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I

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

RÅDETS DIREKTIV 96/96/EG
av den 20 december 1996

om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om provning av motorfordons och tillhörande
släpfordons trafiksäkerhet

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA

4.

DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europe
iska gemenskapen, särskilt artikel 75 i detta ,
med beaktande av kommissionens förslag ('),

De nuvarande normerna och metoderna för prov
ning varierar från medlemsstat till medlemsstat,
och denna situation påverkar jämförbarheten mel
lan de provade fordon som går i trafik i medlems
staterna när det gäller säkerhet och miljöegenska
per . Denna situation kan påverka villkoren för
konkurrens mellan transportföretag i de olika med
lemsstaterna .

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs

yttrande ( 2 ),

5.

i enlighet med det i artikel 189c i fördraget angivna

provas .

förfarandet ( 3 ), och

med beaktande av följande :
1.

2.

3.

6.

Provningarna som skall utföras under fordonets
brukstid bör vara förhållandevis enkla , snabba och
billiga .

7.

Därför bör gemenskapens minimikrav på normer
och metoder för trafiksäkerhetsprovning av de
komponenter som förtecknas i bilaga II fastställas i

Rådets direktiv 77/ 143/EEG av den 29 december

1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstift
ning om provning av motorfordons och tillhörande
släpfordons trafiksäkerhet ( 4 ) har vid ett flertal
tillfällen ändrats på väsentliga punkter. I samband
med ytterligare ändringar av det direktivet bör det
av tydlighetsskäl skrivas om till en enda text .
Som ett led i den gemensamma transportpolitiken
bör vissa vägtransporter inom gemenskapen ut
föras under gynnsammast möjliga omständigheter
vad gäller såväl säkerhet som konkurrens mellan
transportföretag i de olika medlemsstaterna .
Vägtrafikens tillväxt och därav förorsakade ök
ningar av faror och olägenheter ställer alla med
lemsstater inför säkerhetsproblem av likartad natur

särdirektiv .

8.

C 347, 18.11.1996 ).

( 4 ) EGT nr L 47, 18.2.1977, s . 47. Direktivet senast ändrat
genom kommissionens direktiv 94/23 /EG ( EGT nr L 147,
14.6.1994 , s . 6 ).

Som en övergångsåtgärd fortsätter nationella nor
mer att gälla för vissa komponenter som inte
omfattas av särdirektiv .

9.

De normer och metoder som fastställs i särdirekti

ven måste snabbt anpassas till den tekniska utveck
lingen och, för att underlätta genomförandet av de
för detta ändamål nödvändiga åtgärderna, måste

och vikt .

(') EGT nr C 193 , 4.7.1996 , s . 5 och 31 .
( 2 ) EGT nr C 39 , 12.2.1996 , s . 24 .
(3 ) Europaparlamentets yttrande av den 29 februari 1996 ( EGT
nr C 78 , 18.3.1996, s . 27), rådets gemensamma ståndpunkt
av den 18 juni 1996 ( EGT nr C 248 , 26.8.1996 , s . 49 ) och
Europaparlamentets beslut av den 24 oktober 1996 ( EGT nr

Det är därför nödvändigt att så långt som möjligt
harmonisera provningarnas periodicitet och be
stämmelserna om vilka komponenter som måste

ett nära samarbete inrättas mellan medlemsstaterna

och kommissionen i en kommitté för anpassning
av trafiksäkerhetsprovningen till den tekniska
utvecklingen .
10 .

När det gäller bromssystem är det ännu för tidigt
att fastställa normer för lufttrycksinställning, akti
veringstid osv ., med hänsyn till de skillnader som
finns inom gemenskapen mellan den utrustning och
de metoder som används vid provning.
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Avsikten är att ytterligare ändra detta direktiv för
att harmonisera och förbättra provningsmeto

21 .

Så länge provningsförfaranden och -praxis inte är
harmoniserade kan medlemsstaterna själva bedöma
vilket provningsförfarande de önskar använda för
att avgöra om ett fordon uppfyller bromskraven.

13 .

Varje medlemsstat bör inom ramen för sin respek
tive behörighet övervaka kvaliteten av och meto
derna för trafiksäkerhetsprovning av fordon .

14 .

Kommissionen bör kontrollera det praktiska
genomförandet av detta direktiv och regelbundet
informera Europaparlamentet och rådet om de
resultat som uppnåtts .

15 .

Det är ett känt faktum för alla som har med

håll av motorn skadas inte endast motorn utan

22 .

Då det gäller motorer med kompressionständning
( dieselmotorer ) anses mätning av avgasutsläppens
täthet ge tillräckliga indikationer om fordonets
skick med avseende på utsläpp .

23 .

Då det gäller motorer med styrd tändning ( bensin
motorer ) anses mätning av koloxidutsläppen från
avgasröret under tomgång ge tillräckliga indikatio
ner på fordonets skick med avseende på utsläpp.

24 .

Det kan antas att ett stort antal av de fordon som

trafiksäkerhetsprovning av fordon att göra att
provningsmetoden, i synnerhet i vilken mån for
donet är lastat, påverkar provningspersonalens
bedömning av bromssystemets tillförlitlighet.
16 .

Fastställande av referensnormer för bromskraften

inte underhålls regelbundet kommer att underkän
nas vid avgaskontrollen .

25 .

När det gäller fordon med bensinmotor som enligt
normerna får typgodkännas endast om de är utrus
tade med avancerade system för avgasrening, t .ex .
trevägskatalysatorer med lambdasond, bör nor
merna vid den återkommande avgaskontrollen vara
strängare än för fordon av konventionell typ .

26 .

Medlemsstaterna kan vid behov utesluta vissa for

hos respektive fordonstyp under olika lastningstill
stånd skulle underlätta bedömningen av denna
tillförlitlighet. Detta direktiv tillåter sådan prov
ning som alternativ till en provning av uppfyllandet
av miniminormer för bromsprestanda hos respek
tive fordonskategori .
17 .

I fråga om bromssystem gäller detta direktiv i
huvudsak fordon som har typgodkänts enligt
direktiv 71 /320/EEG ( ! ), men vissa fordonstyper
har likväl godkänts enligt nationella normer som
kan skilja sig från detta direktiv .

18 .

Medlemsstaterna får utvidga tillämpningen av
bromsprovningen till fordonskategorier eller kom
ponenter som inte omfattas av detta direktiv .

19 .

Medlemsstaterna får införa strängare och oftare
förekommande provningar av bromssystemen .

20 .

Syftet med detta direktiv är att genom regelbunden
provning säkerställa att avgasutsläpp hålls på en
måttlig nivå under hela den tid fordonet används
och att starkt luftförorenande fordon tas ur bruk

till dess att de återställts i godtagbart skick.
{') Rådets direktiv 71 /320/EEG av den 26 juli 1971 om till
närmning av medlemsstaternas lagstiftning om bromsutrust
ning på vissa kategorier av motorfordon och släpvagnar till
dessa fordon ( EGT nr L 202 , 6.9.1971 , s . 37 ). Direktivet
senast ändrat genom direktiv 91 /422/EEG ( EGT nr L 233 ,
22.8.1991 , s . 21 ).

Genom felaktig inställning och otillräckligt under
även miljön, eftersom detta medför ökad luftföro
rening och bränsleförbrukning. Det är viktigt att
miljövänliga transportformer utvecklas .

derna .

12 .
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donskategorier av historiskt intresse från direkti
vets tillämpningsområde . De kan också fastställa
egna provningsnormer för dessa fordon . Denna
möjlighet för medlemsstaterna får dock inte leda
till att strängare normer tillämpas än de som
fordonet ursprungligen var avsett att uppfylla .

27 .

Detta direktiv måste fortlöpande kunna anpassas
till den fordonstekniska utvecklingen för att beakta
framsteg som gjorts beträffande fordonskonstruk
tion, vilka kan komma att underlätta provningen
av fordon i trafik, och utvecklingen av kontroll
metoder som bättre återspeglar de verkliga körför
hållandena .

28 .

Enligt rådets direktiv 92/6/EEG (-) skall hastighets
begränsande anordningar monteras och användas i
vissa kategorier av motorfordon.

( ) Rådets direktiv 92/6/EEG av den 10 februari 1992 om

montering och användning av hastighetsbegränsande anord
ningar i vissa kategorier av motorfordon inom gemenskapen
( EGT nr L 57, 2.3.1992 , s . 27 ).
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Till dess att sådan teknik utvecklas som underlät

tar provningen av hastighetsbegränsande anord
ningar kan ett antal kontroller i mån av möjlighet
likväl redan nu utföras på vissa delar av dessa
anordningar i samband med provning av trafik
säkerhet .

30 .

31 .

genomgå periodisk trafiksäkerhetsprovning i enlighet med
denna direktiv, särskilt bilagorna I och II.

2 . I bilagorna I och II anges de fordonskategorier som
skall provas, trafiksäkerhetsprovningarnas periodicitet
och vilka komponenter som skall provas .

För närvarande ankommer det på medlemsstaterna
att avgöra vilka medel som är de lämpligaste för
provning av om hastighetsbegränsande anord
ningar fungerar på avsett vis . Avsikten är att
normerna och testförfarandena skall harmoniseras
vid tillfälle .

Kommissionen bör utvärdera provningen av om de
hastighetsbegränsande anordningarna fungerar på
avsett vis när fordonen är i trafik och lämna en

rapport till rådet. Slutsatserna av denna rapport
kommer vid behov att användas som utgångspunkt
för senare förslag om utformningen av bestämmel
serna som gäller hastighetsbegränsande anord

Artikel 2

De trafiksäkerhetsprovningar som avses i detta direktiv
skall utföras av staten eller av ett offentligt organ som
utsetts av staten för detta uppdrag eller av organ eller
institutioner, även privata, som utsetts av och som direkt
övervakas av staten . Om de institutioner som handhar

trafiksäkerhetsprovning samtidigt utsetts att reparera for
don, skall medlemsstaterna särskilt kontrollera att objek
tivitet och en hög kvalitet på provningen upprätthålls .

ningar .

32 .

33 .

Artikel 3

Tekniska krav som gäller taxibilar och ambulanser
är jämförbara med dem som gäller för privatbilar .
De komponenter som skall provas kan vara
desamma, även om intervallen mellan proven är
olika .

1 . Medlemsstaterna skall vidta sådana åtgärder som de
anser nödvändiga för att det skall kunna styrkas att ett
fordon har genomgått en trafiksäkerhetsprovning som
minst uppfyllt kraven i detta direktiv .

Med tanke på den verkan på den berörda bran

Dessa åtgärder skall anmälas till de övriga medlemssta

schen som detta direktiv förväntas ha och med

beaktande av subsidiaritetsprincipen är gemen
skapsåtgärderna enligt detta direktiv nödvändiga
för att uppnå målet att harmonisera bestämmel
serna om provning av trafiksäkerheten, för att
förhindra en snedvridning av konkurrensen mellan
transportföretag och för att säkerställa att fordon
provas och underhålls på ett riktigt sätt . Dessa mål
kan inte till fullo uppnås av de enskilda medlems
staterna .

34 .

Nr L 46/3

Detta direktiv bör inte på något sätt påverka
medlemsstaternas skyldigheter i fråga om de tids
frister för överföring till nationell lagstiftning och
genomförande som anges i de upphävda direkti

terna och till kommissionen .

2 . På samma grunder som om medlemsstaten själv hade
utfärdat intyget, skall varje medlemsstat erkänna intyg
som utfärdats i en annan medlemsstat och som styrker
att ett motorfordon på den statens territorium , som är
registrerat, tillsammans med tillhörande släp - eller
påhängsvagn, har genomgått en trafiksäkerhetsprovning
som minst uppfyllt kraven i detta direktiv .

3 . Medlemsstaterna skall tillämpa lämpliga förfaranden
för att så långt det är möjligt, garantera att brömsprestan
dan hos fordon som är registrerade på deras territorium
uppfyller de krav som fastställs i detta direktiv .

ven .

KAPITEL II

Undantag och avvikelser

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 4

KAPITEL I

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

1 . I varje medlemsstat skall i den staten registrerade
motorfordon med tillhörande släp- och påhängsvagnar

1 . Medlemsstaterna skall ha rätt att från detta direktivs

tillämpningsområde undanta fordon som tillhör försvars
makten, ordningsmakten och brandförsvaret .
2.

Efter samråd med kommissionen får medlemsstaterna

undanta vissa fordon från detta direktivs tillämpnings

Nr L 46/4
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ISY

område vilka används under speciella förhållanden eller
som aldrig eller praktiskt taget aldrig körs på allmän väg,
inbegripet fordon av historiskt intresse som konstruerats
före den 1 januari 1960, eller som är tillfälligt tagna ur
trafik, eller underkasta dessa fordon särskilda föreskrif
ter .
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säkerhetsprovning som motsvarar det som avses i detta
direktiv skall punkt 1 dock tillämpas fram till och med
den 1 januari 1995 .

2 . För de privatbilar som avses i punkt 6 i bilaga I skall
punkt 1 tillämpas fram till och med den 1 januari
1994 .

3 . Efter samråd med kommissionen får medlemsstaterna

fastställa egna normer för provning av fordon som anses
ha historiskt intresse .

Artikel 5

I de medlemsstater där det för denna fordonskategori den
31 december 1991 inte fanns något system för periodisk
trafiksäkerhetsprovning som motsvarar det som avses i
detta direktiv skall punkt 1 dock tillämpas fram till och
med den 1 januari 1998 .

Trots vad som föreskrivs i bilagorna I och II får med
lemsstaterna
KAPITEL III

— tidigarelägga datum för de första obligatoriska trafik
säkerhetsprovningarna och, om så är lämpligt, låta
fordonet genomgå provning innan registrering skett,

Slutbestämmelser

— förkorta tiden mellan två på varandra följande obliga
toriska provningar,

Artikel 7

— göra provning av frivillig utrustning obligatorisk,
— öka antalet komponenter som skall provas,

1 . På förslag av kommissionen och med kvalificerad
majoritet skall rådet anta de särdirektiv som är nödvän
diga för att fastställa minimikraven på normer och meto
der för provning av de i bilaga II förtecknade komponen

— utsträcka kravet på periodisk provning till andra
fordonskategorier,

terna .

— föreskriva om särskilda kompletterande provningar,

2 . Ändringar som är nödvändiga för att till den tekniska

— kräva högre värden för minsta bromsverkan och
föreskriva om provning med större last än vad som
framgår av värdena i bilaga II, för fordon som är
registrerade på deras territorium, förutsatt att sådana
krav inte överstiger kraven i fordonets ursprungliga
typgodkännande.

utvecklingen anpassa de normer och metoder som fast
ställs i särdirektiven skall antas i enlighet med det förfa
rande som föreskrivs i artikel 8 .

Artikel 8

1 . Kommissionen skall biträdas av en kommitté för
Artikel 6

1 . Trots föreskrifterna i bilagorna I och II och fram till
och med den 1 januari 1993 får medlemsstaterna

anpassning till den tekniska utvecklingen av direktivet om
provning av motorfordons och tillhörande släpfordons
trafiksäkerhet, nedan kallad " kommittén ", som skall
bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha kommis
sionens företrädare som ordförande .

— senarelägga datum för de första obligatoriska trafik
säkerhetsprovningarna ,

— förlänga tiden mellan två på varandra följande obliga
toriska provningar,
— minska antalet komponenter som skall provas,
— ändra bestämmelserna om vilka fordonskategorier
som skall provas ,
förutsatt att alla lätta nyttofordon som avses i punkt 5 i
bilaga I har ålagts att före denna tidpunkt genomgå
trafiksäkerhetsprovning i enlighet med detta direktiv.

2 . Kommittén skall själv fastställa sin arbetsordning.
3 . Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén
ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över
förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med
hänsyn till hur brådskande frågan är . Kommittén skall
fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel
148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet
skall fatta på förslag av kommissionen. Vid omröstning
skall medlemsstaternas röster vägas enligt bestämmel
serna i samma artikel . Ordföranden får inte rösta .

4. a)
I medlemsstater där det för denna fordonskategori.den 28
juli 1988 inte fanns något system för periodisk trafik

Kommissionen skall själv anta de föreslagna
åtgärderna om de är förenliga med kommitténs
yttrande .
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Om de föreslagna åtgärderna inte är förenliga
med kommitténs yttrande eller om inget yttrande
avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå
rådet vilka åtgärder som skall vidtas . Rådet skall
besluta med kvalificerad majoritet.
Om rådet inte har beslutat inom tre månader

från det att förslaget mottagits , skall kommissio
nen själv besluta att de föreslagna åtgärderna
skall vidtas .

Nr L 46/5

Artikel 11

1 . Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i

lagar och andra författningar som är nödvändiga för att
följa detta direktiv senast den 9 mars 1998 . De skall
genast underrätta kommissionen om detta .
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de

innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av
en sådan hänvisning när de offentliggörs . Närmare före
skrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje
medlemsstat själv utfärda .

Artikel 9

2 . Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna

texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som
1 . Senast den 31 december 1998 skall kommissionen till

de antar inom det område som omfattas av detta direk

Europaparlamentet och till rådet överlämna en rapport
om genomförandet av trafiksäkerhetsprovningen av pri
vatbilar, åtföljd av förslag till nödvändiga åtgärder, sär
skilt i fråga om provningarnas periodicitet och utform

tiv .

ning.

direktiv .

2. Kommissionen skall senast tre år efter införandet av

periodisk provning av hastighetsbegränsande anordningar
undersöka om de fastställda proven, på grundval av de
vunna erfarenheterna, är tillräckliga för att upptäcka
felaktiga eller manipulerade hastighetsbegränsande anord
ningar och om gällande regler behöver ändras .

3 . Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för
att genomföra det provningssystem som föreskrivs i detta

De vidtagna åtgärderna skall vara verksamma, proportio
nella och avrådande .

Artikel 12

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det
att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas
officiella tidning.

Artikel 10
Artikel 13

De direktiv som förtecknas i del A i bilaga III skall
upphöra att gälla den dag som anges i artikel 11 , utan att
det påverkar medlemsstaternas skyldigheter i fråga om
tidsfristerna för överföring och genomförande som anges
i del B i bilaga III.

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna .

Utfärdat i Bryssel den 20 december 1996 .
På rådets vägnar

Hänvisningar till de upphävda direktiven skall uppfattas
som hänvisningar till detta direktiv och läsas i enlighet
med jämförelsetabellen i bilaga IV.

S. BARRETT

Ordförande

Nr L 46/6
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BILAGA I

FORDONSKATEGORIER SOM SKALL TRAFIKSÄKERHETSPROVAS OCH PROVNINGARNAS
PERIODICITET

Fordonskategori

Provningsperiodicitet

1 . Motorfordon för persontransport med mer än
åtta sittplatser utöver förarplatsen.

Ett år efter tidpunkten för första användning av
fordonet och därefter en gång om året.

2 . Motorfordon för godstransport och med en
tillåten maximimassa över 3 500 kg.

Ett år efter tidpunkten för första användning av
fordonet och därefter en gång om året.

3 . Släp- och påhängsvagnar med en tillåten maxi
. mimassa över 3 500 kg.

Ett år efter tidpunkten för första användning av
fordonet och därefter en gång om året.

4 . Taxibilar, ambulanser.

Ett år efter tidpunkten för första användning av
fordonet och därefter en gång om året.

5 . Motorfordon med minst fyra hjul som normalt
används vid godstransport på väg och med en
tillåten maximimassa på högst 3 500 kg, utom
jordbrukstraktorer och jordbruksmaskiner.

Fyra år efter tidpunkten för första användning av

6 . Motorfordon med minst fyra hjul för person
transport på väg med högst åtta sittplatser,
utöver förarplatsen .

Fyra år efter tidpunkten för första användning av

fordonet och därefter en vartannat år .

fordonet och därefter en vartannat år .
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Nr L 46/7

BILAGA II

KOMPONENTER SOM OBLIGATORISKT SKALL KONTROLLERAS

Provningen skall omfatta åtminstone de komponenter som räknas upp nedan, förutsatt att dessa hör till den
obligatoriska utrustningen i de fordon som provas i den berörda medlemsstaten.

De provningar som behandlas i denna bilaga får utföras utan att fordonsdelar monteras isär.
Om ett fordon befinns ha brister i fråga om nedanstående komponenter skall de behöriga myndigheterna i
medlemsstaterna fastställa ett förfarande för att bestämma på vilka villkor fordonet får användas innan det
har godkänts vid förnyad provning.

FORDON I KATEGORIERNA 1 , 2 , 3 , 4, 5 OCH 6

1.

Bromsutrustning

Följande komponenter skall kontrolleras vid provning av fordonens bromsutrustning. De provningsresultat som erhålls vid
kontroll av bromsutrustningen skall så långt möjligt motsvara de tekniska normera i direktiv 71 /320/EEG (').

Orsak till underkännande

Komponenter som skall kontrolleras
1.1

Mekaniskt tillstånd och funktion

1.1.1

Fotbromsens pedalaxel

— svårmanövrerad

— slitet lager

— stort slitage/glapp

1.1.2

Pedalens tillstånd och manöverorganets slaglängd

— för stor eller för liten tillgänglig slaglängd
— manöverorganet utväxlar inte korrekt
— halkskyddsbeläggning på bromspedalen saknas, har lossnat
eller slitits ned

1.1.3

Vakuumpump eller kompressor och behållare

— för lång aktiveringstid för arbetstryck/vakuum för effektiv
bromsning

— otillräckligt lufttryck/vakuum för att aktivera bromsen minst
två gånger efter det att larmsystemet utlösts (eller manome
terutslaget signalerar fara )
— läckage som orsakar märkbar trycksänkning eller förnimbart
läckage

1.1.4

Kontrollampa för otillräckligt tryck eller manometer

— kontrollampa/manometer felaktig eller skadad

(') Rådets direktiv 71 /320/EEG av den 26 juli 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bromsutrustning på vissa kategorier av
motorfordon och släpvagnar till dessa fordon ( EGT nr L 202 , 6.9.1971 , s . 37). Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 91 /422/EEG
( EGT nr L 233 , 22.8.1991 , s. 21 ).
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Komponenter som skall kontrolleras
1.1.5

Handmanövrerad bromsventil

17. 2. 97

Orsak till underkännande

— manöverorganet spräckt, skadat eller starkt förslitet
— bromsventilen defekt

— ej tillförlitlig manövrering av ventilspindel eller av ventil
— lösa kopplingar eller läcka i systemet
— otillfredsställande funktion

1.1.6

Parkeringsbroms, manöverarm, låsmekanism

— låsmekanism otillräcklig
— för stort slitage på manöverarmens axel eller låsmekanis
men

— för stor slaglängd (felaktig inställning)

1.1.7

Bromsventiler ( bottenventiler, utloppsventiler, regler
ventiler osv .)

— skadade, otillräcklig täthet (luftläckage)
— kompressorns oljeförbrukning för stor
— felaktig eller otillräcklig montering
— förlust av bromsvätska

1.1.8

Kopplingar till släpvagnens bromsanordning

— avstängningskran eller självstängande ventil defekt
— bristfällig fastsättning eller montering
— otillräcklig täthet

1.1.9

Energiackumulator, tryckluftsbehållare

— skadad, korroderad, otät

— avtappningsanordning fungerar inte
— montering ej fungerade eller felaktig

1.1.10

Servostyrenheter, huvudcylinder (hydraulsystem)

—
—
—
—
—
—
—

servostyrenhet defekt eller ineffektiv
huvudcylinder defekt eller otät
huvudcylinder otillräckligt fastsatt
för liten mängd bromsvätska
lock på huvudcylindern saknas
kontrollampan för bromsvätska lyser eller är defekt
bristfällig funktion hos varningsanordningen för bromsvät
skenivån

1.1.11

Bromsrör

— risk för funktionsfel eller brott

— otätheter i rör eller kopplingar
— skadade eller starkt korroderade
— felmonterade

1.1.12

Bromsslangar

— risk för funktionsfel eller brott

— skadade, skavda, för korta, snodda
— otätheter i slangar eller kopplingar
— utvidgas extremt under tryck
— porösa

1.1.13

Bromsbelägg ( bromsbackar)

— stort slitage
— nedmutsade av olja, fett osv .

