ämnen som anges i bilaga IV och V till förordning (EG) nr 1907/2006, vilka är undantagna från registrerings
skyldigheten under artikel 2.7 a och b i den förordningen, ska en förklaring från den sökande räcka för att uppfylla
kriterium 3a).
b) Ämnen förtecknade i enlighet med artikel 59.1 i förordning (EG) nr 1907/2006
Inga undantag ska göras från principen i artikel 6.6 i förordning (EG) nr 66/2010 att inte tilldela EU:s miljömärke till
ämnen som konstaterats inge mycket stora betänkligheter och som finns med i den förteckning som avses i arti
kel 59.1 i förordning (EG) nr 1907/2006 (1), om de ingår i blandningar, en vara eller en homogen del av en
sammansatt vara i koncentrationer som överstiger 0,1 %. Särskilda koncentrationsgränser fastställda enligt artikel 10
i förordning (EG) nr 1272/2008 ska gälla i fall där koncentrationen är lägre än 0,1 %.
(1) http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp
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B e d ö m n i n g o c h k o n t r o l l: Hänvisning till förteckningen över ämnen som konstaterats inge mycket stora
betänkligheter ska ske på ansökningsdagen. Sökanden ska lämna ett intyg om överensstämmelse med kriterium 3b),
tillsammans med tillhörande dokumentation, inklusive intyg om överensstämmelse som undertecknats av materialle
verantörer, samt kopior på relevanta säkerhetsdatablad för ämnen eller blandningar i enlighet med bilaga II till
förordning (EG) nr 1907/2006. Koncentrationsgränserna för ämnen och blandningar ska anges i säkerhetsdatabladen
i enlighet med artikel 31 i förordning (EG) nr 1907/2006.

Kriterium 4. Trä från hållbart skogsbruk
Trä och träbaserade delar som används i toaletter med spolning och urinaler kan vara återvunnet eller nytt material.

Nytt trä måste omfattas av ett hållbart skogsbruk och av spårbarhetscertifiering utfärdad av tredje parts certifieringssystem,
t.ex. FSC, PEFC eller motsvarande.

Om certifieringssystemen tillåter blandning av certifierat material och ocertifierat material i en produkt eller produktlinje
ska andelen ocertifierat material inte överstiga 50 %. Sådant ocertifierat material ska omfattas av ett kontrollsystem som
garanterar att det kommer från lagliga källor och uppfyller alla andra villkor i certifieringssystemet i fråga om ocertifierade
material.

Det certifieringsorgan som utfärdar certifikat för hållbart skogsbruk och spårbarhet ska vara ackrediterat eller erkänt av
det certifieringssystemet.

B e d ö m n i n g o c h k o n t r o l l: Sökanden ska tillhandahålla lämplig dokumentation med angivande av typ, kvalitet
och ursprung för det trä eller de träbaserade produkter som används i toaletter med spolning eller urinaler.

Om nytt trä används ska produkten omfattas av giltiga certifikat för hållbart skogsbruk och spårbarhet utfärdade av en
oberoende tredje parts certifieringssystem, som PEFC, FSC eller motsvarande. Om produkten eller produktlinjen omfattar
ocertifierat material ska det styrkas att det ocertifierade materialet utgör mindre än 50 % och omfattas av ett kontroll
system som garanterar att det kommer från lagliga källor och uppfyller alla andra krav i certifieringssystemet i fråga om
ocertifierade material.

Kriterium 5. Produktlivslängd
a) Reparation och tillgång till reservdelar
Produkten ska vara utformad på ett sådant sätt att dess utbytbara komponenter enkelt kan bytas ut av slutanvändaren
eller av en professionell servicetekniker, beroende på omständigheterna. I det informationsblad som åtföljer produkten,
i tryckt eller elektroniskt form, eller båda, ska tydligt anges vilka delar som kan bytas ut. Sökanden ska även
tillhandahålla tydliga anvisningar för att göra det möjligt för slutanvändaren eller utbildade experter, beroende på
vad som är lämpligt, att utföra enkla reparationer.

