
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 9 maj 2011

Inrikesministeriets förordning

406/2011

om externa räddningsplaner för objekt som medför särskild risk

Utfärdad i Helsingfors den 3 maj 2011

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 48 § 4 mom. i räddningsla-
gen (379/2011):

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på sådana ex-
terna räddningsplaner enligt 48 § i rädd-
ningslagen (379/2011) som räddningsverket
gör up. Bestämmelser om uppgörande av in-
terna räddningsplaner utfärdas särskilt.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med
1) produktionsanläggning ett område som

övervakas av en verksamhetsutövare och där
farliga kemikalier eller explosiva varor till-
verkas, hanteras eller upplagras i en eller
flera anläggningar,

2) anläggning en teknisk enhet inom en
produktionsanläggning där farliga kemika-
lier, explosiva varor eller utvinningsavfall
produceras, används, hanteras eller upplagras
samt utrustning, konstruktioner, rörsystem,
maskiner, verktyg, särskilda industrijärnvägs-
spår, för enhetens bruk avsedda lastnings-
och lossningsplatser, kajer, lager eller mot-
svarande flytande eller på land byggda anord-
ningar som är nödvändiga för enhetens drift,

3) deponi för utvinningsavfall en i 45 a §
2 mom. i miljöskyddslagen (86/2000) avsedd
deponi för utvinningsavfall som medför risk
för storolycka,

4) kärnanläggning en kärnanläggning en-
ligt 3 § 1 mom. 5 punkten i kärnenergilagen
(990/1987),

5) bangård en rangeringsbangård enligt
32 § i statsrådets förordning om transport av
farliga ämnen på järnväg (195/2002),

6) hamnområde ett hamnområde enligt
8 § i statsrådets förordning om transport och
tillfällig förvaring av farliga ämnen på hamn-
områden 251/2005),

7) verksamhetsutövare
a) en juridisk eller fysisk person som till-

verkar, importerar, saluför, släpper ut på
marknaden, överlåter, exporterar, lagrar, för-
packar, distribuerar, innehar, förvarar, använ-
der, transporterar eller på annat sätt hanterar
farliga ämnen eller kemikalier, explosiva va-
ror eller andra motsvarande produkter eller
utvinningsavfall,

b) en innehavare av tillstånd för använd-
ning av kärnenergi,

8) bannätsförvaltare den som tillhanda-
håller bannätet för trafik,

9) hamninnehavare den som utfärdar en
hamnordning enligt lagen om kommunala
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hamnordningar och trafikavgifter (955/1976)
eller lagen om privata allmänna hamnar
(1156/1994) eller ett företag eller en sam-
manslutning som bedriver privat hamnverk-
samhet och som i första hand utövar bestäm-
manderätt inom ett hamnområde som an-
vänds för detta ändamål,

10) storolycka betydande utsläpp, brand,
explosion eller en annan händelse, som orsa-
kas av okontrollerade situationer i samband
med driften i en kärnanläggning, i en produk-
tionsanläggning, i en deponi för utvinnings-
avfall, på en bangård eller i ett hamnområde
och som medför omedelbar eller fördröjd fara
för människors hälsa, för miljön eller för
egendom och där ett eller flera farliga ämnen
eller utvinningsavfall ingår,

11) extern räddningsplan en av räddnings-
verket i samarbete med verksamhetsutövaren
uppgjord räddningsplan där man har beaktat

a) säkerhetsrapporten och den interna
räddningsplanen för produktionsanlägg-
ningen, bangården eller hamnområdet i fråga,

b) den interna räddningsplanen och hand-
lingen över säkerhetsprinciperna för verk-
samheten för den aktuella deponin för utvin-
ningsavfall, eller

c) beredskapsplanen för den aktuella kärn-
anläggningen,

12) räddningsverket det räddningsverk
inom det lokala räddningsväsendet som avses
i 25 § i räddningslagen,

13) räddningsmyndigheter de räddnings-
myndigheter inom det lokala räddningsväsen-
det som avses i 26 § 2 mom. i räddningsla-
gen.

