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I
(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

RDETS DIREKTIV 1999/35/EG
av den 29 april 1999
om ett system med obligatoriska besiktningar för en säker drift av ro-ro-passagerarfartyg
och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik

slag om ett system för obligatorisk besiktning
och kontroll av säkerheten på alla ro-ro-passagerarfartyg som bedriver trafik till eller från
gemenskapens hamnar samt om rätt att utreda
sjöolyckor.

EUROPEISKA UNIONENS RD HAR ANTAGIT DETTA
DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av
Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 84.2 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag (1),
4.

Särskilt med tanke på betydelsen av passagerartransporter till sjöss för den inre marknaden är
åtgärder på gemenskapsnivå det mest effektiva
sättet att fastställa en gemensam lägsta säkerhetsnivå för fartyg inom hela gemenskapen.

5.

tgärder på gemenskapsnivå är det bästa sättet
att säkerställa ett harmoniserat genomförande
av en del principer som överenskommits inom
Internationella sjöfartsorganisationen (IMO),
samtidigt som en snedvridning av konkurrensen
mellan olika gemenskapshamnar samt mellan roro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg undviks.

6.

Med tanke på proportionalitetsprincipen är ett
rådsdirektiv det lämpliga rättsliga instrumentet,
eftersom det ger medlemsstaterna en ram för
enhetlig och obligatorisk tillämpning av de
gemensamma säkerhetsnormerna, samtidigt som
det ger medlemsstaterna rätt att välja de metoder för genomförandet som bäst passar deras
nationella system.

7.

Fartygssäkerheten är huvudsakligen flaggstaternas ansvar. Varje medlemsstat bör säkerställa att
de tillämpliga säkerhetskraven följs av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg
som för den medlemsstatens flagg samt av de
företag som bedriver trafik med dessa.

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitteÂns yttrande (2),
i enlighet med förfarandet i artikel 189c i fördraget (3),
och
av följande skäl:
1.

Ytterligare åtgärder måste vidtas inom ramen
för den gemensamma transportpolitiken för att
öka säkerheten vid passagerartransporter till
sjöss.

2.

Gemenskapen är allvarligt oroad över de fartygsolyckor i vilka ro-ro-passagerarfartyg har
varit inblandade och som har resulterat i omfattande förluster av människoliv. Personer som
färdas med ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg inom gemenskapen har
rätt att vänta sig och kunna förlita sig på en tillräcklig säkerhetsnivå.

3.

I sin resolution av den 22 december 1994 om
säkerhet på ro-ro-passagerarfartyg (4) uppmanade rådet kommissionen att lägga fram för-

(1) EGT C 108, 7.4.1998, s. 122.
(2) EGT C 407, 28.12.1998, s. 120.
(3) Europaparlamentets yttrande av den 7 oktober 1998
(EGT C 328, 26.10.1998, s. 82), rådets gemensamma
ståndpunkt av den 21 december 1998 (EGT C 49,
22.2.1999, s. 15) och Europaparlamentets beslut av den
10 februari 1999 (ännu ej offentliggjort i EGT).
(4) EGT C 379, 31.12.1994, s. 8.
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Hamnstatskontroll omfattar inte regelbundna
och ingående förebyggande besiktningar och
kontroller av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg. Det bör därför kontrolleras, med hjälp av ett system med regelbundna
obligatoriska inspektioner som utförs av värdstaterna, att företagen samt deras passagerarfartyg och fartyg följer de säkerhetsnormer som
överenskommits inom IMO och, i förekommande fall, på regional nivå. Företagen bör
hindras från att bedriva trafik med sådana fartyg
om det vid dessa inspektioner upptäcks farliga
brister i samband med dessa säkerhetsnormer.

13.

Värdstaterna bör kontrollera att de företag som
tillhandahåller dessa tjänster bedriver trafiken
med sina ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg på ett sådant sätt att största
möjliga säkerhet garanteras. Andra berörda
medlemsstater än flaggstaten bör fullt ut få delta
i utredningar av sjöolyckor.

14.

Det är av största vikt att kontrollera att de
flaggstater som inte är medlemsstater har en
administration som är införstådd med företagets
förpliktelser att samarbeta i alla utredningar av
olyckor eller tillbud till sjöss och att följa de
regler för klassificering och i förekommande fall
certifiering som utarbetats av erkända klassificeringsorganisationer. Dessa administrationer bör
godta att harmoniserade förfaranden för
besiktning och certifiering används.

15.

För att säkerställa att ro-ro-passagerarfartyg och
höghastighetspassagerarfartyg fortlöpande uppfyller kraven i detta direktiv bör värdstaterna
utföra besiktningar innan trafiken inleds samt
därefter med regelbundna mellanrum och så
snart en betydande ändring av driftsförhållandena inträffar.

16.

För att minska företagens arbetsbörda bör tidigare kontroller och besiktningar beaktas på
lämpligt sätt. Ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg bör undantas från
besiktning om det tidigare har bekräftats att de
uppfyller detta direktivs krav för trafik på liknande rutter och ersättningsfartyg bör komma i
åtnjutande av särskilda bestämmelser Ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg
som med godkänt resultat har besiktigats av
värdstaten bör inte omfattas av utvidgade
inspektioner enligt rådets direktiv 95/21/EG av
den 19 juni 1995 om tillämpning av internationella normer för säkerhet på fartyg, förhindrande av förorening samt boende- och arbetsförhållanden ombord på fartyg som anlöper gemenskapens
hamnar
och
framförs
i
medlemsstaternas territorialvatten (hamnstatskontroll) (1).

17.

Medlemsstaterna bör samarbeta för att fullgöra
de förpliktelser de har i egenskap av värdstater.

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna i
deras egenskap av värdstater. De befogenheter
som de utövar i denna egenskap bygger på särskilda hamnstatsbefogenheter som fullt ut överensstämmer med Förenta nationernas havsrättskonvention från 1982 (Unclos).

För att förbättra säkerheten och undvika snedvridning av konkurrensen bör de gemensamma
säkerhetsnormerna tillämpas på alla ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg
som, oavsett vilken flagg de för, bedriver reguljär trafik till eller från en medlemsstats hamn
både på internationella resor och på inrikes
resor i fartområden som ligger mer än 20 nautiska mil från en kustlinje där nödställda kan
föras i land. Samtidigt ges medlemsstaterna möjlighet att utvidga direktivets tillämpningsområde
till att omfatta ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg som bedriver inrikes
trafik i fartområden som ligger inom 20 nautiska mil från en kustlinje.

11.

Värdstaterna måste kontrollera att ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg
som bedriver trafik till eller från gemenskapshamnar uppfyller vissa harmoniserade krav på
certifiering och besiktning i flaggstaten.

12.

Dessa ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg bör också, när de byggs och
under hela sin användningstid, följa de tillämpliga klassificeringsnormena för konstruktion och
underhåll av skrov, huvudframdrivningsmaskineri och hjälpmaskineri, elektriska anläggningar
och kontrollanläggningar samt vara utrustade
med en färdskrivare som uppfyller relevanta
internationella krav.

1.6.1999

(1) EGT L 157, 7.7.1995, s. 1. Direktivet senast ändrat
genom kommissionens direktiv 98/42/EG (EGT L 184,
27.6.1998, s. 40).
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18.

Medlemsstaterna kan anse det fördelaktigt att
vid utförandet av sina uppgifter biträdas av
erkända organisationer som uppfyller kraven i
rådets direktiv 94/57/EG av den 22 november
1994 om gemensamma regler och standarder för
organisationer som utövar tillsyn av fartyg och
för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed (1).

19.

Vid planeringen av besiktningarna bör vederbörlig hänsyn tas till ro-ro-passagerarfartygens och
höghastighetspassagerarfartygens drifts- och
underhållsscheman.

20.

21.

Medlemsstaterna bör säkerställa att deras nationella rättssystem gör det möjligt för dem och
varje annan medlemsstat med väsentligt intresse
att delta i, samarbeta i eller leda utredningar av
sjöolyckor på grundval av bestämmelserna i
IMO-koden för utredningar av sjöolyckor.
Resultatet av sådana utredningar bör offentliggöras.

En uppsättning åtföljande åtgärder avseende trafikövervakningssystem, planering för oförutsedda händelser och lokala driftsbegränsningar
kommer att öka säkerheten ytterligare.

L 138/3

direktivets ordning för att ta hänsyn till sådana
framtida ändringar av 1974 års konvention om
säkerheten för människoliv till sjöss (Solas) som
har trätt i kraft samt säkerställa ett harmoniserat
genomförande av ändringar av vissa IMO-resolutioner utan att direktivets räckvidd utvidgas.

H¾RIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Syfte
Syftet med detta direktiv är att fastställa ett system
med obligatoriska besiktningar som kommer att ge
bättre garanti för en säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik
till eller från hamnar i gemenskapens medlemsstater
samt att ge medlemsstaterna rätt att leda, delta i eller
samarbeta inom ramen för varje utredning av olyckor
eller tillbud till sjöss i samband med denna trafik.

Artikel 2
Definitioner

22.

23.

24.

En databas med upplysningar som inhämtats
från besiktningarna bör upprättas för att göra
det möjligt att övervaka genomförandet av detta
direktiv.

Det är nödvändigt att en kommitteÂ bestående av
företrädare för medlemsstaterna biträder kommissionen med den faktiska tillämpningen av
detta direktiv. Den kommitteÂ som inrättas enligt
artikel 12 i rådets direktiv 93/75/EEG av den 13
september 1993 om minimikrav för fartyg som
anlöper eller avgår från gemenskapens hamnar
med farligt eller förorenande gods (2) kan fylla
denna funktion.

Denna kommitteÂ kan anpassa vissa bestämmelser i direktivet i enlighet med gemenskapens
åtgärder eller åtgärder från IMO och förbättra

(1) EGT L 319, 12.12.1994, s. 20. Direktivet ändrat genom
kommissionens direktiv 97/58/EG (EGT L 274,
7.10.1997, s. 8).
(2) EGT L 247, 5.10.1993, s. 19. Direktivet senast ändrat
genom kommissionens direktiv 98/74/EG (EGT L 276,
13.10.1998, s. 7).

I detta direktiv och i dess bilagor avses med
a) ro-ro-passagerarfartyg: ett havsgående passagerarfartyg som är utrustat med anordningar som gör
det möjligt för väg- eller järnvägsfordon att rulla
på och av fartyget, och som medför fler än tolv
passagerare,
b) höghastighetspassagerarfartyg: höghastighetsfartyg
enligt definitionen i regel 1 kapitel X i 1974 års
Solas-konvention Ð i dess lydelse på dagen för
antagandet av detta direktiv Ð som medför fler än
tolv passagerare,
c) passagerare: alla personer med undantag av
i) befälhavaren och medlemmarna i besättningen
eller andra personer som i någon egenskap är
anställda eller sysselsatta ombord på ett fartyg
för det fartygets behov, samt
ii) barn under ett år,
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d) 1974 års Solas-konvention: den internationella
konventionen om säkerheten för människoliv till
sjöss samt därtill hörande protokoll och ändringar
som gäller den dag då detta direktiv antas,

k) värdstat: en medlemsstat till eller från vars
hamn(ar) ett ro-ro-passagerarfartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg går i reguljär trafik,

e) koden för höghastighetsfartyg: ºInternationella
säkerhetskoden för höghastighetsfartygº; IMD:s
sjösäkerhetskommitteÂs resolution MSC 36(63) av
den 20 maj 1994, i dess lydelse på dagen för antagandet av detta direktiv,

l) internationell resa: en resa till sjöss från en medlemsstats hamn till en hamn utanför denna medlemsstat, eller omvänt,

f) reguljär trafik: rad överfarter där en serie av resor
med ro-ro-passagerarfartyg eller höghastighetspassagerarfartyg går i trafik mellan samma två eller
flera hamnar, eller en rad överfarter från och till
samma hamn utan mellanliggande hamnbesök,
antingen

m) inrikes resa: en resa i fartområden från en medlemsstats hamn till samma eller en annan hamn i
den medlemsstaten,

n) erkänd organisation: en organisation som erkänts i
enlighet med artikel 4 i direktiv 94/57/EG,

i) enligt en offentliggjord tidtabell, eller
ii) med så regelbundna eller ofta förekommande
överfarter att de utgör en igenkännlig systematisk serie.
g) fartområde: ett fartområde som har upptagits i en
förteckning i enlighet med artikel 4 i rådets direktiv 98/18/EG av den 17 mars 1998 om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg, (1)

o) företag: ett företag som bedriver trafik med ett
eller flera ro-ro-passagerarfartyg för vilket ett
dokument angående godkänd säkerhetsorganisation har utfärdats i enlighet med artikel 5.2 i rådets
förordning (EG) nr 3051/95 om säkerhetsorganisation för roll-on/roll-off-passagerarfartyg (ro-ro-fartyg) (2) eller ett företag som bedriver trafik med
höghastighetspassagerarfartyg för vilket ett dokument angående godkänd säkerhetsorganisation har
utfärdats i enlighet med regel IX/4 i 1974 års
Solas-konvention, i dess lydelse på dagen för antagandet av detta direktiv,

h) certifikat:
i) för ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i internationell trafik: de
säkerhetscertifikat som utfärdas enligt 1974 års
Solas-konvention med ändringar, tillsammans
med relevanta förteckningar över utrustning
samt i förekommande fall dispenscertifikat och
trafiktillstånd,
ii) för ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i inrikes trafik: de säkerhetscertifikat som utfärdas i enlighet med direktiv
98/18/EG, tillsammans med relevanta förteckningar över utrustning samt i förekommande
fall dispenscertifikat och trafiktillstånd,
i) dispenscertifikat: ett certifikat som utfärdats enligt
bestämmelserna i regel I B/12 a vi i 1974 års Solaskonvention,
j) flaggstatens administration: de behöriga myndigheterna i den stat vars flagg ro-ro-passagerarfartyget
eller höghastighetspassagerarfartyget har rätt att
föra,
(1) EGT L 144, 15.5.1998, s. 1.

p) koden för utredning av sjöolyckor: den kod för
utredning av olyckor eller tillbud till sjöss som
antogs av IMO genom församlingens resolution
A.849(20) av den 27 november 1997,

q) särskild besiktning: en besiktning som utförs av
värdstaten i enlighet med artiklarna 6 och 8,

r) kvalificerad inspektör: en offentligt anställd tjänsteman eller annan person som är vederbörligen
bemyndigad av en medlemsstats behöriga myndighet att utföra besiktningar och inspektioner som
hänför sig till certifikaten och som uppfyller de
kvalifikationskriterier och kriterier för oberoende
som anges i bilaga V,

s) brist: ett tillstånd som konstaterats inte uppfylla
kraven i detta direktiv.
(2) EGT L 320, 30.12.1995, s. 14. Förordningen senast ändrad genom kommissionens (EG) nr 179/98 (EGT L 19,
24.1.1998, s. 35).
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Artikel 3
Räckvidd
1.
Detta direktiv skall tillämpas på alla ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg som
går i reguljär trafik till eller från en medlemsstats
hamn, oavsett vilken flagg de för, och som används på
internationella resor eller inrikes resor i fartområden
som omfattas av klass A i enlighet med artikel 4 i
direktiv 98/18/EG.
2.
Medlemsstaterna får tillämpa detta direktiv på
ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg som används på inrikes resor i andra fartområden
än de som anges i punkt 1. I så fall skall de tillämpliga
reglerna tillämpas på alla ro-ro-passagerarfartyg eller
höghastighetspassagerarfartyg som går i trafik under
samma förhållanden, utan diskriminering på grund av
flagg, nationalitet eller företagets etableringsort.