17. 2. 97

[ SV |

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Nr L 46/9

Orsak till underkännande

Komponenter som skall kontrolleras
1.1.14

Bromstrummor, bromsskivor

— stort slitage, repor, sprickor, brott och andra fel som kan
utgöra en säkerhetsrisk
— nedsmutsade av olja, fett osv.
— bromsskölden ej tillräckligt fastmonterad

1.1.15

Bromskablar, stänger, spakar, kopplingar

— kablar skadade eller bockade

—
—
—
—
—

1.1.16

stort slitage eller framskriden korrosion
kablar eller stänger för löst monterade
bristfällig kabelmontering
begränsning i bromssystemets rörlighet
onormala rörelser hos spakar/stänger/kopplingar till följd av
felaktig inställning eller onormalt slitage

Bromscylindrar ( även fjäderbromsar och hydraulcylind

— spruckna eller skadade

rar )

— otäta

— bristfälligt monterade
— starkt korroderade

— för stor slaglängd för cylindern
— dammskydd saknas eller är mycket skadat

1.1.17

Lastavkännande, automatisk bromskraftregulator

— defekt förbindelse

— felaktig inställning
— låst, fungerar inte
— saknas

1.1.18

Automatiska bromsjusterare

— låsta eller rör sig onormalt efter alltför stort slitage eller
felaktig inställning
— funktionen defekt

1.1.19

Retarder ( om sådan monterats )

— bristfällig montering eller anslutning
— funktionen defekt

1.2

Färdbromsens prestanda och verkan

1.2.1

Prestanda ( ökas successivt till maximal verkan )

— obefintlig eller otillräcklig bromsverkan på ett eller flera
hjul
—r bromsverkan på det minst bromsade hjulet på axeln är
mindre än 70 % av den maximala verkan på det andra
hjulet; vid bromsprov på väg avviker fordonet för mycket
från körriktningen under inbromsning
— ingen gradvis bromsverkan ( låsning )
— onormal fördröjning före bromsverkan på något hjul
— alltför stora variationer i bromsverkan på grund av deforme
rade skivor eller orunda trummor
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Komponenter som skall kontrolleras
1.2.2

Verkan
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Orsak till underkännande

— bromskoefficienten i förhållande till den högsta tillåtna mas
san eller, när det rör sig om påhängsvagnar, till summan av
det tillåtna axeltrycket när detta är tillämpligt, är lägre än
följande:
minsta bromsverkan

kategori
kategori
kategori
kategori
kategori
kategori

1:
2:
3:
4:
5:
6:

50
43
40
50
45
50

%
%
%
%
%
%

(J)
(2)
(3)

(4)

eller

— en bromskoefficient som är lägre än de av fabrikanten
eventuellt fastställda referensvärdena för fordonsaxeln ( 5)
1.3

Reservbromsens prestanda och verkan (vid separata
system )

1.3.1

Prestanda

— bromsen fungerar inte på ena sidan
— bromsverkan på det minst bromsade hjulet på axeln är
mindre än 70 % av den maximala verkan på det andra
hjulet
— ingen gradvis bromsverkan ( låsning )
— släpvagnens automatiska bromssystem fungerar inte

1.3.2

Verkan

— för alla fordonskategorier en bromskoefficient som är lägre
än 50 % ( é ) av den bromsverkan som fastställs i 1.2.2 i
förhållande till den högsta tillåtna massan eller, när det rör
sig om påhängsvagnar, till summan av de tillåtna axel
trycken

1.4

Parkeringsbromsens prestanda och verkan

1.4.1

Prestanda

— bromsen fungerar inte på ena sidan

1.4.2

Verkan

— för alla fordonskategorier en bromskoefficent som är lägre
än 16 % i förhållande till den högsta tillåtna massan eller,
när det rör sig om motorfordon, som är lägre än 12 % i
förhållande till fordonets högsta tillåtna kombinerade massa,
om detta värde är högre

1.5

Retardens eller motorbromsens prestanda

— ingen gradvis bromsverkan ( retarder)
— funktionen defekt

1.6

Antilåsningsanordning

— varningssystemet för antilåSningsanordningen defekt
— anordningen defekt

(') 4.8 % för fordon i kategori 1 som inte är utrustade med ABS eller som är typgodkända före den 1 oktober 1991 (datum för förbud mot ibruktagande
utan europeiskt typgodkännande) ( direktiv 71 /320/EEG, såsom ändrat genom kommissionens direktiv 88/194/EEG, EGT nr L 92, 9.4.1988 , s. 47 ).
( 2 ) 45 % för fordon som är registrerade efter 1988 eller från och med datum för tillämpning av direktiv 71/320/EEG, såsom ändrat genom kommissionens
direktiv 85/647/EEG ( EGT nr L 380, 31.12.1985, s. 1 ), i medlemsstaternas nationella lagstiftning, om detta datum infaller senare.
( 3 ) 43 % för släpvagnar och påhängsvagnar som är registrerade efter 1988 eller från och med datum för tillämpning av direktiv 71 /320/EEG, såsom ändrat
genom kommissionens direktiv 85/647/EEG, i medlemsstaternas nationella lagstiftning, om detta datum infaller senare.
(4 ) 50 % för fordon i kategori 5 som är registrerade efter 1988 eller från och med datum för tillämpning av direktiv 71/320/EEG, såsom ändrat genom
kommissionens direktiv 85/647/EEG, i medlemsstaternas nationella lagstiftning, om detta datum infaller senare.
( s ) Referensvärdet för fordonsaxeln är den bromsverkan ( uttryckt i newton) som är nödvändig för att uppnå denna bromskoefficient vid den vikt som
fordonet har vid provningstillfället.
(6 ) För fordon i kategorierna 2 och 5 är minimiprestandan för reservbroms (som inte berörs av direktiv 71/320/EEG, såsom ändrat genom kommissionens
direktiv 85/647/EEG) fastställd till 2,2 m/s2.
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FORDON I KATEGORIERNA 4 , 5 OCH 6

FORDON I KATEGORIERNA 1 , 2 OCH 3

2.

Styrning och ratt

2.

Styrning

2.1

Mekaniskt skick

2.1

Mekaniskt skick

2.2

Ratt

2.3

Glapp i styrningen

2.2
2.3
2.4

Glapp i styrningen
Styrsystemets infästning
Hjullager

3.

Sikt

3.

Sikt

3.1
3.2
3.3

Synfält
Fönsterglasets skick
Backspeglar

3.1
3.2
3.3

Synfält
Fönsterglasets skick
Backspeglar

3.4

Vindrutetorkare

3.4

Vindrutetorkare

3.5

Vindrutespolare

3.5

Vindrutespolare

4.

Lampor, reflektorer och elutrustning

4.

Belysning

4.1

Strålkastare för hel- och halvljus

4.1

Strålkastare för hel - och halvljus

4.1.1

Skick och funktion

4.1.1

Skick och funktion

4.1.2
4.1.3
4.1.4

Inställning
Strömbrytare
Optisk verkningsgrad

4.1.2
4.1.3

Inställning
Strömbrytare

4.2

Sido- och parkeringsljus

4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8

Skick och funktion, linsernas skick, färg och optisk
verkningsgrad med avseende på :
Sido- och bakljus
Stoppljus
Körriktningsvisare
Backljus
Dimljus
Belysning av bakre registreringsskylt
Reflexanordningar
Varningsljus

4.2.1

Skick och funktion

4.2.2

Färg och optisk verkningsgrad

4.3

Stoppljus

4.3.1

Skick och funktion

4.3.2

Färg och optisk verkningsgrad

4.4

Körriktningsvisare

4.4.1

Skick och funktion

4.4.2
4.4.3

Färg och optisk verkningsgrad
Strömbrytare

4.4.4

Blinkfrekvens

4.5

Dimljus fram och bak

4.5.1

Position

4.5.2

Skick och funktion

4.5.3

Färg och optisk verkningsgrad
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FORDON I KATEGORIERNA 1 , 2 OCH 3
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FORDON I KATEGORIERNA 4 , 5 OCH 6

4.6

Backljus

4.6.1

Skick och funktion

4.6.2

Färg och optisk verkningsgrad

4.7

Beslysning av bakre registreringskylt

4.8

Reflexanordningar
— skick och färg

4.9

Kontroliampor

4.10

Elförbindelserna mellan dragfordon och släp- eller
påhängsvagn

4.11

Elkabelsystemet

5.

Axlar, hjul, däck, fjädring

5.

Axlar, hjul, däck, fjädring

5.1

Axlar

5.1

Axlar

5.2

Hjul och däck

5.2

Hjul och däck

5.3

Fjädring

5.3

Fjädring

6.

Chassi och chassiinfästningar

6.

Chassi och chassiinfästningar

6.1

Chassi eller ram och infästningar

6.1

Chassi eller ram och infästningar

6.1.1

Allmänt skick

6.1 .1

Allmänt skick

6.1.2
6.1.3
6.1.4

6.1.2
6.1.3
6.1.4

Avgasrör och ljuddämpare
Bränsletank och bränsleledningar
Reservhjulshållare

6.1.5

Avgasrör och ljuddämpare
Bränsletank och bränsleledningar
Geometriska egenskaper och skick med avseende på
tunga lastbilars bakre påkörningsskydd
Reservhjulshållare

6.1.5

Kopplingsmekanismens tillförlitlighet ( om sådan meka

6.1.6

Kopplingsmekanism på dragfordon , släp- och påhängs

nism finns )
vagnar

6.2

Hytt och karosseri

6.2

Karosseri

6.2.1

Allmänt skick

6.2.1

Bärande konstruktion

6.2.2

Montering

6.2.2

Dörrar och lås

6.2.3

Dörrar och lås

6.2.4

Golv

6.2.5

Förarsäte

6.2.6

Fotsteg

7.

Övrig utrustning

7.

Övrig utrustning

7.1

Bilbälten

7.1

Förarsätets montering
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FORDON I KATEGORIERNA 1 , 2 OCH 3

FORDON I KATEGORIERNA 4 , 5 OCH 6

7.2

Brandsläckare

7.2

Montering av batteri

7.3

Lås och stöldskydd

7.3

Ljudsignalanordning

7.4

Varningstriangel

7.4

Varningstriangel

7.5

Första hjälpen-låda

7.5

Bilbälten

7.5.1

Fästpunkternas tillförlitlighet

7.5.2

Bilbältenas skick

7.5.3

Funktion

7.6

Hjulkil(ar )

7.7

Ljudsignalanordning

7.8

Hastighetsmätare

7.9

Färdskrivare ( plombering skall finnas och vara obru

Nr L 46/13

ten )

— Giltigheten av färdskrivarplattan skall kontrolleras
om färdskrivare krävs enligt förordning ( EEG ) nr
3821 /85 f 1 ).
— i tveksamma fall skall kontrolleras om däckens
nominella omkrets eller dimension svarar mot de

data som angivits på färdskrivaren.
— Om så kan ske , skall kontrolleras att färdskrivarens
plombering och, iförekommande fall , andra medel
för att skydda färdskrivaren mot olovlig manipula
tion är intakta .

7.10

Hastighetsbegränsande anordningar
— Om möjligt, kontrollera att anordningen är monte
rad i enlighet med direktiv 92/6/EEG (2 ).
— Giltigheten av anordningens monteringsplatta .
— Om så kan ske, skall kontrolleras att anordningens
plombering och, i förekommande fall, andra medel
för att skydda mot olovlig manipulation är
intakta .

8.

Störningar

8.

Störningar

8.1

Buller

8.1

Buller

(') Rådets förordning ( EEG ) nr 3821 /85 av den 20
senast ändrad genom kommissionens förordning
( 2 ) Rådets direktiv 92/6/EEG av den 10 februari
motorfordon inom gemenskapen ( EGT nr L 57,

december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter ( EGT nr L 370, 21.12.1985 , s . 8 ). Förordningen
( EG ) nr 2479/95 ( EGT nr L 256 , 26.10.1995 , s . 8 ).
1992 om montering och användning av hastighetsbegränsande anordningar i vissa kategorier av
2.3.1992, s . 27 ).
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FORDON I KATEGORIERNA 1 , 2 , 3 , 4, 5 OCH 6

8.2

Avgasutsläpp

8.2.1

Fordon med motorer med styrd tandning (bensinmotorer)
a ) Om avgasutsläppen inte kontrolleras genom ett avancerat system för avgasrening, t.ex. trevägskatalysator med lambdasond:

1 . Okulärbesiktning av avgassystemet för att kontrollera att det inte finns några läckor.
2 . I tillämpliga fall okulärbesiktning av avgaskontrollsystemet för att kontrollera att den nödvändiga utrustningen har
monterats .

Efter rimlig uppvärmningstid ( med beaktande av tillverkarens rekommendationer ) mäts halten koloxid ( CO ) i avgaserna
( under tomgång ).

Högsta tillåtna CO-halt i avgaserna är den som anges av fordonstillverkaren . Om ett sådant värde inte finns att tillgå, eller
om de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna beslutar att inte använda det som referensvärde , får CO-halten inte
överstiga följande värden :
— För fordon som registrerats eller tagits i bruk för första gången mellan det datum från och med vilket medlemsstaterna
har krävt att fordon skall uppfylla kraven i direktiv 70/22 O/EEG ( J ) och den 1 oktober 1986 : CO — 4,5
volymprocent .

— För fordon som registrerats eller tagits i bruk för första gången efter den 1 oktober 1986 : CO — 3,5 volymprocent.
b ) Om avgasutsläppen kontrolleras genom ett avancerat system för avgasrening, som t.ex. trevägskatalysator med lambdasond :
1 . Okulärbesiktning av avgassystemet för att kontrollera att det inte finns några läckor och att alla delar är kompletta .

2 . Okulärbesiktning av avgaskontrollsystemet för att kontrollera att den nödvändiga utrustningen har monterats .
3 . Bestämning av effektiviteten hos fordonets system för avgasrening genom mätning av avgasernas lambdavärde och CO-halt
enligt punkt 4 eller med de förfaranden som föreslås av tillverkaren och som godkänts i samband med typgodkännandet.
Vid varje prov värms motorn först upp enligt tillverkarens rekommendationer.
4. Utsläpp från avgasröret — gränsvärden :
— Mätning vid tomgångskörning:
Högsta tilltåtna CO-halt är den som anges av tillverkaren . Om ett sådant värde inte finns att tillgå får CO-halten inte
överstiga 0,5 volymprocent.
— Mätning vid högt tomgångsvarvtal , motorhastighet ( tomgång ) minst 2 000
CO-halt: högst 0,3 volymprocent
Lambda: 1 ± 0,03 eller enligt tillverkarens specifikationer.
8.2.2 Motorfordon med motorer med kompressionständning ( dieselmotorer )

Mätning av avgasernas opacitet vid fri acceleration ( från tomgång till maximivarvtal ). Koncentrationsnivån får inte överstiga den
nivå som enligt direktiv 72/306/EEG ( 2) har angivits på plattan . Om ett sådant värde inte finns att tillgå, eller om de behöriga
myndigheterna i medlemsstaterna beslutar att inte använda det som referensvärde , är gränsvärdena för absorptionskoefficienten
följande :

Högsta absorptionskoefficient för
— insugningsdieselmotorer: 2,5 nr 1 ,
— turboladdade dieselmotorer : 3,0 itt 1

eller motsvarande värden om utrustningen är av annan typ än den som används vid EG-typgodkännande.
Fordon som registrerades eller togs i bruk för första gången före den 1 januari 1980 är befriade från dessa krav.
8.2.3 Provningsutrustning

Kontrollen av fordonens avgastusläpp skall ske med utrustning som gör det möjligt att med noggrannhet bestämma om de
gränsvärden som föreskrivs, eller som har angivits av tillverkaren , iakttas .

8.2.4 Om en fordonstyp vid EG-typgodkännandet befinns inte motsvara de gränsvärden som fastställs i detta direktiv får medlemssta
terna fastställa högre gränsvärden för denna fordonstyp med stöd av bevisning från tillverkaren . De skall genast meddela detta till
kommissionen som i sin tur skall underrätta övriga medlemsstater .
(')

Rådets direktiv 70/220/EEG av den 20 mars 1970 om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon ( BGT nr L 76 , 9 . 3 . 1970, s. 1 )
samt rättelse ( EGT nr L 81 , 11.4 . 1970, s . 15 ). Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 94/ 12/EG ( EGT nr L 100, 19 .
4 . 1994 , s . 42 ).

(2)

Rådets direktiv 72/306/EEG av den 2 augusti 1972 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av föroreningar från
diselmotorer som används i fordon ( EGT nr L 190, 20. 8 . 1972 , s . 1 ). Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 89/491 /EEG ( EGT nr L
238 , 15 . 8 . 1989 , s . 43 ).
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1 , 2 OCH 3
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8.3

Avskärmning av radiostörningar

9.

Kompletterande provningsmoment för for
don för kollektiv persontransport

9.1

Nödutgång(ar ) ( inklusive hammare för att
krossa fönsterrutor ), skyltar som markerar
nödutgång(ar )

9.2

Värme

9.3

Ventilation

9.4

Sittplatsernas placering

9.5

Inre belysning

10.

Identifiering av fordonet

10.

Identifiering av fordonet

10.1

Registreringsskylt

10.1

Registreringsskylt

10.2

Chassinummer

10.2

Chassinummer

Nr L 46/ 15
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BILAGA 111

DEL A

Upphävda direktiv
( som avses i artikel 10 )

Rådets direktiv 77/143/EEG av den 29 december 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om
provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet och följande ändringar av detta :
— Rådets direktiv 88/449/EEG .
— Rådets direktiv 91 /225/EEG .
— Rådets direktiv 91 /328/EEG .
— Rådets direktiv 92/54/EEG .

. — Rådets direktiv 92/55/EEG .
— Kommissionens direktiv 94/23/EG .

DEL B

Tidsfrister
Direktiv

77/ 143 /EEG

för genomförande

för tillämpning

31 december 1977

31 december 1977

28 juli 1990

28 juli 1990

1 januari 1992

1 januari 1 992

1 juli 1993

1 juli 1993

22 juni 1993

22 juni 1993

( EGT nr L 47, 18.2.1977, s. 47 )

88 /449/EEG

( EGT nr L 222 , 12.8.1988 , s. 10 )

91 /225/EEG

( EGT nr L 103 , 23.4.1991 , s. 3 )

91 /328 /EEG

( EGT nr L 178 , 6.7.1991 , s. 29 )

92/54/EEG

( EGT nr L 225 , 10.8.1992 , s. 63 )

92/55/EEG

22 juni 1 993

( EGT nr L 225 , 10.8.1992 , s. 68 )
för de fordon som avses i avsnitt 8.2.1 a

1 januari 1994

i bilaga II :
för de fordon som avses i avsnitt 8.2.2

1 januari 1996

i bilaga II :
för de fordon som avses i avsnitt 8.2.1 b

1 januari 1997

i bilaga II :
94/2 3 /EG

( EGT nr L 147, 14.6.1994 , s. 6 )

1 januari 1997

1 januari 1997

Artikel 4

Artikel 5.1

Artikel 5.2

Artikel 5.3

Artikel 2

Artikel 3.1 första stycket

Artikel 3.1 andra stycket

Artikel 3.2

Artikel 7.1 och 7.2

Artikel 7.1

Artikel 1.1

Artikel 1

Artikel 1.1

91 /328/EEG

92/54/EEG

92/55/EEG

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 2

94/2 3 /EG

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Artikel 6.2

Artikel 6.1

Artikel 5 (7 strecksatsen )

Artikel 5 (1 —6 strecksatsen )

Artikel 3

Artikel 2.3

Artikel 4.2

Artikel 4.3

Artikel 2.2

Artikel 4.1

91 /225/EEG

I

Artikel 3.3

Artikel 2.1

Artikel 1.2

88/449/EEG

SV

Artikel 1

77/ 143/EEG

I

Artikel 1.1

Detta direktiv

( Artikeldelen )

JÄMFÖRELSETABELL NR 1

BILAGA IV
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Nr L 46/ 17

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Kategori 4

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Kategori 4

Kategori 6

Kategori 5

Bilaga I

Detta direktiv

Bilaga I

Artikel 13

77/143/EEG

Artikel 1.2

88 /449/EEG

91 /225/EEG

Artikel 1.2

91 /328/EEG

(Fordonskategorier som skall trafiksäkerhetsprovas )

JÄMFÖRELSETABELL NR 2

92/54/EEG

Artikel 2.2

Artikel 2.2

Artikel 2.2

Artikel 2.2

92/55/EEG

Artikel 2.4

Artikel 2.1 —2.3

92/55/EEG

94/23/EG

Artikel 5.2

Artikel 5.1

94/23/EG

>

Artikel 12

Artikel 2.1

Artikel 2.1

92/54/EEG

Artikel 2.1

Artikel 3

91 /328/EEG

Artikel 2.1

Artikel 1

91 /225/EEG

1

Artikel 11.3

Artikel 11.2

Artikel 6

88/449/EEG

SV

Artikel 11.1

77/143/EEG

|

Artikel 10

Artikel 9.2

Artikel 9.1

Artikel 8.1—8.4

Detta direktiv

Nr L 46/ 18
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Nr L 46/ 19

JÄMFÖRELSETABELL NR 3

( Kontrollpunkter)

Detta direktiv

77/ 143/EEG

Bilaga II (* )

Bilaga II

Inled . anm . 1
Inled . anm . 2
Inled . anm . 3

Inled . anm . 1

88/449/EEG

91 /225/EEG

91 /328/EEG

92/54/EEG

92/55/EEG

Artikel 1.1
Artikel 1.1

Artikel 1.1

Punkt 1
Punkt 1.2
Punkt 1.2.1
Punkt 1.2.2

Artikel 1

Punkt 1.3
Punkt 1.3.1
Punkt 1.3.2

Artikel 1.1

Punkt 1.4
Punkt 1.4.1
Punkt 1.4.2

Artikel 1.1

Punkt 1.5
Punkt 1.6

Artikel 1.1

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 1.3

Punkt 2
Punkt 7.8
Punkt 7.9

Artikel 1.3

( titeln )
(1 —3 strecksatsen )
Punkt 7.10

(1 —3 strecksatsen )
Punkt 8
Punkt 8.1

Artikel 1.3

Punkt 8.2
Punkt 8.2.4
Punkt 8.3
Punkt 10.2

94/23/EG

Artikel 1.1

Artikel 1.3

(*) Kategori 4 ( taxibilar och ambulanser ) har överförts från vänster kolumn till höger ( med kategori 5 och 6 ) i bilaga II .

Nr L 46/20
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RÅDETS DIREKTIV 96/97/EG

av den 20 december 1996

om ändring av direktiv 86/378/EEG om genomförandet av principen om likabehandling av män
och kvinnor i företags- eller yrkesbaserade system för social trygghet

EUROPEISKA UNIONENS RAD

HAR

ANTAGIT DETTA

DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europe
iska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta ,

baserade system för social trygghet inte anses som lön om
och i den mån förmånerna kan hänföras till anställning
före den 17 maj 1990 , utom när det gäller arbetstagare
eller deras förmånsberättigade anhöriga som före den
dagen har väckt talan vid domstol eller inlett ett likvär
digt förfarande enligt tillämplig nationell lag.

med beaktande av kommissionens förslag ( ] ),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2 ),
med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs

yttrande ( 3 ), och
med beaktande av följande :
1 artikel 119 i fördraget stadgas att varje medlemsstat
skall upprätthålla principen om lika lön för kvinnor och
män för lika arbete; med lön förstås den gängse grund
eller minimilönen samt alla övriga förmåner i form av
kontanter eller naturaförmåner som arbetstagaren, direkt
eller indirekt, får av arbetsgivaren på grund av anställ
ningen .

I dom av den 17 maj 1990 i mål 262/88 Barber mot
Guardian Royal Exchange Assurance Group ( 4 ) slår Euro

peiska gemenskapernas domstol fast att alla förmåner
som utges enligt företags- eller yrkesbaserade pensionssys
tem utgör lön i betydelsen enligt artikel 119 i fördraget .

I domarna av den 28 september 1994 ( 6 ) i mål C-57/93
(Vroege mot NCIV Instituut voor Volkshuisvesting BV
och mål C-128/93 Fisscher mot Voorhuis Hengelo BV )
fastslår domstolen att det ovannämnda protokollet inte
påverkar rätten att ansluta sig till ett företags- eller
yrkesbaserat pensionssystem, vilket fortfarande gäller
enligt domen av den 13 maj 1986 i mål 170/84 (Bilka

Kaufhaus GmbH mot Hartz) ( 7), och att den begränsning
av effekterna i tiden som följer av domen av den 17 maj
1990 i mål C-262/88 ( Barber mot Guardian Royal
Exchange Assurance Group ) inte gäller rätten att ansluta
sig till ett företags- eller yrkesbaserat pensionssystem .
Domstolen fastställde också att de nationella bestämmel

ser som rör tidsfrister för att väcka talan enligt nationell
lag kan användas mot arbetstagare som hävdar sin rätt
att ansluta sig till ett företags- eller yrkesbaserat pen
sionssystem, under förutsättning att de inte är mindre
förmånliga för en talan av det slaget än för en liknande
talan av inhemsk art och att de inte gör utövandet av

rättigheter enligt gemenskapslag omöjligt i praktiken .
Domstolen påpekade också att det faktum att en arbets
tagare kan begära att retroaktivt få ansluta sig till ett
företags- eller yrkesbaserat pensionssystem ger inte
arbetstagaren rätt att underlåta att betala de avgifter som
hänför sig till den aktuella tiden för medlemskapet .