3 §

Uppgörande av en extern räddningsplan

I 48 § 1 mom. i räddningslagen finns före-
skrifter om de områden för vilka en extern
räddningsplan ska göras upp.

Räddningsverket kan göra upp en gemen-
sam extern räddningsplan för produktionsan-
läggningar som är belägna inom samma indu-
striområde och som bildar en funktionell hel-
het eller produktionsanläggningar som är be-
lägna så nära varandra att en olycka i en
produktionsanläggning kan orsaka skada
inom en annan produktionsanläggnings om-
råde.

När en extern räddningsplan görs upp för
de produktionsanläggningar som nämns i
2 mom. ska räddningsverket också beakta
produktionsanläggningar inom samma om-
råde för vilka en extern räddningsplan inte
behöver göras upp, men i vilka farliga kemi-
kalier hanteras och upplagras, genom att be-
akta de eventuella risker för storolycka och
andra olyckor som de utsätts för eller som de
medför.

För uppgörande av den externa räddnings-
planen ska

1) Säkerhets- och kemikalieverket lämna
räddningsverket en säkerhetsrapport för pro-
duktionsanläggningen i fråga och resultaten
av granskningen av den,

2) Trafiksäkerhetsverket lämna räddnings-
verket en säkerhetsrapport för bangården el-
ler hamnområdet i fråga,

3) staben för en försvarsgren lämna rädd-
ningsverket den säkerhetsrapport som avses i
30 § i lagen om säkerhet vid hantering av
farliga ämnen och explosiva varor eller de
uppgifter som avses i 20 § i försvarsministe-
riets förordning om militära explosiva varor,

4) närings-, trafik- och miljöcentralen
lämna räddningsverket en handling över sä-
kerhetsprinciperna för verksamheten och en
intern räddningsplan för den aktuella deponin
för utvinningsavfall,

5) tillståndshavaren för en kärnanläggning
lämna räddningsverket kärnanläggningens
beredskapsplan som godkänts av Strålsäker-
hetscentralen.

Den externa räddningsplanen ska göras
upp inom åtta månader från den dag då rädd-
ningsverket fått tillgång till de dokument som
nämns i 4 mom. och som gjorts upp för en
kärnanläggning, en produktionsanläggning,
en bangård, ett hamnområde eller en deponi
för utvinningsavfall.

Om ändringar görs i den interna räddnings-
planen eller i beredskapsplanen, ska rädd-
ningsverket inom sex månader från den dag
då verksamhetsutövaren eller, i fråga om
hamnområden, hamninnehavaren lämnat
räddningsverket uppgifter om saken, uppda-

tera den externa räddningsplanen så att den
motsvarar den nya situationen.

När räddningsverket gör upp den externa
räddningsplanen i samarbete med verksam-
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hetsutövaren ska yttranden vid behov begäras
av de samarbetspartner som nämns i 46 § i
räddningslagen.

Den externa räddningsplanen godkänns av
räddningsverket.

4 §

Innehållet i den externa räddningsplanen

Den externa räddningsplanen ska göras
upp med följande mål:

1) olyckorna ska avgränsas och hanteras
så att följderna minimeras och de skador som
orsakas människor, miljö och egendom be-
gränsas,

2) nödvändiga åtgärder ska vidtas för att
skydda människor och miljö från följderna av
storolyckor,

3) nödvändig information ska lämnas till
befolkningen och till de myndigheter, inrätt-
ningar och andra aktörer i området som sva-
rar för åtgärderna.

Den externa räddningsplanen ska samord-
nas med den interna räddningsplanen eller, i
fråga om kärnanläggningar, med beredskaps-
planen så att de bildar en enhetlig och fung-
erande helhet.