Artikel 4
Inledande obligatoriska kontroller av ro-ro-passagerarfartyg eller höghastighetspassagerarfartyg
1.
Innan ett ro-ro-passagerarfartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg sätts i reguljär trafik, eller
senast tolv månader efter den tidpunkt som anges i
artikel 19.1 för ett ro-ro-passagerarfartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg som redan går i reguljär trafik vid den tidpunkten, skall värdstaterna kontrollera
att ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg
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d) är utrustade med en färdskrivare (VDR) för att
kunna tillhandahålla information vid en eventuell
utredning av en olycka. Färdskrivaren skall uppfylla de prestandanormer som anges i IMO:s församlings resolution A.861(20) av den 27 november
1997 och uppfylla de provningsstandarder som
fastställs i Internationella elektrotekniska kommissionens (IEC) standard nr 61996. Vad beträffar
färdskrivare som skall placeras ombord på ro-ropassagerarfartyg eller höghastighetspassagerarfartyg byggda före ikraftträdandet av detta direktiv,
får dock undantag för uppfyllande av vissa av kraven beviljas. Dessa undantag och de villkor på
vilka de får beviljas skall antas i enlighet med det
förfarande som fastställs i artikel 16.

e) uppfyller de särskilda stabilitetskrav som antagits
på regional nivå och överförts till deras nationella
lagstiftning i enlighet med anmälningsförfarandet i
Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG
av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande
beträffande tekniska standarder och föreskrifter
och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (1), när de i den regionen bedriver
trafik som omfattas av den nationella lagstiftningen, förutsatt att dessa krav inte går utöver dem
som specificeras i bilagan till resolution 14 (stabilitetskrav med tillämplighet på överenskommelsen) till 1995 års Solas-konferens och att de har
anmälts till IMO:s generalsekreterare i enlighet
med de förfaranden som anges i punkt 3 i den
resolutionen.

2.
Punkt 1 e skall tillämpas på höghastighetspassagerarfartyg endast där så är tillämpligt.

a) medför giltiga certifikat, utfärdade av flaggstatens
administration eller av en erkänd organisation som
handlar på dess vägnar,
Artikel 5
b) har besiktigats för utfärdandet av certifikat i enlighet med de relevanta förfaranden och riktlinjer
som anges i bilaga till IMO:s församlings resolution A.746(18) om riktlinjer för besiktningar
inom ramen för det harmoniserade systemet för
besiktningar och certifiering, i dess lydelse på
dagen för antagandet av detta direktiv, eller i enlighet med förfaranden som syftar till att uppnå
samma mål,
c) uppfyller de normer som anges för klassificering
enligt en erkänd organisations regler, eller enligt
sådana regler för konstruktion och underhåll av
skrov, maskineri, elektriska anläggningar och kontrollanläggningar som flaggstatens administration
anser likvärdiga,

Inledande obligatoriska kontroller av företag och
flaggstater

Innan ett ro-ro-passagerarfartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg sätts i reguljär trafik, eller senast tolv
månader efter den tidpunkt som anges i artikel 19.1
för ett ro-ro-passagerarfartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg som redan går i reguljär trafik vid
den tidpunkten, skall värdstaterna
(1) EGT L 204, 21.7.1998, s. 37. Direktivet ändrat genom
direktiv 98/48/EG (EGT L 217, 5.8.1998, s. 18).
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1. kontrollera att företag som bedriver eller avser att
bedriva reguljär trafik med ett sådant fartyg
a) vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att
säkerställa att de särskilda krav som uppställs i
bilaga I tillämpas samt att de tillhandahåller de
värdstater som berörs av den reguljära trafiken
bevis för att denna punkt och artikel 4 är uppfyllda,
b) på förhand samtycker till att värdstater och
medlemsstater med väsentligt intresse får leda,
delta i fullt ut eller samarbeta inom ramen för
varje utredning av olyckor eller tillbud till sjöss
i enlighet med artikel 12 samt ger dem tillgång
till den information som tagits fram genom
färdskrivare på deras fartyg som är inblandat i
en sådan olycka eller tillbud,

2. kontrollera, för ett sådant fartyg som för en annan
flagg än en medlemsstats, att den flaggstatens
administration är införstådd med att den har godkänt företagets åtagande att uppfylla kraven i detta
direktiv.

1.6.1999

trafik skall en ny värdstat ta den största hänsyn till de
kontroller och besiktningar som tidigare har utförts på
det fartyget innan det togs i bruk i tidigare reguljär
trafik som omfattas av detta direktiv. Om den nya
värdstaten är tillfreds med dessa tidigare kontroller
och besiktningar, och om de är relevanta för de nya
trafikförhållandena, behöver inte artiklarna 4, 5 och 6
tillämpas innan ro-ro-passagerarfartyget eller höghastighetspassagerarfartyget tas i bruk i den nya reguljära
trafiken.

2.
Artiklarna 4, 5 och 6 behöver inte tillämpas när
ett ro-ro-passagerarfartyg eller höghastighetspassagerarfartyg som uppfyller bestämmelserna i detta direktiv, och som redan går i sådan reguljär trafik som
omfattas av detta direktiv, överförs till annan reguljär
trafik, när de berörda värdstaterna är eniga om att rutterna har likartade karakteristika och värdstaterna
samtliga är eniga om att ro-ro-passagerarfartyget eller
höghastighetspassagerarfartyget uppfyller alla krav för
att bedriva denna trafik på ett säkert sätt.

På begäran av ett företag får de berörda värdstaterna i
förväg bekräfta sin enighet beträffande var rutterna
har likartade karakteristika.

Artikel 6
Inledande särskilda besiktningar
1.
Innan ett ro-ro-passagerarfartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg sätts i reguljär trafik, eller
högst tolv månader efter den tidpunkt som anges i
artikel 19.1 för ett ro-ro-passagerarfartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg som redan går i reguljär trafik vid den tidpunkten, skall värdstaterna utföra en
inledande särskild besiktning i enlighet med bilagorna
I och III, för att övertyga sig om att ro-ro-passagerarfartyget eller höghastighetspassagerarfartyget uppfyller
nödvändiga krav för att på ett säkert sätt bedriva
reguljär trafik.
2.
När denna artikel tillämpas innan ett fartyg tas i
drift skall värdstaterna fastställa en tidpunkt för den
inledande särskilda besiktningen vilken skall äga rum
senast en månad efter mottagandet av de bevis som
behövs för att fullgöra kontrollen enligt artiklarna 4
och 5.

3.
I de fall då det på grund av oförutsedda omständigheter är nödvändigt att snabbt sätta in ett ro-ropassagerarfartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg
som ersättning och för att säkerställa kontinuitet i trafiken, och punkterna 1 och 2 inte är tillämpliga, får
värdstaten ge tillstånd till att fartyget sätts i trafik
under förutsättning att

a) en okulärinspektion och en kontroll av dokumenten inte inger några farhågor om att ro-ro-passagerarfartyget eller höghastighetspassagerarfartyget
inte skulle uppfylla de nödvändiga kraven för säker
drift, och

b) värdstaten fullföljer kontrollerna och besiktningarna enligt artiklarna 4, 5 och 6 inom en månad.

Artikel 8
Artikel 7
Särskilda bestämmelser
1.
När ett ro-ro-passagerarfartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg skall tas i bruk i annan reguljär

Regelbundna särskilda besiktningar och övriga
besiktningar

1.
Värdstaterna skall en gång inom varje tolvmånadersperiod utföra
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Ð en särskild besiktning i enlighet med bilaga III, och
Ð en besiktning under en reguljär resa, som skall ta
sikte på att täcka så många av punkterna i bilagorna I, III och IV att värdstaten är övertygad om
att fartyget fortfarande uppfyller alla nödvändiga
krav för säker drift.
En inledande särskild besiktning enligt artikel 6 skall
räknas som en särskild besiktning enligt denna artikel.
2.
En värdstat skall utföra en särskild besiktning i
enlighet med bilaga III varje gång ro-ro-passagerarfartyget eller höghastighetspassagerarfartyget genomgår
reparationer, ombyggnader och ändringar i väsentligt
avseende, eller vid förändringar i företagsledning eller
byte av flagg, eller vid överföring till ny klass. Värdstaten får dock vid förändringar i företagsledning eller
byte av flagg, eller vid överföring till ny klass, undanta
fartyget från den särskilda besiktning som krävs enligt
denna punkt, efter att ha tagit hänsyn till tidigare kontroller och besiktningar av fartyget, och under förutsättning att fartygets säkra drift inte påverkas av förändringen, bytet eller överföringen.
3.
Om de besiktningar som anges i punkt 1 skulle
bekräfta eller avslöja sådana brister i förhållande till
kraven i detta direktiv att de motiverar till hindrande
av användning, skall företaget stå för alla kostnader i
samband med besiktningar under varje normal redovisningsperiod.

Artikel 9

L 138/7

c) Om det har fastställts att det föreligger underlåtenhet att uppfylla vad som sägs i de gemenskapsinstrument som är förtecknade i bilaga II, och
detta medför omedelbar fara för liv, fartyget, dess
besättning och passagerare.

d) Varje gång som flaggstaten inte har rådfrågat
värdstaten i de frågor som avses i artikel 13.1 eller
13.5.

Värdstaten skall skriftligen informera företaget om
beslutet att hindra användningen av ro-ro-passagerarfartyget eller höghastighetspassagerarfartyget och ange
fullständiga skäl.

2.
I de fall då brister konstateras hos ro-ro-passagerarfartyg eller höghastighetspassagerarfartyg som
redan går i reguljär trafik skall emellertid värdstaterna
kräva att företaget vidtar nödvändiga åtgärder för att
omedelbart rätta till bristerna, eller, om dessa inte
utgör någon omedelbar fara för fartygets, besättningens eller passagerarnas säkerhet, rätta till bristerna
inom klart angiven och rimlig tid. Sedan bristerna har
rättats till skall de berörda värdstaterna kontrollera att
rättelse har skett till deras fullständiga belåtenhet. Om
detta inte är fallet skall de berörda värdstaterna hindra
att fartyget används.

Anmälan
Värdstaterna skall omgående och skriftligen informera
företagen om resultatet av de kontroller och besiktningar som sker enligt artiklarna 4, 5, 6 och 8.

Artikel 10

3.
Medlemsstaterna skall i enlighet med nationell
lagstiftning fastställa och vidmakthålla lämpliga förfaranden för ett företags rätt att överklaga ett beslut
om hindrande av användningen av ett fartyg. Överklaganden bör behandlas skyndsamt. Ett överklagande
skall inte leda till att beslutet automatiskt upphävs.

Hindrande av användning
1.
En värdstat skall hindra att ett ro-ro-passagerarfartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg används i
reguljär trafik i följande fall, till dess att värdstaten
har slagit fast att faran har undanröjts och kraven i
direktivet har uppfyllts:
a) Om den inte har kunnat få bekräftelse på att kraven i artiklarna 4 och 5 uppfylls.
b) Varje gång som sådana brister upptäcks under de
besiktningar som anges i artiklarna 6 och 8 som
medför omedelbar livsfara eller omedelbar risk för
fartyget, dess besättning och passagerare.

Den behöriga myndigheten skall på lämpligt sätt informera företaget om dess rätt att överklaga.

4.
I de fall då artiklarna 4, 5 och 6 tillämpas innan
ett ro-ro-passagerarfartyg eller höghastighetspassagerarfartyg sätts i reguljär trafik, skall ett beslut att
hindra fartygets användning fattas inom en månad
efter den inledande särskilda besiktningen och företaget skall omedelbart underrättas om detta.
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Artikel 11
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administrationen i varje värdstat som berörs av en särskild besiktning omedelbart underrätta kommissionen
om skälen till oenigheten.

Förfaranden för inledande och regelbundna särskilda
besiktningar

1.
Ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg som har genomgått de särskilda besiktningarna till den eller de berörda värdstaternas belåtenhet
skall av denna eller dessa värdstater undantas från de
utökade inspektioner som avses i artikel 7.4 i direktiv
95/21/EG, och från de utökade inspektioner som grundar sig på de otvetydiga skälen att fartygen hör till
den kategori av passagerarfartyg som avses i artikel
7.1 och i bilaga V.A.3 i det direktivet.

2.
Administrationer i två eller flera värdstater som
berörs av en särskild besiktning av samma fartyg skall
samarbeta med varandra. De särskilda besiktningarna
skall utföras av en grupp som består av behöriga
inspektörer från den eller de berörda värdstaterna. I de
fall då det behövs en kvalitativ bedömning av om
klassningsbestämmelser uppfylls skall värdstaterna se
till att nödvändig expertis ingår i gruppen, vid behov
genom att låta en besiktningsman från en erkänd organisation ingå. Inspektörerna skall rapportera brister till
värdstaternas administrationer. Värdstaten skall vidarebefordra dessa uppgifter till flaggstaten, om den staten inte är en värdstat som berörs av besiktningen.