Sökanden ska vidare se till att det finns originalreservdelar eller deras motsvarighet i minst tio år efter inköpsdatum.

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 dessa krav och tillhandahålla ett eller
flera prov på det produktinformationsblad som tillhandahålls i tryckt eller elektroniskt form eller båda.

b) Garanti
Produkten ska omfattas av en garanti på minst fem år som täcker reparationer och byten.

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 dessa krav och tillhandahålla ett prov
på garantivillkoren.
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Kriterium 6. Minskad påverkan när produkten är uttjänt
Plastdelar som väger minst 25 g ska märkas i enlighet med kraven i standard EN ISO 11469 så att material kan
identifieras för återbruk, återvinning eller bortskaffande när produkten är uttjänt.

Spolfria urinaler ska antingen använda färdig biologiskt nedbrytbar vätska eller fungera helt utan vätska.

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 överensstämmer med dessa krav. När det gäller
spolfria urinaler ska den sökande dessutom tillhandahålla dokumentation som beskriver den teknik som används och,
när vätska används, en provningsrapport som visar hur lätt biologiskt nedbrytbar vätskan är, enligt definition och
provningsmetod som anges i Vägledning för tillämpning av CLP-kriterierna (1) enligt förordning (EG) nr 1272/2008.

Kriterium 7. Monteringsanvisningar och bruksanvisning
Produkten ska åtföljas av relevant monterings- och bruksanvisning som innehåller alla tekniska uppgifter som krävs
för korrekt montering samt råd om korrekt och miljövänlig användning och underhåll av produkten. Monterings
anvisningar och bruksanvisningen ska minst innehålla instruktioner och information om följande punkter på förpack
ningen eller på dokumentation som åtföljer produkten i tryckt eller elektronisk format:

a) Korrekta monteringsanvisningar, som inbegriper

— för toalettskålar, urinaler och spolsystem som släpps ut på marknaden separat, information om vilka produkter
de ska kombineras med för att åstadkomma en fullt fungerande enhet som använder vatten effektivt,

— information om vilken/vilka klass(er) eller typ(er) eller båda som produkten har provats för,

— information om de specifika arbetstryck som produkten lämpar sig för,

— information om vilka typer av avloppssystem enligt standard EN 12056 som produkten fungerar med,

— information som beskriver hur spolvolymen kan anpassas liksom konsekvenserna i form av avloppsvattennivå
och fyllnadsnivå,

— information om behovet av att kontrollera relevanta nationella och lokala förordningar innan produkterna
monteras,

b) information om att den huvudsakliga miljöpåverkan beror på vattenförbrukning, och råd om hur en rationell
användning kan minimera miljöpåverkan, särskilt information om korrekt produktanvändning för att minimera
vattenförbrukningen,

c) information om att produkten har tilldelats EU:s miljömärke, tillsammans med en kortfattad och specifik förklaring
av vad miljömärket innebär, utöver den allmänna informationen som tillhandahålls tillsammans med logon för EU:s
miljömärke,

d) helspolningsvolymen i l/min (provad enligt kriterium 1a)),

e) vid vattentoalettutrustning med eller som möjliggör användning av en vattenbesparande anordning, den reducerade
och genomsnittliga spolvolymen i l/spolning (provad enligt kriterium 1b) respektive 1c)),