Av den externa räddningsplanen ska
framgå åtminstone

1) allmän information om området,
2) räddningsorganisationen på området,
3) risker för storolycka på området,
4) uppgiftsbeteckningarna för de personer

som i egenskap av företrädare för verksam-
hetsutövaren har befogenhet att inleda rädd-
ningsåtgärder på området för en produktions-
anläggning, för en kärnanläggning, för en
deponi för utvinningsavfall eller på en ban-
gård eller, i egenskap av företrädare för
hamninnehavaren, på ett hamnområde,

5) hur de som saken gäller snabbt kan
informeras om eventuella olyckor, samt för-
farandena vid larm och nödanrop,

6) hur de resurser som behövs för att ge-
nomföra den externa räddningsplanen sam-
ordnas,

7) hur räddningsverksamheten inom om-
rådet ska stödas,

8) hur räddningsverksamheten genomförs
utanför området och hur verksamheten orga-
niseras i olika olycksscenarier,

9) hur befolkningen ska varnas och infor-
meras om olyckan och om dess följder samt
hurdana instruktioner befolkningen ska ges,

10) hur de myndigheter som ansvarar för
räddningsverksamheten i de övriga medlems-
staterna i Europeiska unionen informeras om
sådana storolyckor i produktionsanläggningar
som kan få gränsöverskridande följder.

5 §

Hörande samt framläggande av
handlingarna till påseende vid beredningen

Vid beredningen av den externa räddnings-
planen ska räddningsverket ordna ett allmänt
diskussionsmöte och offentligt lägga fram ett
utkast till extern räddningsplan. Räddnings-
planen ska också läggas fram om det gjorts
väsentliga ändringar i den till följd av en
översyn.

En annons om diskussionsmötet ska publi-
ceras i en tidning med allmän spridning på
orten, på kommunens anslagstavla och på
kommunens webbplats minst 14 dagar före
diskussionsmötet. Av annonsen ska framgå
syftet med planen samt följande uppgifter:

1) det område planen gäller,
2) den myndighet som ansvarar för plane-

ringen och andra berörda parter,
3) var ytterligare information kan fås,
4) den plats där handlingarna är framlagda

och den tid under vilken de är framlagda,
5) plats och tidpunkt för diskussionsmötet,
6) i vilken form åsikter kan framföras,

tidsfrist och kontaktuppgifter.
Bestämmelser om framläggande av hand-

lingar finns i 62 § i förvaltningslagen
(434/2003). Planen ska dessutom finnas
framlagd på räddningsverkets webbplats. Be-
stämmelser om sekretessbelagda myndighets-
handlingar finns i 24 § 1 mom. i lagen om
offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999).

6 §

Information om externa räddningsplaner och
översyn av dem

Alla personer och sammanslutningar, inbe-
gripet de produktionsanläggningar som
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nämns i 3 § 3 mom., vars säkerhet kan påver-
kas av en storolycka ska informeras om de
externa räddningsplanerna.

Informationen ska upprepas när väsentliga
ändringar görs i de externa räddningspla-
nerna, dock med högst fem års mellanrum. I
enlighet med språklagen (423/2003) ska de
instruktioner med tanke på en storolycka som
ges befolkningen utfärdas på båda national-
språken.

Information som är viktig med tanke på
befolkningens säkerhet ska fortlöpande fin-
nas tillgänglig för befolkningen åtminstone
hos räddningsverket och på räddningsverkets
webbplats.

Tillräcklig information om produktionsan-
läggningarnas externa räddningsplaner ska
dessutom lämnas till de medlemsstater i Eu-
ropeiska unionen som löper risk att påverkas
av gränsöverskridande följder av en storo-
lycka i en produktionsanläggning.

De externa räddningsplanerna ska ses över
och uppdateras minst vart tredje år. Vid över-
synen ska de förändringar som skett på områ-
det, inom räddningsverksamheten och bered-
skapen för den samt i fråga om tillämpningen
av ny teknik och kunskap beaktas.

7 §

Nödvändiga uppgifter för tillsynen över
genomförandet av externa räddningsplaner

Säkerhets- och kemikalieverket, Trafiksä-
kerhetsverket och staberna för de olika för-
svarsgrenarna ska årligen före utgången av
mars göra en anmälan till det behöriga regi-
onförvaltningsverket om produktionsanlägg-
ningar, bangårdar och hamnområden inom
dess verksamhetsområde för vilka det krävs
en säkerhetsrapport.