3.
En berörd värdstat får utföra en besiktning på
begäran av en annan berörd värdstat.

4.
När företag så begär skall värdstaterna inbjuda
administrationen i den flaggstat som inte är värdstat
att skicka företrädare till särskilda besiktningar inom
ramen för bestämmelserna i detta direktiv.

5.
När värdstaterna planerar en besiktning i enlighet med artiklarna 6 och 8 skall de ta vederbörlig hänsyn till fartygets drifts- och underhållsschema.

6.
Resultaten från de särskilda besiktningarna skall
noteras i en rapport vars format skall fastställas i
enlighet med förfarandet i artikel 16.

7.
I fall av bestående oenighet mellan värdstater om
uppfyllandet av kraven i artikel 4 och artikel 5.1, skall

8.
Kommissionen skall omedelbart vidta åtgärder
för att fatta ett beslut i enlighet med förfarandet i artikel 16.

Artikel 12

Utredning av olyckor

1.
Medlemsstaterna skall, inom ramen för sina
nationella rättssystem, definiera en rättsstatus som gör
det möjligt för dem och varje annan medlemsstat med
väsentligt intresse att delta i, samarbeta i eller, där så
föreskrivs i koden för utredning av sjöolyckor, leda
varje utredning av olyckor eller tillbud till sjöss där ett
ro-ro-passagerarfartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg är inblandat.

2.
ºStat med väsentligt intresseº, ºstat som har
ansvar för utredningenº och ºsjöolyckaº skall ha
samma innebörd som i koden för utredning av
sjöolyckor.

3.
När ett ro-ro-passagerarfartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg är inblandat i en sjöolycka, skall
utredningen sättas i gång av den stat på vars vatten
olyckan eller tillbudet sker eller, om olyckan eller tillbudet sker på andra vatten, av den medlemsstat som
fartyget besökte senast. Denna stat skall vara ansvarig
för utredningen och samordningen med övriga stater
med väsentligt intresse till dess att man gemensamt
enats om vilken stat som skall vara den stat som har
ansvar för utredningen.

4.
Medlemsstater som leder, deltar i eller samarbetar i sådana utredningar skall se till att utredningen
slutförs så effektivt som möjligt och inom kortast möjliga tid, med beaktande av koden för utredning av sjöolyckor.

5.
Medlemsstaterna skall se till att rapporter från
en sådan utredning offentliggörs i enlighet med punkt
12.3 i koden för utredning av sjöolyckor och delges
kommissionen.
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Artikel 13

tföljande åtgärder

L 138/9

hålls, och de skall vidta åtgärder för att säkerställa att
dessa begränsningar upprätthålls.

Artikel 14
Samarbete mellan värdstater

1.
De medlemsstater som utfärdar eller erkänner ett
dispenscertifikat skall samarbeta med den berörda
värdstaten eller flaggstatens administration, så att
varje oenighet angående lämpligheten av dispensen
löses före den inledande särskilda besiktningen.

Värdstater som berörs av samma reguljära trafik skall
ta kontakt med varandra vid tillämpningen av detta
direktiv.

Artikel 15
2.
Medlemsstaterna bör driva landbaserade trafikledningssystem och andra informationssystem i enlighet med IMO:s resolution A.795(19) för att bistå roro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg
i det säkra utförandet av den reguljära trafiken, eller
del av denna, för vilken de bär säkerhetsansvaret.

3.
Varje medlemsstat skall förse kommissionen med
kopior av de besiktningsrapporter som avses i artikel
11.6, med IMO:s identifieringsnummer, där det är tilllämpligt. Kommissionen får i enlighet med förfarandet
i artikel 16 besluta om lämpliga metoder att tilldela
övriga fartyg identifieringsnummer. Om två eller flera
värdstater berörs av den reguljära trafiken, får uppgifterna tillhandahållas av en av dessa värdstater. Kommissionen skall upprätta och underhålla en databas
med de upplysningar som lämnats. Villkor för tillträde
till databasen skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 16.

4.
Medlemsstaterna skall säkerställa att företag som
bedriver reguljär trafik med ro-ro-passagerarfartyg
eller höghastighetspassagerarfartyg till eller från deras
hamnar kan upprätthålla och genomföra ett integrerat
system för beredskapsplanering för nödsituationer
ombord. I detta syfte skall de använda de ramar som
tillhandahålls av IMO genom församlingens resolution
A.852(20) om riktlinjer för en struktur för ett integrerat system för planering av oförutsedda händelser. Om
två eller flera medlemsstater berörs i egenskap av
värdstater för den reguljära trafiken skall de tillsammans upprätta en plan för de olika rutterna.

5.
Medlemsstaterna skall säkerställa att de fullt ut
har inbegripits i sin egenskap av värdstat av flaggstatens administration innan de utfärdar ett trafiktillstånd
för höghastighetsfartyg, i enlighet med bestämmelserna
i punkt 1.9.3 i koden för höghastighetsfartyg. De skall
säkerställa att de driftsbegränsningar som lokala förhållanden kräver, nödvändiga för skyddet av liv, naturresurser och kustverksamheter, upprättas eller upprätt-

Stödåtgärder
Medlemsstaterna skall informera tredje land som bär
antingen flaggstatens ansvar eller ansvar liknande
värdstatens för sådana ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg som omfattas av räckvidden
för detta direktiv, och som går i trafik mellan en hamn
i en medlemsstat och en hamn i ett tredje land, om de
krav som fastställs i detta direktiv för varje företag
som bedriver reguljär trafik till eller från en hamn i
gemenskapen.

Artikel 16
Föreskrivande kommitteÂ
1.
Kommissionen skall biträdas av den kommitteÂ
som inrättats genom artikel 12.1 i direktiv 93/75/EEG.
2.
Kommissionens företrädare skall förelägga kommitteÂn ett förslag till åtgärder. KommitteÂn skall yttra
sig över förslaget inom den tid som ordföranden
bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan 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, varvid
medlemsstaternas röster skall vägas enligt nämnda
artikel i fördraget. Ordföranden får inte rösta.
3. a) Kommissionen skall själv anta förslaget om det
är förenligt med kommitteÂns yttrande.
b) Om förslaget inte är förenligt med kommitteÂns
yttrande eller om inget yttrande avges, skall
kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka
åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt
beslut med kvalificerad majoritet. Om rådet
inte har fattat något beslut efter åtta veckor
från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.
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Artikel 17
¾ndringsförfarande
I enlighet med förfarandet i artikel 16 får
a) bilagorna,
b) definitionerna,
c) hänvisningarna till gemenskapsinstrument, och
d) hänvisningarna till IMO:s resolutioner ändras i den
utsträckning som krävs för anpassning till gemenskapens åtgärder eller åtgärder från IMO som har
trätt i kraft, dock utan att räckvidden för detta
direktiv utvidgas.

1.6.1999

2.
Bestämmelserna i artikel 4.1 d skall tillämpas
senast 30 månader efter offentliggörandet av IEC-standard nr 61996 eller senast den 1 januari 2002, beroende på vilket av dessa datum som infaller sist.
3.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser
skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller
åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs.
Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras
skall varje medlemsstat själv utfärda.
4.
Medlemsstaterna skall omedelbart underrätta
kommissionen om alla bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas
av detta direktiv. Kommissionen skall informera övriga
medlemsstater om detta.

Artikel 20
Utvärdering av genomförandet

¾ven bilagorna får ändras i enlighet med förfarandet i
artikel 16 när detta krävs för att förbättra den ordning
som inrättas genom detta direktiv, men utan att dess
räckvidd utvidgas.
Artikel 18
Påföljder
Medlemsstaterna skall fastställa ett påföljdssystem för
brott mot de nationella bestämmelser som antas i
enlighet med detta direktiv och vidta alla nödvändiga
åtgärder för att säkerställa att de påföljderna tillämpas. Påföljderna skall vara effektiva, proportionella
och avskräckande.
Artikel 19
Genomförande
1.
Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och
andra författningar som är nödvändiga för att följa
detta direktiv senast den 1 december 2000. De skall
genast underrätta kommissionen om detta.

Tre år efter det datum som avses i artikel 19.1 skall
kommissionen utvärdera hur detta direktiv har genomförts, på grundval av den information som medlemsstaterna skall lämna i enlighet med artikel 13.
Artikel 21
Ikraftträdande
Detta direktiv träder i kraft samma dag som det
offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
Artikel 22
Adressater
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Luxemburg den 29 april 1999.
På rådets vägnar
W. MÜLLER

Ordförande
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BILAGA I
¾RSKILDA KRAV SOM SKALL UPPFYLLAS AV FÖRETAGEN
(enligt artikel 5.1, artikel 6 och artikel 8)
Företagen skall säkerställa att följande åtgärder vidtas ombord på deras ro-ro-passagerarfartyg och
höghastighetspassagerarfartyg:
1. Befälhavaren skall innan fartyget lägger ut förses med lämplig information om tillgängligheten av
landbaserade trafikövervakningssystem och andra informationssystem som kan hjälpa honom att
framföra fartyget på ett säkert sätt, och han skall använda de trafikövervaknings- och informationssystem som medlemsstaterna har upprättat.
2. De tillämpliga bestämmelserna i punkterna 2±6 MSC/Cirkulär 699 ± Reviderade riktlinjer för
säkerhetsinstruktioner till passagerare ± tillämpas.
3. En plan över arbetsfördelningen ombord skall anslås på en lättillgänglig plats och innehålla
a) schemat för tjänstgöring till sjöss och tjänstgöring i hamn, och
b) det högsta antalet arbetstimmar och det lägsta antalet vilotimmar som föreskrivs för vaktgående.
4. Befälhavaren får inte hindras från att fatta sådana beslut som enligt hans yrkesmässiga bedömning
är nödvändiga för säker navigering och säker drift, särskilt vid hårt väder och i grov sjö.
5. Befälhavaren skall registrera navigeringsåtgärder och tillbud som har betydelse för en säker navigering.
6. All skada på, eller permanent deformation av portar i skrovet och omgivande bordläggningsplåt
som kan påverka fartygets styrka, och varje brist i säkringsanordningarna för sådana portar, skall
omgående rapporteras till både flaggstatens administration och värdstaten och omgående repareras
till deras belåtenhet.
7. En aktuell färdplan skall finnas tillgänglig innan ro-ro-passagerarfartyget eller höghastighetspassagerarfartyget avgår på sin resa. Vid utarbetandet av färdplanen skall de riktlinjer som fastställs i
resolution MSC ¼ (70) om riktlinjer för färdplanering beaktas fullt ut.
8. Allmän information om de tjänster och den hjälp som finns tillgänglig ombord för äldre och rörelsehindrade personer skall gå ut till passagerarna och göras tillgänglig i format som är lämpliga för
personer med nedsatt syn.
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BILAGA II
FÖRTECKNING ÖVER GEMENSKAPSINSTRUMENT
som det hänvisas till i artikel 10./ c
Ð Rådets direktiv 93/75/EEG av den 13 september 1993 om minimikrav för fartyg som anlöper eller
avgår från gemenskapens hamnar med farligt eller förorenande gods (EGT L 247, 5.10.1993, s.
19). Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 98/74/EG (EGT L 276, 13.10.1998, s.
7).
Ð Rådets direktiv 94/58/EG av den 22 november 1994 om minimikrav på utbildning för sjöfolk
(EGT L 319, 12.12.1994, s. 28). Direktivet senast ändrat genom direktiv 98/35/EG (EGT L 172,
17.6.1998, s. 1), i tillämpliga fall.
Ð Rådets förordning (EG) nr 3051/95 av den 8 december 1995 om säkerhetsorganisation för roll-on/
roll-off-passagerarfartyg (EGT L 320, 30.12.1995, s. 14). Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 179/98 (EGT L 19, 24.1.1998, s. 35).
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BILAGA III
FÖRFARANDEN FÖR S¾RSKILDA BESIKTNINGAR
(enligt artiklarna 6 och 8)

1. Syftet med de särskilda besiktningarna är att säkerställa att de föreskrivna kraven, särskilt de som
rör konstruktion, indelning och stabilitet, maskiner och elektriska anläggningar, lastning, stabilitet,
brandskydd, högsta antal passagerare, livräddningsredskap och transport av farligt gods, radiokommunikationer och navigering är uppfyllda, och besiktningen skall därför i tillämpliga fall minst
inbegripa följande:
Ð Start av nödgenerator.
Ð Inspektion av nödbelysning.
Ð Inspektion av nödkraftkälla till radioinstallationer.
Ð Test av allmänna högtalarsystem.
Ð Brandövning, inbegripet en demonstration av förmågan att använda skyddsutrustning avsedd
för brandmän.
Ð Funktionskontroll av nödbrandpump med två brandslangar anslutna till den huvudbrandledning som är i drift.
Ð Test av fjärrmanövrerade nödstoppsanordningar för bränsletillförsel till pannor, huvud- och
hjälpmaskiner och för ventilationsfläktar.
Ð Test av fjärrmanövrerade och lokala kontrollanordningar för stängning av brandspjäll.
Ð Test av anordningar för upptäckande av brand och brandlarmsystem.
Ð Test av branddörrarnas stängningsfunktioner.
Ð Funktionskontroll av länspumpar.
Ð Stängning av vattentäta skottdörrar, både från de lokala och fjärrmanövrerade kontrollpositionerna.
Ð Demonstration som visar att nyckelpersoner inom besättningen är förtrogna med skadekontrollplanen.
Ð Sjösättning av minst en beredskapsbåt och en livbåt, start och test av deras framdrivnings- och
styrsystem, och att ombordtagning till den plats ombord där de är stuvade.
Ð Kontroll att alla livbåtar och beredskapsbåtar stämmer överens med inventarieförteckningen.
Ð Test av fartygets styrinrättning och reservstyrinrättning.
2. De särskilda besiktningarna skall inbegripa en kontroll av det planerade systemet för underhåll
ombord.
3. De särskilda besiktningarna skall vara inriktade på besättningsmedlemmarnas förtrogenhet och
effektivitet i samband med säkerhetsförfaranden, förfaranden vid nödsituationer, underhåll, arbetsförfaranden, passagerarsäkerhet, förfaranden på bryggan samt hantering av last och fordon. Sjöfolks förmåga att förstå, och i tillämpliga fall, ge order och instruktioner och rapportera tillbaka
på det gemensamma arbetsspråket, som antecknats i fartygets dagbok, skall kontrolleras. Dokumenterade bevis på att besättningsmedlemmar framgångsrikt har fullföljt en särskild utbildning
skall kontrolleras, särskilt när det gäller
Ð utbildning i kontroll av folkmassor,
Ð utbildning i fartygskännedom,
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Ð säkerhetsutbildning för personal som i fråga om säkerhet direkt bistår passagerare i passagerarutrymmen, särskilt äldre och rörelsehindrade personer i en nödsituation, och
Ð utbildning i krishantering och mänskligt beteende.
Den särskilda besiktningen skall inbegripa en bedömning av huruvida tjänstgöringsmönster ger
upphov till orimlig uttröttning, särskilt för vaktgående personal.
4. Besättningsmedlemmarnas behörighetsbevis skall, om de utfärdats av tredje land, endast erkännas
om de uppfyller kraven i regel I/10 i den reviderade internationella konventionen om normer för
sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning av år 1978 (STCW-konventionen).
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BILAGA IV
V¾GLEDANDE RIKTLINJER FÖR KVALIFICERADE INSPEKTÖRER VID UTFÖRANDET AV
BESIKTNINGAR UNDER EN REGULJ¾R RESA
(enligt artikel 8.1)

1.