f) vid toalettskålar och urinaler som släpps ut på marknaden separat, information om att produkten måste kom
bineras med ett lämpligt spolsystem med en miljömärkning, för att bli en fullt fungerande enhet som använder
vatten effektivt. Särskilt helspolningsvolymen och i förekommande fall den reducerade och genomsnittliga spolvo
lymen för spolsystemet som den ska kombineras med ska anges,
(1) http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_en.pdf
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g) vid spolsystem som släpps ut på marknaden separat, information om att produkten måste kombineras med en
lämplig toalettskål och/eller urinal med en miljömärkning, för att bli en fullt fungerande enhet som använder vatten
effektivt. Särskilt helspolningsvolymen och i förekommande fall den reducerade och genomsnittliga spolvolymen
för toalettskålen och/eller urinalen som den ska kombineras med ska anges,
h) rekommendationer om korrekt användning och underhåll av produkten, tillsammans med alla relevanta anvis
ningar, i synnerhet
— råd om underhåll och användning av produkten,
— information om vilka delar som kan bytas ut,
— instruktioner för byte av packningar och andra delar om produkten läcker,
— råd om rengöring av produkten med lämpliga redskap och rengöringsmedel för att förebygga skada på
produktens yta,
i) för spolfria urinaler, instruktioner för underhåll, inbegripet i förekommande fall information om hur den utbytbara
kassetten kan bevaras och bibehållas och hur den byts och när, samt en förteckning över leverantörer av regel
bundet underhåll,
j) för spolfria urinaler, ska lämpliga rekommendationer för bortskaffande av de utbytbara kassetterna tillhandahållas,
särskilt med uppgift om eventuella system för återtagning som finns,
k) rekommendationer om lämpligt bortskaffande när produkten är uttjänt.
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 dessa krav och tillhandahålla ett eller
flera prov på användarinformation eller en länk till en tillverkares webbplats som innehåller informationen, eller båda.
Kriterium 8. Information på EU-miljömärket
Det frivilliga märket med textruta ska innehålla följande text:
— Använder vatten effektivt och minskar mängden avloppsvatten.
— Med denna miljömärkta produkt sparar du vatten och pengar.
— Minskad påverkan när produkten är uttjänt.
Riktlinjerna för användningen av det frivilliga märket med textruta finns i Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo på
webbplatsen:
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf
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 dessa krav och tillhandahålla ett prov på
märket.
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Tillägg 1
Metod för att mäta och beräkna genomsnittlig spolvolym
1.

Provningsmetoder
Montera vattentoaletten eller utrustningen enligt monteringsanvisningarna från tillverkaren. Vid toalettskålar ska
utrustningen monteras med ett spolsystem för provning, enligt beskrivning i relevanta EN-standarder.
Placera den monterade utrustningen på en fast slät horisontell eller vertikal yta.
Anslut inloppsventilen till vattenförsörjningen med ett statiskt vattentryck på (0,2 ± 0,01) MPa ((2 ± 0,1 bar) och
öppna ventilen för vattentillförsel. Låt vattentillförseln vara öppen under hela provningen.
Använd mekanismen för helspolning, samla upp vattnet och häll bort det.

1.1 Utvärdering av helspolningsvolymen
Använd mekanismen för helspolning och samla upp vattnet.
Mät volymen med hjälp av en kalibrerad behållare.
Registrera den uppmätta volymen.
Utför provningen tre gånger.
Om volymerna skiljer sig åt beräkna helspolningsvolymen (Vf) som det aritmetiska medelvärdet av de tre registrerade
volymerna.
1.2 Utvärdering av reducerad spolvolym
Använd mekanismen för reducerad spolning och samla upp vattnet.
Mät volymen med hjälp av en kalibrerad behållare.
Registrera den uppmätta volymen.
Utför provningen tre gånger.
Om volymerna skiljer sig åt beräkna den reducerade spolvolymen (Vr) som det aritmetiska medelvärdet av de tre
registrerade volymerna.
2.

Beräkning av genomsnittlig spolvolym
Beräkna den genomsnittliga spolvolymen (Va) enligt följande:
Va = (Vf + (3 × Vr))/4
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Tillägg 2
Krav som ska uppfyllas av spolfria urinaler och provningsmetoder
1.

Krav för spolfri urinal
Spolfria urinaler ska godkännas genom
— provning av belastningsmotstånd,
— provning av tömning,
— läckageprovning, och
— provning av förhindrat returflöde av lukt och avloppsvatten.

2.