I ovannämnda dom, som det klargörs i domen av den 14
december 1993 i mål C-l 10/91, ( Moroni mot Collo
GmbH) ( 5 ), tolkar domstolen artikel 119 i fördraget så ,
att diskriminering mellan män och kvinnor i företags
eller yrkesbaserade system för social trygghet är förbju

den i allmänhet och inte bara när det gäller att fastställa
vilken ålder som ger rätt till pension eller när en företags
eller yrkesbaserad pension erbjuds som kompensation i
samband med uppsägning av ekonomiska skäl .

Att utesluta arbetstagare från möjligheten att ansluta sig
till ett företags- eller yrkesbaserat system för social trygg
het på grund av arten av deras anställningsavtal kan
utgöra indirekt diskriminering av kvinnor.

I domen av den 9 november 1993 i mål C-l 32/92 ( Birds

Eye Walls Ltd mot Friedel M. Roberts ) ( 8 ) preciserade
1 enlighet med protokoll nr 2 om artikel 119 i fördraget
som bilagts Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen skall förmåner enligt företags- eller yrkes
(>) EGT nr C 218 , 23.8.1995 , s . 5 .

domstolen också att det inte strider mot artikel 119 i

fördraget när beloppet beräknas för förtidspension som
betalas av en arbetsgivare till manliga eller kvinnliga
arbetstagare som har gått i förtidspension av hälsoskäl
och som är avsett att särskilt ersätta inkomstbortfall, som

( ) Yttrandet avgivet den 12 november 1996 ( EGT nr C 362,
2.12.1996 ).

P ) EGT nr C 18 , 22.1.1996 , s . 132 .
( 4 ) Rec . 1990 , s . 1-1989 .

( 5 ) Rec . 1993 , s . 1-6591 .

( ) Rec . 1994 , s . 1-4541 respektive Rec . 1994 , s . 1-4583 .
( 7 ) Rec . 1986 , s . 1-1607 .
( 8 ) Rec . 1993 , s . 1-5579 .
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beror på att de ännu inte har uppnått erforderlig ålder
för att erhålla den statliga pension som de senare kom
mer att få , och att minska beloppet på förtidspensionen i
enlighet med detta, trots att, när det gäller män och

Nr L 46/21

försäkringstekniska beräkningsfaktorer som är olika
beroende på kön, skall inte fastställas enligt samma
bestämmelse .

kvinnor mellan 60 och 65 år, resultatet blir att en

kvinnlig före detta arbetstagare får lägre förtidspension
än sin manlige motsvarighet eftersom skillnaden är lika
med det statliga pensionsbelopp som hon är berättigad
till från 60 års ålder med avseende på anställningens
längd hos arbetsgivaren.

I domen av den 6 oktober 1993 i mål C-l 09/91 (Ten
Oever mot Stichting Bedrijfpensioenfonds voor het Gla
zenwassers- en Schoonmaakbedrijf) ( ! ) och i domarna av
den 14 december 1993 i mål C-l 10/91 ( Moroni mot
Collo GmbH ), av den 22 december 1993 i mål C-152/91
(Neath mot Hugh Steeper Ltd ) ( 2 ) och av den 28 septem
ber 1994 i mål C-200/91 ( Coloroll Pension Trustees
Limited mot Russell and Others ) ( 3 ) bekräftar domstolen
att med stöd av domen av den 17 maj 1990 i mål
C-262/88 ( Barber mot Guardian Royal Exchange Assu

rance Group ) kan, vid krav på lika behandling i fråga om
företags- eller yrkesbaserade pensionssystem, den direkta
effekten av artikel 119 i Romfördraget användas endast
när det gäller förmåner som hänför sig till tjänstgöring
efter den 17 maj 1990, med undantag för arbetstagare
eller deras förmånsberättigade anhöriga som före den
dagen har väckt talan vid domstol eller inlett ett likvär
digt förfarande enligt tillämplig nationell lag.

I domarna av den 28 september 1994 ( 4 ) i mål C-408/92
( Smith mot Advel Systems ) och mål C-28/93 (Van den
Akker mot Stichting Shell Pensioenfonds ), understryker
domstolen att artikel 119 i fördraget hindrar en arbetsgi
vare som vidtar åtgärder för att följa Barber-domen av
den 17 maj 1990 ( mål C-262/88 ) att höja pensionsåldern
för kvinnor till den som gäller för män när det gäller den
tjänstgöring som fullgjorts mellan den 17 maj 1990 och
den dag då de åtgärderna träder i kraft. När det gäller
tjänstgöring som fullgörs efter den senare dagen hindrar å
andra sidan artikel 119 i fördraget inte en arbetsgivare
att ta det steget. För tjänstgöring före den 17 maj 1990
ålade gemenskapsrätten ingen skyldighet som rättfärdigar
retroaktiv inskränkning av de fördelar som kvinnor
hade .

I ovan nämnda dom av den 28 september 1994 i mål
C-200/91 ( Coloroll Pension Trustees Limited mot Russel
and Others ) fastslår domstolen att sådana tilläggsförmå

ner som kommer från avgifter som arbetstagare fullt
frivilligt betalar inte omfattas av bestämmelserna i artikel
119 i fördraget.

I det tredje medelfristiga handlingsprogram om lika möj
ligheter för kvinnor och män ( 1991-1995 ) ( 5 ) betonar
kommissionen återigen att lämpliga åtgärder bör vidtas

I ovannämnda domar i mål C-109/91 ( Ten Oever mot
Stichting Bedrijfpensioenfonds voor het Glazenwassers
en Schoonmaakbedrijf) och mål C-200/91 ( Coloroll Pen
sion Trustees Limited mot Russell and Others ) bekräftar
domstolen att begränsningen av tidseffekterna i Barber
domen gäller efterlevandepensioner och följaktligen kan
likabehandling i detta fall yrkas endast för tjänstgörings
tid efter den 17 maj 1990 utom för dem som före den
dagen har väckt talan vid domstol eller inlett ett likvär
digt förfarande enligt tillämplig nationell lag.

för att beakta konsekvenserna av domen av den 17 maj
1990 i mål C-262/88 ( Barber mot Guardian Royal
Exchange Assurance Group ).

Den domen ogiltigförklarar automatiskt vissa bestämmel
ser i rådets direktiv 86/378/EEG av den 24 juli 1986 om
genomförande av principen om likabehandling av kvin
nor och män i fråga om företags- eller yrkesbaserade
system för social trygghet ( 6 ) när det gäller löntagare .

Artikel 119 i fördraget är direkt tillämplig och kan
åberopas vid nationella domstolar mot alla arbetsgivare ,
oavsett om de är fysiska eller juridiska personer, och

I domarna i mål C-152/91 och mål C-200/91 klargör
domstolen att avgifterna för manliga respektive kvinnliga
arbetstagare till ett förmånsbaserat pensionssystem måste

dessa domstolar har till uppgift att skydda de rättigheter
som enskilda har enligt den bestämmelsen .

vara desamma, eftersom de omfattas av bestämmelserna i
artikel 119 i fördraget. Olikheter i arbetsgivares bidrag

till sådana förmånsbaserade pensionssystem, som baseras
på kapitalinvesteringar, där olikheterna beror på sådana

Av rättssäkerhetsskäl är det nödvändigt att ändra direktiv
86/378/EEG för att anpassa de bestämmelser som påver
kas av den rättspraxis som följer av Barber-målet .

(') Rec . 1993 , s . 1-4879 .
(2 ) Rec . 1993 , s . 1-6953 .
( 3 ) Rec . 1993 , s . 1-4389 .

(4 ) Rec . 1994, s. 1-4435 respektive Rec . 1994, s. 1-4527.
( 5 ) EGT nr C 142, 31.5.1991 , s . 1 .
( 6 ) EGT nr L 225 , 12.8.1986 , s . 40 .
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2 ) Artikel 3 skall ersättas med följande :

"Artikel 3
Artikel 1

Direktiv 86/378/EEG skall ändras på följande sätt:

1 ) Artikel 2 skall ersättas med följande :

Detta direktiv skall gälla för medlemmar av den
förvärvsarbetande befolkningen, däribland egna före
tagare, personer vars verksamhet avbrutits av sjuk
dom, barnafödande, olycksfall eller ofrivillig arbets
löshet samt arbetssökande liksom även pensionerade
och invalidiserade arbetstagare, och deras förmånsbe
rättigade anhöriga i enlighet med nationell lag och/
eller praxis ."

"Artikel 2

3 ) Artikel 6 skall ersättas med följande :
1 . Med företags- eller yrkesbaserade system för
social trygghet menas system som inte regleras av
direktiv 79/7/EEG, vilkas syfte är att ge dem som
arbetar, både anställda och egna företagare, i ett

"Artikel 6

företag eller i en grupp av företag, inom ett område
för ekonomisk verksamhet eller yrkessektor eller
grupp av sådana sektorer , förmåner som skall kom
plettera förmånerna enligt lagstadgade system för
social trygghet eller ersätta dessa , vare sig deltagandet
i sådana system är obligatoriskt eller frivilligt.

2 . Detta direktiv gäller inte
a ) individuella avtal för egna företagare,

b ) system för egna företagare med endast en delta
gare ,

c ) löntagares försäkringsavtal där arbetsgivaren inte
är part,

d ) frivilliga bestämmelser i företags- eller yrkesbase
rade system som erbjuds deltagare individuellt för
att garantera dem

— antingen ytterligare förmåner, eller
— ett val av dag då de normala förmånerna för
egna företagare utfaller, eller ett val mellan
flera förmåner,

1 . Med bestämmelser som står i strid med likabe

handlingsprincipen avses sådana bestämmelser som
direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till
äktenskaplig status eller familjestatus, beror på kön,
när det gäller att

a ) avgöra vilka personer som får delta i ett företags
eller yrkesbaserat system ,
b ) fastställa om deltagande i ett företags- eller yrkes
baserat system skall vara obligatoriskt eller frivil
ligt,
c ) fastställa olika regler för ålder för inträde i syste
met, eller vilken anställnings- eller medlemskapstid
i detta som minst krävs för att erhålla dess

förmåner,

d ) fastställa olika regler, förutom vad som bestäms i
h och i, för återbetalning av avgifter då en arbets
tagare lämnar ett system utan att ha uppfyllt de
villkor som garanterar honom en uppskjuten rätt
till långtidsförmåner,

e ) företags- eller yrkesbaserade system i den mån
förmånerna finansieras genom avgifter som beta
las frivilligt av arbetstagare .

e ) ställa olika villkor för beviljande av förmåner eller
att inskränka förmånerna till arbetstagare av det
» ena eller andra könet,

3 . Detta direktiv hindrar inte en arbetsgivare från att
bevilja personer som redan har uppnått pensionsål
dern enligt ett företags- eller yrkesbaserat system , men
som ännu inte har uppnått pensionsåldern för lag

f) fastställa olika pensionsålder,

stadgad pension, ett pensionstillägg vars syfte är att
göra förmånsbeloppet likvärdigt med eller nästan lik
värdigt med det belopp som betalas ut till personer av
det andra könet i samma situation, vilka redan har

uppnått den lagstadgade pensionsåldern, fram till dess
att de personer som åtnjuter tillägget uppnår den
lagstadgade pensionsåldern ."

g ) temporärt upphäva innehavet eller förvärvet av
rättigheter under barnledighet eller ledighet av
familjeskäl som beviljas enligt lag eller avtal och
betalas av arbetsgivaren ,
h ) fastställa olika förmånsnivåer, utom i den mån det
kan vara nödvändigt att ta hänsyn till försäkrings
tekniska beräkningsfaktorer, som är olika bero
ende på kön, för avgiftsbaserade system .
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När det gäller fonderade förmånsbaserade system
kan vissa inslag (exempel finns i bilagan ) skilja sig
åt, där olikheten i belopp beror på effekter av att
försäkringstekniska faktorer använts , vilka skilde
sig åt beroende på kön vid den tidpunkt när
systemet fonderades .
i ) fastställa olika nivåer för arbetstagares avgifter,
fastställa olika nivåer för arbetsgivares avgifter,
utom

— vid avgiftsbaserade system om syftet är att
utjämna de slutliga förmånernas belopp eller
att göra dem mer likartade för bägge könen,
— vid fonderade förmånsbaserade system där
arbetsgivarens bidrag är avsedda att säkerställa
nödvändiga medel för att täcka kostnaden för
de baserade förmånerna ,

j ) fastställa olika normer eller normer tillämpliga
endast på arbetstagare av ett specificerat kön,
utom såsom föreskrivs i h och i , i fråga om
garantin för eller bibehållandet av rätten till upp
skjutna förmåner, då en arbetstagare lämnar ett

Nr L 46/23

a ) att avgöra pensionsålder i syfte att bevilja ålders
pension och de eventuella konsekvenserna för
andra förmåner,
— antingen till den dag då sådan likabehandling
uppnås i lagstadgade system,
— eller senast till dess att sådan likabehandling
krävs genom ett direktiv ,
b ) efterlevandepensioner till dess att i gemenskapslag
stadgas att likabehandlingsprincipen skall gälla i
lagstadgade system för social trygghet i detta
avseende,

c ) tillämpningen av artikel 6.1 första stycket för att
ta hänsyn till de olika försäkringstekniska beräk
ningsfaktorerna senast till den 1 januari 1999 ."
6 ) Följande artikel förs in :
"Artikel 9a

Om män och kvinnor har rätt att begära flexibel
pensionsålder enligt samma villkor skall det inte anses
vara oförenligt med detta direktiv."

system .

2 . När man överlämnar åt förmånssystemets förvalt
ning att inom räckvidden för detta direktiv efter
gottfinnande bevilja förmåner, måste den rätta sig
efter likabehandlingsprincipen. "

7 ) Följande bilaga läggs till :
"BILAGA

Exempel på inslag som kan stå i strid med likabe
handlingsprincipen när det gäller förmånsbaserade
system enligt artikel 6 h är
4 ) Artikel 8 skall ersättas med följande :

"Artikel 8

1 . Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder
för att säkerställa att de bestämmelser i företags- eller
yrkesbaserade system för egna företagare som strider
mot likabehandlingsprincipen har reviderats och trätt
i kraft senast den 1 januari 1993 .

— omvandling till ett fast belopp av en del av en
periodisk pension,
— överföring av pensionsrättigheter,
— en efterlevandepension som utbetalas till en famil
jemedlem i utbyte mot att försäkringstagaren
avstår från en del av pensionen ,
— sänkt pension när arbetstagaren väljer att gå i
förtidspension ."

2 . Detta direktiv skall inte utesluta att de bestämmel

ser för rättigheter och skyldigheter som gällde under
medlemskapet i ett företags- eller yrkesbaserat system
för egna företagare, innan systemet reviderades , fort
farande skall gälla för tiden i fråga ."

5 ) Artikel 9 skall ersättas med följande :

"Artikel 9

Medlemsstaterna får, när det gäller system för egna
företagare, uppskjuta en obligatorisk tillämpning av
likabehandlingsprincipen i fråga om

Artikel 2

1 . Varje bestämmelse som syftar till att genomföra detta
direktiv, när det gäller arbetstagare, måste omfatta alla
förmåner som härrör från anställningstiden efter den 17
maj 1990 och skall tillämpas retroaktivt till den dagen,
utan att det påverkar rättigheter för de arbetstagare eller
deras förmånsberättigade anhöriga som före den dagen
har väckt talan vid domstol eller inlett ett likvärdigt
förfarande enligt nationell lag. I det fallet måste genom
förandebestämmelserna tillämpas retroaktivt till den 8
april 1976 och omfatta alla förmåner som härrör från
anställningstid efter den dagen . För medlemsstater som
anslöt sig till gemenskapen efter den 8 april 1976 skall
den dagen ersättas av den dag då artikel 119 i fördraget
blev tillämplig på deras territorium .
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2 . Den andra meningen i punkt 1 hindrar inte tillämp
ningen av nationella bestämmelser om frister som kan
åberopas vid talan mot arbetstagare eller deras förmåns
berättigade anhöriga som har väckt talan vid domstol
eller inlett ett likvärdigt förfarande enligt nationell lag
före den 17 maj 1990 , under förutsättning att de natio
nella bestämmelserna inte är mindre förmånliga för en
talan av det slaget än för liknande talan av inhemsk art
och att de inte gör utövandet av gemenskapslag omöjligt i
praktiken.
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en sådan hänvisning när de offentliggörs . Närmare före
skrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje
medlemsstat själv utfärda .
2 . Medlemsstaterna skall senast två år efter detta direk
tivs ikraftträdande meddela kommissionen all den infor

mation som den behöver för att utarbeta en rapport om
genomförandet av detta direktiv .
Artikel 4

3 . För medlemsstater vilkas anslutning ägde rum efter
den 17 maj 1990 och som den 1 januari 1994 var
avtalsparter i avtalet om Europeiska ekonomiska samar
betsområdet skall datumet den 17 maj 1990 i punkt 1

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det
att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas
officiella tidning.

och 2 i det här direktivet ersättas med datumet den 1

januari 1994 .

Artikel 5

Artikel 3

1 . Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar eller
andra författningar som är nödvändiga för att följa detta
direktiv senast den 1 juli 1997. Medlemsstaterna skall
genast underrätta kommissionen om detta .
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de

innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna .

Utfärdat i Bryssel den 20 december 1996 .

På rådets vägnar
S. BARRETT

Ordförande
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RÅDETS DIREKTIV nr 96/98/EG

av den 20 december 1996

om marin utrustning

EUROPEISKA

tolkning av de certifierande myndigheterna, vilkas

UNIONENS RAD HAR ANTAGIT DETTA

DIREKTIV

kompetens och erfarenhet kan variera . Detta leder
till skilda säkerhetsnivåer för produkter som de
behöriga nationella myndigheterna har certifierat
och intygat att de uppfyller tillämpliga internatio
nella säkerhetsstandarder och till en stark ovilja
hos medlemsstaterna att utan vidare kontroll godta

med beaktande av Fördraget om upprättandet av den
Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 84.2 i detta ,

att fartyg som seglar under deras flagg har sådan
utrustning ombord som godkänts av en annan

med beaktande av kommissionens förslag ('),

medlemsstat .

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs

yttrande ( 2 ),

förfarandet ( 3 ), och

Det är nödvändigt att fastställa gemensamma regler
för att avhjälpa skillnader vid genomförandet av
internationella standarder . Sådana gemensamma
bestämmelser kommer att leda till att onödiga

med beaktande av följande :

kostnader och administrativa förfaranden i sam

i enlighet med det i artikel 189c i fördraget angivna

1.

5.

band med godkännande av utrustningen elimine
ras , att verksamhetsvillkoren och konkurrenssitua

Som ett led i den gemensamma transportpolitiken
är det nödvändigt att fastställa ytterligare åtgärder
för att säkerställa säkerheten vid transporter till

tionen för gemenskapens sjöfart förbättras samt att
tekniska handelshinder' undanröjs med hjälp av den
överensstämmelsemärkning som anbringats på ut

sjöss .

2.

Sjöolyckor ger upphov till allvarlig oro från gemen
skapen, särskilt sådana som kräver människoliv
och orsakar förorening av medlemsstaternas hav
och kuster .

3.

4.

rustningen.

6.

Gemensamma standarder som säkerställer hög
funktionssäkerhet hos den utrustning som finns
ombord kan effektivt minska risken för olyckor till
sjöss . Provningsstandarder och provningsmetoder
kan i hög grad inverka på hur utrustningen fun
gerar i framtiden .

Enligt internationella konventioner är det flaggsta
terna som skall se till att utrustningen ombord
uppfyller vissa säkerhetskrav och utfärda tillämp
liga certifikat. Provningsstandarder för vissa slag av
marin utrustning har därför utvecklats av de inter

I sin resolution av den 8 juni 1993 om en gemen
sam sjösäkerhetspolitik (4 ) yrkade rådet på att
kommissionen skulle lägga fram förslag till att
harmonisera genomförandet av IMO-standarderna
och förfarandena för godkännande av marin
utrustning .

7.

Åtgärder på gemenskapsnivå är det enda möjliga
sättet att uppnå sådan harmonisering, eftersom
medlemstaterna när de agerar självständigt eller via
internationella organisationer inte kan upprätta
samma säkerhetsnivå för utrustningens funktion .

8.

Ett rådsdirektiv är den lämpliga rättsakten efter
som det erbjuder en ram för enhetlig och obligato
risk tillämpning av internationella provningsstan

nationella standardiseringsorganen och av Interna
tionella sjöfartsorganisationen ( IMO ). När de
internationella standarderna införs genom de natio

nella provningsstandarderna ges utrymme för egen
(') EGT nr C 218 , 23.8.1995 , s . 9 .
(2 ) EGT nr C 101 , 3.4.1996 , s . 3 .

(') Europaparlamentets yttrande av den 29 november 1995
( EGT nr C 339 18.12.1995 s . 21 ), rådets gemensamma
ståndpunkt av den 18 juni 1996 ( EGT nr C 248 , 26.8.1996 ,
s . 10 ) och Europaparlamentets beslut av den 24 oktober
1996 ( EGT nr C 347 , 18.11.1996 ).

darder av medlemsstaterna .

(4 ) EGT nr C 271 , 7.10.1993 , s . 1 .
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Det är lämpligt att i första hand inrikta sig på
sådan utrustning som enligt de huvudsakliga inter

16 .

nationella konventionerna måste finnas ombord
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I vissa fall får medlemsstaterna vidta tillfälliga
åtgärder för att begränsa eller förbjuda använd
ningen av utrustning som försetts med märkning
om överensstämmelse .

och vara godkänd av nationella administrationer i
enlighet med de säkerhetsstandarder som fastställs
i internationella konventioner eller resolutioner.

10 .

17 .

Användning av utrustning som inte är försedd med
märkning om överensstämmelse får tillåtas i
undantagsfall .

18 .

En ändring av detta direktiv kräver ett förenklat

Det finns flera direktiv som säkerställer den fria

rörligheten för vissa produkter som bland annat
skulle kunna användas som utrustning ombord
men som inte rör medlemsstaternas certifiering av
utrustning i enlighet med tillämpliga internationella
konventioner; följaktligen skall utrustning som pla
ceras ombord på fartyg regleras uteslutande av nya
gemensamma regler.

förfarande med en föreskrivande kommitté .

HÄRIGENOM FORESKRIVS FÖLJANDE.

11 .

12 .

Nya provningsstandarder måste fastställas, helst på
internationell nivå, för utrustning för vilken sådana
standarder inte redan finns eller är tillräckligt
detaljerade.

Medlemsstaterna bör säkerställa att de anmälda

organ som bedömer utrustningens överensstäm
melse med provningsstandarderna är fristående,
effektiva och har yrkeskompetens för att utföra
sina uppgifter.

13 .

Artikel 1

Detta direktiv har till syfte att öka säkerheten och
förebygga föroreningar till sjöss genom enhetlig tillämp
ning av de tillämpliga internationella instrument som
reglerar den utrustning som förtecknas i bilaga A och
som är avsedd att placeras ombord på fartyg för vilka
säkerhetscertifikat utfärdas av medlemsstaterna eller på
deras vägnar i enlighet med internationella konventioner,
samt att säkerställa den fria rörligheten för sådan utrust
ning inom gemenskapen .

Överensstämmelse med internationella provnings
Artikel 2

standarder kan bäst påvisas genom förfaranden för
bedömning av överensstämmelse enligt rådets
beslut 93/465/EEG av den 22 juli 1993 om modu
ler för olika stadier i förfaranden vid bedömning
av överensstämmelse samt regler för anbringande
och användning av EG-märkning om överensstäm
melse, avsedda att användas i tekniska harmonise
ringsdirektiv ( 1 ).

14 .