Passageraruppgifter
De metoder som används för att säkerställa att det antal passagerare för vilket ro-ro-passagerarfartyget eller höghastighetspassagerarfartyget (nedan kallat fartyget) är certifierat inte överskrids.
Att systemet för registrering av passageraruppgifter överensstämmer med föreskrifterna och är
effektivt. Det sätt på vilket befälhavaren informeras om det totala antalet passagerare och, om
tillämpligt, hur passagerare som reser tur- och retur utan att gå i land inkluderas i totalantalet för
returresan.

2.

Lastnings- och stabilitetsinformation
Att, i tillämpliga fall, funktionssäker utrustning för avläsning av djupgåendet installeras och
används. Att åtgärder vidtas för att säkerställa att fartyget inte överlastas och att den tillämpliga
indelningslastlinjen inte befinner sig under vatten. Att lastnings- och stabilitetsbedömningen utförs
i enlighet med kraven. Att godstransportfordon och annan last är vägda när så krävs och att
upgifter om detta vidarebefordras till fartyget för användning vid lastnings- och stabilitetsbedömningen. Att skadekontrollplaner finns permanent uppsatta och att informationshäften med skadekontrollinformation finns tillgängliga för fartygets befäl.

3.

Klargöring för sjöresa
Förfarandet för att säkerställa att fartyget är klart för sjöresa innan det lämnar kajplatsen, vilket
bör inbegripa ett rapporteringsförfarande om att alla vattentäta och vädertäta portar i fartygssidan är stängda. Att alla dörrar på bildäck är stängda innan fartyget lämnar kajplatsen eller att
de endast förblir öppna under den tid som krävs för att möjliggöra en stängning av bogvisiret.
Stängningsanordningarna för bog-, akter- och sidoportarna och förekomsten av indikeringslampor
och TV-övervakningskameror för att från kommandobryggan kunna utläsa deras status. Varje
funktionsproblem i fråga om indikeringslamporna, särskilt strömbrytarna vid dörrarna, bör
undersökas och rapporteras.

4.

Säkerhetsmeddelanden
Hur rutinmässig säkerhetsinformation meddelas och uppsättandet av instruktioner och riktlinjer
för förfaranden vid nödsituationer på lämpligt eller lämpliga språk. Att rutinmässig säkerhetsinformation lämnas då resan påbörjas och kan höras i alla allmänna utrymmen, inbegripet öppna
däck till vilka passagerarna har tillträde.

5.

Anteckningar i dagboken
En granskning av dagboken för att säkerställa att uppgifter förs in angående stängning av bog-,
akter- och andra vattentäta och vädertäta portar, övning med vattentäta skottdörrar, provning av
styrinrättning etc. ¾ven att djupgående, fribord och stabilitet, liksom besättningens gemensamma
arbetsspråk antecknas.

6.

Farligt gods
Att varje last av farligt eller förorenande gods transporteras i enlighet med de tillämpliga föreskrifterna och, särskilt, att en deklaration avseende det farliga och förorenande godset lämnas tillsammans med ett manifest eller en lastplan som visar godsets placering ombord, att transporten
av den särskilda lasten är tillåten på passagerarfartyget och att det farliga och förorenande godset
är korrekt märkt, etiketterat, stuvat, säkrat och avskilt.
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Att fordon som transporterar farligt och förorenande gods korrekt utmärks med anslag och säkras. Att, när farligt och förorenande gods transporteras, en kopia av det aktuella manifestet eller
den relevanta lastplanen finns tillgänglig i land. Att befälhavaren känner till anmälningskraven
enligt direktiv 93/75/EEG och de instruktioner om förfaranden i nödsituationer som skall följas
och åtgärder för första hjälpen-insatser vid tillbud som inbegriper det farliga godset eller det för
den marina miljön förorenande ämnet. Att ventilationsanordningarna på bildäck alltid är i drift,
ökas när fordonens motorer är i drift och att det finns någon form av indikation på bryggan som
visar att ventilationen på bildäck är i drift.

7.

Säkring av transportfordon
Det sätt på vilket transportfordon säkras, t.ex. blockstuvning eller om de stuvas individuellt. Om
det finns tillräckligt starka fästpunkter. Anordningarna för säkring av transportfordon vid eller
när man förväntar sig svåra väderförhållanden. Metoden för säkring av eventuella bussar och
motorcyklar. Att det på fartyget finns en lastsäkringsmanual.

8.

Bildäck
Huruvida lastrum av särskild kategori och ro-ro-lastrum ständigt patrulleras eller övervakas
genom ett TV-övervakningssystem så att man kan iaktta fordonens rörelser i hårt väder samt obehörigt tillträde av passagerare. Att branddörrar och ingångar hålls stängda och att anslag har satts
upp om att passagerare inte får befinna sig på bildäck medan fartyget är till sjöss.

9.

Stängning av vattentäta dörrar
Att den policy som fastställs i företagets driftsinstruktioner för vattentäta skottdörrar iakttas. Att
de föreskrivna övningarna utförs. Att kontrollen från bryggan av de vattentäta dörrarna när så är
möjligt, görs som ºlokalº kontroll. Att dörrarna hålls stängda vid begränsad sikt och i riskfyllda
situationer. Att besättningen instrueras om hur man korrekt använder dörrarna och är medvetna
om de faror som är förknippade med en felaktig användning.

10. Brandpatruller
Det bör bekräftas att en effektiv brandpatrull upprätthålls för att snabbt kunna upptäcka varje
brand. Detta bör inbegripa utrymmen av särskild kategori där en fast anläggning för upptäckande
av brand och brandlarm inte har installerats, och ett noterande av att dessa utrymmen kan patrulleras enligt punkt 8.

11. Kommunikationer i en nödsituation
Att det finns tillräcklig många besättningsmedlemmar enligt mönstringslistan (Muster List) för att
bistå passagerare i nödsituationer och att de är lätt identifierbara och har förmåga att i en nödsituation kommunicera med passagerarna, med beaktande av en lämplig och adekvat kombination
av några av följande faktorer:
a) Det eller de språk som talas av majoriteten av de passagerare som reser på en särskild rutt.
b) Sannolikheten att en förmåga att använda ett elementärt engelskt ordförråd för att ge grundläggande instruktioner kan möjliggöra kommunikation med passagerare som behöver hjälp,
oavsett om passageraren och besättningsmedlemmen delar ett gemensamt språk.
c) Ett eventuellt behov av att i en nödsituation kunna kommunicera genom andra medel (t.ex.
genom demonstration och handsignaler eller att kunna påkalla uppmärksamhet på placeringen av instruktioner, samlingsstationer, livräddningsanordningar eller utrymningsvägar när
det inte är praktiskt möjligt med verbal kommunikation).
d) Den omfattning i vilken fullständiga säkerhetsinstruktioner har gått ut till passagerna på deras
egna modersmål.
e) Det språk på vilket nödmeddelanden kan sändas vid en nödsituation eller under en övning
för att förmedla livsviktig vägledning till passagerare och för att göra det lättare för besättningsmedlemmar att bistå passagerare.
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12. Gemensamt arbetsspråk för besättningsmedlemmar
Kontroll av att ett arbetsspråk har fastställts för att säkerställa att besättningen kan arbeta på ett
effektivt sätt när det gäller säkerhetsfrågor och att detta arbetsspråk är antecknat i fartygets dagbok.

13. Säkerhetsutrustning
Att livräddnings- och brandredskap, inbegripet branddörrar och andra delar av det inbyggda
branskyddet som snabbt kan inspekteras, upprätthålls. Att brandkontrollplaner finns permanent
uppsatta eller att informationshäften som innehåller motsvarande information tillhandahålls för
befälens kännedom. Att stuvningsplatser för räddningsvästar är lämpliga och att stuvningsplatser
för räddningsvästar för barn lätt kan identifieras. Att lastningen av fordon inte hindrar funktionen
hos brandkontroller, nödavstängningsanordningar, kontroller för stormventiler etc. som kan finnas placerade på bildäcken.

14. Navigations- och radioutrustning
Att navigationsutrustningen och utrustningen för radiokommunikation, inbegripet ºepirberº (nödradiofyrar), är funktionsduglig.

15. Extra nödbelysning
Att extra nödbelysning finns monterad när så krävs enligt reglerna, och att anteckning förs över
brister.

16. Utrymningsvägar
Markering, i enlighet med tillämpliga krav, och belysning, både från huvudströmkällor och nödströmkällor, av utrymningsvägarna. De åtgärder som vidtas för att hålla utrymningsvägar fria
från fordon i de fall då utrymningsvägarna korsar eller leds igenom bildäcken. Att utgångar, särskilt utgångar från butiker med skattefri försäljning, som man har funnit blockerade av en överdriven mängd varor, hålls fria.

17. Driftsmanual
Att exemplar av driftsmanualen delas ut till befälhavaren och varje senior befäl och att andra
exemplar finns tillgängliga för alla besättningsmedlemmar. ¾ven att det finns checklistor som
omfattar förberedelserna för sjöresa och andra åtgärder.

18. Renlighet i maskinrummet
Att maskinrummet hålls rent med avseende på underhållsrutiner.

19. Bortskaffande av avfall
Att metoderna för hantering och bortskaffande av avfall är tillfredsställande.

20. Planerat underhåll
Alla företag bör ha särskilda rutinåtgärder, med ett planerat underhållssystem, för alla säkerhetsrelaterade områden inbegripet bog-, akter- och sidoportar, samt deras stängningsanordningar, men
även maskinrumsunderhåll och säkerhetsutrustning. Det bör finnas planer för periodiska kontroller av alla delar för att hålla en högsta möjliga säkerhetsstandard. Det bör finnas rutiner för att
registrera brister och för att bekräfta att de har åtgärdats på ett korrekt sätt så att befälhavaren
och den ansvariga personen i land, inom företagets ledningsorganisation, är medvetna om bris-
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terna och underrättas när dessa brister har åtgärdats inom en angiven tid. Periodiska kontroller
av att stängningsanordningarna för den inre- och yttre bogporten fungerar bör inbegripa indikatorerna, övervakningsutrustning och spygatter i områdena mellan bogvisiret och den inre porten
och särskilt stängningsmekanismerna med tillhörande hydrauliska system.
21. Sjöresor
Vid en sjöresa skall man utnyttja tillfället att kontrollera överbeläggning, inbegripet antalet tillgängliga sittplatser och huruvida korridorer, trappor och nödutgångar blockeras av bagage och
passagerare som inte hittat några sittplatser. Man bör även kontrollera att alla passagerare har
lämnat bildäcket innan fartyget lämnar kajen och att de inte har tillträde till däcket förrän omedelbart före tilläggning.

1.6.1999

1.6.1999

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

BILAGA V
KVALIFIKATIONSKRITERIER OCH KRITERIER FÖR OBEROENDE FÖR
KVALIFICERADE INSPEKTÖRER
(enligt artikel 2 r)
1. Den kvalificerade inspektören skall vara bemyndigad av behörig myndighet i en medlemsstat att
utföra särskilda besiktningar i enlighet med artikel 6.
2. Ð Den kvalificerade inspektören skall ha fullgjort minst ett år som flaggstatsinspektör vid den
behöriga myndigheten i en medlemsstat och ha utfört besiktningar och certifieringar enligt
1974 års Solas-konvention
Ð och inneha
a) behörighetsbevis som befälhavare som ger honom rätt att föra befäl på ett fartyg med en
bruttodräktighet av 1 600 eller mer (se STCW Reg. II/2), eller
b) behörighet som maskinchef som ger honom rätt att fullgöra uppgiften som maskinchef på
fartyg vars huvudkraftkälla har en effekt på 3 000 kW eller mer (se STCW, Reg. III/2),
eller
c) ha avlagt civilingenjörsexamen på skeppsbyggnadslinje, maskinteknisk ingenjörsexamen
eller sjöingenjörsexamen och ha arbetat i den egenskapen i minst fem år.
Ð Kvalificerade inspektörer till vilka hänvisning görs i a och b skall ha minst fem års sjöpraktik
som antingen däcksbefäl eller maskinbefäl.
I annat fall skall den kvalificerade inspektören
Ð inneha en lämplig universitetsexamen eller motsvarande praktisk erfarenhet från en medlemsstat, och
Ð ha utbildats och examinerats vid en skola för fartygsinspektörer i en medlemsstat, och
Ð ha fullgjort minst två år som flaggstatsinspektör vid den behöriga myndigheten i en medlemsstat och ha utfört besiktningar och certifieringar enligt 1974 års Solas-konvention.
3. Kvalificerade inspektörer skall ha förmåga att meddela sig muntligen och skriftligen med sjöfolk
på det språk som oftast talas till sjöss.
4. Kvalificerade inspektörer skall ha tillräcklig kännedom om bestämmelserna i 1974 års Solas-konvention och de tillämpliga förfarandena i detta direktiv.
5. Kvalificerade inspektörer som utför särskilda besiktningar får inte ha några kommersiella intressen,
vare sig i det berörda företaget, i andra företag som bedriver reguljär trafik till och från den
berörda värdstaten eller i de ro-ro-passagerarfartyg eller höghastighetspassagerarfartyg som inspekteras. Kvalificerade inspektörer får inte heller vara anställda av eller utföra arbete åt icke-statliga
organisationer som utför lagstadgade besiktningar eller klassbesiktningar eller utfärdar certifikat
för dessa ro-ro-passagerarfartyg eller höghastighetspassagerarfartyg.
6. Inspektörer som inte uppfyller ovannämnda kriterier kan också godtas under förutsättning att de
var anställda vid den behöriga myndigheten för lagstadgade besiktningar eller hamnstatskontrollinspektioner den dag då direktiv 95/21/EG antogs.
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RDETS DIREKTIV 1999/36/EG
av den 29 april 1999
om transportabla tryckbärande anordningar

EUROPEISKA UNIONENS RD HAR ANTAGIT DETTA
DIREKTIV

4.

tgärder på gemenskapsnivå är det enda möjliga
sättet att uppnå sådan harmonisering eftersom
medlemsstater som agerar på egen hand eller
genom internationella överenskommelser inte
kan åstadkomma samma grad av harmonisering
när det gäller certifiering av sådana anordningar.
Erkännandet av certifiering som utfärdas i olika
medlemsstater är för närvarande inte tillfredsställande på grund av inslaget av frivillighet.