Provningsmetoder för spolfri urinal

2.1 Provning av belastningsmotstånd
Spolfria urinaler ska anses uppfylla provningen av belastningsmotstånd om de uppfyller kraven på belastning vid en
statisk belastningsprovning liknande dem som anges i EN 13407. Andra likvärdiga metoder accepteras också.
2.2 Provning av tömning
Spolfria urinaler ska anses uppfylla provning av tömning om de uppfyller kraven på tömning av vatten vid en
tömningsprovning liknande dem som anges i EN 14688. Med tanke på att provningen i EN 14688 är avsedd för
handfat ska alla anpassningar av provningar för att passa syftet med provning av spolfria urinaler accepteras. Andra
likvärdiga metoder accepteras också.
2.3 Läckageprovning
Spolfria urinaler ska anses uppfylla läckageprovningen om all vätska som hälls i dem endast rinner ut genom
utloppet. Färgat vatten ska användas för att lättare upptäcka eventuellt läckage. Andra likvärdiga metoder accepteras
också.
Alternativt kan spolfria urinaler anses överensstämma med läckageprovningen om de uppfyller kraven på vatte
nabsorption vid provning av vattenabsorption liknande dem som anges i EN 13407. Andra likvärdiga metoder
accepteras också.
2.4 Provning av förhindrande av returflöde av lukt och avloppsvatten
Spolfria urinaler ska anses uppfylla provningen av förhindrat returflöde av lukt och avloppsvatten om de uppfyller
krav på lukttäthet och vattenlåsets motstånd mot tryck liknande dem som anges i EN 1253–1, vid en provning av
lukttäthet respektive av vattenlåsets motstånd mot tryck liknande dem som anges i EN 1253–2. Andra likvärdiga
metoder accepteras också.
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT
av den 8 november 2013
om fastställande av den tidpunkt då informationssystemet för viseringar (VIS) ska tas i drift i en
nionde, tionde och elfte region
(2013/642/EU)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

(5)

Eftersom VIS-förordningen bygger på Schengenregelver
ket har Danmark i enlighet med artikel 5 i protokollet
om Danmarks ställning, som är fogat till fördraget om
Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av
Europeiska gemenskapen, anmält att landet har genom
fört VIS-förordningen i sin nationella lagstiftning. Dan
mark är därför enligt internationell rätt förpliktat att ge
nomföra det här beslutet.

(6)

Detta beslut utgör en utveckling av de bestämmelser i
Schengenregelverket i vilka Förenade kungariket inte del
tar i enlighet med rådets beslut 2000/365/EG av den
29 maj 2000 om en begäran från Förenade konungariket
Storbritannien och Nordirland om att få delta i vissa
bestämmelser i Schengenregelverket (3). Det är därför
inte bindande för eller tillämpligt på Förenade kungariket.

(7)

Detta beslut utgör en utveckling av de bestämmelser i
Schengenregelverket i vilka Irland inte deltar i enlighet
med rådets beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002
om Irlands begäran om att få delta i vissa bestämmelser i
Schengenregelverket (4). Det är därför inte bindande för
eller tillämpligt på Irland.

(8)

När det gäller Island och Norge utgör detta beslut, i
enlighet med avtalet mellan Europeiska unionens råd
och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa
staters associering till genomförandet, tillämpningen och
utvecklingen av Schengenregelverket (5), en utveckling av
de bestämmelser i Schengenregelverket som omfattas av
det område som avses i artikel 1 B i rådets beslut
1999/437/EG (6) om vissa tillämpningsföreskrifter för
det avtalet.

(9)

När det gäller Schweiz utgör detta beslut, i enlighet med
avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenska
pen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska eds
förbundets associering till genomförandet, tillämpningen
och utvecklingen av Schengenregelverket (7), en utveck
ling av de bestämmelser i Schengenregelverket som om
fattas av det område som avses i artikel 1 B i beslut
1999/437/EG jämförd med artikel 3 i rådets beslut
2008/146/EG (8).