Detta direktiv innehåller ingenting som begränsar
den rätt som internationella konventioner ger en
flaggstats administration att utföra funktionsprov
ombord på fartyg för vilka den har utfärdat säker
hetscertifikat, förutsatt att sådana prov inte inne
bär att förfarandena för bedömning av överens
stämmelsen upprepas .

I detta direktiv används följande beteckningar med de
betydelser som här anges :
a)

förfaranden för bedömning av överensstämmelse: de
förfaranden som anges i artikel 10 och i bilaga B.

b)

utrustning: de föremål som räknas upp i bilagorna
A.l och A.2 och som måste placeras ombord på
fartyg för användning i syfte att uppfylla de interna
tionella instrumenten eller som frivilligt placeras
ombord för användning, och för vilken det enligt
internationella instrument krävs godkännande från
flaggstatens administration.

c)

radiokommunikationsutrustning: utrustning som
krävs enligt kapitel IV i SOLAS-konventionen från
1974 , efter ändring med beaktande av det globala
nödsignals- och säkerhetssystemet till sjöss ( GMDSS
1988 ), och tvåvägs VHF-radiotelefonapparat enligt

15 . . Utrustning som omfattas av detta direktiv bör som
en allmän regel förses med märkning som visar att
den stämmer överens med kraven i detta direktiv .

(') EGT nr L 220 , 30.8.1993 , s . 23 .

regel III/6.2.1 i samma konvention .
d)

internationella konventioner-.

— 1966 års
( LL66 ),

internationella

lastlinjekonvention
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— 1972 års konvention om internationella regler till
förhindrande av kollisioner till sjöss ( COL

— Internationella

Nr L 46/27

Standardiseringsorganisationen

( ISO ),

REG ),

— Internationella eltekniska kommittén ( IEC ),

— 1973 års internationella konvention till förhind

— Europeiska standardiseringskommittén ( CEN ),

rande av förorening från fartyg (MARPOL ),
och

— Europeiska kommittén för elektroteknisk stan
dardisering ( Cenelec ) , och

— 1974 års internationella konvention om säker

heten för människoliv till sjöss ( SOLAS ),

— Europeiska institutet för telekommunikations
standarder ( ETSI ),

samt därtill hörande protokoll och ändringar som är
i kraft den dag detta direktiv antas .
e)

som är i kraft den dag då detta direktiv antas, och
faställda i enlighet med tillämpliga internationella
konventioner och tillämpliga resolutioner och cirku
lär från IMO, för att definiera metoderna för prov
ning och provningsresultat, dock endast i den form,
som anges i bilaga A.

internationella instrument: tillämpliga internationella
konventioner, tillämpliga resolutioner och cirkulär
från Internationella sjöfartsorganisationen (IMO )
samt tillämpliga internationella provningsstandar
der .

f)

märkning: den symbol som avses i artikel 11 och
som anges i bilaga D.

g)

anmält organ: organ som har utsetts av en medlems
stats behöriga nationella administration i enlighet

o)

typgodkännande: de förfaranden för bedömning av
utrustning som har tillverkats i enlighet med tillämp
liga provningsstandarder och utfärdandet av intyg
om detta .

med artikel 9 .

h)

placerad ombord: utrustning som har installerats
eller placerats ombord på ett fartyg.

i)

säkerbetscertifikat: de certifikat som utfärdas av
medlemsstaterna eller på deras vägnar i enlighet med
internationella konventioner .

j)
k)

fartyg: fartyg som omfattas av internationella kon
ventioner, med undantag av krigsfartyg.
gemenskapsfärtyg: fartyg för vilket säkerhetscertifi
kat utfärdas av medlemsstaterna eller på deras väg
nar i enlighet med internationella konventioner .
Denna definition skall inte inbegripa de fall då en
medlemsstats administration utfärdar ett certifikat

för ett fartyg på begäran av ett tredje lands admini
stration .

1)

nytt fartyg: fartyg som den dag detta direktiv träder
i kraft eller senare kölsträcks eller befinner sig på ett
motsvarande byggnadsstadium . I denna definition
avses med " motsvarande byggnadsstadium " det sta
dium vid vilket

Artikel 3

1 . Detta direktiv skall gälla för utrustning som är avsedd
att användas ombord på

a)

ett nytt gemenskapfartyg oavsett om fartyget när det
byggs befinner sig inom gemenskapen eller inte,

b)

ett existerande gemenskapsfartyg
— som tidigare inte hade sådan utrustning ombord ,
eller

— där den utrustning som redan fanns ombord på
fartyget byts ut, utom när internationella kon
ventioner tillåter något annat,
oavsett om fartyget när utrustningen placeras
ombord befinner sig inom gemenskapen eller inte .

2 . Detta direktiv skall inte gälla för utrustning som, den
dag detta direktiv träder i kraft, redan har placerats
ombord på ett fartyg.

i ) byggandet av ett identifierbart fartyg påbörjas
och

ii ) hopsättningen av detta fartyg har påbörjats och
omfattar minst 50 ton eller en procent av den
beräknade massan av allt byggnadsmaterial , var

vid den lägre massan skall gälla .
m ) existerande fartyg: fartyg som inte är ett nytt far

3 . Trots att den utrustning som avses i punkt 1 kan
omfattas av andra direktiv än detta direktiv, för att fri
rörlighet skall uppnås , och särskilt rådets direktiv 89/
336/EEG av den 3 maj 1989 om tillnärmning av med
lemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompati
bilitet O och 89/686/EEG av den 21 december 1989 om
tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om person

tyg •

n)

provningsstandarder: standarder som fastställts av
— Internationella sjöfartsorganisationen ( IMO ),

(') EGT nr L 139 , 23.5.1989 , s . 19 . Direktivet senast ändrat
genom direktiv 93/68/EEG ( EGT nr L 220, 31.8.1993 , s .
1 ).
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lig skyddsutrustning ( ! ), skall denna utrustning omfattas
av enbart det här direktivet och inte av något annat vad
gäller fri rörlighet.

Artikel 4
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gemenskapsfartyg och inte heller vägra att utfärda eller
förnya säkerhetscertifikat för sådan utrustning.

2 . Ett radiotillståndsbevis skall utfärdas av den behöriga
myndigheten i enlighet med det internationella radioregle
mentet innan det tillämpliga säkerhetscertifikatet utfär
das .

Varje medlemsstat eller de organ som agerar på dess
vägnar skall, när de utfärdar eller förnyar de tillämpliga
säkerhetscertifikaten, se till att utrustningen ombord på
de gemenskapsfartyg för vilka den utfärdat säkerhetscerti
fikaten uppfyller kraven i detta direktiv .

Artikel 5

Artikel 7

1 . Efter detta direktivs ikraftträdande skall gemenskapen
hos IMO eller de europeiska standardiseringsorganisatio
nerna, beroende på situationen, ansöka om att standar
der, inbegripet detaljerade provningsstandarder, skall
fastställas för den utrustning som förtecknas i bilaga
A.2 .

1 . Den utrustning som räknas upp i bilaga A.l och som
har placerats ombord på ett gemenskapsfartyg den dag
eller efter den dag som anges i artikel 20.1 andra stycket,
skall uppfylla de tillämpliga kraven i de internationella
instrument som anges i nämnda bilaga .
2 . Utrustningens överensstämmelse med tillämpliga krav
i internationella konventioner och tillämpliga resolutioner
och cirkulär från Internationella sjöfartsorganisationen
skall styrkas enbart enligt de tillämpliga provningsstan
darder och förfaranden för bedömning av överensstäm
melse som anges i bilaga A.l . För alla artiklar som
förtecknas i bilaga A.l , för vilka både IEC:s och ETSI:s
provningsstandarder anges, är dessa standarder alterna
tiva och tillverkaren eller dennes befullmäktigade ombud
inom gemenskapen får avgöra vilken av dem som skall

2 . Den begäran som avses i punkt 1 skall göras

— av rådets ordförandeskap och av kommissionen, när
den ges in till IMO ,
— av kommissionen, i enlighet med rådets direktiv 83/
189/EEG av den 28 mars 1983 om ett informations
förfarande beträffande tekniska standarder och före

skrifter ( 2 ), när den inlämnas till de europeiska stan
dardiseringsorganisationerna . De uppdrag som ges av
kommissionen skall syfta till att utveckla internatio
nella standarder genom samarbetsförfaranden mellan
de europeiska organen och deras internationella mot
svarigheter .

användas .

3 . Den utrustning som räknas upp i bilaga A.l och som
har tillverkats före det datum som avses i punkt 1 , får
också släppas ut på marknaden och placeras ombord på
gemenskapsfartyg för vilka certifikat utfärdas av en med
lemsstat eller på dess vägnar i enlighet med de internatio
nella konventionerna under en period av två år från ovan
nämnda dag, om den är tillverkad enligt förfaranden för
typgodkännanden som redan är i kraft inom den med
lemsstatens territorium före dagen för antagandet av
detta direktiv .

3 . Medlemsstaterna skall göra sitt yttersta för att säker
ställa att de internationella organisationerna , inbegripet
IMO, skyndsamt utvecklar dessa standarder .

4 . Kommissionen skall regelbundet följa och granska
utvecklingen av provningsstandarderna .
5 . Om de internationella organisationerna , inbegripet
IMO, misslyckas med eller vägrar att, inom en rimlig tid,
anta lämpliga provningsstandarder för en specifik utrust
ningsdetalj får standarder som grundar sig på de europe
iska standardiseringsorganisationernas arbete antas i
enlighet med förfarandet i artikel 18 .

Artikel 6

1 . Medlemsstaterna får inte förbjuda att sådan utrust
ning som anges i bilaga A.l , och som är märkt ejler av
andra skäl uppfyller bestämmelserna i detta direktiv ,
släpps ut på marknaden eller placeras ombord på ett
(') EGT nr L 399, 30.12.1989 , s . 18 . Direktivet senast ändrat
genom direktiv 93 /95/EEG ( EGT nr L 276 , 9.11.1993 , s .
11 ).

6 . När provningsstandarderna enligt punkt 1 eller 5
antas eller träder i kraft för en specifik utrustningsdetalj ,
får sådan utrustning överföras från bilaga A.2 till bilaga
A.l i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel
18 , och bestämmelserna i artikel 5 skall gälla från dagen
för överföringen.
( 2 ) EGT nr L 109 , 26.4.1983 , s . 8 . Direktivet senast ändrat
genom 1994 års anslutningsakt .
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Artikel 8

1 . Om ett nytt fartyg, oberoende av vilken flagg det för,
inte är registrerat i en medlemsstat men skall överföras
till en medlemsstats register, skall den mottagande med
lemsstaten vid överföringen inspektera fartyget för att
kontrollera att utrustningens faktiska tillstånd överens
stämmer med dess säkerhetscertifikat och antingen upp
fyller detta direktiv och bär märkningen eller enligt
administrationen i den medlemsstaten på ett tillfredsstäl
lande sätt är likvärdig med utrustningen som är typgod
känd i enlighet med detta direktiv .

Artikel 1 0

1 . Förfarandet för bedömning av överensstämmelse vil
ket beskrivs i bilaga B skall vara följande :
i)

2 . Om utrustningen varken bär märkningen eller av
administrationen anses uppfylla kraven, skall den bytas

EG-typkontroll ( modul B ) och, innan utrustningen
släpps ut på marknaden och enligt det val som gjorts
av tillverkaren eller dennes befullmäktigade ombud
inom gemenskapen, bland de möjligheter som anges
i bilaga A.l skall all utrustning ha antingen
a)

EG-försäkran om överensstämmelse med typ
( modul C ),

b)

EG-försäkran om överensstämmelse med typ
( kvalitetssäkring av tillverkning ) ( modul D ),

c)

EG-försäkran om överensstämmelse med typ
( kvalitetssäkring av produkter ) ( modul E ), eller

d)

EG-försäkran om överensstämmelse med typ
( produktverifikation ) ( modul F ), eller

ut .

3 . Utrustning som enligt denna artikel bedöms vara
likvärdig skall ges ett certifikat av medlemsstaten, vilket
alltid skall åtfölja utrustningen och som skall innehålla
flaggmedlemsstatens tillstånd att placera utrustningen
ombord på fartyget och eventuella begränsningar eller
bestämmelser som rör användningen av utrustningen .

Nr L 46/29

ii )

fullständig EG-kvalitetssäkring ( modul H ).

2 . Försäkran om överensstämmelse med typ skall vara
skriftlig och innehålla den information som anges i bilaga
B.

4 . Vad beträffar radiokommunikationsutrustning skall
flaggstatens administration kräva att sådan utrustning
inte på ett otillbörligt sätt påverkar kraven på radiofre
kvensspektrum .

3 . För utrustning som tillverkas individuellt eller i små
kvantiteter och inte i serier eller i massproduktion får
förfarandet för bedömning av överensstämmelse ske som
EG-verifikation av enstaka objekt ( modul G ).

Artikel 9

4 . Kommissionen skall föra en uppdaterad förteckning
över godkänd utrustning och ansökningar som dragits
tillbaka eller fått avslag och skall hålla den tillgänglig för
berörda parter.

1 . Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen och

övriga medlemsstater om vilka organ de har utsett för de
förfaranden som anges i artikel 10 tillsammans med de
särskilda uppgifter som dessa anmälda organ har utsetts

Artikel 11

att utföra samt de identifikationsnummer som kommis

sionen i förväg har tilldelat dem . Varje organ skall till
den medlemsstat som avser att anmäla det överlämna

fullständig information om och bevis för att de kriterier
som anges i bilaga C är uppfyllda .

1 . På utrustning enligt bilaga A.l som uppfyller kraven i
de tillämpliga internationella instrumenten och som till
verkas i enlighet med förfarandena för bedömning av
överensstämmelse skall märkningen anbringas av till
verkaren eller dennes befullmäktigade ombud inom
gemenskapen .

2 . Medlemsstaterna skall minst vartannat år låta admini

strationen, eller ett opartiskt utomstående organ som
utsetts av administrationen, genomföra en granskning av
de arbetsuppgifter som de anmälda organen utför för
dess räkning . Granskningen skall säkerställa att det
anmälda organet fortfarande uppfyller de kriterier som
anges i bilaga C.

3 . En medlemsstat som har utsett ett organ skall åter
kalla utnämningen om den finner att detta organ inte
längre uppfyller kriterierna i bilaga C. Den skall omedel
bart underrätta kommissionen och de övriga medlemssta
terna om detta .

2 . Märkningen skall åtföljas av identifikationsnumret
för det anmälda organ som har utfört bedömningen av
överensstämmelse, om det organet medverkar i tillverk
ningskontrollfasen, samt de två sista siffrorna som mot
svarar det år under vilket märkningen anbringas . Det
anmälda organets identifikationsnummer skall anbringas
på organets ansvar , antingen av organet självt eller av
tillverkaren eller dennes befullmäktigade ombud inom
gemenskapen .

3 . Utformningen av den märkning som skall användas
anges i bilaga D.

Nr L 46/30
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4 . Märkning skall anbringas på utrustningen eller dess
märkplåt så att den är synlig, lättläst och outplånlig

under utrustningens hela förväntade livslängd . Om detta
inte är möjligt eller inte är försvarligt med hänsyn till
utrustningens beskaffenhet, skall den anbringas på pro
duktens förpackning, på en etikett eller på ett informa
tionsblad .

5 . Märken eller inskriptioner som kan vilseleda tredje
man med avseende på innebörd eller grafisk utformning
av den märkning som avses i detta direktiv får inte
anbringas .
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sitt beslut och särskilt om den bristande överensstämmel

sen med detta direktiv beror på
a)

att bestämmelserna i artikel 5.1 och 5.2 inte har
följts ,

b)

att provningsstandarderna enligt artikel 5.1 och 5.2
har tillämpats på ett felaktigt sätt,

c)

brister i själva provningsstandarderna .

2 . Kommissionen skall inleda samråd med de berörda

parterna så snart som möjligt. Om kommissionen efter
ett sådant samråd finner att

6 . Märkningen skall anbringas i tillverkningens slutfas .

Artikel 12

1 . Utan hinder av artikel 6 får medlemsstaterna vidta de

åtgärder som är nödvändiga för att se till att stickprovs
kontroller utförs på sådan märkt utrustning som finns på
deras marknad och som ännu inte har placerats ombord ,
för att säkerställa att den överensstämmer med detta

direktiv . Stickprovskontroller som inte föreskrivs i modu
lerna för bedömning av överensstämmelse i bilaga B skall
utföras på medlemsstatens bekostnad .
2 . Utan hinder av artikel 6 och efter det att utrustning
som uppfyller kraven i detta direktiv installerats ombord
på ett gemenskapsfartyg, skall fartygets flaggstats admi
nistration tillåtas att bedöma den utrustningen om de
internationella instrumenten kräver funktionsprov om
bord under drift med hänsyn till säkerheten och/eller för
att förebygga föroreningar och under förutsättning att
proven inte innebär en upprepning av redan utförda
förfaranden för bedömning av överensstämmelse . Flagg

— åtgärderna är befogade , skall den genast underrätta
den medlemsstat som tagit initiativet och de övriga
medlemsstaterna ; om beslutet i punkt 1 grundas på
brister i provningsstandarderna , skall kommissionen
efter samråd med de berörda parterna , inom två
månader, om den medlemsstat som fattat beslutet

avser att stå vid det, lägga fram ärendet för den
kommitté som anges i artikel 18 och inleda det för
farande som anges i den artikeln,

— åtgärderna är obefogade, skall den omedelbart under
rätta den medlemsstat som tagit initiativet samt till
verkaren eller dennes befullmäktigade ombud inom
gemenskapen om detta .
3 . Om en utrustningsdetalj som inte följer bestämmel
serna är försedd med märkning skall lämpliga åtgärder
vidtas av den medlemsstat som har bestämmanderätt över

den eller dem som har anbringat märkningen, och med
lemsstaten skall underrätta kommissionen och de övriga
medlemsstaterna om de åtgärder som vidtagits .
4 . Kommissionen skall se till att medlemsstaterna hålls

underrättade om utvecklingen och resultatet av detta
förfarande .

statens administration kan kräva att tillverkaren av

utrustning, dennes befullmäktigade ombud inom gemen
skapen eller den person som ansvarar för saluföringen av
utrustningen inom gemenskapen tillhandahåller inspek
tions- eller provningsrapporterna .

Artikel 13

1 . Om en medlemsstat genom inspektion eller på annat
sätt konstaterar att en utrustningsdetalj enligt bilaga A.l ,
trots att den bär märkningen och är korrekt installerad ,
underhållen och använd för avsett ändamål , kan äventyra
hälsan och/eller säkerheten för besättningen, passagerarna
eller, i förekommande fall, andra personer eller inverkar
menligt på den marina miljön, skall den vidta alla lämp
liga provisoriska åtgärder för att återkalla denna utrust

ningsdetalj från marknaden eller förbjuda eller begränsa
att den släpps ut på marknaden eller används ombord på
fartyg för vilka den utfärdar säkerhetscertifikat. Med
lemsstaten skall genast underrätta övriga medlemsstater
och kommissionen om denna åtgärd och ange skälen för

Artikel 14

1 . Utan hinder av artikel 5 får flaggstatens administra
tion i undantagsfall för tekniska innovationer tillåta att
utrustning som inte följer förfarandena för bedömning av
överensstämmelse placeras ombord på ett gemenskapsfar
tyg, om det på ett för flaggstatens administration till
fredsställande sätt genom försök eller på annat vis har
fastställts att denna utrustning är minst lika effektiv som
utrustning som uppfyller förfarandena för bedömning av
överensstämmelse .

För radiokommunikationsutrustning skall flaggstatens
administration kräva att sådan utrustning inte på ett
otillbörligt sätt påverkar kraven på radiofrekvens
spektrum .

2 . Sådana försöksförfaranden får inte på något sätt göra
skillnad mellan utrustning tillverkad i flaggmedlemsstaten
och utrustning tillverkad i andra stater .
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3 . Utrustning som omfattas av denna artikel skall från

Nr L 46/31

Artikel 16

flaggmedlemsstaten erhålla ett certifikat som alltid skall
förvaras tillsammans med utrustningen och som innehål
ler flaggmedlemsstatens tillstånd till att placera utrust

ningen ombord på fartyget samt alla begränsningar eller
bestämmelser som rör utrustningens användning .

4 . Om en medlemsstat tillåter att utrustning som omfat
tas av denna artikel placeras ombord på ett gemenskaps
fartyg, skall medlemsstaten genast till kommissionen och
övriga medlemsstater översända närmare detaljer om

detta tillsammans med rapporter från alla relevanta för

1 . Om utrustning behöver bytas ut i en hamn utanför
gemenskapen och under exceptionella omständigheter
vilka i vederbörlig ordning skall motiveras för flaggsta
tens administration och det av rimliga hänsyn till tid,
dröjsmål och kostnader inte är möjligt att placera utrust
ning som är EG-typgodkänd ombord , får annan utrust
ning placeras ombord i enlighet med följande för
farande :

a)

sök, bedömningar och förfaranden för bedömning av

Utrustningen skall åtföljas av dokumentation som
utfärdats av en erkänd organisation motsvarande ett

anmält organ, om ett avtal mellan gemenskapen och
ifrågavarande tredje land har slutits för ömsesidigt

överensstämmelse .

erkännande av sådana organisationer.

5 . Utrustning som avses i punkt 1 skall tillfogas bilaga
A. 2 till detta direktiv enligt förfarandet i artikel 18 .

b)

Skulle det visa sig omöjligt att uppfylla bestämmel
serna i a får utrustning som åtföljs av dokumenta
tion utfärdad av en stat som är medlem i IMO och

6 . När ett fartyg med sådan utrustning ombord som
omfattas av punkt 1 överförs till en annan medlemsstat,
får den mottagande flaggmedlemsstaten vidta nödvändiga
åtgärder, vilka kan inbegripa prov och praktiska demon
strationer, för att säkerställa att utrustningen är minst
lika effektiv som utrustning som uppfyller förfarandena
för bedömning av överensstämmelse .

som har anslutit sig till de tillämpliga konventio
nerna , med intyg om att de tillämpliga IMO-kraven
har uppfyllts, placeras ombord i enlighet med
bestämmelserna i punkterna 2 och 3 .

2 . Flaggstatens administration skall genast underrättas
om beskaffenhet och egenskaper hos sådan annan utrust
ning .

Artikel 15

1 . Utan hinder av artikel 5 , får en flaggstats administra
tion tillåta att utrustning som inte uppfyller förfarandena
för bedömning av överensstämmelse eller inte omfattas av
artikel 14 placeras ombord på ett gemenskapsfartyg i
syfte att pröva eller utvärdera utrustning, dock endast när
följande villkor är uppfyllda :
a)

3 . Flaggstatens administration skall snarast se till att
utrustningen enligt punkt 1 tillsammans med tillhörande
provningsdokumentation uppfyller tillämpliga krav i de
internationella instrumenten och i detta direktiv .

4 . För radiokommunikationsutrustning skall flaggstatens
administration kräva att sådan utrustning inte på ett
otillbörligt sätt påverkar kraven på radiofrekvens
spektrum .

Utrustningen skall erhålla ett certifikat från flagg
medlemsstaten som hela tiden skall förvaras tillsam

mans med utrustningen och som innehåller dels
flaggmedlemsstatens tillstånd att placera utrust
ningen ombord på gemenskapsfartyget, dels alla
begränsningar eller bestämmelser som rör utrust
ningens användning.

Artikel 17

Direktivet får ändras i enlighet med förfarandet i artikel
18 för att

b)

Tillståndet skall begränsas till en kort tidsperiod .

c)

Utrustningen får inte förlitas på i stället för utrust
ning som uppfyller kraven i detta direktiv och får
inte ersätta sådan utrustning, som skall finnas kvar
ombord på gemenskapsfartyget i funktionsdugligt
skick och vara klar för omedelbar användning .

— komplettera detta direktiv med senare ändringar i

2 . För radiokommunikationsutrustning skall flaggstatens
administration kräva att sådan utrustning inte på ett
otillbörligt sätt påverkar kraven på radiofrekvens
spektrum .

internationella instrument,

— uppdatera bilaga A, både genom att införa ny utrust
ning och genom att överföra utrustning från bilaga
A. 2 till bilaga A.l och omvänt,
— lägga till möjligheten att använda modulerna B och C
samt modul H för utrustning som förtecknas i A.l ,

— inkludera andra standardiseringsorganisationer i defi
nitionen av provningsstandarder i artikel 2 .
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Artikel 18

1 . Kommissionen skall biträdas av den kommitté som

har inrättats enligt artikel 12 i rådets direktiv 9 3/75/EG
av den 13 september 1993 om minimikrav för fartyg som
anlöper eller avgår från gemenskapens hamnar med far
ligt eller förorenande gods (') i enlighet med det för
farande som fastställs i denna artikel .