5.

Ett rådsdirektiv är det ändamålsenliga rättsliga
instrumentet för att förbättra säkerheten för
dessa anordningar eftersom det skapar ett ramverk för enhetlig och obligatorisk tillämpning av
certifieringsförfarandena i medlemsstaterna.

6.

Genom direktiv 94/55/EG (4) och 96/49/EG (5)
utvidgades tillämpningen av bestämmelserna i
ADR (6) och RID (7) till att omfatta nationell trafik i syfte att harmonisera förhållandena för
transport av farligt gods på väg och järnväg i
hela gemenskapen.

7.

I direktiv 94/55/EG och 96/49/EG fastställs möjligheten att för vissa nya transportabla tryckbärande anordningar tillämpa förfaranden för
bedömning av överensstämmelse som är grundade på moduler i enlighet med beslut
93/465/EEG (8). Denna möjlighet bör ersättas
med en skyldighet och omfatta alla nya transportabla tryckbärande anordningar som används

med beaktande av Fördraget om upprättandet av
Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 75.1 c i detta,
med beaktande av kommissionens förslag (1),
med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitteÂns yttrande (2),
enligt förfarandet i artikel 189 c i fördraget (3), och
av följande skäl:
1.

Inom ramen för den gemensamma transportpolitiken bör kompletterande åtgärder vidtas för att
säkerställa säkerhet vid transporter.

2.

Alla medlemsstater kräver för närvarande att
alla transportabla tryckbärande anordningar
som skall användas på deras territorium förses
med intyg och kontrolleras, inbegripet återkommande kontroller av deras utsedda organ. Eftersom detta förfarande fordrar flera certifieringar
om anordningarna skall användas i mer än en
medlemsstat i samband med transport, utgör det
ett hinder för tillhandahållandet av transporttjänster inom gemenskapen. Gemenskapsåtgärder för harmonisering av certifieringsförfarandena är motiverade i syfte att underlätta användningen
av
transportabla
tryckbärande
anordningar på en annan medlemsstats territorium i samband med transport.

3.

tgärder bör vidtas för gradvis upprättande av
en inre marknad för transporter, och särskilt fri
rörlighet för transportabla tryckbärande anordningar.

(1) EGT C 95, 24.3.1997, s. 2 samt
EGT C 186, 16.6.1998, s. 11.
(2) EGT C 296, 29.9.1997, s. 6.
(3) Europaparlamentets yttrande av den 19 februari 1998
(EGT C 80, 16.3.1998, s. 217), rådets gemensamma
ståndpunkt av den 30 november 1998 (EGT C 18,
22.1.1999, s. 1) och Europaparlamentets beslut av den 10
mars 1999 (ännu inte offentliggjort i EGT).

(4) Rådets direktiv 94/55/EG av den 21 november 1994 om
tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på väg (EGT L 319, 12.12.1994, s.
7).
(5) Rådets direktiv 96/49/EG av den 23 juli 1996 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport
av farligt gods på järnväg (EGT L 235, 17.9.1996, s. 25).
(6) ADR: Europeiska överenskommelsen om internationell
transport av farligt gods på väg.
(7) RID: Reglementet om internationell järnsvägsbefordran
av farligt gods, återgivet i bilaga I till tillägg B till fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF), inbegripet
ändringarna i detta.
(8) Rådets beslut 93/465/EEG av den 22 juli 1993 om moduler för olika stadier i förfaranden vid bedömning av överensstämmelse samt regler för anbringande och användning av CE-märkning om överensstämmelse, avsedda att
användas i tekniska harmoniseringsdirektiv (EGT L 220,
30.8.1993, s. 23).

1.6.1999

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

för transport av farligt gods som omfattas av
direktiv 94/55/EG och direktiv 96/49/EG.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Medlemsstaterna måste utse kontrollorgan med
befogenhet att utföra bedömning eller förnyad
bedömning av överensstämmelsen samt återkommande kontroller och de bör även sörja för att
dessa organ är tillräckligt oberoende, effektiva
och har nödvändig yrkesmässig kompetens för
att utföra de uppgifter som tilldelas dem.

14.

Särskilda förfaranden för bedömning av överensstämmelse av nya ventiler och övriga tillbehör
som används för transport.

15.

Bestämmelser om förnyad bedömning, enligt
bilaga IV del II, av befintliga anordningar bör
införas, för att möjliggöra att detta direktiv tilllämpas på sådana anordningar.

16.

Beträffande nya anordningar bör överensstämmelse med de tekniska föreskrifterna i bilagorna
till direktiv 94/55/EG och 96/49/EG styrkas med
de förfaranden för bedömning av överensstämmelse som anges i bilaga IV, del I. terkommande kontroller av befintliga anordningar
kommer att utföras i enlighet med de förfaranden som anges i bilaga IV, del III.

17.

De anordningar som avses i detta direktiv bör
förses med märkning som anger att de uppfyller
kraven i direktiv 94/55/EG eller 96/49/EG och
detta direktiv, för att släppas ut på marknaden,
fyllas, transporteras, användas och återfyllas i
enlighet med vad de är avsedda för.

18.

Medlemsstaterna tillåter fri rörlighet på sitt territorium för transportabla tryckbärande anordningar som är försedda med den märkning som
avses i bilaga VII, utsläppande på marknaden,
användning i samband med transport och
användning i enlighet med vad de är avsedda för
utan vidare bedömning eller uppfyllande av
andra tekniska krav.

19.

Samtidigt som en medlemsstat informerar kommissionen om detta, bör den få vidta åtgärder
för att begränsa eller förbjuda utsläppande på
marknaden och användning av anordningar när
dessa utgör en särskild säkerhetsrisk.

20.

Ett kommitteÂförfarande bör användas för att
ändra bilagorna till detta direktiv, samt för att
uppskjuta dagen för dess ikraftträdande för vissa
transportabla tryckbärande anordningar.

I direktiv 97/23/EG (1) föreskrivs de allmänna
krav som gäller den fria rörligheten och säkerheten för tryckbärande anordningar.

Aerosolbehållare och gasflaskor för andningsapparater bör uteslutas från detta direktivs tilllämpningsområde, eftersom den fria rörligheten
och säkerheten för de berörda anordningarna
redan säkerställs genom direktiv 75/324/EEG (2)
beträffande aerosolbehållare och direktiv
97/23/EG beträffande gasflaskor för andningsapparater.

Erkännandet av certifiering som utfärdats av de
kontrollorgan som den behöriga myndigheten i
en medlemsstat utsett samt erkännandet av förfarandena för bedömning eller förnyad bedömning av överensstämmelse samt förfaranden för
återkommande kontroller bidrar till att undanröja dessa hinder för friheten att tillhandahålla
transporttjäns ter. Medlemsstaterna kan inte
uppnå detta syfte på ett tillfredsställande sätt på
någon annan nivå. För att utesluta de godtyckliga inslagen är det nödvändigt att noggrant
ange de förfaranden som skall följas.

Det är nödvändigt att föreskriva gemensamma
regler för erkännandet av de utsedda kontrollorgan som säkerställer att direktiv 94/55/EG och
96/49/EG följs. Genom dessa gemensamma
regler kommer onödiga kostnader och administrativa förfaranden i samband med certifiering av
anordningarna att undanröjas och tekniska handelshinder avlägsnas.

Detta direktiv bör inte tillämpas på transportabla tryckbärande anordningar som enbart
används för transport av farligt gods mellan
gemenskapens territorium och tredje lands territorium för att inte hindra transporter mellan en
medlemsstat och ett tredje land.

(1) Europaparlamentets och rådets direktiv 97/23/EG av den
29 maj 1997 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tryckbärande anordningar (EGT L 181,
9.7.1997, s. 1).
(2) Rådets direktiv 75/324/EEG av den 20 maj 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande aerosolbehållare (EGT L 147,
9.6.1975, s. 40). Direktivet ändrat genom direktiv
94/1/EG (EGT L 23, 28.1.1994, s. 28).
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Det är nödvändigt att införa en övergångsbestämmelse varigenom det är tillåtet att släppa
ut på marknaden och ta i bruk sådana transportabla tryckbärande anordningar som är tillverkade i enlighet med de nationella bestämmelser
som är i kraft före den tidpunkt då detta direktiv skall börja tillämpas.
1

2

I direktiv 84/525/EEG ( ), 84/526/EEG ( ) och
84/527/EEG (3) om gasflaskor föreskrivs ett förfarande för bedömning av överensstämmelsen
som avviker från det förfarande som anges i det
här direktivet. Ett enda förfarande bör fastställas
för samtliga transportabla tryckbärande anordningar.
Ett förfarande, som överensstämmer med direktiv 84/525/EEG, 84/526/EEG och 84/527/EEG,
för återkommande kontroller av befintliga gasflaskor bör föreskrivas.

H¾RIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Tillämpningsområde
1.
Syftet med detta direktiv är att förbättra säkerheten för transportabla tryckbärande anordningar som
är certifierade för nationella väg- och järnvägstransporter av farligt gods samt att säkerställa fri rörlighet
inom gemenskapen för dessa anordningar, inbegripet
utsläppande på marknaden, fortlöpande idriftssättande
och användning.
2.

Detta direktiv gäller

a) vid utsläppande på marknaden, för nya transportabla tryckbärande anordningar enligt definitionen
i artikel 2,
b) när det gäller förnyad bedömning av överensstämmelsen, för sådana befintliga transportabla tryckbärande anordningar som definieras i artikel 2 och
som uppfyller de tekniska kraven i direktiv
94/55/EG och 96/49/EG,
(1) Rådets direktiv 84/525/EEG av den 17 september 1984
om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om sömlösa gasflaskor av stål (EGT L 300,
19.11.1984, s. 1).
(2) Rådets direktiv 84/526/EEG av den 17 september 1984
om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om sömlösa olegerade och legerade aluminiumgasflaskor (EGT L 300, 19.11.1984, s. 20).
(3) Rådets direktiv 84/527/EEG av den 17 september 1984
om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om svetsade, olegerade gasflaskor av stål (EGT
L 300, 19.11.1984, s. 48).
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c) vid fortlöpande användning och återkommande
kontroller
Ð för sådana transportabla tryckbärande anordningar som avses i punkterna a och b,
Ð för befintliga gasflaskor som är försedda med
den märkning om överensstämmelse som anges
i direktiven 84/525/EEG, 84/526/EEG och
84/527/EEG.
3.
De transportabla tryckbärande anordningar som
har släppts ut på marknaden före den 1 juli 2001,
eller, för det fall att artikel 18 är tillämplig, inom två
år efter detta datum och som inte undergått förnyad
bedömning för att uppfylla kraven i direktiv 94/55/EG
och 96/49/EG skall inte omfattas av detta direktiv.
4.
De transportabla tryckbärande anordningar som
enbart används för transport av farligt gods mellan
gemenskapens och tredje lands territorium, och där
transporterna utförs i enlighet med artikel 6.1 och artikel 7 i direktiv 94/55/EG eller med artikel 6.1 och artikel 7.1 och 7.2 i direktiv 96/49/EG, skall inte omfattas
av detta direktiv.

Artikel 2
Definitioner
I detta direktiv används följande beteckningar med de
betydelser som här anges:
1. transportabla tryckbärande anordningar:
Ð alla kärl, (gasflaskor, rörkärl, tryckfat, kryokärl, gasflaskpaket (inneslutna i en metallram)
enligt definitionen i bilaga A till direktiv
94/55/EG),
Ð alla tankar, inklusive avmonterbara tankar,
tankcontainrar (flyttbara tankar), tankar på
cisternvagnar, kärl eller tankar på batterifordon
eller batterivagnar, tankar på tankfordon,
som används för transport av gas av klass 2 enligt
bilagorna till direktiv 94/55/EG och 96/49/EG, och
för transport av vissa farliga ämnen av andra klasser som anges i bilaga VI till detta direktiv, inbegripet ventiler och andra tillbehör, som används för
transporten.
Denna definition inbegriper inte anordningar som
omfattas av de allmänna bestämmelserna om
undantag som gäller för små mängder och för särskilda fall enligt bilaga A till direktiv 94/55/EG
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och bilagan till direktiv 96/49/EG, eller för aerosolbehållare (FN-nummer 1950), och gasflaskor för
andningsapparater.
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När det gäller dessa ventiler och övriga tillbehör som
används för transport får överensstämmelsen bedömas
enligt ett annat förfarande än det som används för kärlet eller tanken.