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska år-
ligen före utgången av mars göra en anmälan
till det behöriga regionförvaltningsverket om
de deponier för utvinningsavfall för vilka det
krävs en handling över säkerhetsprinciperna
för verksamheten.

Strålsäkerhetscentralen ska årligen före ut-
gången av mars göra en anmälan till det
behöriga regionförvaltningsverket om de kär-
nanläggningar för vilka det krävs en bered-
skapsplan.

Av de uppgifter som avses i 1—3 mom.
ska framgå kommunen där området är belä-
get och adressuppgifter för området.

Den anmälan som avses i 1—3 mom. be-
höver inte göras om det inte skett några för-
ändringar i uppgifterna sedan den senaste
anmälan.

Räddningsverket ska lämna de externa
räddningsplanerna till regionförvaltningsver-
ket för bedömning. Regionförvaltningsverket
ska bedöma de externa räddningsplanerna
och vid behov sända dem till räddningsverket
för komplettering. Regionförvaltningsverket
ska årligen före utgången av maj lämna en
utredning om de externa räddningsplanerna
till inrikesministeriet.

8 §

Övningar

I den externa räddningsplanen ska ingå en
plan för ordnandet av övningar med tanke på
storolyckor. Planen ska innehålla uppgifter
om vilka aktörer som deltar i övningen, hur
övningen genomförs, dess omfattning samt
tidpunkten och platsen för övningen.

Övningarna ska ordnas i samarbete med
verksamhetsutövaren och andra myndigheter
som deltar i räddningsverksamheten minst en
gång vart tredje år. Övningarna genomförs på
bangårdar i samverkan mellan verksamhets-
utövaren, bannätsförvaltaren och andra myn-
digheter som deltar i räddningsverksamheten
och på hamnområden i samverkan mellan
verksamhetsutövaren, hamninnehavaren och
andra myndigheter som deltar i räddnings-
verksamheten.

En rapport om övningarna ska göras upp.
Utifrån övningarna görs vid behov en över-
syn av de externa räddningsplanerna.

Regionförvaltningsverket ska övervaka
och följa förberedelserna för och genomför-
andet av övningar med tanke på storolyckor
samt nivån på dem, och vid behov delta i
övningarna.

Regionförvaltningsverket ska årligen före
utgången av maj lämna en utredning om de
övningar som genomförts till inrikesministe-
riet.
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9 §

Införande i åtgärdsregistret

I det åtgärdsregister som avses i 91 § i
räddningslagen ska räddningsmyndigheten i
fråga om storolyckor införa åtminstone föl-
jande uppgifter:

1) datum, klockslag och plats för storo-
lyckan samt namn på och adress för det aktu-
ella området,

2) en kort beskrivning av omständighe-
terna och förloppet vid storolyckan med upp-
gifter om vilka farliga eller skadliga ämnen
det är fråga om,

3) personskador,
4) direkta miljöskador,
5) egendomsskador,
6) gränsöverskridande följder,
7) en kort beskrivning av de räddningsin-

satser som har genomförts och de försiktig-

hetsåtgärder som omedelbart måste vidtas för
att undvika att olyckan upprepas.

10 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli
2011. Genom denna förordning upphävs in-
rikesministeriets förordning om förebyg-
gande av storolyckor orsakade av farliga äm-
nen (541/2008).

Bestämmelser om en tidsfrist på två år för
uppgörande av externa räddningsplaner för
försvarsmaktens produktionsanläggningar,
för rangeringsbangårdar och för hamnområ-
den finns i 112 § 3 mom. 15 punkten i rädd-
ningslagen.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna förordning får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 3 maj 2011

Inrikesminister Anne Holmlund

Överingenjör Kristine Jousimaa

5406/2011

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET EDITA PRIMA AB / EDITA PUBLISHING AB ISSN 1456-9663 / 0787-3182 (tryckt)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