2 . Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén
ett förslag till åtgärder . Kommittén skall yttra sig över
förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med
hänsyn till hur brådskande ärendet är . Den skall fatta sitt
beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i
fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta
på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas röster
skall vägas enligt bestämmelserna i samma artikel . Ord
föranden får inte rösta .
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Artikel 20

1 . Medlemsstaterna skall senast den 30 juni 1998 anta
och offentliggöra de bestämmelser i lagar och andra
författningar som krävs för att följa detta direktiv .

Medlemsstaterna skall tillämpa dessa bestämmelser från
och med den 1 januari 1999 .
När medlemsstaterna antar de bestämmelser som avses i

första stycket skall de innehålla en hänvisning till detta
direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning nar de
offentliggörs . Medlemsstaterna skall besluta om förfaran
det för en sådan hänvisning.
2 . Medlemsstaterna skall omedelbart till kommissionen

översända texterna till de bestämmelser i nationell lag
stiftning som de antar inom det område som omfattas av
detta direktiv . Kommissionen skall underrätta övriga
medlemsstater om detta .

3. a)

Kommissionen skall anta de föreslagna åtgär
derna om de är förenliga med kommitténs ytt
rande .

b)

Artikel 22

Om de föreslagna åtgärderna inte är förenliga
med kommitténs yttrande eller om inget yttrande
avges , skall kommissionen utan dröjsmål föreslå
rådet vilka åtgärder som skall vidtas . Rådet skall

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentlig
görs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

besluta med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom två
månader från det att förslaget mottagits, skall
kommissionen själv besluta att de föreslagna
åtgärderna skall vidtas .

Artikel 19

Artikel 23

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna .

Utfärdat i Bryssel den 20 december 1996 .

På rådets vägnar
Medlemsstaterna skall erbjuda varandra ömsesidig hjälp
för att säkerställa att direktivet genomförs och efterlevs
på ett effektivt sätt.

(M EGT nr L 247, 5.10.1993 , s . 19 .
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1 . Livräddningsredskap
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SOM SKALL BEAKTAS VID TYPKONTROLL (TYPGODKÄNNANDE)

Bilaga A.l : Utrustning för vilken internationella instrument redan innehåller detaljerade provningsstandarder (')

BILAGA A
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Reg. V/ 12 ( r )

krävs

Tillämplig Reg. SOLAS 74 i
nuvarande lydelse

Magnetkompass

Benämning

Reg. SOLAS 74 i nuvarande
lydelse om typgodkännande

35

Pos . nr

4 . Navigeringsutrustmng

Nr L 46/38
17 . 2 . 97

48

VHF-radioanläggning för
sändning och mottagning

47

VHF-DSC-vaktmottagare

av DSC och radiotelefoni

Benämning

Pos . nr

5 . Radiokc»mmunikationsutrustning

GPS-utrustning

Reg. IV/14

Reg. IV/14

krävs

Reg. SOLAS 74 i nuvarande
lydelse om typgodkännande

Reg. IV/7 . 1 .2

Reg. IV/7. 1 . 1

Tillämplig Reg. SOLAS 74 i
nuvarande lydelse

Reg. V/12 ( p )

Reg. V/12 ( p )

Reg. V/12 ( r )

Decca-navigeringsutrust

45

IMO Res . A 694 ( 17 )

ETS 300 338
ETS 300.162

ITU-R 493,541

B + C

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

B + D

x

x

B + E

x

x

B + F

x

x

G
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x

x

x

x

x

H
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IEC 945 och 1097-3
och 1097-8

IMO Res . A 609 ( 15 )
IMO Res . A 694 ( 17 )

ETS 300 162

ITU-R 493,541

IEC 945 och 1097-3
och 1097-7

IMO Res . A 524 ( 13 )
IMO Res . A 609 ( 15 )
IMO Res . A 694 ( 17 )

provningsstandarder

Internationella

utkast IEC 1108-1

IEC 945

IMO Res . A 694 ( 17 )

IEC 945 och 1135

IMO Res . A 694 ( 17 )

IEC 945 och 1075

x

x

|

Reg. V/12 ( r )

Reg. V/12 ( p )

Reg. V/12 ( r )

Loran-C-utrustning

44

IEC 945 och 1010

IMO Res . A 479 ( XII )
IMO Res . A 694 ( 17 )

x

SV

46

Reg. V/12 ( p )

Reg. V/12 ( r )

Omegautrustning

43

ICE 945

IMO Res . A 665 ( 16 )
IMO Res . A 694 ( 17 )

|

ning

Reg. V/ 12 ( p )

Reg. V/12 ( r)

Radiopejlare

42

17 . 2 . 97
Nr L 46/39

406 MHz-EPIRB

( HF-NBDP-mottagare )

( MSI )

Reg. IV/7 . 1 . 6

Reg. IV/7. 1 . 5

Reg. IV/ 14

HF-utrustning för marin

52

Reg. IV/14

Reg. IV/7. 1 . 5

Reg. IV/14

EGC-utrustning

51

Res .
Res .
Res .
Res .

A
A
A
A

662
763
696
694

( 16 )
( 18 )
( 17 )
( 17 )
ITU-R 633
ETS 300 066

x

x

x

x

x

x

x

x

x

B + E

x

x

x

x

x

B + F

x

x

x

x

x

G

H
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IEC 945 och 1097-2

IMO
IMO
IMO
IMO

ETS 300 067/Al

ETS 300 067

ITU-R 491 , 492 , 625 , 688

IEC 945 och
utkast 1097-11

IMO Res. A 700 ( 17 )
IMO Res . A 694 ( 17 )

IEC 945
utkast IEC 1097-4
ETS 300 460

IMO Res . A 570 ( 14 )
IMO Res . A 664 ( 16 )
IMO Res . A 694 ( 17 )

IEC 945 och 1097-6
ITU-R 540 & 625
ETS 300 065

IMO Res . A 525 ( 13 )
IMO Res . A 694 ( 17 )

x

B + D

|

53

Reg. IV/7. 1 . 4

Reg. IV/14

NAVTEX-mottagare

50

B + C
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ITU-R 628

IEC 945 och 1097-1

IMO Res . A 530 ( 13 )
IMO Res . A 697 ( 17 )
IMO Res . A 694 ( 17 )

provningsstandarder

Internationella

1

säkerhetsinformation

Reg. IV/7 . 1 . 3

Reg. IV/ 14

krävs

SART-radartransponder

Benämning

Tillämplig Reg. SOLAS 74 i
nuvarande lydelse

49

Pos . nr

Reg. SOLAS 74 i nuvarande
lydelse om typgodkännande

Nr L 46/40

17 . 2 . 97

58

57

vaktmottagare

MF-radiotelefon-DSC

av DSC och radiotelefoni

MF-radioanläggning
för
sändning och mottagning

Reg . IV/14

Reg. IV/14

Reg . IV/ 14

Larmsignalgenerator, dub

56

Reg. IV/9 . 1.2
Reg . IV/ 1 0.1 . 3

Reg . IV/9 . 1.1
Reg. IV/ 1 0.1 .2

ETS 300 373
ETS 300 338

ITU-R 493,541

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

och 1097-10

IEC 945 och 1097-3

IMO Res . A 610 ( 15 )
IMO Res . A 694 ( 17 )

UIR-R M 219

ETS 300 338

ETS 300 373

ITU-R M 493,541

IEC 945 och 1097-3
och 1097-9

IMO Res . A 610 ( 15 )
IMO Res . A 694 ( 17 )

IEC 945
IEC 1097-9
ETS 300 373
UIT-R M 219

IMO Res . A 421 ( XI )
IMO Res . A 571 ( 14 )
IMO Res . A 694 ( 17 )

IEC 945
IEC 1097-15
ETS 300 441
UIT-R M 219

IMO Res . A 383 ( X )
IMO Res . A 694 ( 17 )

|

Reg . IV/7 . 3

Reg. IV/7.2

Reg . IV/14

2182 kHz-vaktmottagare

55

tionsmanual ( SDM )
ETS 300 372

SV

INMARSAT systemdefini

ITU-R 632

utkast IEC 1097-5

IEC 945

IMO Res . A 661 ( 16 )
IiMO Res . A 662 ( 16 )
IMO Res . A 694 ( 17 )

1

belton

Reg. IV/7 . 1.6

Reg . IV/14

L-Band EPIRB

54

17 . 2 . 97
Nr L 46/41

DSC-vaktmottagare

Radiotelefon MF/HF

radiotelefoni

Reg. IV/14

Reg. IV/1 0.2 . 2

Reg. IV/10 . 2 . 1

Reg. IV/14

MF/HF-radioanläggning
för sändning och mottag

61

Res .
Res .
Res .
Res .

570
663
664
694

( 14 )
( 16 )
( 16 )
( 17 )

ITU-R 493
ETS 300 373
ETS 300 338

IEC 945 och 1097-3
och 1097-10

IMO Res . A 694 ( 17)

IMO Res . A 613 ( 15 )

625
ETS 300 067
ETS 300 373
ETS 300 338

ITU-R 493 , 541 , 476, 492 ,

IEC 945 och 1097-3
och 1097-9 och 1097-11

IMO Res . A 613 ( 15 )
IMO Res . A 694 ( 17)

ETS 300 460

utkast IEC 1097-4

A
A
A
A

x

x

x

x

B + D

x

x

x

x

B + E

x

x

x

x

B + F

x

x

x

x

G
H

1

IEC 945
SDM

IMO
IMO
IMO
IMO

B + C
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62

Reg. IV/10.1.1

Reg. IV/14

INMARSAT-C SES

60

IEC 945
SDM

IMO Res . A 570 ( 14 )
IMO Res . A 698 ( 17 )
IMO Res . A 694 ( 17 )

provningsstandarder

Internationella

|

ning av DSC, NBDP och

Reg. IV/1 0 . 1 . 1

Tillämplig Reg. SOLAS 74 i
nuvarande lydelse

Reg. IV/14

krävs

lydelse om typgodkännande

Reg. SOl.AS 74 i nuvarande

INMARSAT-A SES

Benämning

59

Pos . nr

Nr L 46/42
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17 . 2 . 97
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Nr L 46/43

Bilaga A.2: Utrustning för vilken de internationella instrumenten inte innehåller detaljerade
provningsstandarder

1 . Livräddningsredskap
Reg. SOLAS 74 i nuvarande
lydelse om typgodkännande krävs

Pos . nr

Benämning

1

Utsättning av embarkering
med utrymningsbana

Reg. 111/48 . 5

2

Sjösättningsredskap för liv

Reg. III/4 & 111 , 30

Internationella

provningsstandarder

IMO Res . A 689 ( 17 )

flottar

2. Brandskydd
Pos . nr

Benämning

3

Rör av annat material än stål

Reg. SOLAS 74 i nuvarande
lydelse om typgodkännande krävs

Reg. II-2/ 1 8.2.1

för penetrering av skott klass

Internationella

provningsstandarder

För plaströr: IMO Res .
A 753 ( 18 )

" A " eller " B "

4

Rör av annat material än stål

Reg. II-2/1 8.2.2

för olja eller eldningsolja

5

Brandsläckare, ej bär- eller
flyttbara

Reg. II-2/6.1
Reg. 11 -2/7.1 . 3 ,
7.2.3 & 7.3.1

6

Andningsutrustning för

Reg. II-2/ 17.1.2

brandmän

7

8

Sprinklersystem ( begränsade
till sprinklerhuvud och auto
matisk metod för sprinkling
och signalering )

Reg. II-2/12.3 ,

Munstycken för brandsläck

Reg. II-2/10.1

ISO 6182

36.1.2 & 36.2

Reg. 41-2 para 5 & 52.2

ningssystem som sprutar vat
ten under fast tryck i maskin
utrymmen

9

Munstycken för fasta brand
släckningssystem som sprutar
vatten under tryck i utrym
men av särskilt slag

Reg. II-2/37.1 .3

10

Start av generatoraggregat vid
kall väderlek ( startapparater )

Reg. II-1 /44.2

11

Brandslangar

Reg. II-2/4.7.1

IMO Res . A 123 ( V )

Nr L 46/44
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Pos . nr

Benämning

Reg. SOLAS 74 i nuvarande
lydelse om typgodkännande krävs

12

Tvåsyftesmunstyeken

Reg. 11-2/4.8.4
Reg. 11-2/41 — 2 para 1.5

13

Elektrisk säkerhetslampa

Reg. 11-2/17.1.1.4

14

Rökdetektorer

Reg. 11-2/ 13.3.2

15

Värmedetektorer

Reg. II-2/ 1 3.3.3

16

Primärdäcksbeläggning, för
gift- och explosionsrisker

Reg. 11-2/34.8
Reg. 11-2/49.3

17

Skott och däck i klass " A "

Reg. 11-2/3.3.5
Reg. 11-2/3.4.4

och " B", brandskydd

17 . 2 . 97

Internationella

provningsstandarder

IMO Res . A 687 ( 17 )

• IMO Res . A 754 ( 18 )

18

Anordningar som hindrar att
lågor tränger in i lasttankarna
i oljetankfartyg

Reg. 11-2/59.1.5
Reg. 11-2/59.1.9.4 & 59.2

IMO MSC/Circ .
373/Rev . 1
IMO MSC/Circ .
4 5 O/Rev . 1

19

Icke-brännbara material som

Reg.
Reg.
Reg.
Reg.

IMO Res . A 472 ( XII )

används för skott i klass " A ",
" B " och " C "

11-2/3.1
II-2/3.3.4
11-2/3.4.3
11-2/3.5

3 . Radiokommunikationsutrustning
Pos . nr

20

Benämning

VHF EP I RB

Reg. SOLAS 74 i nuvarande
lydelse om typgodkännande krävs

Reg. IV/14

Internationella

provningsstandarder

IMO Res . A 612 ( 15 )
IMO Res . A 662

IMO Res . A 694 ( 17 )
IEC 945
ITU-R 693

17. 2 . 97
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BILAGA B

Moduler för bedömning av överensstämmelse

EG-TYPKONTROLL ( MODUL B )

1.

Ett anmält organ skall säkerställa och försäkra att ett för den planerade tillverkningen representativt
provexemplar av produkten uppfyller kraven i de tillämpliga internationella instrumenten .

2.

Ansökan om EG-typkontroll skall ges in av tillverkaren eller dennes befullmäktigade ombud inom
gemenskapen till ett anmält organ efter eget val .
Ansökan skall innehålla följande :

— Tillverkarens namn och adress och , om ansökan ges in av dennes befullmäktigade ombud, även
dennes namn och adress .

— En skriftlig försäkran att samma ansökan inte samtidigt har givits in till något annat anmält
organ .

— Den tekniska dokumentationen enligt punkt 3 .

Sökanden skall till det anmälda organets förfogande ställa ett provexemplar, i fortsättningen kallat
" typ " ('), som är representativt för den planerade tillverkningen . Det anmälda organet kan begära in
fler provexemplar om så krävs för att genomföra provningsprogrammet.
3.

Den tekniska dokumentationen skall göra det möjligt att bedöma hur produkten överensstämmer
med kraven i tillämpliga internationella instrument. I den mån det är tillämpligt för sådan
bedömning skall den omfatta produktens konstruktion , standard, tillverkning, installation och
funktion i enlighet med den beskrivning av den tekniska dokumentationen som fastställs i tillägget
till denna bilaga .

4.

Det anmälda organet skall

4.1

granska den tekniska dokumentationen och kontrollera att typen har tillverkats i överensstämmelse
med den tekniska dokumentationen ,

4.2

utföra eller låta utföra lämpliga undersökningar och nödvändiga provningar för att kontrollera om
kraven i tillämpliga internationella instrument verkligen uppfyllts,

4.3

i samråd med sökanden bestämma var undersökningar och nödvändiga provningar skall utföras .

5.

Om typen uppfyller bestämmelserna i tillämpliga internationella instrument, skall det anmälda
organet till sökanden utfärda ett EG-typintyg. Intyget skall innehålla tillverkarens namn och adress,
beskrivning av utrustningen , slutsatser från undersökningen, giltighetsvillkor samt de uppgifter som
krävs för att den godkända typen skall kunna identifieras .
En förteckning över de delar av den tekniska dokumentationen som är av betydelse skall bifogas
intyget och det anmälda organet skall bevara en kopia av denna förteckning.
Avslag på en tillverkares ansökan om typintyg skall utförligt motiveras av det anmälda organet .
Om en tillverkare åter ansöker om typgodkännande för utrustning för vilken ansökan om intyg om
typkontroll avslagits , skall hans ansökan till det anmälda organet innehålla all tillämplig dokumen
tation , inbegripet de ursprungliga provningsrapporterna, en utförlig redogörelse för skälen till det
tidigare avslaget och en beskrivning av de ändringar som utrustningen genomgått.

(') En typ kan omfatta flera olika varianter av en produkt , förutsatt att skillnaderna mellan varianterna inte påverkar
säkerhetsnivån och andra krav på produktens prestanda .

Nr L 46/45
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Sökanden skall underrätta det anmälda organ som hos sig bevarar den tekniska dokumentationen för
EG-typintyget om alla ändringar av den godkända produkten som kräver ytterligare godkännande
om ändringarna kan påverka överensstämmelsen med kraven eller de för produkten föreskrivna
användningsvillkoren . Detta nya godkännande utfärdas i form av ett tillägg till det ursprungliga
EG-typintyget .

7.

Varje anmält organ skall på begäran till flaggmedlemsstatens administration och till övriga anmälda
organ lämna information av betydelse om utfärdade och återkallade EG-typintyg.

8.

Övriga anmälda organ kan få kopior av intyg om EG-typintyg och/eller tillägg till dessa. Intygens
bilagor skall stå till övriga anmälda organs förfogande .

9.

Tillverkaren eller dennes befullmäktigade ombud inom gemenskapen skall tillsammans med den
tekniska dokumentationen bevara kopior av EG-typintyg och tillägg till dessa under minst tio år efter
det att tillverkningen av produkten har upphört.

ÖVERENSSTÄMMELSE MED TYP (MODUL C )

1.

Tillverkaren eller dennes befullmäktigade ombud inom gemenskapen skall säkerställa och försäkra
att berörda produkter överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EG-typintyget, och att de
uppfyller kraven i de tillämpliga internationella instrumenten . Tillverkaren eller dennes befullmäkti
gade ombud inom gemenskapen skall anbringa märkningen på varje produkt samt upprätta en
skriftlig försäkran om överensstämmelse.

2.

Tillverkaren skall vidta alla de åtgärder som behövs för att det i tillverkningsprocessen skall
säkerställas att de tillverkade produkterna överensstämmer med typen enligt beskrivningen i
EG-typintyget, och med kraven i tillämpliga internationella instrument .

3.

Tillverkaren eller dennes befullmäktigade ombud inom gemenskapen skall bevara en kopia av
försäkran om överensstämmelse under minst tio år efter det att tillverkningen av produkten har
upphört.

KVALITETSSÄKRING AV TILLVERKNING ( MODUL C )

1.

En tillverkare som uppfyller kraven i punkt 2 skall säkerställa och försäkra att produkterna
överensstämmer med typen, enligt beskrivning i EG-typintyget. Tillverkaren eller dennes befullmäkti
gade ombud inom gemenskapen skall anbringa märkningen på varje produkt och upprätta en
skriftlig försäkran om överensstämmelse . Märkningen skall åtföljas av identifikationssymbolen för
det anmälda organ som svarar för den i punkt 4 beskrivna EG-övervakningen .

2.

Tillverkaren skall tillämpa ett godkänt kvalitetssystem för tillverkning, kontroll av färdiga produkter
och provning enligt beskrivningen i punkt 3 och skall underkastas • den i . punkt 4 beskrivna
övervakningen .

3.

Kvalitetssystem

3.1

Tillverkaren skall hos ett anmält organ , som han själv har valt, ansöka om att få sitt kvalitetssystem
för berörda produkter bedömt.

17. 2 . 97

17. 2 . 97
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Ansökan skall innehålla

— alla upplysningar av betydelse för den planerade produktkategorin,
— dokumentation av kvalitetssystemet,

— i förekommande fall, den tekniska dokumentationen för den godkända typen och en kopia av
EG-typintyget.

3.2

Genom kvalitetssystemet skall säkerställas att produkterna överensstämmer med typen enligt
beskrivningen i EG-typintyget .

Alla de faktorer, krav och bestämmelser som tillverkaren beaktat skall dokumenteras på ett
systematiskt och överskådligt sätt i form av skriftliga riktlinjer, rutiner och anvisningar. Denna
dokumentation av kvalitetssystemet skall möjliggöra en enhetlig tolkning av kvalitetssystemets
program, planer, manualer och protokoll .
Dokumentationen skall framför allt innehålla en fullgod beskrivning av
— uppsatta kvalitetsmål samt ledningens organisatoriska struktur, ansvar och befogenheter när det
gäller produktkvalitet,

— de tekniker, processer och systematiska förfaranden som skall användas vid tillverkning,
kvalitetskontroll och kvalitetssäkring,
— de granskningar och provningar som skall utföras före, under och efter tillverkningen , samt hur
ofta dessa skall utföras,

— kvalitetsprotokoll , såsom granskningsrapporter och provningsdata, kalibreringsdata, redogörelser
för den berörda personalens kvalifikationer etc .,
— hur övervakning sker av att åsyftad produktkvalitet uppnås och att kvalitetssystemet fungerar
effektivt .

3.3

Det anmälda organet skall bedöma kvalitetssystemet för att avgöra om kraven i punkt 3.2 är

uppfyllda . Överensstämmelse med dessa krav skall förutsättas för kvalitetssystem som följer
tillämplig harmoniserad standard .

Bland bedömarna skall minst en ha erfarenhet av bedömning inom den berörda produktteknologin . I
bedömningsförfarandet skall ingå besök i tillverkarens lokaler.
Tillverkaren skall underrättas om beslut . Underrättelsen skall innehålla slutsatserna från undersök

ningen samt ange skälen för beslutet.
3.4

Tillverkaren skall åta sig att fullgöra de skyldigheter som det godkända kvalitetssystemet medför
samt att vidmakthålla det så att det förblir ändamålsenligt och effektivt.

Tillverkaren eller dennes befullmäktigade ombud inom gemenskapen skall underrätta det anmälda
organ som har godkänt kvalitetssystemet om alla ändringar som planeras av systemet.
Det anmälda organet skall ta ställning till ändringsförslag samt avgöra om systemet med sådana
ändringar fortfarande uppfyller kraven i punkt 3.2 eller om en ny bedömning är nödvändig.
Organet skall underrätta tillverkaren om sitt beslut. Underrättelsen skall innehålla slutsatserna från
undersökningen samt ange skälen för beslutet.

4.

Övervakning på ett anmält organs ansvar

4.1

Syftet med övervakningen är att försäkra sig om att tillverkaren på rätt sätt fullgör de skyldigheter
det godkända kvalitetssystemet medför .

4.2

Tillverkaren skall för kontroll ge det anmälda organet tillträde till lokaler för tillverkning, kontroll ,
provning och lagring och skall vidare tillhandahålla all nödvändig information, särskilt i fråga om
— dokumentationen av kvalitetssystemet,
— kvalitetsprotokollen , såsom granskningsrapporter och provningsdata , kaliberingsdata , redogörel
ser för den berörda personalens kvalifikationer etc .

4.3

Det anmälda organet skall regelbundet genomföra inspektioner för att kontrollera att tillverkaren
vidmakthåller och tillämpar kvalitetssystemet samt tillställa tillverkaren en inspektionsrapport.
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4.4

Det anmälda organet kan dessutom besöka tillverkaren utan förvarning. I samband med sådana
besök kan det anmälda organet, om så krävs, utföra eller låta utföra provningar för att kontrollera
att kvalitetssystemet fungerar på riktigt sätt. Det anmälda organet skall tillställa tillverkaren en
besöksrapport och , om provning har utförts, en provningsrapport.

5.

Tillverkaren skall under minst tio år efter det att tillverkningen av en produkt har upphört för de
nationella myndigheterna kunna förete följande:
— Sådan dokumentation som avses i punkt 3.1 andra strecksatsen .

— Ändringar som avses i punkt 3.4 andra stycket.
— Sådana beslut och rapporter från det anmälda organet som avses i punkt 3.4 sista stycket samt i
punkterna 4.3 och 4.4 .
6.