2. märkning: den symbol som avses i artikel 10.
3. förfaranden för bedömning av överensstämmelse:
de förfaranden som avses i bilaga IV, del I.
4. förnyad bedömning av överensstämmelse: det förfarande som avser att på begäran av ägaren, av
dennes i gemenskapen etablerade ombud eller av
innehavaren i efterhand bedöma överensstämmelsen för redan befintliga transportabla tryckbärande
anordningar som har satts i drift före den 1 juli
2001, eller, för det fall att artikel 18 är tillämplig,
inom två år efter detta datum inklusive relevanta
bestämmelser i bilagorna till direktiv 94/55/EG och
96/49/EG.
5. anmält organ: ett kontrollorgan som utses av den
nationella behöriga myndigheten i en medlemsstat i
enlighet med artikel 8 och som uppfyller kriterierna i bilagorna I och II.
6. godkänt organ: ett kontrollorgan som utses av den
nationella behöriga myndigheten i en medlemsstat i
enlighet med artikel 9 och som uppfyller kriterierna i bilagorna I och III.

Artikel 3
Bedömning av överensstämmelse för utsläppande på
gemenskapsmarknaden av nya transportabla tryckbärande anordningar
1.
Nya kärl och nya tankar skall uppfylla de tilllämpliga bestämmelserna i rådets direktiv 94/55/EG
och 96/49/EG. Att de transportabla tryckbärande
anordningarna uppfyller dessa bestämmelser skall fastställas av ett anmält organ och skall styrkas uteslutande med hjälp av de förfaranden för bedömning av
överensstämmelse som anges i bilaga IV, del I, och specificeras i bilaga V.
2.
Nya ventiler och andra tillbehör som används för
transport skall uppfylla de tillämpliga bestämmelserna
i bilagorna till direktiv 94/55/EG och 96/49/EG.
3.
När det gäller sådana ventiler och andra tillbehör
som har en direkt säkerhetsfunktion för den transportabla tryckbärande anordningen, särskilt säkerhetsventiler, återfyllnings- och tömningsventiler samt flaskventiler skall överensstämmelsen bedömas enligt samma
eller högre krav än de som gäller det kärl eller den
tank som de är monterade på.

4.
Om direktiv 94/55/EG och 96/49/EG inte innehåller detaljerade tekniska bestämmelser för de ventiler
och tillbehör som avses i punkt 3 skall dessa ventiler
och tillbehör uppfylla kraven i direktiv 97/23/EG och i
enlighet med det direktivet genomgå ett förfarande för
bedömning av överensstämmelse enligt kategori II, III
eller IV, beroende på om kärlet eller tanken tillhör
kategori 1, 2 eller 3 enligt bilaga V till detta direktiv.

5.
Medlemsstaterna får inte förbjuda, begränsa eller
hindra utsläppande på marknaden eller idriftssättande
på sitt territorium av de transportabla tryckbärande
anordningar som avses i artikel 1.2 a vilka uppfyller
bestämmelserna i detta direktiv och är försedda med
tillämplig märkning enligt artikel 10.1 och 10.2.

Artikel 4
Bedömning av överensstämmelse för utsläppande på
den nationella marknaden av nya transportabla tryckbärande anordningar

1.
Med avvikelse från artikel 3 får medlemsstaterna
på sitt territorium tillåta att kärl, inbegripet tillhörande ventiler och övriga tillbehör som används för
transport, som omfattas av artikel 1.2 a och vars överensstämmelse har bedömts av ett godkänt organ,
släpps ut på marknaden, transporteras och sätts i drift
av användaren.

2.
Transportabla tryckbärande anordningar vars
överensstämmelse har bedömts av ett godkänt organ
får inte vara försedd med den märkning som definieras
i artikel 10.1.

3.
Det godkända organet skall uteslutande arbeta
för den organisation i vilken det ingår.

4.
Tillämpliga förfaranden för bedömning av överensstämmelse av ett godkänt organ, är modulerna A1,
C1, F och G, vilka beskrivs i del I i bilaga IV.

5.
Effekterna av denna artikel skall övervakas av
kommissionen och utvärderas från och med den 1 juli
2004. I detta syfte skall medlemsstaterna ge kommissionen all information som kan vara till nytta för

L 138/24

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

genomförandet av denna artikel. I förekommande fall
skall utvärderingen åtföljas av förslag till ändring av
direktivet.

Artikel 5
Förnyad bedömning av överensstämmelse för befintliga transportabla tryckbärande anordningar
1.
Ett anmält organ skall i enlighet med det förfarande för förnyad bedömning av överensstämmelse
som anges i bilaga IV del II till detta direktiv fastställa
att de transportabla tryckbärande anordningar som
avses i artikel 1.2 b är i överensstämmelse med de tilllämpliga bestämmelserna i bilagorna till direktiv
94/55/EG och 96/49/EG.
Om anordningarna är serietillverkade får medlemsstaterna tillåta att denna förnyade bedömning av överensstämmelse, när det gäller kärl, inbegripet tillhörande
ventiler och övriga tillbehör som används för transport, utförs av ett godkänt organ under förutsättning
att den förnyade bedömningen av överensstämmelse
av typen utförs av ett anmält organ.
2.
Medlemsstaterna får inte förbjuda, begränsa eller
hindra utsläppande på marknaden eller idriftssättande
på sitt territorium av de transportabla tryckbärande
anordningar som avses i artikel 1.2 b vilka uppfyller
bestämmelserna i detta direktiv och är försedda med
tillämplig märkning enligt artikel 10.1.
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bilaga IV, del III, modul 2 om återkommande kontroll
genom kvalitetssäkring.
2.
Sådana transportabla tryckbärande anordningar
som avses i artikel 1.2 får genomgå återkommande
kontroll i samtliga medlemsstater.
3.
Medlemsstaterna får inte, av skäl som avser
själva de transportabla tryckbärande anordningarna,
förbjuda, begränsa eller hindra användningen (inbegripet fyllning, lagring, tömning och återfyllning) på sitt
territorium av följande transportabla tryckbärande
anordningar:
Ð Anordningar som avses i artikel 1.2 a, artikel 1.2 b
och artikel 1.2 c första stycket, vilka uppfyller
bestämmelserna i detta direktiv och har motsvarande märkning.
Ð Befintliga gasflaskor som har den märkning om
överensstämmelse
som
avses
i
direktiven
84/525/EEG, 84/526/EEG och 84/527/EEG liksom
den märkning och det identifikationsnummer som
avses i artikel 10.3 i detta direktiv som visar att de
har genomgått den återkommande kontrollen.
4.
Medlemsstaterna får fastställa nationella krav för
lagring och användning av transportabla tryckbärande
anordningar men inte för transportabla tryckbärande
anordningar i sig eller för tillbehör som krävs i samband med transport. Medlemsstaterna får dock, med
tillämpning av artikel 7, behålla nationella krav för
anordningarna för anslutningar, färgkoder och referenstemperatur.

Artikel 6
terkommande kontroll och fortlöpande användning
1.
Den återkommande kontrollen av de kärl, inbegripet tillhörande ventiler och övriga tillbehör som
används för transport, som avses i artikel 1.2 c skall
utföras av ett anmält eller godkänt organ i enlighet
med det förfarande som framgår av bilaga IV del III.
Den återkommande kontrollen av tankarna, inbegripet
tillhörande ventiler och övriga tillbehör som används
för transport, skall utföras av ett anmält organ i enlighet med de förfaranden som framgår av bilaga IV del
III modul 1.
Medlemsstaterna får dock tillåta att den återkommande kontroll av tankar som företas på deras territorium också utförs av de godkända organ som har blivit erkända för att genomföra återkommande kontroll
av tankar och som verkar under övervakning av ett
anmält organ enligt det förfarande som föreskrivs i

Artikel 7
Nationella bestämmelser
1.
Medlemsstaterna får behålla de nationella
bestämmelser om anordningar avsedda för anslutning
till andra anordningar och de färgkoder som gäller för
transportabla tryckbärande anordningar till dess att
europeiska användningsstandarder läggs till i bilagorna
till direktiv 94/55/EG och 96/49/EG.
När det uppstår säkerhetsproblem i samband med
transport eller användning av vissa typer av gas kan
en kort övergångsperiod föreskrivas enligt det förfarande som avses i artikel 15 för att göra det möjligt
för medlemsstaterna att bibehålla sina nationella
bestämmelser också efter det att de europeiska standarderna har lagts till i bilagorna till direktiv
94/55/EG och 96/49/EG.
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2.
Medlemsstater
där
omgivningstemperaturen
regelbundet understiger  20 C får fastställa strängare
temperaturstandarder för användning av material
avsett för nationella transporter av farligt gods på
deras territorium, till dess att bestämmelser om lämpliga referenstemperaturer för bestämda klimatzoner
införs i bilagorna till direktiv 94/55/EG och 96/49/EG.

Artikel 8
Anmälda organ
1.
Medlemsstaterna skall till kommissionen och de
övriga medlemsstaterna överlämna en förteckning över
de anmälda organ, etablerade i gemenskapen, som de
har utsett för att genomföra förfarandena för bedömning av överensstämmelse för nya transportabla tryckbärande anordningar med tillämpning av bilaga IV del
I, för att med tillämpning av bilaga IV del II utföra
förnyad bedömning av befintliga typers eller anordningars överensstämmelse med kraven i bilagorna till
direktiv 94/55/EG och 96/49/EG och/eller för att
utföra återkommande kontroller med tillämpning av
bilaga IV del III modul 1 och/eller för att utföra övervakningsuppgifter med tillämpning av bilaga IV del III
modul 2. De skall även anmäla de identifikationsnummer som kommissionen i förväg har tilldelat dessa
organ.
Kommissionen skall i Europeiska gemenskapernas officiella tidning offentliggöra förteckningen över de
anmälda organen samt ange deras identifikationsnummer och de uppgifter för vilka de har anmälts. Kommissionen skall se till att denna förteckning hålls uppdaterad.
2.
Medlemsstaterna skall tillämpa kriterierna i bilagorna I och II för utnämning av anmälda organ. Organen skall, till den medlemsstat som avser att utse dem,
lägga fram fullständig information om att kriterierna i
bilagorna I och II uppfylls samt bevis för detta.
3.
En medlemsstat som har anmält ett organ skall
dra in denna anmälan om den finner att organet inte
längre uppfyller kriterierna i punkt 2.
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i enlighet med kriterierna i punkt 2 har erkänt för att
utföra återkommande kontroller av de kärl, inbegripet
tillhörande ventiler och övriga tillbehör som används
för transport, som definieras i artikel 2.1 första strecksatsen eller den förnyade bedömning av överensstämmelse hos befintliga kärl, inbegripet tillhörande ventiler och övriga tillbehör som används för transport,
som står i överensstämmelse med en typ som har
underkastats en förnyad bedömning av ett anmält
organ för att enligt förfarandena i bilaga IV del III
modul 1 säkerställa att dessa fortlöpande uppfyller de
relevanta bestämmelserna i direktiv 94/55/EG och
96/49/EG. De skall även överlämna de identifikationsnummer som kommissionen i förväg har tilldelat dessa
organ.
De medlemsstater som utnyttjar befogenheten i artikel
6.1 andra stycket skall också till kommissionen och de
övriga medlemsstaterna överlämna en förteckning över
de godkända organ, etablerade i gemenskapen, som de
har erkänt för att utföra återkommande kontroller av
tankar.
Kommissionen skall i Europeiska gemenskapernas officiella tidning offentliggöra förteckningen över de godkända organ som har erkänts samt ange deras identifikationsnummer och de uppgifter för vilka de har
erkänts. Kommissionen skall se till att denna förteckning hålls uppdaterad.
2.
Medlemsstaterna skall tillämpa kriterierna i bilagorna I och III när de erkänner godkända organ.
Organen skall, till den medlemsstat som avser att
erkänna dem, lägga fram fullständig information om
att kriterierna i dessa bilagor uppfylls samt bevis för
detta.
3.
En medlemsstat som har erkänt ett organ skall
dra in godkännandet om den finner att organet inte
längre uppfyller kriterierna i punkt 2.
Den skall omedelbart informera kommissionen och de
övriga medlemsstaterna om varje indragande av ett
godkännande.

Medlemsstaten skall omedelbart informera kommissionen och de övriga medlemsstaterna om varje indragande av en anmälan.

Artikel 10

Artikel 9

1.
Utan att det påverkar de krav beträffande märkning av kärl och tankar som anges i direktiv 94/55/EG
och 96/49/EG skall de kärl och tankar som uppfyller
bestämmelserna i artiklarna 3.1 och 5.1 av tillverkaren
eller dennes i gemenskapen etablerade ombud förses
med märkning i enlighet med bilaga IV del I. Den
märkning som skall användas beskrivs i bilaga VII.
Märkningen skall anbringas så att den inte kan avlägs-

Godkända organ
1.
Medlemsstaterna skall till kommissionen och de
övriga medlemsstaterna överlämna en förteckning över
de godkända organ, etablerade i gemenskapen, som de

Märkning
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nas, vara väl synlig och åtföljas av identifikationsnumret för det anmälda organ som har utfört bedömningen
av kärlens och tankarnas överensstämmelse. Vid förnyad bedömning skall märkningen åtföljas av det
anmälda eller godkända organets identifikationsnummer.
För transportabla tryckbärande anordningar som uppfyller bestämmelserna i artikel 7.2 skall det anmälda
eller godkända organets identifikationsnummer följas
av texten: º 40 Cº.
2.
Nya ventiler och tillbehör som har en direkt
säkerhetsfunktion skall vara försedda antingen med
den märkningen som föreskrivs i bilaga VII eller den
märkning som föreskrivs i bilaga VI till direktiv
97/23/EG. Dessa märkningar behöver inte åtföljas av
identifikationsnumret för det anmälda organ som har
bedömt överenstämmelsen hos de ventiler och övriga
tillbehör som används för transport.
Inga särskilda krav finns när det gäller märkning av
övriga ventiler och tillbehör.
3.
Utan att det påverkar de krav beträffande märkning av kärl och tankar som anges i direktiv 94/55/EG
och 96/49/EG skall i samband med återkommande
kontroll alla transportabla tryckbärande anordningar
som avses i artikel 6.1 förses med identifikationsnumret för det organ som har utfört den återkommande
kontrollen av anordningen, för att ange att anordningen får användas även i fortsättningen.
När det gäller de gasflaskor som avses i direktiven
84/525/EEG, 84/526/EEG och 84/527/EEG skall vid
den första återkommande kontroll som genomförs i
enlighet med detta direktiv ovannämnda identifikationsnummer föregås av den märkning som beskrivs i
bilaga VII.
4.
I samband med såväl bedömning av överensstämmelse som förnyad bedömning och återkommande
kontroller skall antingen organet självt, tillverkaren
eller dennes i gemenskapen etablerade ombud, ägaren,
dennes i gemenskapen etablerade ombud eller innehavaren, under överinseende av organet, fästa det
anmälda eller godkända organets identifikationsnummer så att det inte kan avlägsnas och är väl synligt.