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 767/2008 av den 9 juli 2008 om informationssystemet
för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av upp
gifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-förordningen) (1),
särskilt artikel 48.3, och

av följande skäl:

(1)

(2)

Enligt kommissionens genomförandebeslut 2012/274/EU
av den 24 april 2012 om fastställande av en andra grupp
regioner där driften av informationssystemet för vise
ringar (VIS) ska inledas (2), omfattar den nionde regionen
där insamling och överföring av uppgifter till VIS för alla
ansökningar ska inledas Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikis
tan, Turkmenistan och Uzbekistan, den tionde regionen
Brunei, Burma/Myanmar, Kambodja, Indonesien, Laos,
Malaysia, Filippinerna, Singapore, Thailand och Vietnam
och den elfte regionen det ockuperade palestinska områ
det.

Medlemsstaterna har meddelat kommissionen att de har
vidtagit de nödvändiga tekniska och rättsliga åtgärderna
för att samla in och överföra de uppgifter som avses i
artikel 5.1 i VIS-förordningen till VIS för alla ansökningar
i dessa regioner, inbegripet åtgärder för insamling och/
eller överföring för en annan medlemsstats räkning.

(3)

Eftersom villkoret i den första meningen i artikel 48.3 i
VIS-förordningen således är uppfyllt, måste kommissio
nen fastställa den tidpunkt då VIS ska tas i drift i den
nionde, tionde och elfte regionen.

(4)

Eftersom den tidpunkt då VIS ska tas i drift måste fast
ställas till en dag i den närmaste framtiden, bör detta
beslut träda i kraft samma dag som det offentliggörs i
Europeiska unionens officiella tidning.

(1) EUT L 218, 13.8.2008, s. 60.
(2) EUT L 134, 24.5.2012, s. 20.

(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )
(8 )

EGT
EGT
EGT
EGT
EUT
EUT

L
L
L
L
L
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131, 1.6.2000, s. 43.
64, 7.3.2002, s. 20.
176, 10.7.1999, s. 36.
176, 10.7.1999, s. 31.
53, 27.2.2008, s. 52.
53, 27.2.2008, s. 1.
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(10)

(11)

(12)

(13)
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Europeiska unionens officiella tidning

När det gäller Liechtenstein utgör detta beslut, i enlighet
med protokollet som undertecknats av Europeiska unio
nen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet
och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liech
tensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unio
nen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsför
bundet om Schweiziska edsförbundets associering till ge
nomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schen
genregelverket (1), en utveckling av de bestämmelser i
Schengenregelverket som omfattas av det område som
avses i artikel 1 B i beslut 1999/437/EG jämförd med
artikel 3 i rådets beslut 2011/350/EU (2).
Vad gäller Cypern utgör detta beslut en rättsakt som
utvecklar Schengenregelverket eller som på annat sätt
har samband med detta i den mening som avses i arti
kel 3.2 i 2003 års anslutningsakt.
Vad gäller Bulgarien och Rumänien utgör detta beslut en
rättsakt som utvecklar Schengenregelverket eller som på
annat sätt har samband med detta i den mening som
avses i artikel 4.2 i 2005 års anslutningsakt.
Vad gäller Kroatien utgör detta beslut en rättsakt som
utvecklar Schengenregelverket eller som på annat sätt

(1) EUT L 160, 18.6.2011, s. 21.
(2) EUT L 160, 18.6.2011, s. 19.
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har samband med detta i den mening som avses i arti
kel 4.2 i 2011 års anslutningsakt.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Informationssystemet för viseringar ska den 14 november 2013
tas i drift i den nionde, tionde och elfte region som fastställs i
genomförandebeslut 2012/274/EU.
Artikel 2
Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i
Europeiska unionens officiella tidning.
Artikel 3
Detta beslut ska tillämpas i enlighet med fördragen.

Utfärdat i Bryssel den 8 november 2013.
På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO

Ordförande

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

SV