Varje anmält organ skall på begäran till flaggmedlemsstatens administration och till övriga anmälda
organ lämna information av betydelse om utfärdade och återkallade godkännanden av kvalitets
system .

KVALITETSSÄKRING AV PRODUKTER ( MODUL E )

1.

En tillverkare som uppfyller kraven i punkt 2 skall säkerställa och försäkra att berörda produkter
överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EG-typintyget. Tillverkaren eller dennes befullmäk
tigade ombud i gemenskapen skall anbringa märkningen på varje produkt samt upprätta en skriftlig
försäkran om överensstämmelse .

Märkningen skall åtföljas av identifikationssymbolen för det anmälda organ som svarar för den i
punkt 4 beskrivna kontrollen .
2.

Tillverkaren skall tillämpa ett godkänt kvalitetssystem för granskning och provning som avses i
punkt 3 och skall vara underkastad den i punkt 4 beskrivna övervakningen .

3.

Kvalitetssystem

3.1

Tillverkaren skall hos ett anmält organ, som han själv har valt, ansöka om att få sitt kvalitetssystem
för berörda produkter bedömt.
Ansökan skall innehålla

— alla upplysningar av betydelse för den planerade produktkategorin,
— dokumentation av kvalitetssystemet,

— den tekniska dokumentationen för den godkända typen och en kopia av EG-typintyget.
3.2

Inom kvalitetssystemet skall varje exemplar av produkten undersökas och provningar utföras för
kontroll av att produkten överensstämmer med tillämpliga krav i internationella instrument. Samtliga
faktorer, krav och bestämmelser som tillverkaren beaktat skall dokumenteras på ett systematiskt och
överskådligt sätt i form av skriftliga riktlinjer, rutiner och anvisningar. Denna dokumentation av
kvalitetssystemet skall säkerställa en enhetlig tolkning av kvalitetssystemets program, planer, manua
ler och protokoll .
Dokumentationen skall framför allt innehålla en fullgod beskrivning av

— uppsatta kvalitetsmål samt ledningens organisatoriska struktur, ansvar och befogenheter när det
gäller produktkvaliteten ,

— de granskningar och provningar som skall utföras efter tillverkningen,
— hur kontrollen sker av att kvalitetssystemet fungerar effektivt,
— kvalitetsprotokoll , såsom granskningsrapporter och provningsdata, kalibreringsdata , redogörelser
för den berörda personalens kvalifikationer etc .

17. 2 . 97

17 . 2 . 97

SV

3.3

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Det anmälda organet skall bedöma kvalitetssystemet för att avgöra om kraven i punkt 3.2 är

uppfyllda . Överensstämmelse med dessa krav skall förutsättas för kvalitetssystem som följer
tillämplig harmoniserad standard .
Bland bedömarna skall minst en ha erfarenhet av bedömning inom den berörda produktteknologin . I
bedömningsförfarandet skall ingå besök i tillverkarens lokaler.
Tillverkaren skall underrättas om beslutet . Underrättelsen skall innehålla slutsatserna från undersök

ningen samt ange skälen för beslutet.
3.4

Tillverkaren skall åta sig att fullgöra de skyldigheter som det godkända kvalitetssystemet medför
samt att vidmakthålla det så att det förblir ändamålsenligt och effektivt.
Tillverkaren eller dennes befullmäktigade ombud inom gemenskapen skall underrätta det anmälda
organ som har godkänt kvalitetssystemet om alla ändringar som planeras av systemet.
Det anmälda organet skall ta ställning till ändringsförslag samt avgöra om systemet med sådana
ändringar fortfarande uppfyller kraven i punkt 3.2 eller om en ny bedömning är nödvändig.
Organet skall underrätta tillverkaren om sitt beslut. Underrättelsen skall innehålla slutsatserna från
undersökningen samt ange skälen för beslutet.

4.

Övervakning på ett anmält organs ansvar

4.1

Syftet med övervakningen är att försäkra sig om att tillverkaren på rätt sätt fullgör de skyldigheter
det godkända kvalitetssystemet medför .

4.2

Tillverkaren skall för kontroll ge det anmälda organet tillträde till lokaler för tillverkning, kontroll,
provning och lagring och skall vidare tillhandahålla all nödvändig information, särskilt i fråga om
— dokumentationen av kvalitetssystemet,
— den tekniska dokumentationen ,

— kvalitetsprotokoll , såsom granskningsrapporter och provningsdata, kalibreringsdata, redogörelser
för den berörda personalens kvalifikationer etc .
4.3

Det anmälda organet skall regelbundet genomföra inspektioner för att kontrollera att tillverkaren
vidmakthåller och tillämpar kvalitetssystemet samt tillställa tillverkaren en inspektionsrapport .

4.4

Det anmälda organet kan dessutom besöka tillverkaren utan förvarning . I samband med sådana
besök kan det anmälda organet, om så krävs, utföra eller låta utföra provningar för att kontrollera
att kvalitetssystemet fungerar på riktigt sätt . Det anmälda organet skall tillställa tillverkaren en
besöksrapport och , om provning har utförts, en provningsrapport.

5.

Tillverkaren skall under minst tio år efter det att tillverkningen av en produkt har upphört för de
nationella myndigheterna kunna förete följande :
— Sådana dokument som avses i punkt 3.1 andra strecksatsen .

— Ändringar som avses i punkt 3.4 andra stycket.
— Sådana beslut och rapporter från det anmälda organet som avses i punkt 3.4 sista stycket samt i
punkterna 4.3 och 4.4 .

6.

Varje anmält organ skall på begäran till flaggmedlemsstatens administration och till övriga anmälda
organ lämna information av betydelse om utfärdade och återkallade godkännanden av kvalitets
system .
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PRODUKTVERIFIKATION ( MODUL F )

1.

En tillverkare eller dennes befullmäktigade ombud inom gemenskapen skall säkerställa och försäkra
att produkterna som omfattas av bestämmelserna i punkt 3 överensstämmer med typen, enligt
beskrivningen i EG-typintyget.

2.

Tillverkaren skall vidta alla de åtgärder som behövs för att det i tillverkningsprocessen skall
säkerställas att produkterna överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EG-typintyget.
Tillverkaren skall anbringa märkningen på varje produkt och upprätta en skriftlig försäkran om
överensstämmelse .

3.

Det anmälda organet skall utföra vederbörliga undersökningar och provningar för att kontrollera att
produkten överensstämmer med kraven i tillämpliga internationella instrument. Tillverkaren får välja
om detta skall ske genom undersökning och provning av varje produkt, enligt punkt 4, eller genom
undersökning och provning av produkter som utvalts på statistisk grund enligt punkt 5 .

3a .

Tillverkaren eller dennes befullmäktigade ombud inom gemenskapen skall bevara en kopia av
försäkran om överensstämmelse under minst tio år efter det att tillverkningen av produkten har
upphört.

4.

Verifikation genom granskning och provning av varje enskild produkt

4.1

Samtliga produkter skall undersökas var för sig och provningar utföras för att verifiera produktens
överensstämmelse med typen enligt beskrivningen i EG-typintyget.

4.2

Det anmälda organet skall anbringa eller låta anbringa sin identifikationssymbol på varje godkänd
produkt samt utfärda ett skriftligt intyg om överensstämmelse på grundval av utförda provningar.

4.3

Tillverkaren eller dennes befullmäktigade ombud inom gemenskapen skall på begäran kunna förete
det anmälda organets intyg om överensstämmelse för flaggstatens administration .

5.

Statistisk verifikation

5.1

Tillverkaren skall visa upp sina produkter i enhetligt sammansatta partier och skall vidta alla de
åtgärder som behövs för att enhetligheten hos varje tillverkat parti garanteras i tillverkningsproces
sen .

5.2

Samtliga produkter skall vara tillgängliga för verifikation i enhetligt sammansatta partier. Ett antal
provenheter skall slumpmässigt tas ut från varje parti . Provenheterna skall undersökas var för sig,
och provningar utföras för kontroll av produkternas överensstämmelse med tillämpliga internatio
nella instrument, samt för att avgöra om partiet skall godkännas eller underkännas .

5.3

På varje produkt i godkända partier skall det anmälda organet anbringa eller låta anbringa sin
identifikationssymbol samt utfärda ett skriftligt intyg om överensstämmelse på grundval av utförda
prov. Alla produkter i ett sådant parti får släppas ut på marknaden utom de provenheter som inte
befunnits överensstämma med kraven .

Underkänns ett parti , skall det anmälda organet eller den behöriga myndigheten genom lämpliga
åtgärder förhindra att partiet släpps ut på marknaden . Om det ofta förekommer underkända partier
kan det anmälda organet tills vidare upphöra med statistisk verifikation .
Tillverkaren får på det anmälda organets ansvar anbringa dess identifikationssymbol under tillverk
ningsprocessen .
5.4

Tillverkaren eller dennes befullmäktigade ombud inom gemenskapen skall på begäran kunna förete
det anmälda organets intyg om överensstämmelse för flaggstatens administration .
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VERIFIKATION AV ENSTAKA OBJEKT ( MODUL G )

1.

Tillverkaren skall säkerställa och försäkra att en produkt, för vilken har utfärdats ett intyg enligt
punkt 2, överensstämmer med tillämpliga internationella instrument. Tillverkaren eller dennes
befullmäktigade ombud inom gemenskapen skall anbringa märkningen på produkten och upprätta
en försäkran om överensstämmelse .

2.

Det anmälda organet skall undersöka produkten och utföra provningar för att säkerställa produk
tens överensstämmelse med lämpliga internationella instrument .

Det anmälda organet skall anbringa eller låta anbringa sitt identifikationsnummer på varje godkänd
produkt samt utfärda ett skriftligt intyg om överensstämmelse på grundval av utförda prov .
3.

Syftet med den tekniska dokumentationen är att möjliggöra bedömning av överensstämmelse med
kraven i tillämpliga internationella instrument och att förstå produktens konstruktion, tillverkning
och funktion .

FULLSTÄNDIG KVALITETSSÄKRING (MODUL H )

1.

En tillverkare som uppfyller kraven i punkt 2 skall säkerställa och försäkra att produkterna
överensstämmer med kraven i tillämpliga internationella instrument. Tillverkaren eller dennes
befullmäktigade ombud inom gemenskapen skall anbringa märkningen på varje enskild produkt och
upprätta en skriftlig försäkran om överensstämmelse . Märkningen skall åtföljas av identifikations
symbolen för det anmälda organ som svarar för den i punkt 4 beskrivna kontrollen .

2.

Tillverkaren skall tillämpa ett godkänt kvalitetssystem för konstruktion, tillverkning, kontroll
av färdiga produkter och provning som avses i punkt 3 och skall vara föremål för kontroll enligt
punkt 4 .

3.

Kvalitetssystem

3.1

Tillverkaren skall hos ett anmält organ ansöka om att få sitt kvalitetssystem bedömts.
Ansökan skall innehålla

— alla upplysningar av betydelse för den planerade produktkategorin,
— dokumentation av kvalitetssystemet .

3.2

Genom kvalitetssystemet skall säkerställas att produkterna överensstämmer med krav i tillämpliga
internationella instrument .

Samtliga faktorer, krav och bestämmelser som tillverkaren beaktat skall dokumenteras på ett
systematiskt och överskådligt sätt i form av skriftliga riktlinjer, rutiner och anvisningar. Denna
dokumentation av kvalitetssystemet skall möjliggöra en enhetlig tolkning av kvalitetssystemets
program, planer, manualer och protokoll .
Dokumentationen skall framför allt innehålla en fullgod beskrivning av

— uppsatta kvalitetsmål samt ledningens organisatoriska struktur, ansvar och befogenheter när det
gäller produktkvalitet,
— de tekniska konstruktionsspecifikationer, inklusive standarder, som kommer att användas och,
försäkran om att väsentliga krav i tillämpliga internationella instrument uppfylls,
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— de tekniker, processer och systematiska förfaranden för konstruktionskontroll och konstruktions
verifikation som kommer att användas vid konstruktionen av produkter inom den berörda
produktkategorin ,

— de motsvarande tekniker, processer och systematiska förfaranden för tillverkning, kvalitetskon
troll och kvalitetssäkring som därvid kommer att användas,
— de undersökningar och provningar som skall utföras före, under och efter tillverkningen samt hur
ofta dessa skall utföras ,

— kvalitetsprotokoll , såsom granskningsrapporter och provningsdata, kalihreringsdata, redogörelser
för den berörda personalens kvalifikationer etc .,
— hur övervakning sker av att åsyftad konstruktions- och produktkvalitet uppnås och av att
kvalitetssystemet fungerar effektivt.

3.3

Det anmälda organet skall bedöma kvalitetssystemet för att avgöra om kraven i punkt 3.2 är
uppfyllda . Överensstämmelse med dessa krav skall förutsättas för kvalitetssystem som följer
tillämplig harmoniserad standard.
Bland bedömarna skall minst en ha erfarenhet av bedömning inom den berörda produktteknologin . I
bedömningsförfarandet skall ingå besök i tillverkarens lokaler.
Tillverkaren skall underrättas om beslutet . Underrättelsen skall innehålla slutsatserna från undersök

ningen samt ange skälen för beslutet .

3.4

Tillverkaren skall åta sig att fullgöra de skyldigheter det godkända kvalitetssystemet medför samt att
vidmakthålla det så att det förblir ändamålsenligt och effektivt .
Tillverkaren eller dennes befullmäktigade ombud inom gemenskapen skall underrätta det anmälda
organ som har godkänt kvalitetssystemet om alla ändringar som planeras av systemet.
Det anmälda organet skall ta ställning till ändringsförslag samt avgöra om systemet med sådana
ändringar fortfarande uppfyller kraven i punkt 3.2 eller om en ny bedömning är nödvändig.
Organet skall underrätta tillverkaren om sitt beslut. Underrättelsen skall innehålla slutsatserna från
undersökningen samt ange skälen för beslutet.

4.

Övervakning på ett anmält organs ansvar

4.1

Syftet med övervakningen är att försäkra sig om att tillverkaren på rätt sätt fullgör de skyldigheter
det godkända kvalitetssystemet medför.

4.2

Tillverkaren skall för kontroll ge det anmälda organet tillträde till lokaler för konstruktion ,
tillverkning, kontroll , provning och lagring och skall vidare tillhandahålla all nödvändig information,
särskilt i fråga om
— dokumentationen av kvalitetssystemet,

— kvalitetsprotokoll som förutsätts i kvalitetssystemets konstruktionsdel , såsom resultat från
analyser, beräkningar, provningar etc .,
— kvalitetsprotokoll som förutsätts i kvalitetssystemets 'tillverkningsdel , såsom granskningsrapporter
och provningsdata , kalihreringsdata, redogörelser för den berörda personalens kvalifikationer
etc .

4.3

Det anmälda organet skall regelbundet genomföra inspektioner för att kontrollera att tillverkaren
vidmakthåller och tillämpar kvalitetssystemet samt tillställa tillverkaren en inspektionsrapport .

4.4

Det anmälda organet kan dessutom besöka tillverkaren utan förvarning. 1 samband med sådana
besök kan det anmälda organet, om så krävs, utföra eller låta utföra provningar för att kontrollera
att kvalitetssystemet fungerar på riktigt sätt . Det anmälda organet skall tillställa tillverkaren en
besöksrapport och , om provning har utförts , en provningsrapport .

5.

Tillverkaren skall under minst tio år efter det att tillverkningen av en produkt har upphört för de
nationella myndigheterna kunna förete följande :
— Sådan dokumentation som avses i punkt 3.1 andra strecksatsen .
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— Ändringar som avses i punkt 3.4 andra stycket.
— Sådana beslut och rapporter från det anmälda organet som avses i punkt 3.4 sista stycket samt i
punkterna 4.3 och 4.4 .
6.

Varje anmält organ skall på begäran till flaggmedlemsstatens administration och till övriga anmälda
organ lämna information av betydelse om utfärdade och återkallade godkännanden av kvalitetssyste
men .

7.

Konstruktionskontroll

7.1

Tillverkaren skall ansöka om konstruktionskontroll hos ett enda anmält organ.

7.2

Ansökan skall utformas så att produktens konstruktion , tillverkning och funktion blir begripliga och
så att överensstämmelsen med kraven i internationella instrument kan bedömas .
Den skall innefatta

— de tekniska konstruktionsspecifikationer, inklusive standarder, som använts ,
— nödvändigt underlag för att styrka att dessa är lämpliga och tillräckliga , särskilt om standarderna
i artikel 5 inte tillämpats till fullo. Detta underlag skall innefatta resultaten av provningar som
utförts av ett relevant laboratorium hos tillverkaren eller för dennes räkning.

7.3

Det anmälda organet skall pröva ansökan , och om konstruktionen uppfyller villkoren i tillämpliga
internationella instrument skall det utfärda ett intyg om EG-konstruktionskontroll till sökanden .
Intyget skall innehålla slutsatserna av undersökningen , villkoren för dess giltighet, nödvändiga data
för att identifiera den godkända konstruktionen samt, i tillämpliga fall , en beskrivning av produktens
funktion .

7.4

Sökanden skall informera det anmälda organ som utfärdat intyget om EG-konstruktionskontroll om
alla ändringar av den godkända konstruktionen . Andringar av den godkända konstruktionen skall
dessutom godkännas av det anmälda organ som utfärdat intyget om EG-konstruktionskontroll om
sådana ändringar kan påverka överensstämmelsen med de väsentliga kraven i direktivet eller de
föreskrivna villkoren för produktens användning. Detta tilläggsgodkännande skall ges i form av ett
tillägg till det ursprungliga intyget om EG-konstruktionskontroll .

7.5

De anmälda organen skall på begäran till flaggmedlemsstatens administration och övriga anmälda
organ översända relevant information beträffande
— utfärdade intyg om EG-konstruktionskontroll och tillägg till dessa,
— återkallade EG-konstruktionsgodkännanden och tillägg till dessa .
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Tillägg till bilaga B
Teknisk dokumentation som tillverkaren skall lämna till det anmälda organet

Bestämmelserna i detta tillägg skall gälla för samtliga moduler i bilaga B.
Den tekniska dokumentation som anges i bilaga B skall omfatta alla relevanta data eller medel som
tillverkaren använder för att säkerställa att utrustningen uppfyller alla tillämpliga väsentliga krav .
Den tekniska dokumentationen skall utformas så att produktens konstruktion, tillverkning och funktion blir
begriplig samt att det blir möjligt att bedöma överensstämmelsen med kraven i tillämpliga internationella
instrument .

I den mån det behövs för bedömningen skall dokumentationen innehålla

— en allmän beskrivning av typen,

— en beskrivning av konstruktionen , byggstandard, tillverkningsritningar och komponentscheman, delkon
struktioner, kretsar osv .,

— de beskrivningar och förklaringar som behövs för förståelsen av nämnda ritningar och scheman,
inklusive handhavande av produkten ,
— resultaten av utförda konstruktionsberäkningar, opartiska undersökningar som utförts osv .,
— opartiska provningsrapporter ,
— manualer för installation, användning och underhåll .

I förekommande fall skall konstruktionshandlingarna innefatta följande delar:
— Intyg som hänför sig till utrustning som ingår i anordningen .

— Intyg och certifikat som hänför sig till metoder för tillverkning och/eller inspektion och/eller övervakning
av anordningen .

— All annan dokumentation som kan hjälpa det anmälda organet att göra en bättre i bedömning.
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BILAGA C

Minimikriterier som skall beaktas av medlemsstaterna vid anmälan av organ

1 . De anmälda organen skall uppfylla kraven enligt den relevanta EN 45000-serien .
2 . Det anmälda organet skall vara oberoende och inte styras av tillverkare eller av leverantörer.
3 . Det anmälda organet måste vara etablerat inom gemenskapens territorium .

4. Om typgodkännanden utfärdas av ett anmält organ för en medlemsstats räkning, skall medlemsstaten se
till att det anmälda organets kvalifikationer, tekniska erfarenhet och personal är sådan, att en hög
säkerhetsnivå kan garanteras när typgodkännanden utfärdas enligt kraven i detta direktiv .
5 . Det anmälda organet skall kunna tillhandahålla marin expertis .
Ett anmält organ har rätt att utföra bedömningar av överensstämmelse åt varje ekonomisk aktör som är
etablerad inom eller utom gemenskapen .
Ett anmält organ får utföra bedömningar av överensstämmelse i alla medlemsstater och alla stater utanför
EG och därvid använda antingen sina resurser i hemlandet eller personal vid filialer i utlandet.

Om en filial till ett anmält organ utför en bedömning av överensstämmelse, skall alla handlingar som hänför
sig till detta förfarande utfärdas av det anmälda organet och i dettas namn och inte i filialens namn .
Om det anmälda organet har en filial i en annan medlemsstat, får dock denna filial utfärda handlingar som
hänför sig till bedömning av överensstämmelse om filialen har anmälts av den medlemsstaten .

Nr L 46/55

Nr L 46/56

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

BILAGA D

Märkning för överensstämmelse

Märkningen för överensstämmelse skall ha nedanstående utformning:

Om märkningen förminskas eller förstoras skall proportionerna enligt ovanstående rutskiss behållas .

De olika komponenterna i märkningen har väsentligen samma vertikala dimension som inte får understiga
5 mm .

Minimidimensionen får frångås för små produkter .
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II

(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

RÅDET

PROTOKOLL

om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet
mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Angolas regering om fiske utanför
Angola för tiden från och med den 3 maj 1996 till och med den 2 maj 1999 (*)

Artikel 2

Artikel 1

Från och med den 3 maj 1996 och under en tid om tre år

skall de begränsningar som avses i artikel 2 i avtalet vara
följande:
1 . Räkfiskefartyg:
6 550 bruttoregisterton ( BRT ) per månad i årsgenom
snitt ( högst 22 fartyg ).

1 . Den ekonomiska ersättning som föreskrivs i artikel 7
i avtalet fastställs för den tid som avses i artikel 1 till

31 000 000 ecu, som skall betalas i tre lika stora årliga
delutbetalningar till ett konto som Fiskeriministeriet anvi
sar .

De kvantiteter som fiskas av gemenskapsfartyg får
inte överskrida 5 000 ton räkor, varav 30 % nord
havsräkor och 70 % hästräkor .
2 . Bottentrålare :

2 000 bruttoregisterton ( BRT) per månad, i års
genomsnitt.

3 . Fartyg med bottenförankrade backor eller långrevar,
fasta nät eller garn :
1 750 bruttoregisterton ( BRT ) per månad , i års
genomsnitt .

2 . Om fartyg inte omfattas av avtalet och om Angolas
myndigheter inte godkänner att de ersätts med andra
fartyg, skall de reducerade fiskemöjligheter som blir följ
den för gemenskapen medföra att den ekonomiska ersätt
ning som föreskrivs i punkt 1 anpassas proportionellt.

3 . Angola har ensamt behörighet att besluta om hur
denna ersättning skall användas .

Riktat fiske efter Centrophorus granulosus är förbju
det .

4 . Vad- eller notfartyg med frysanläggning för fiske efter
tonfisk :

9 fartyg.

5 . Fartyg med flytrev :
12 fartyg.
6 . På försök: fiske efter pelagiska arter :
2 fartyg .
Detta fiske skall på grund av sin karaktär vara
föremål för en försöksperiod på sex månader från och
med den dag då detta protokoll träder i kraft.
(') Se beslut 96/569/EG ( EGT nr L 250 , 2.10.1996 , s . 14 ).

Artikel 3

Gemenskapen skall under den tid som avses i artikel 1
bidra med ett belopp om 5 000 000 ecu till finansieringen
av angolanska vetenskapliga och tekniska program ( ut
rustning, infrastruktur, övervakning, seminarier , studier,
institutionellt stöd till det icke-industriella fisket etc .).
Beloppet skall betalas i tre lika stora årliga delutbetal
ningar till Fiskeriministeriets fiskforskningsinstitut. En del
av detta belopp får användas till att täcka Angolas bidrag
till internationella fiskeriorganisationer .
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Under protokollets giltighetstid skall gemenskapen bidra
med upp till 350 000 ecu per år till genomförande av
vetenskapliga studier och till forskningskampanjer.

Artikel 4

De båda parterna är överens om att förbättrad kompe
tens och kunskap hos de personer som är sysselsatta
inom havsfisket utgör en viktig faktor för att deras
samarbete skall bli framgångsrikt. För det ändamålet
skall gemenskapen ställa stipendier till förfogande för
studier och praktik inom de olika vetenskapliga , tekniska
och ekonomiska discipliner som har anknytning till
fiske .