5.
Det är förbjudet att förse transportabla tryckbärande anordningar med en märkning som kan missförstås av tredje man med avseende på den innebörd
eller den grafiska framställning som avses i detta
direktiv. Anordningar får förses med annan märkning
under förutsättning att synligheten eller läsbarheten av
den märkning som beskrivs i bilaga VII inte försämras.
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Artikel 11
Skyddsklausul
1.
Om en medlemsstat konstaterar att en transportabel tryckbärande anordning, som har underhållits på
rätt sätt och som används för avsett ändamål, riskerar
att äventyra människors hälsa och/eller säkerhet och
eventuellt utsätta husdjur eller egendom för fara under
transport och/eller användning, trots att den är försedd
med märkning, kan den begränsa eller förbjuda utsläppande på marknaden, transport eller användning av
anordningen i fråga eller kan den göra så att anordningen dras tillbaka från marknaden eller från
omlopp. Medlemsstaten skall omedelbart underrätta
kommissionen om denna åtgärd och ange skälen för
sitt beslut.
2.
Kommissionen skall snarast möjligt samråda med
berörda parter. Om kommissionen efter detta samråd
konstaterar att åtgärden är berättigad, skall den omedelbart underrätta den medlemsstat som har tagit initiativet och övriga medlemsstater om detta.
Om kommissionen efter detta samråd finner att åtgärden inte är berättigad, skall den omedelbart underrätta
såväl den medlemsstat som har tagit initiativet som
ägaren, dennes i gemenskapen etablerade ombud eller
innehavaren, tillverkaren eller dennes i gemenskapen
etablerade ombud.
3.
Om en transportabel tryckbärande anordning
som inte är i överensstämmelse med gällande bestämmelser är försedd med märkning enligt artikel 10, skall
den behöriga medlemsstaten vidta lämpliga åtgärder
mot den som har anbringat märkningen samt underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om detta.

4.
Kommissionen skall säkerställa att medlemsstaterna hålls underrättade om hur detta förfarande
utvecklas och vad det resulterar i.

Artikel 12
Otillbörligen anbringad märkning
Om en medlemsstat konstaterar att den märkning om
överensstämmelse som beskrivs i bilaga VII är otillbörligt anbringad, är ägaren, dennes i gemenskapen
etablerade ombud eller innehavaren, tillverkaren eller
dennes i gemenskapen etablerade ombud, skyldig att
se till att den transportabla tryckbärande anordningen
uppfyller bestämmelserna om märkning och upphöra
med överträdelsen enligt de villkor som medlemsstaten
fastställer, utan att detta påverkar tillämpningen av
artikel 11.

1.6.1999

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

Om bristen på överensstämmelse kvarstår skall medlemsstaten omedelbart underrätta kommissionen om
detta och vidta alla nödvändiga åtgärder för att
begränsa eller förbjuda utsläppande på marknaden,
transport eller användning av den berörda anordningen eller för att se till att den dras tillbaka från
marknaden eller sätts ur drift i enlighet med förfarandet i artikel 11.

Artikel 13
Beslut om avslag eller begränsning
Varje beslut som fattas vid tillämpningen av detta
direktiv och har till följd att utsläppande på marknaden, transport eller användning av transportabla
tryckbärande anordningar begränsas eller förbjuds,
eller att de dras tillbaka från marknaden eller sätts ur
drift, skall motiveras noggrant. Beslutet skall meddelas
den det berör så snart som möjligt samt innehålla en
beskrivning av de möjligheter till överklagande som är
tillgängliga enligt gällande lagstiftning i den aktuella
medlemsstaten, samt tidsfristen för överklagande.

Artikel 14
KommitteÂ
De ändringar som är nödvändiga för att anpassa bilagorna till detta direktiv skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 15.
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Om förslaget inte är förenligt med kommitteÂns yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som
skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.
Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 16
Antagande och offentliggörande
1.
Medlemsstaterna skall anta och offentliggöra de
bestämmelser i lagar och andra författningar som är
nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1
december 2000. 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
föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje
medlemsstat själv utfärda.
2.
Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av
detta direktiv.

Artikel 17
Artikel 15
1.
När förfarandet i denna artikel skall tillämpas,
skall kommissionen biträdas av den kommitteÂ för
transport av farligt gods som inrättas enligt artikel 9 i
direktiv 94/55/EG, nedan kallad kommitteÂn. Den skall
bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha kommissionens företrädare som ordförande.
2.
Kommissionens företrädare skall förelägga kommitteÂn ett förslag till åtgärder. KommitteÂn skall yttra
sig över förslaget inom den tid som ordföranden
bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan 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. Ordföranden får inte rösta.
3.
Kommissionen skall själv anta förslaget om det
är förenligt med kommitteÂns yttrande.

Tillämpning
1.
Medlemsstaterna skall senast den 1 juni 2001 (1)
på transportabla tryckbärande anordningar tillämpa
de bestämmelser som de har antagit för att följa detta
direktiv.
2.
Det datum som avses i punkt 1 bör senareläggas
för vissa transportabla tryckbärande anordningar för
vilka det inte finns detaljerade tekniska bestämmelser
eller för vilka tillräckliga hänvisningar till tillämpliga
europeiska standarder inte har lagts till i bilagorna till
direktiv 94/55/EG och 96/49/EG.
De anordningar som berörs av detta uppskov och den
dag från och med vilken det här direktivet skall vara
tillämpligt på dem skall bestämmas i enlighet med förfarandet i artikel 15.
(1) Eller den 1 juli 2001, om detta datum infaller senare.
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Artikel 18
Övergångsbestämmelse
Medlemsstaterna skall tillåta utsläppande på marknaden och idriftssättande av transportabla tryckbärande anordningar som följer de regler som är i
kraft på deras territorium före den 1 juli 2001 under
två år från och med den dagen samt ytterligare idriftssättande av sådana anordningar som släppts ut på
marknaden före den dagen.
Artikel 19
Sanktioner
Medlemsstaterna skall fastställa ett sanktionssystem
för överträdelser av de nationella bestämmelser som
antas enligt detta direktiv samt vidta alla nödvändiga
åtgärder för att säkerställa att sanktionerna tillämpas.
Sanktionerna skall vara effektiva, proportionerliga och
avskräckande.
Medlemsstaterna skall senast den 1 december 2000
anmäla de tillämpliga bestämmelserna till kommissionen och snarast underrätta den om alla senare ändringar.
Artikel 20
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de bestämmelser i direktiv 84/525/EEG, 84/526/EEG
och 84/527/EEG som återfinns i artikel 1 och i bilaga
I delarna 1±3 i vart och ett av dessa direktiv fortsättningsvis tillämpas.
Bestämmelserna i direktiv 76/767/EEG (1) skall inte
längre tillämpas från och med den 1 juli 2001 eller, i
fråga om artikel 18, under två år från och med den
dagen, för transportabla tryckbärande anordningar
som ingår i tillämpningsområdet för detta direktiv.
EEG-godkännanden för flaskmodeller som utfärdats i
enlighet med direktiv 84/525/EEG, 84/526/EEG och
84/527/EEG skall dock erkännas som likvärdiga med
de EG-typkontroller som föreskrivs i detta direktiv.
Artikel 21
Detta direktiv träder i kraft samma dag som det
offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
Artikel 22
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Luxemburg den 29 april 1998.

Tillämplighet av bestämmelserna i andra direktiv

På rådets vägnar

Från och med den 1 juli 2001, eller i fråga om artikel
18, under två år från och med den dagen, skall endast

W. MÜLLER

Ordförande

(1) Rådets ramdirektiv 76/767/EEG av den 27 juli 1976 om
tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar med gemensamma föreskrifter för kärl och metoder för kontroll av dem (EGT L 262, 27.9.1976, s. 153).
Direktivet senast ändrat genom anslutningsakten från
1994.
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BILAGA I
MINIMIKRITERIER SOM SKALL UPPFYLLAS AV ANM¾LDA ELLER GODK¾NDA ORGAN
SOM AVSES I ARTIKLARNA 8 OCH 9
1. Ett anmält kontrollorgan eller ett godkänt kontrollorgan som är en del av en organisation som
sysslar med annat än kontroll skall vara identifierbar inom denna organisation.
2. Kontrollorganet och dess personal får inte bedriva verksamhet som kan påverka deras oberoende
bedömning och integritet beträffande kontrollverksamheten. I synnerhet får kontrollorganets personal inte stå under affärsmässigt, finansiellt eller annat inflytande som kan påverka dess bedömning,
särskilt inte från personer eller organisationer som står utanför kontrollorganet men som berörs av
resultaten av de kontroller som utförs. Opartiskheten hos kontrollorganets personal måste säkerställas.
3. Kontrollorganet skall ha tillgång till den personal och de resurser som är nödvändiga för att på ett
fullgott sätt utföra tekniska och administrativa uppgifter i samband med kontroller och intyganden. Den skall också ha tillgång till den utrustning som behövs för utförande av särskilda intyganden.
4. Den personal som är ansvarig för kontroll vid kontrollorganet skall ha lämpliga kvalifikationer,
god teknisk och yrkesmässig utbildning, tillfredsställande kännedom om kraven på de kontroller
som skall utföras samt vederbörlig erfarenhet av sådan verksamhet. Kontrollorganet skall kunna
tillhandahålla säkerhetsexpertis när det gäller transportabla tryckbärande anordningar i syfte att
säkerställa en hög säkerhetsnivå. Personalen skall ha kompetens för att, på grundval av undersökningsresultaten, yrkesmässigt bedöma hur anordningarna uppfyller de allmänna kraven samt upprätta rapporter över denna överensstämmelse. Den skall också ha erforderlig kompetens för att
upprätta intyg, handlingar och rapporter för att visa att kontroll har utförts.
5. Personalen skall också ha tillräckliga kunskaper om den teknik som tillämpas vid tillverkning av
transportabla tryckbärande anordningar, inbegripet tillbehör, som den kontrollerar, om det sätt på
vilket anordningar som är föremål för kontroll används eller är avsedda att användas, och om de
fel som kan uppstå vid användning eller drift.
6. Kontrollorganet och dess personal skall utföra bedömningar och intyganden med högsta möjliga
yrkesmässiga integritet och största möjliga tekniska kunnande. Kontrollorganet skall säkerställa att
information som erhålls i samband med kontrollverksamheten behandlas konfidentiellt. ¾ganderätten skall skyddas.
7. Ersättningen till personer som deltar i kontrollverksamhet får inte vara direkt beroende av antalet
utförda kontroller och under inga omständigheter av resultatet av kontrollerna.
8. Kontrollorganet skall ha ändamålsenlig ansvarsförsäkring såvida inte ansvaret bärs av staten i
enlighet med nationell lagstiftning eller av den organisation som kontrollorganet är en del av.
9. Kontrollorganet skall normalt själv utföra de kontroller som den avtalar om att utföra. Om ett
kontrollorgan uppdrar åt någon annan att utföra någon del av en kontroll, skall den säkerställa
och kunna visa att den som åtar sig uppdraget har kompetens att utföra tjänsten i fråga, samt bära
det fulla ansvaret för uppdraget.
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BILAGA II
TILL¾GGSKRITERIER SOM SKALL UPPFYLLAS AV DE ANM¾LDA ORGAN SOM AVSES I
ARTIKEL 8
1. Ett anmält organ skall vara oberoende av berörda parter och skall därför tillhandahålla kontrolltjänster från ºtredje manº.
Det anmälda organet och den personal som har till uppgift att utföra kontrollerna får inte vara
konstruktör, tillverkare, leverantör, köpare, ägare, innehavare, användare eller ansvarig för underhåll av de transportabla tryckbärande anordningar, inbegripet tillbehör, som organet har i uppdrag
att kontrollera, eller vara ombud för någon av dessa parter. De får inte vara direkt inblandade i
konstruktion, tillverkning, saluföring eller underhåll av transportabla tryckbärande anordningar,
inbegripet utrustning därav, och inte heller företräda en tredje part som utövar denna verksamhet.
Denna princip utesluter inte möjligheten till utbyte av tekniska uppgifter mellan tillverkaren av
transportabla tryckbärande anordningar och kontrollorganet.
2. Samtliga berörda parter skall ha tillgång till kontrollorganets tjänster. Det får inte förekomma
orimliga finansiella eller andra villkor. Organets verksamhet skall bedrivas under icke-diskriminerande former.
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BILAGA III
TILL¾GGSKRITERIER SOM SKALL UPPFYLLAS AV DE GODK¾NDA ORGAN SOM AVSES I
ARTIKEL 9
1. Det godkända organet skall utgöra en avskild och identifierbar del av en organisation som är verksam inom konstruktion, tillverkning, leverans, användning eller underhåll av de föremål den kontrollerar.
2. Det godkända organet får inte vara direkt inblandat i konstruktion, tillverkning, leverans eller
användning av transportabla tryckbärande anordningar som den skall kontrollera, inbegripet tillbehör, eller liknande konkurrerande utrustning.
3. Det skall göras en klar åtskillnad mellan det ansvar som åligger personal som utför kontrollerna
och det ansvar som åligger personal som är verksam inom andra funktioner. Denna åtskillnad skall
fastställas organisatoriskt och genom kontrollorganets rapportrutiner inom moderorganisationen.
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BILAGA IV
DEL I
FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSST¾MMELSE
Modul A (intern tillverkningskontroll)
1. I denna modul beskrivs det förfarande genom vilket en tillverkare, eller dennes i gemenskapen
etablerade ombud, som uppfyller de i punkt 2 fastställda skyldigheterna, säkerställer och försäkrar
att transportabla tryckbärande anordningar uppfyller de krav i direktivet som gäller för dem. Tillverkaren eller hans i gemenskapen etablerade ombud skall anbringa P-märkningen på varje transportabel tryckbärande anordning och upprätta en skriftlig försäkran om överensstämmelse.
2. Tillverkaren skall utarbeta den i punkt 3 beskrivna tekniska dokumentationen, och han eller hans i
gemenskapen etablerade ombud skall hålla den tillgänglig för granskning av behöriga nationella
myndigheter under en period av tio år från dagen för tillverkning av den senaste transportabla
tryckbärande anordningen.
Om varken tillverkaren eller dennes ombud är etablerade i gemenskapen, skall skyldigheten att
hålla den tekniska dokumentationen tillgänglig vila på den som släpper ut den transportabla tryckbärande anordningen på gemenskapsmarknaden.
3. Den tekniska dokumentationen skall göra det möjligt att bedöma att den transportabla tryckbärande anordningen överensstämmer med de av direktivets krav som är tillämpliga på den. Den
skall, i den mån det är nödvändigt för bedömningen, omfatta den transportabla tryckbärande
anordningens konstruktion, tillverkning och funktion samt innehålla
Ð en allmän beskrivning av den transportabla tryckbärande anordningen,
Ð konstruktions- och tillverkningsritningar, liksom scheman över komponenter, delenheter, kretsar, etc.,
Ð beskrivningar och förklaringar som erfordras för förståelsen av nämnda ritningar och scheman
samt av den transportabla tryckbärande anordningens funktion,
Ð en beskrivning av de lösningar som valts för att uppfylla kraven i direktivet,
Ð resultaten av konstruktionsberäkningarna, de genomförda kontrollerna, etc.,
Ð provningsrapporter.
4. Tillverkaren, eller dennes i gemenskapen etablerade ombud, skall bevara en kopia av försäkran om
överensstämmelse tillsammans med den tekniska dokumentationen.
5. Tillverkaren skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att i tillverkningsförfarandet säkerställa att
den transportabla tryckbärande anordning som tillverkas överensstämmer med den tekniska dokumentation som avses i punkt 2 samt med de av direktivets krav som är tillämpliga på den.
Modul A1 (intern tillverkningskontroll med övervakning av den slutliga bedömningen)
Utöver kraven i modul A skall bestämmelserna nedan vara tillämpliga.
Den slutliga kontrollen skall övervakas i form av oanmälda besök av ett av tillverkaren valt anmält
organ.
Under dessa besök skall det anmälda organet
Ð försäkra sig om att tillverkaren verkligen företar den slutliga kontrollen,
Ð på platsen för tillverkning eller mellanlagring i kontrollsyfte för provtagning välja ut transportabla
tryckbärande anordningar. Det anmälda organet skall bedöma hur många anordningar som skall
vara föremål för prov liksom nödvändigheten av att på de utvalda transportabla tryckbärande
anordningarna utföra hela eller delar av den slutliga kontrollen.
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Om en eller flera transportabla tryckbärande anordningar inte överensstämmer, skall det anmälda
organet vidta lämpliga åtgärder.
Tillverkaren skall, på det anmälda organets ansvar, anbringa det senares identifikationsnummer på
varje transportabel tryckbärande anordning.