Dessa stipendier får även utnyttjas i varje annat land med
vilket gemenskapen har ingått samarbetsavtal . Den totala
kostnaden för dessa stipendier får inte överstiga
3 000 000 ecu. Detta belopp skall överföras i tre lika
stora årliga delutbetalningar till det konto som Fiskerimi
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Artikel 5

Om gemenskapen underlåter att göra de betalningar som
föreskrivs i artiklarna 2, 3 och 4 inom de fastställda
fristerna kan avtalet upphävas tills vidare .

Artikel 6

Bilagan till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemen
skapen och Republiken Angolas regering om fiske utan
för Angola skall upphöra att gälla och skall ersättas med
bilagorna A och B till detta protokoll .

Artikel 7

Detta protokoll träder i kraft samma dag som det under
tecknas .

nisteriet anvisar . Detta ministerium skall förvalta alla

stipendier och all annan verksamhet som finansieras på
detta sätt.

Det skall tillämpas från och med den 3 maj 1996 .
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BILAGA A

Villkor för gemenskapsfartygens fiskeaktivitet i Angolas vatten

A. ANSÖKAN OM LICENSER OCH FORMALITETER VID UTFARDANDE

a ) Europeiska gemenskapernas kommission skall senast 15 dagar före den önskade giltighetstidens
början via Europeiska gemenskapernas kommissions delegation i Angola till Angolas behöriga
fiskerimyndighet lämna in en licensansökan upprättad av varje fartygs redare som önskar bedriva
fiske enligt detta avtal . Ansökningarna skall göras på de blanketter som Angola tillhandahåller för
detta ändamål och av vilka en mall bifogas i tillägg 1 och 2. När en första ansökan görs skall ett
mätbrev bifogas . Varje licensansökan skall åtföljas av en handling som utvisar att licensavgiften för
giltighetstiden har betalats .
Enligt detta protokoll är de fiskeprodukter som fångas av gemenskapsfartyg som fiskar inom ramen
för detta avtal av gemenskapsursprung.

b ) Varje licens skall utfärdas till ett bestämt fartygs redare . På begäran av Europeiska gemenskapernas
kommission skall , vid konstaterad force majeure, en licens som utfärdas för ett visst fartyg ersättas
av en licens som utfärdas för ett annat liknande gemenskapsfartyg.
c ) Licenserna skall av Angolas myndigheter återställas till fartygets befälhavare i Luandas hamn efter
det att den behöriga myndigheten har inspekterat fartyget. När det gäller tonfiskfångstfartyg och
fartyg med flytrev kan dock en kopia av licensen sändas till redarna eller deras företrädare eller
agenter via telefax .

d ) Europeiska gemenskapernas kommissions delegation i Angola skall underrättas om de fiskelicenser
som Angolas behöriga fiskerimyndighet har utfärdat.

e ) Licensen skall alltid förvaras ombord . När det gäller tonfiskfångstfartyg och fartyg med flytrev skall,
efter det att underrättelsen om Europeiska gemenskapens kommissions förskottsbetalning till de
angolanska myndigheterna har tagits emot, fartyget föras upp på en förteckning över fartyg som har
tillstånd att fiska och förteckningen skall sedan överlämnas till de behöriga angolanska myndigheter
som övervakar fisket. I avvaktan på den slutliga licensen kan en kopia erhållas per telefax . Denna
kopia skall förvaras ombord.
f) Licenserna skall gälla under ett år .

g) Varje fartyg skall företrädas av en agent som är godkänd av Fiskeriministeriet och som officiellt är
bosatt i Angola .
h ) Angolas myndigheter skall så snart det är möjligt meddela upplysningar om vilka bankkonton och
valutor som skall användas för betalningar enligt avtalet.

B. AVGIFTER

I.

Bestämmelser för trålare

Avgifterna fastställs till
— för räkfiskefartyg: 56 ecu per bruttoton och månad,
— för bottentrålare : 195 ecu per bruttoton och år .
Avgifterna kan betalas kvartals- eller halvårsvis . I så fall skall beloppet ökas med 5 % respektive
3 %.

II. Bestämmelser för tonfiskfångstfartyg och fartyg som fiskar med flytrev

Avgifterna fastställs till 20 ecu per ton som fångas i Angolas fiskezon .
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Licenserna skall utfärdas efter betalning till Angola av ett fast engångsbelopp om 4 000 ecu per år
och per vad-/notfartyg för tonfiskfångst med frysanläggning, eller motsvarigheten till vad som skall
betalas för en fångst på 200 ton per år, och ett engångsbelopp om 2 000 ecu per år för varje fartyg
som fiskar med flytrev, eller motsvarigheten till vad som skall betalas för en fångst på 100 ton per
år .

Den slutliga avräkningen av de avgifter som skall betalas in för fiskesäsongen skall vid utgången av
det första kvartalet året efter det då fångsterna togs fastställas av Europeiska gemenskapernas
kommission på grundval av de fångstdeklarationer som upprättats för varje fartyg och som
kontrollerats av ett specialiserat vetenskapligt organ i området.
Denna avräkning skall sändas samtidigt till de angolanska myndigheterna och till redarna . Redarna
skall senast inom 30 dagar efter underrättelsen om den slutliga avräkningen göra eventuella
ytterligare betalningar till ett konto som öppnats hos ett finansinstitut eller annat organ som Angolas
myndigheter anvisar .

Om beloppet i den slutliga avräkningen inte uppgår till det förskottsbelopp som anges ovan, skall
dock mellanskillnaden inte betalas tillbaka till redarna .

C. BIOLOGISK ÅTERHÄMTNING

Varje år kan det mot bakgrund av resultaten från utförda vetenskapliga undersökningar beslutas om en
fredningstid för biologisk återhämtning för räkfiske. Kommissionen och redarna skall minst tre månader
i förväg underrättas om den fredningstiden . Redare skall inte betala någon licensavgift under frednings
tiden .

D. BIFÅNGSTER

Räkfiskefartygens bifångster är redarnas egendom . De tillåts fånga upp till 500 ton krabba per år.

E. LANDNING

Gemenskapens fartyg som fiskar med flytrev skall sträva efter att förse Angolas tonfiskkonservindustri
med tonfisk i proportion till sin fiskeansträngning i fiskezonen till ett pris som skall bestämmas genom
en gemensam överenskommelse mellan redarna och Angolas fiskerimyndigheter på grundval av gällande
internationella marknadspriser. Beloppet skall betalas i konvertibel valuta .

F.

OMLASTNING

De behöriga angolanska fiskerimyndigheterna skall underrättas åtta dagar i förväg om all omlastning
och all omlastning skall äga rum i en av bukterna vid Luanda eller Lobito i närvaro av Angolas fiskala
myndigheter .
En kopia av omlastningsdokumenten skall sändas till Fiskeriministeriets inspektions- och övervaknings
enhet 15 dagar före utgången av månaden efter den månad som omlastningen gjordes .

G. FÅNGSTDEKLARATION

1 . Räkfiskefartyg och bottentrålare
a ) Dessa fartyg skall efter varje fiskesäsongs slut via Europeiska gemenskapernas kommissions
delegation till fiskeriforskningsinstitutet i Luanda sända fångstjournalerna som återges i tilläggen
3 och 4 .

Vidare skall varje fartyg sända en månatlig fångstrapport med de mängder som fångats under
månaden och som hölls ombord den sista dagen i månaden till Fiskeriministeriets planeringskon
tor. Denna rapport skall överlämnas senast 45 dagar efter månaden i fråga. Om dessa
bestämmelser inte iakttas förbehåller sig Angola rätten att vidta de sanktioner som avses i dess
gällande lagstiftning .
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b ) De skall också dagligen underrätta radiostationen i Luanda om sin geografiska position och sina
fångster föregående dag. Fartygsägarna skall underrättas om signalen när fiskelicensen utfärdas.
Om kommunikation via radio inte kan ske, får fartygen använda andra kommunikationsmedel
såsom telex eller telegram .

Dessa fartyg får lämna Angolas fiskezon först sedan Fiskeriministeriets inspektions- och övervak
ningsenhet har gett sitt tillstånd och sedan den fångst som hålls ombord har kontrollerats.

2 . Tonfiskfångstfartyg och fartyg som fiskar med flytrev
Under sin verksamhet i Angolas fiskezon skall fartygen var tredje dag till radiostationen i Luanda
ange position och fångstmängd . När fartygen seglar in i eller avseglar från Angolas fiskezon , skall de
till radiostationen i Luanda ange sin position och den fångstmängd som hålls ombord.
Om kommunikation via radio inte kan ske får fartygen använda andra kommunikationsmedel såsom
telex eller telegram .

Därutöver skall befälhavaren för varje fiskeperiod i Angolas fiskezon föra fiskeloggbok enligt tillägg
5.

Blanketten skall fyllas i läsligt, undertecknas av fartygets befälhavare och via Europeiska gemenska
pernas kommissions delegation sändas in till Fiskeriministeriets inspektions- och övervakningsenhet
inom 45 dagar efter fiskesäsongens slut .

Om dessa bestämmelser inte iakttas förbehåller sig Angola rätten att tillämpa de påföljder som anges
i dess gällande lagstiftning .

H. FISKEZONER

a ) De fiskezoner som skall vara tillgängliga för räkfiskefartyg omfattar alla vatten som lyder under
Republiken Angolas suveränitet eller jurisdiktion norr om 12° 20 ' och utanför 12 sjömil räknade
från baslinjerna .

b ) De fiskezoner som skall vara tillgängliga för vad-/notfartyg för tonfiskfiske med frysanläggning och
fartyg med flytrev omfattar alla vatten som lyder under Republiken Angolas suveränitet eller
jurisdiktion utanför 12 sjömil räknade från baslinjerna .

c ) De fiskezoner som skall vara tillgängliga för bottentrålare omfattar alla vatten som lyder under
Republiken Angolas suveränitet eller jurisdiktion :
— För trålare utanför 12 sjömil räknade från baslinjerna och som avgränsas i norr av 13° 00 ' S och
i söder av en linje fem mil norr om gränsen mellan Angolas och Namibias exklusiva ekonomiska
zoner .

— För fartyg som fiskar med andra slag av fiskeredskap utanför 8 sjömil räknade från baslinjerna
och som avgränsas i söder av en linje 5 mil norr om gränsen mellan Angolas och Namibias
exklusiva ekonomiska zoner .

I. PAMÖNSTRING AV SJÖMÄN
Redare som fått fiskelicenser utställda enligt detta avtal skall bidra till den praktiska yrkesutbildningen
av minst fem sjömän ombord på varje fartyg, vilka skall väljas fritt från en förteckning som upprättas av
Fiskeriministeriet, med undantag för vad-/notfartyg för tonfiskfångst med frysanläggning och fartyg med
flytrev.
Om en observatör tas ombord på Angolas begäran , skall denne räknas in bland de fem sjömän som
nämns ovan .

Redare från gemenskapen skall eftersträva att öka antalet sjömän och förbättra deras yrkesmässiga
utbildning.
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Sjömännens lön, som skall bestämmas av de bägge parterna, skall av redarna betalas till ett konto som
öppnats hos ett finansinstitut som Fiskeriministeriet anvisar . Dessa löner skall omfatta livförsäkring och
motsvarande allriskförsäkring .

J. VETENSKAPSOBSERVATÖRER

Varje fartyg kan uppmanas att ta ombord en vetenskapsobservatör som utses och avlönas av
Fiskeriministeriet .

Vetenskapsobservatören skall behandlas på samma sätt som fartygets befäl . Vetenskapsobservatören
skall ha tillgång till alla de hjälpmedel som han behöver för att kunna utföra sina åligganden .
Vetenskapsobservatörens embarkering och arbete får varken avbryta eller hindra fiskeaktiviteterna .
För att ersätta Angola för de kostnader som härrör från observatörers närvaro ombord på fartyg skall
redarna betala ett belopp om 15 ecu per dag som observatören utövar verksamhet pä båten . Tiden en
vetenskapsobservatör skall tillbringa ombord på ett fartyg är en tur.

K. INSPEKTION OCH KONTROLL

På begäran av angolanska myndigheter skall gemenskapsfartyg som bedriver fiske inom ramen för
avtalet tillåta varje angolansk tjänsteman med ansvar för inspektion och kontroll att komma ombord
och underlätta för dem att utföra sina åligganden .
Dessa tjänstemän skall uppehålla sig ombord endast så länge som behövs för att de skall kunna utföra
sina åligganden .

L. BRÄNSLEPÅFYLLNING,
TJÄNSTER

REPARATIONER

OCH

TILLHANDAHÅLLANDE

AV

ANDRA

Varje gång det är möjligt skall bränsle- och vattenpåfyllning samt reparations- och underhållsarbeten
ombesörjas för alla fartyg som bedriver fiske i den angolanska fiskezonen på varv i Angola med
undantag för tonfiskfångstfartyg.
Under samma villkor skall transport av besättningar ske med det nationella angolanska flygbolaget
( TAAG ).

Bränslepåfyllning är förbjuden utanför Luandas eller Lobitos redd utom då tillstånd från Fiskeriministe
riets inspektions- och övervakningsenhet beviljats.

M. MASKSTORLEK

Minsta tillåtna maskstorlek är :

a ) För räkfiske : 40 millimeter .
b ) För bottenfiske : 110 millimeter.

Införande av nya maskstorlekar skall bara gälla för gemenskapsfartyg från och med den sjätte månaden
efter anmälan till Europeiska gemenskapernas kommission .

N. FÖRFARANDE VID BORDNING

Europeiska gemenskapernas kommissions delegation i Luanda skall underrättas inom 48 timmar om
varje bordning av en fiskebåt som för en av gemenskapens medlemsstaters flagg och som sker i Angolas
fiskezon inom ramen för detta avtal och skall samtidigt motta en rapport om de omständigheter och
skäl som lett till denna bordning.
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BILAGA B

Villkor för fiskeansträngningar i Angolas vatten för gemenskapsfartyg för pelagiska arter
A. ANSÖKAN OM LICENS OCH FORMALITETER VID UTFARDANDE

a ) Europeiska gemenskapernas kommission skall senast 15 dagar före den önskade giltighetstidens
början via Europeiska gemenskapernas kommissions delegation i Angola till Angolas behöriga
fiskerimyndighet lämna in en licensansökan upprättad av varje fartygs redare som önskar bedriva
fiske enligt detta avtal . Ansökningarna skall göras på de blanketter som Angola tillhandahåller för
detta ändamål och av vilka en mall bifogas i tillägg 1 . När en första ansökan görs skall ett mätbrev
bifogas . Varje licensansökan skall åtföljas av en handling som utvisar att licensavgiften för
giltighetstiden har betalats .
Om licensen förnyas behöver enbart bevis på att avgiften betalats för den önskade perioden lämnas
till de angolanska myndigheterna . De dokument som anges ovan lämnas in endast tillsammans med
den första licensansökan eller när fartygets tekniska karaktäristika har förändrats .

b ) Varje licens utfärdas till ett bestämt fartygs redare . På begäran av Europeiska gemenskapernas
kommission skall , vid konstaterad force majeure, en licens som utfärdats för ett visst fartyg ersättas
av en licens som är giltig för ett annat liknande gemenskapsfartyg.

c ) Efter den första ansökan skall licenserna utfärdas av de angolanska myndigheterna till fartygets
befälhavare i närmaste hamn sedan den behöriga myndigheten inspekterat fartyget.
d ) Europeiska gemenskapernas kommissions delegation i Angola skall underrättas om de licenser som
Angolas behöriga fiskerimyndighet har utfärdat.

e ) Licensen skall alltid förvaras ombord . När det gäller tonfiskfångstfartyg och fartyg med flytrev skall ,
efter det att underrättelsen om Europeiska gemenskapernas kommissions förskottsbetalning till de
angolanska myndigheterna har tagits emot, fartyget föras upp på en förteckning över fartyg som har
tillstånd att fiska och förteckningen skall sedan överlämnas till de behöriga angolanska myndigheter
som övervakar fisket. I avvaktan på den slutliga licensen kan en kopia erhållas per telefax .
f) Licenserna skall gälla under minst en månad och vara möjliga att förnya .
g ) Varje fartyg skall företrädas av en agent som är godkänd av Fiskeriministeriet och som är officiellt
bosatt i Angola .
h ) De angolanska myndigheterna skall innan detta protokoll träder i kraft ange vilka bankkonton och
valutor som skall användas för betalningar av avgifter.
i ) Licensen rör fiske av makrill och taggmakrill . En bifångst på upp till 10 % är tillåten att ha
ombord .

B. AVGIFTER

Avgiften fastställs till två ecu per BRT och månad .
Efter försöksperioden skall villkoren för fiskeansträngningen bestämmas genom gemensam överenskom
melse mellan redarna och de angolanska myndigheterna på grundval av resultaten av analysen från
försökssäsongen .

C. OMLASTNING

De behöriga angolanska fiskerimyndigheterna skall underrättas åtta dagar i förväg om all omlastning
och all omlastning skall äga rum i en av bukterna vid Luanda eller Lobito i närvaro av Angolas fiskala
myndigheter .
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En kopia av omlastningsdokumenten skall sändas till Fiskeriministeriets inspektions- och övervaknings
enhet 15 dagar före utgången av månaden för föregående månad.

D. FÅNGSTDEKLARATION

a) Dessa fartyg skall efter varje fiskesäsongs slut via Europeiska gemenskapernas kommissions delega
tion till fiskeriforskningsinstitutet i Luanda sända fångstjournaler som återges i tilläggen 3 och 4 .

Vidare skall varje fartyg sända en månatlig fångstrapport med de mängder som fångats under
månaden och som hölls ombord den sista dagen i månaden till Fiskeriministeriets planeringskontor.
Denna rapport skall överlämnas senast 45 dagar efter månaden i fråga .
b) Dessa fartyg får lämna Angolas fiskezon först sedan Fiskeriministeriets inspektions- och övervak
ningsenhet har gett sitt tillstånd och sedan den fångst som hålls ombord har kontrollerats .
Om dessa bestämmelser inte iakttas förbehåller sig Angola rätten att tillämpa de påföljder som avses
i dess gällande lagstiftning.

E. FISKEZONER

De fiskezoner som skall vara tillgängliga för fartyg som fiskar pelagiska arter omfattar alla vatten som
lyder under Republiken Angolas suveränitet eller jurisdiktion utanför 12 sjömil .

F. PÅMÖNSTRING AV SJÖMÄN
Fartyg som fiskar pelagiska arter under försöksperioden skall inte vara underkastade kravet att
påmönstra angolanska sjömän .

G. VETENSKAPSOBSERVATÖRER

Varje fartyg kan uppmanas att ta ombord en vetenskapsobservatör som utses och avlönas av
Fiskeriministeriet .

Vetenskapsobservatören skall behandlas på samma sätt som fartygets befäl. Observatören skall ha
tillgång till alla de hjälpmedel som han behöver för att kunna utföra sina åligganden. Vetenskapsobser
vatörens embarkering och arbete får varken avbryta eller hindra fiskeaktiviteterna .

För att ersätta Angola för de kostnader som härrör från observatörers närvaro ombord på fartyg skall
redarna betala ett belopp om 15 ecu per dag som observatören utövar verksamhet på båten . Tiden en
vetenskapsobservatör skall tillbringa ombord på ett fartyg är en tur.

H. INSPEKTION OCH KONTROLL

På begäran av angolanska myndigheter skall gemenskapsfartyg som bedriver fiske inom ramen för
avtalet tillåta varje angolansk tjänsteman med ansvar för inspektion och kontroll att komma ombord
och underlätta för dem att utföra sina åligganden .
Dessa tjänstemän skall uppehålla sig ombord endast så länge som behövs för att de skall kunna utföra
sin åligganden .

I. BRÄNSLEPÅFYLLNING,
TJÄNSTER

REPARATIONER

OCH

TILLHANDAHÅLLANDE

AV

ANDRA

Varje gång det är möjligt skall bränsle- och vattenpåfyllning samt reparations- och underhållsarbeten
ombesörjas för alla fartyg som bedriver fiske i den angolanska fiskezonen på varv i Angola, med
undantag för tonfiskfångstfartyg.
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Under samma villkor skall transport av besättningar ske med det nationella angolanska flygbolaget
( TAAG ).

Bränslepåfyllning är förbjuden utanför Luandas eller Lobitos redd utom då tillstånd från Fiskeriministe
riets inspektions- och övervakningsenhet beviljats .

J. MASKSTORLEK

Minsta tillåtna maskstorlek är den som anges i den nationella lagstiftningen .

K. FÖRFARANDE VID BORDNING

Europeiska gemenskapernas kommissions delegation i Luanda skall underrättas inom 48 timmar om
varje bordning av en fiskebåt som för en av gemenskapens medlemsstaters flagg och som sker i Angolas
fiskezon inom ramen för detta avtal och skall samtidigt motta en rapport om de omständigheter och
skäl som lett till denna bordning.

Nr L 46/65

Nr L 46/66

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Tillägg ?
ANSÖKAN OM LICENS FÖR FISKE EFTER RÄKOR OCH DEMERSALA ARTER I ANGOLAS
VATTEN

DEL A

1 . Fartygsägarnes namn :

2 . Fartygsägarens nationalitet:
3 . Fartygsägarens företagsadress :

4 . Kemiska tillsatsmedel som får användas ( märke och sammansättning):

DEL B

Fylls i för varje fartyg
1 . Giltighetstid :
2 . Fartygets namn :
3 . Byggår :

4 . Ursprunglig flaggstat:
5 . Nuvarande flaggstat :
6 . Datum för första registrering i flaggstaten :
7. Förvärvsår:

8 . Hemmahamn och registreringsnummer:
9 . Fiskerityp :
10 . Bruttoregistertonnage :

11 . Signal :
12 . Största längd ( m ):
13 . Förstäv ( m ):

14 . Djupgående ( m ):
15 . Skrovets byggmaterial :
16 . Maskinstyrka ( bhk ):
17 . Hastighet ( knop ):

18 . Kylrumskapacitet:

19 . Bränsletankarnas kapacitet (m3 ):
20 . Lastrumskapacitet ( fisk ) (m3 ):
21 . Skrovets färg :

22 . Överbyggnadens färg:

i
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23 . Kommunikationsutrustning ombord :

Typ

Märke

Effekt

( Watt )

Frekvenser

Tillverkningsår
Mottagare

Sändare

24 . Navigations- och uppspårningsutrustning:
Typ

Märke

Modell

Räckvidd

25 . Befälhavarens namn :
26 . Befälhavarens nationalitet :

Följande skall bifogas:

— Tre färgfotografier på fartyget ( sett från sidan ).
— Diagram och en detaljerad beskrivning av de fiskeredskap som används.
— Intyg som utvisar att fartygsägarens företrädare är behörig att underteckna denna ansökan .

( Datum för ansökan )

(Underskrift av fartygsägarens företrädare )
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Tillägg 2
ANSÖKAN OM LICENS FÖR TONFISKFISKE I ANGOLAS VATTEN

DEL A

1.

Fartygsägarens namn :

2.

Fartygsägarens nationalitet:

3.

Fartygsägarens företagsadress :

DEL B

Fylls i för varje fartyg
1.

Giltighetstid:

2.

Fartygets namn :

3.

Byggår:

4.

Ursprunglig flaggstat:

5.

Nuvarande flaggstat:

6.

Datum för första registrering i flaggstaten :

7.

Förvärvsår :

8.

Hemmahamn och registreringsnummer :

9.

Fiskerityp :

10 .

Bruttoregistertonnage :

•

11 .

Signal :

12 .

Största längd ( m ):

13 .

Förstäv ( m ):

14 .

Djupgående ( m ):

15 .

Skrovets byggmaterial :

16 .

Maskinstyrka ( bhk ):

17 .

Hastighet ( knop ):

18 .

Kabinkapacitet:

19 .

Bränsletankarnas kapacitet ( nr1 ):

20 .

Lastrumskapacitet (m 5 ):

21 .

Fryskapacitet ( ton/24 timmar ) och infrysningssystem :

22 .

Skrovets färg:

23 .

Överbyggnadens färg:
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24 .

Kommunikationsutrustning ombord :

Typ

25 .

Märke

Modell

Effekt

Till

( Watt )

verkningsår

Frekvenser

Mottagare

Sändare

Navigations- och uppspårningsutrustning:
Typ

26 .

Nr L 46/69

Märke

Modell

Räckvidd

Hjälpfartyg ( för varje fartyg):

26.1 . Bruttoregistertonnage :

26.2 . Största längd ( m ):
26.3 .

Förstäv ( m ):

26.4 . Djupgående ( m ):
26.5 . Skrovets byggmaterial :
26.6 . Maskinstyrka ( bhk ):

26.7 . Hastighet ( knop ):

27.

Hjälputrustning för uppspårande av fisk från luften ( även utrustning som inte monteras ombord ):

28 .

Hemmahamn :

29 .

Befälhavarens namn :

30 .

Befälhavarens nationalitet :

Följande skall bifogas :

— Tre färgfotografier på fartyget ( sett från sidan ) och hjälpfartygen samt på hjälputrustningen för
uppspårande av fisk från luften .
— Diagram och en detaljerad beskrivning av de fiskeredskap som används .

— Intyg som utvisar att fartygsägarens företrädare är behörig att underteckna denna ansökan .

( Datum för ansökan )

( Underskrift av fartygsägarens företrädare )
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Tillägg 3.1

DAGLIG FANGSTJOURNAL

INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO PESQUEIRA

(för alla bottentrålare)

Tråldrag

( 13 )

Datum

( 14 )

Latitud

( 15 )

Longitud

( 16 )

Ekolod ( m )

( 17)

Varaktighet ( h )

( 18 )

Total fångstmängd ( kg)

( 19 )

nr

nr

nr

nr

nr

1 . Carapau
2 . Sardinelas

3 . Espadas
4 . Marionga
5 . Cachucho
6 . Tico tico
7.

Dentão

8 . Bicuda

9 . Pescada
10 . Calafate
11 .

Corvinas

12 . Dentinho
13 . Roncador
14 .

Raias

15 . Tubarões
16 .

Camarões

1 7 . Chocos
18 . Lulas

Totalt beredd fisk (kg)
Art

Hel

Filéer

Fisk som dumpats
Utan huvud

Art

Totalt

( kg )

Maskstorlek i trålsäcken ( mm )

tidning

TOTAL FÅNGST I KG ( den totala vikten för all fisk ombord ) ( 12 )

DET TOTALA ANTALET FISKEDAGAR anges i varje fält i vidstående diagram ( 11 )

VIKTIGASTE ARTER SOM FISKAS ( ange namn eller nummer ) ( 10 )

Annat ( anges )

Djup ( m )

Antal krokar

Djup ( m )

Undertein ( m )

officiella

Nät/Grimnät ( f)

Längd ( m )

Längd ( m )

Flytlina

Överteln ( m ) ( g)

Europeiska gemenskapernas

Backa/långrev ( e )

Vad-/not ( d )

Räktrål ( c )

Flyttrål ( b )

Bottentrål ( a )

Redskap

Befälhavarens namn och underskrift ( 8 )

|

FISKEREDSKAP ( ange typ och dimensioner ) ( 9 )

Ägare ( 5 )

Nationalitet ( 4 )

Hamn

Fartygets namn ( 3 )

Ankomst ( 7 )

SV

Datum

Avsegling (6 )

1

Registreringsnummer ( 2 )

Signal ( 1 )

UPPGIFTER OM FISKERESA

Tillägg 3.2
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Tillägg 4.1

DAGLIG FANGSTJOURNAL

INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO PESQUEIRA

(för alla rägkfiskefartyg)

Tråldrag

( 13 )

Datum

( 14 )

Latitud

( 15 )

Longitud

( 16 )

Ekolod ( m )

( 17 )

Varaktighet ( h )

( 18 )

Total fångstmängd ( kg )

( 19 )

nr

nr

nr

nr

nr

1 . Gamba
2 . Alistado
3 . Carabineiro

4 . Lagostinho
5 . Caranguejo
6.
7.
8.

9.
10 .
11 .
12 .

13 .

OBS: För artens trivialnamn på Ert modersmål hänvisas till den bifogade översikten.

Totalt beredd fisk (kg )
Art

Utan
huvud

Fisk som dumpats
Annan

Art

Totalt

( kg )

Längd ( m )

Längd ( m )

Flytlina

Överteln ( m) ( g)

Djup ( m )

Antal krokar

Djup ( m )

Undertein ( m )

Maskstorlek i trålsäcken ( mm )

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

TOTAL FÅNGST I KG ( den totala vikten för all fisk ombord) ( 12 )

DET TOTALA ANTALET FISKEDAGAR anges i varje fält i vidstående diagram ( 11 )

VIKTIGASTE ARTER SOM FISKAS ( ange namn eller nummer ) ( 10)

Annat ( anges )

Nät/Grimnät ( f)

Backa/långrev ( e )

Vad-/not ( d)

Räktrål ( c )

Flyttrål ( b )

Bottentrål (a )

Redskap

1

FISKEREDSKAP (ange typ och dimensioner ) ( 9 )

Ägare (5 )

Befälhavarens namn och underskrift ( 8 )

Hamn

Ankomst ( 7 )

SV

Datum

Avsegling ( 6 )

|

Nationalitet ( 4 )

Fartygets namn ( 3 )

Registreringsnummer (2 )

Signal ( 1 )

UPPGIFTER OM FISKERESA

Tillägg 4.2
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ENDEREÇO:

DATAS

LATI LONGI
TUDE TUDE
E/W
N/S

AREA

1 - No fim de cada viagem enviar uma cópia do Diário de

N?

of Fisheries).

(At the end of each trip forward a copy of the log to Ministry

KG

Maccoyi

Thunnus

N?

KG

Thunnus
Obesus

(STRIP ,
MARLIN)

(SWORDFISH )

KG
N?

nutes and record degrees of latitude and longitude).

(Fishing area refers to the position of the set. Round off mi

gitude

N?

KG
N?

KG

Makaira
indica

(BUCK MARLIN)

ESPAD1M
NEGRO

N?

sp .

KG

Istiophorus

VELEIRO
(SAILFISH)

EFECTUADOS :
(No of sets mode)

N? DE LANÇOS

N? DE DIAS
DE PESCA:
(No of fishing days)

GAIADO

N?

N?

KG

(Miscellaneous
Fishes)

DIVERSOS

N?

Only)
KG

(in Weight kg

APENAS EM
KG

TOTAL DIARIO
( DAILY TOTAL)

(TRIP NUMBER)

N? DE
VIAGEM :

PESCA (BAIT USED)

ISCO USADO NA

□ OUTROS (OTHERS)

□ CORRICO (TROL) (TROLLING)

□ REDE DE CERCO (PURSE SEINE)

(All information reported herein will be kept strictly confi
dential).
altura da descarga .

should be recorded).

at the end of the trip . Actual weight at the time of unloading

(The bottom line « landing weight» should be completed only

mente confidencial .

chida só no fim da viagem . Deve ser registado o peso real na

4 - Toda a informação aqui registada sera mantida estrita

KG

Katsuwonus
Pelamis

(SKIPJACK)

3 - A última linha « Quantidade descarregada » deve ser preen

KG

Audax

gladius

Alalunga
N?

Tetrapturus

Xiphias

Thunnus

(WHITE MARLIN)

ESPADIM

ESPADARTE

damento dos minutos e registando graus de latitude e lon

KG

PATUDO

(BIGEYE TUNA )

2 - « ÁREA» significa a posição da operação, com arrendon

N?

Thunnus
Albacares

(YELLOWFIN
TUNA)

( BLUEFIN TUNA)

ALBACORA

ATUM ,

RABILHO
ou RABIL

CAPTURAS (CATCHES)

( No of DAYS AT SEA)

N ? DE DIAS NO
MAR :

(BOAT RETURNED)

CHEGADA:

(BOAT LEFT)

SAIDA :

□ ISCO VIVO (BAITBOAT)

tidning

Pesca ao Ministério das Pescas ,

DATA DE COMUNICAÇAO:

(REPORTING DATE)
COMUNICADO POR :
( REPORTED BY)

tm

t

(PORT)

officiella

LANDING WEIGHT (IN KG)

CAPACIDADE (TM ):

(CAPACITY - TM )
CAPITAO ou MESTRE :
(CAPTAIN)
N? DE TRIPULANTES :
( No of CREW

VOADOR
(ALBACORE)

TONELAGEM ARQUEAÇAO BRUTA:

(GROSS TONS)

PORTO

ANO

(YEAR)

DIA
DAY

MES

(MONTH )

□ PALANGRE ( LONGLINE)

( FISHING METHOD )

MODALIDADE DE PESCA

Europeiska gemenskapernas

QUANTIDADES DESCARREGADAS (EM KGS)

)MONTH/DAY(

(DATES)

SET( )No

(TUNA BOATS FISHING LOG BOOK)

Tillägg 5

.TEMP

)Ef ort(

DIÁRIO DE PESCA PARA ATUNEIRO

SUR( F WATER

(ADDRESS)

.N9DEOPERAÇ

)°C(

.AGUA-SUP
)TEMP

)°C(

IIP

Numéro de anzóis
)used
No( of hooks

PESCA
)usados

ESFORÇO DE

NOME DO NAVIO:
(VESSEL NAME)
NACIONALIDADE :
(FLAG COUNTRY)
NUMERO DE REGISTO :
(REGISTRATION No)
ARMADOR ou AFRETADOR
(COMPANY or OWNER)

MES/DIA

)SAURY(

AGULHAO

MINISTERIO DAS PESCAS

)SQUID(
LULA

)LIVEBAIT(

[

ISCO VIVO

SV

)OTHERS(

1
OUTROS

Nr L 46/74
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TOTALT

Antal drag

3

fisketimmmar

Makrill och taggmakrill
Makrill
Taggmakrill
Totalt

Arter (kg)
Annan fisk

Totalt

1

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11 )
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21 )
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31 )

Bredd

Antal

Fångstmetod:
Landningshamn :

År:

SV

Längd

Fångstområde

Bruttoregistertonnage ( BRT):

Maskinkraft :

Månad :

1

Datum

Fartygets namn :
Nationalitet (flagga):

FISKEMINISTERIET

STATISTIK ÖVER FÅNGST OCH FISKEINSATS (PELAGISKT FISKE)

Tillägg 6
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Nr L 46/76
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PROTOKOLL

om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet
mellan Europeiska gemenskapen och Demokratiska republiken Säo Tomé och Principes regering
om fiske utanför Säo Tomé och Principes kust för tiden från och med den 1 juni 1996 till och
med den 31 maj 1999 (*)

Artikel 1

Från och med den 1 juni 1996 och för en tid av tre år
bestäms de fiskemöjligheter som överenskommits i enlig
het med artikel 2 i avtalet, till 37 notfartyg med frysan
läggning för tonfiskfångst, 7 tonfiskfartyg för spöfiske
med fasta linor och 25 fartyg för fiske med flytlinor .

3 . De behöriga myndigheterna i Säo Tomé och Principe
skall till Europeiska gemenskapernas kommission över
lämna en rapport om genomförandet av de program som
godkänts liksom de resultat som uppnåtts . Europeiska
gemenskapernas kommission förbehåller sig möjligheten
att begära kompletterande upplysningar av vetenskaplig
karaktär av myndigheterna i Säo Tomé och Principe .

Artikel 4
Artikel 2

1 . Den ekonomiska ersättning som avses i artikel 6 i
avtalet fastställs för den period som anges i artikel 1 till
1 800 000 ecu, och skall erläggas genom tre lika stora
delbetalningar per år . Detta belopp täcker en fångst
mängd om 9 000 ton per år i Säo Tomé och Principes
vatten. Om gemenskapsfartygens tonfiskfångst i Säo
Tomé och Principes vatten överstiger denna mängd, ökas
beloppet med 50 ecu för varje ytterligare ton.

2 . Fördelningen av denna ersättning omfattas uteslu
tande av Säo Tomé och Principes regerings behörighet.
Den skall sättas in på Säo Tomé och Principes central
banks konto .

1 . Bägge parter är överens om att en förbättring av
kompetensen och kunskaperna hos de personer som
berörs av havsfisket är en viktig faktor för att samarbetet
skall lyckas . Därför skall gemenskapen utöver de belopp
som anges i artikel 2
a ) underlätta mottagandet av personer från Säo Tomé
och Principe j medlemsstaternas företag och i detta
syfte ge dem tillgång till stipendier och praktik inom
olika vetenskapliga, tekniska och ekonomiska grenar
som berör fisket. Dessa stipendier skall också kunna
användas i varje stat som är knuten till gemenskapen
genom samarbetsavtal, till ett belopp av 35 000 ecu,

b ) täcka Säo Tomé och Principes deltagande i regionala
kommittén för fiske i Guineabukten och i ICCAT till

ett belopp av 90 000 ecu,
Artikel 3

1 . Förutom det belopp som anges i artikel 2 skall
gemenskapen, under den period som anges i artikel 1 ,
även bidra med ett belopp på 187 500 ecu till vetenskap
liga och tekniska program särskilt avsedda att förbättra
de biologiska kunskaperna och kunskaperna om fiskbe
ståndet i Säo Tomé och Principes exklusiva ekonomiska
zon .

2 . Dessa program skall gemensamt utarbetas av de
behöriga myndigheterna i Säo Tomé och Principe och
gemenskapen, varvid den senare, i förekommande fall,
även medverkar vid genomförandet av dem. Sedan deras
innehåll godkänts finansieras programmen genom insätt
ning på ett konto som anvisas av de behöriga myndighe
terna i Säo Tomé och Principe.
(M Se beslut 96/623/EG ( EGT nr L 279 , 31.10.1996 , s . 30 ).

c ) bidra till kostnader för deltagande i internationella
sammankomster och för praktiktjänster på fiskeområ
det till ett belopp av 62 500 ecu.

2 . Dessa belopp skall sättas in på konton som anvisas av
jordbruks- och fiskeministeriet genom tre lika stora del
betalningar per år. Detta ministerium skall styra samtliga
verksamheter som finansieras på detta sätt och som avses
i punkt 1 samt överlämna en detaljerad rapport över
användningen av dessa medel till kommissionen.

Artikel 5

Om gemenskapen underlåter att göra de betalningar som
avses i artiklarna 2 och 3 får tillämpningen av detta
protokoll avbrytas.
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Artikel 6

Artikel 7

Bilagan till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och
Demokratiska republiken São Tomé och Principes rege
ring om fisket utanför São Tomé och Principes kust skall
upphöra att gälla och skall ersättas av bilagan till detta
protokoll .

Detta protokoll träder i kraft samma dag som det under
tecknas .

Det skall tillämpas från och med den 1 juni 1996 .

Nr L 46/78
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BILAGA

Villkor för utövande av fiske i São Tomé och Principes fiskezon för gemenskapens fartyg
1.

Följande förfaranden skall tillämpas vid ansökan och utfärdande av de licenser som avses i artikel 4 i
avtalet :

De behöriga myndigheterna i gemenskapen skall, genom den delegation vid kommissionen som är
ansvarig för São Tomé och Príncipe, förelägga jordbruks- och fiskeministeriet i São Tomé och Principe
en ansökan för varje fartyg som önskar fiska med stöd av avtalet, minst 20 dagar före den begärda
giltighetens början .
Ansökan skall utformas i enlighet med det formulär som upprättats för detta syfte av Demokratiska
republiken São Tomé och Principes regering, modellen är bifogad nedan (tillägg 1 ).

Myndigheterna i São Tomé och Principe skall utfärda licenserna till redaren eller dennes ombud genom
den delegation vid Europeiska gemenskapernas kommission som är ansvarig för São Tomé och Principe
inom 20 dagar från den dag ansökan lämnades in .
Licensen utfärdas i ett bestämt fartygs namn och får inte överlåtas. På begäran av Europeiska
gemenskapernas kommission kan dock ett fartygs licens ersättas och om force majeure kan bevisas

skall det ersättas av en ny licens som utfärdas i ett annat fartygs namn med liknande egenskaper som
det fartyg som skall ersättas. Den redare vars fartyg ersätts skall återställa den annullerade licensen till
jordbruks- och fiskeministeriet i São Tomé och Principe genom den delegation vid Europeiska
gemenskapernas kommission som är ansvarig för São Tomé och Principe .

På den nya licensen skall följande anges:
— Datum för utfärdande .

— Att denna licens ersätter föregående fartygs licens för den giltighetstid som återstår.

I ett sådant fall skall inte något nytt sådant schablonbelopp som avses i punkt 5 erläggas.
Licensen skall alltid förvaras ombord; när ett meddelande om förskottsbetalning, ställt till myndighe
terna i São Tomé och Principe från Europeiska kommissionen, mottas förs fartyget upp på en
förteckning över fartyg med rätt att fiska som skall tillställas de myndigheter i São Tomé och Principe
som är ansvariga för kontrollen av fisket. En kopia på denna licens kan erhållas per telefax i avvaktan
på att den slutliga licensen erhålls. Den kopian skall förvaras ombord.
2.

3.

Licenserna gäller i ett år. De kan förnyas .

De avgifter som avses i artikel 4 i avtalet fastställs till 20 ecu per ton fångad fisk i São Tomé och
Principes fiskezon .

4.

De behöriga myndigheterna i São Tomé och Principe skall meddela betalningssätt för avgiften, bland
annat bankkonto och valuta .

5.

Licenserna utfärdas efter insättning på São Tomé och Principes centralbank av ett schablonbelopp om
3 000 ecu per vad- eller notfartyg med frysanläggning för tonfiskfångst per år och 500 ecu per
tonfiskefartyg för spöfiske med fasta linor eller fartyg för fiske med flytlinor vilket motsvarar avgifterna
för

— 150 ton tonfiskfångst årligen per vad- eller notfartyg med frysanläggning för tonfiskfångst,
— 25 ton tonfiskfångst årligen per tonfiskefartyg för spöfiske med fasta linor eller fartyg för fiske med
flytlinor.
6.

Fartygen är skyldiga att föra loggbok över fångsten enligt den ICCAT-modell som bifogas i tillägg 2 för
varje fiskeperiod som tillbringas i São Tomé och Principes vatten . Den skall föras även om ingen fångst
bärgas .

För de perioder som fartyg, vilka avses i föregående stycke, inte befinner sig i São Tomé och Principes
vatten skall i ovan nämnda loggbok antecknas " Utanför ZEE São Tomé och Principe ".

Den loggbok som avses i denna punkt skall överlämnas till jordbruks- och fiskeministeriet i São Tomé
och Principe inom 15 dagar efter ankomsten till en hamn .
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Kopior av dessa dokument skall tillställas de vetenskapliga institut som anges i punkt 7 tredje stycket
nedan och den delegation vid Europeiska gemenskapernas kommission som är ansvarig för São Tomé
och Príncipe .

7.

São Tomé och Príncipe skall upprätta en sammanställning av avgiftsintäkterna under det gångna
kalenderåret på grundval av gemenskapsfartygens fångstdeklarationer och all övrig information som
erhålls .

Denna sammanställning skall före den 31 mars för närmast föregående år meddelas kommissionen som
samtidigt skall översända den till redarna och myndigheterna i de berörda medlemsstaterna före den 15
april .
Om redarna underkänner den sammanställning som framläggs av São Tomé och Príncipe, kan dessa,
för kontroll av fångstuppgifterna, vända sig till behöriga vetenskapliga organ som t.ex. l'Institut
français de Recherche Scientific pour le Developement en Coopération ( ORSTOM ) och l'Institut
Océanographique Espagnol ( IEO ), och sedan rådgöra med myndigheterna i São Tomé och Príncipe för
att fastställa den slutliga sammanställningen före den 15 maj samma år. Om inte några synpunkter från
redarna har inkommit före detta datum skall den sammanställning som upprättats av São Tomé och
Príncipe anses som slutgiltig. Medlemsstaterna skall överlämna den slutgiltiga sammanställningen för
sin egen flotta till kommissionen .
Varje eventuell betalning utöver förskottsbetalningen skall göras av redarna till centralbanken i São
Tomé och Príncipe senast den 31 maj samma år.
Om den slutgiltiga sammanställningen understiger det förskottsbelopp som avses i punkt 5 , kan
redaren dock inte återfå den resterande summan .

8.

Fartygen är skyldiga att, inom tre timmar efter varje in- och utpassage i zonen samt var tredje dag
under pågående fiske i São Tomé och Príncipes vatten, meddela position och bärgad fångst direkt till
myndigheterna i São Tomé och Príncipe, i första hand via telefax, och om detta inte går, för fartyg som
inte är utrustade med telefax , via radio . Telefaxnummer och radiofrekvens meddelas när fiskelicensen
utfärdas .

En kopia av telefaxmeddelandet eller en inspelning av radiomeddelandet skall sparas av myndigheterna
i São Tomé och Príncipe och av redarna till dess att bägge parter har godkänt den slutgiltiga
avgiftssammanställning som avses i punkt 7.
Ett fartyg som ertappas med att fiska utan att ha underrättat myndigheterna i São Tomé och Príncipe
om sin närvaro skall betraktas som ett fartyg utan licens .
9.

Vad- eller notfartygen för tonfiskfångst skall sträva efter att ställa eventuell extrafångst till myndighe
ternas i São Tomé och Príncipe förfogande till det pris som gemensamt överenskommits.

10. På begäran av myndigheterna i São Tomé och Príncipe skall fartygen släppa ombord observatörer.
Observatörens närvaro ombord får inte överstiga den tid som är nödvändig för att kontrollera fångsten
med hjälp av stickprov. Kaptenen skall vidta nödvändiga åtgärder för att underlätta för observatören
att utföra sitt uppdrag ombord. Lön och sociala avgifter för observatören skall betalas av behöriga
myndigheter i São Tomé och Príncipe. Om observatören går ombord i ett annat land, skall
observatörens resekostnader betalas av redaren. Om ett tonfiskefartyg med en observatör från São
Tomé och Príncipe ombord lämnar São Tomé och Príncipes fiskezon skall, på redarens bekostnad,
varje åtgärd vidtagas för att säkerställa att denne så snart som möjligt återvänder till São Tomé och
Príncipe .

Vid detta tillfälle och på begäran av myndigheterna i São Tomé och Príncipe skall redare på vad- eller
notfartygen för tonfiskfångst sträva efter att ta ombord sjömän från São Tomé och Príncipe inom
gränserna av tre sjömän för samtliga gemenskapens vad- eller notfartyg för tonfiskfångst och utan att
antalet en besättningsman per fartyg överskrids. Anställningsvillkor och lön skall fritt förhandlas
mellan redarna och besättningsmännens företrädare .
11 . De internationella normerna för fiske av tonfisk, såsom rekommenderats av ICCAT, skall tillämpas .

12 . Den delegation vid Europeiska gemenskapernas kommission som är ansvarig för São Tomé och
Príncipe skall inom 48 timmar informeras om varje bordande i São Tomés och Príncipes fiskezon av
fiskefartyg under en medlemsstats i gemenskapen flagg som verkar inom ramen för detta avtal .

En kortfattad rapport över de omständigheter och orsaker som har föranlett detta bordande skall
överlämnas inom 72 timmar.
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Tillägg 1
DEMOKRATISKA REPUBLIKEN SÃO TOMÉ OCH PRÍNCIPE
JORDBRUKS- OCH FISKEMINISTERIET
ANSÖKAN OM FISKELICENS NR .. .

Ansökandens namn :

Ansökandens adress :

Fartygets redares namn och adress:

Namn och adress på eventuell representant i São Tomé och Principe :

Fartygets namn :

Fartygstyp :

Registreringsland:
Registreringshamn och -nummer: .

Utvändiga kännetecken på fartyget:

Radioanropssignal och frekvens: .
Fartygets längd:

Fartygets bredd:
Motortyp och -styrka :
Fångstkåpacitet:

Lägsta antal besättningsmän :

Fisketyp:
Arter som fisket inriktas mot:

. . .

Ansökt giltighetstid:

Jag försäkrar härmed att ovanstående information är med sanningen överensstämmande.
Jag förklarar mig känna till och godkänna och förbinder mig att respektera och medverka till att andra
respekterar São Tomé och Principes lagstiftning om havsfiske, liksom tillämplig internationell lagstiftning.
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kg
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kg
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Longi
Latitud

Rapporterat av:
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återkomst :
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Dag/månad Operations numer

Datum

tonfisk
Thunnus

Fartygsägare :

Zon

Antal sjömän : ....

Registreringsnummer

Dag

|

Fartygets

Manad

□
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Rapportdatum : ..

Kaptenens namn

Fartygets
avgång :

Långrev
Levande agn

□

Fiskemetod

|

Adress :

Kapacitet (TM ):

Bruttotonnage : ..

Nationalitet :

Fartygets namn :
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