Modul B ( EG-typkontroll)
1. I denna modul beskrivs den del av förfarandet genom vilken det anmälda organet förvissar sig om
och intygar att ett för tillverkningen representativt exemplar uppfyller de bestämmelser i direktivet
som är tillämpliga på det.
2. Ansökan om EG-typkontroll skall lämnas in av tillverkaren, eller dennes i gemenskapen etablerade
ombud, till ett enda av honom valt anmält organ.
Ansökan skall innehålla
Ð tillverkarens namn och adress och, om ansökan lämnas in av hans ombud, även dennes namn
och adress,
Ð en skriftlig försäkran att samma ansökan inte har lämnats in till något annat anmält organ,
Ð den tekniska dokumentation som beskrivs i punkt 3.
Sökanden skall till det anmälda organets förfogande ställa ett för den berörda tillverkningen representativt exemplar, hädanefter benämnt ºtypº. Det anmälda organet kan begära ytterligare exemplar om provningsprogrammet så kräver.
En typ kan omfatta flera versioner av transportabla tryckbärande anordningar förutsatt att skillnaderna mellan versionerna inte påverkar graden av säkerhet.
3. Den tekniska dokumentationen skall göra det möjligt att bedöma om den transportabla tryckbärande anordningen överensstämmer med de krav i direktivet som är tillämpliga på den. Den
skall, i den utsträckning som är nödvändig för bedömningen, omfatta den transportabla tryckbärande anordningens konstruktion, tillverkning och funktion samt innehålla
Ð en allmän beskrivning av typen,
Ð konstruktions- och tillverkningsritningar, liksom scheman över komponenter, delenheter, kretsar etc.,
Ð beskrivningar och förklaringar som erfordras för förståelsen av nämnda ritningar och scheman
samt av den tryckbärande anordningens funktion,
Ð en beskrivning av de lösningar som valts för att uppfylla kraven i direktivet,
Ð resultaten av konstruktionsberäkningarna, de genomförda kontrollerna etc.,
Ð provningsrapporter,
Ð de provningsmoment som förutses vid tillverkningen,
Ð information om kvalifikationer och godkännanden.
4. Det anmälda organet skall
4.1 granska den tekniska dokumentationen, verifiera att typen har tillverkats i överensstämmelse
med densamma samt identifiera de delar som är konstruerade enligt tillämpliga bestämmelser
i direktivet.
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I synnerhet skall det anmälda organet.
Ð granska den tekniska dokumentationen med avseende på konstruktion och tillverkningsförfaranden,
Ð bedöma de använda materialen då dessa överensstämmer med tillämpliga bestämmelser i
direktivet, och kontrollera det intyg som har utfärdats av tillverkaren av materialen,
Ð godkänna metoderna för slutlig montering av delarna, eller kontrollera att de har godkänts i förväg,
Ð kontrollera att personalen som utför den slutliga monteringen av delarna och de icke förstörande proven är kvalificerad eller godkänd.
4.2 utföra eller låta utföra lämpliga kontroller och nödvändiga prov för att fastställa att de av tillverkaren valda lösningarna uppfyller kraven i direktivet,
4.3 utföra eller låta utföra lämpliga kontroller och nödvändiga prov för att fastställa att standarderna verkligen har tillämpats i de fall då tillverkaren valt att tillämpa relevanta standarder,
4.4 i samråd med sökanden bestämma på vilken plats kontrollerna och de nödvändiga proven
skall genomföras.

5. När typen uppfyller motsvarande bestämmelser i detta direktiv skall det anmälda organet utfärda
ett EG-typkontrollintyg till den sökande. Intyget, vilket gäller under tio år och kan förnyas, skall
innehålla tillverkarens namn och adress, slutsatserna av kontrollen samt de nödvändiga uppgifter
som krävs för att identifiera den godkända typen. En förteckning över de relevanta delarna i den
tekniska dokumentationen skall bifogas intyget och en kopia sparas av det anmälda organet.

Om det anmälda organet vägrar att utfärda ett EG-typkontrollintyg till tillverkaren eller till dennes
i gemenskapen etablerade ombud, skall denna vägran i detalj motiveras. Ett förfarande för att
överklaga skall finnas.

6. Sökanden skall informera det anmälda organ som innehar den tekniska dokumentationen som rör
EG-typkontrollintyget om varje ändring av den godkända transportabla tryckbärande anordningen.
En sådan ändring skall, om den kan påverka anordningens överensstämmelse med kraven i direktivet eller de föreskrivna villkoren för användning, bli föremål för ett nytt godkännande. Detta nya
godkännande skall utfärdas i form av ett tillägg till det ursprungliga EG-typkontrollintyget.

7. Varje anmält organ skall till medlemsstaterna lämna information av betydelse om återkallade EGtypkontrollintyg samt, på begäran, om dem som utfärdats.

Varje anmält organ skall likaså till andra anmälda organ lämna information av betydelse om EGtypkontrollintyg som det har dragit in eller avslagit.

8. De andra anmälda organen kan erhålla kopior av EG-typkontrollintygen och/eller av tillägg till
dessa. Bilagorna till intygen skall hållas tillgängliga för de andra anmälda organen.

9. Tillverkaren eller dennes i gemenskapen etablerade ombud skall bevara en kopia av
EG-typkontrollintygen och tillägg till dessa jämte den tekniska dokumentationen under tio år från
tillverkningsdagen för den senaste transportabla tryckbärande anordningen.

Om varken tillverkaren eller dennes ombud är etablerade i gemenskapen, skall skyldigheten att
hålla den tekniska dokumentationen tillgänglig vila på den som släpper ut produkten på gemenskapsmarknaden.

1.6.1999

1.6.1999

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Modul B1 (EG-konstruktionskontroll)
1. I denna modul beskrivs den del av förfarandet genom vilket ett anmält organ förvissar sig om och
intygar att konstruktionen av en transportabel tryckbärande anordning uppfyller de bestämmelser i
direktivet som är tillämpliga på den.
2. Ansökan om EG-konstruktionskontroll skall lämnas in av tillverkaren, eller dennes i gemenskapen
etablerade ombud, till ett enda anmält organ.
Ansökan skall innehålla
Ð tillverkarens namn och adress och, om ansökan lämnas in av hans ombud, även dennes namn
och adress,
Ð en skriftlig försäkran att samma ansökan inte har lämnats in till något annat anmält organ,
Ð den tekniska dokumentation som beskrivs i punkt 3.
Ansökan kan omfatta flera versioner av den transportabla tryckbärande anordningen förutsatt att
skillnaderna mellan versionerna inte påverkar graden av säkerhet.
3. Den tekniska dokumentationen skall göra det möjligt att bedöma om den transportabla tryckbärande anordningen överensstämmer med de krav i direktivet som är tillämpliga på den. Den
skall, i den utsträckning det krävs för bedömningen, omfatta anordningens konstruktion, tillverkning och funktion, samt innehålla
Ð en allmän beskrivning av anordningen i fråga,
Ð konstruktions- och tillverkningsritningar, liksom scheman över komponenter, undersystem,
kretsar etc.,
Ð beskrivningar och förklaringar som är nödvändiga för förståelsen av nämnda ritningar och
scheman samt anordningens funktion,
Ð beskrivning av de lösningar som valts för att uppfylla kraven i direktivet,
Ð erforderliga bevis till stöd för att de lösningar som valts för konstruktionen är adekvata. Dessa
bevis skall omfatta resultat av prover utförda på därför lämpligt laboratorium tillhörigt tillverkaren eller för dennes räkning,
Ð resultaten av konstruktionsberäkningarna, de utförda kontrollerna osv.,
Ð uppgifter om kvalifikationer eller godkännanden.
4. Det anmälda organet skall vidta följande åtgärder:
4.1 Granska den tekniska dokumentationen och identifiera de delar som är konstruerade enligt
tillämpliga bestämmelser i direktivet.
I synnerhet skall det anmälda organet
Ð bedöma de använda materialen då dessa inte överensstämmer med tillämpliga bestämmelser i direktivet,
Ð godkänna metoderna för den slutliga monteringen av delarna, eller kontrollera att de godkänts i förväg,
Ð kontrollera att personalen som utför den slutliga monteringen av delarna och de icke förstörande proven är kvalificerad eller godkänd.
4.2 Utföra nödvändiga kontroller för att fastställa att de av tillverkaren valda lösningarna uppfyller kraven i direktivet.
4.3 Utföra nödvändiga kontroller för att fastställa att de tillämpliga bestämmelserna i direktivet
verkligen har tillämpats.
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5. När konstruktionen överensstämmer med de tillämpliga bestämmelserna i detta direktiv, skall det
anmälda organet utfärda ett intyg om EG-konstruktionskontroll till den sökande. Intyget skall
innehålla namn och adress på den sökande, slutsatserna av kontrollen, villkoren för intygets giltighet samt de fakta som krävs för att identifiera den godkända konstruktionen.
En förteckning över de relevanta delarna i den tekniska dokumentationen skall bifogas intyget och
en kopia behållas av det anmälda organet.
Om det anmälda organet vägrar att utfärda ett intyg om EG-konstruktionskontroll till tillverkaren
eller dennes i gemenskapen etablerade ombud, skall denna vägran i detalj motiveras. Ett förfarande
för att överklaga skall finnas.
6. Sökanden skall informera det anmälda organ som innehar den tekniska dokumentationen avseende
intyg om EG-konstruktionskontroll om varje ändring av den godkända konstruktionen. En sådan
ändring skall, om den kan påverka den transportabla tryckbärande anordningens överensstämmelse med kraven eller de föreskrivna villkoren för användning, bli föremål för ett nytt godkännande. Detta nya godkännande skall utfärdas i form av ett tillägg till det ursprungliga intyget om
EG-konstruktionskontroll.
7. Varje anmält organ skall till medlemsstaterna lämna information av betydelse som rör återkallade
intyg om EG-konstruktionskontroll samt, på begäran, som rör dem som utfärdats.
Varje anmält organ skall likaså till andra anmälda organ lämna information av betydelse som rör
intyg om EG-konstruktionskontroll som har återkallats eller avslagits.
8. De andra anmälda organen kan på begäran erhålla information av betydelse om
Ð utfärdade intyg om EG-konstruktionskontroll och tillägg till dessa,
Ð återkallade intyg om EG-konstruktionskontroll och tillägg till dessa.
9. Tillverkaren eller dennes i gemenskapen etablerade ombud skall bevara en kopia av intygen om
EG-konstruktionskontroll och tillägg till dessa jämte den i punkt 3 angivna tekniska dokumentationen under tio år från tillverkningsdagen för den senaste transportabla tryckbärande anordningen.
Om varken tillverkaren eller dennes ombud är etablerade i gemenskapen, skall skyldigheten att
hålla den tekniska dokumentationen tillgänglig vila på den som släpper ut den transportabla tryckbärande anordningen på gemenskapsmarknaden.

Modul C1 (typöverensstämmelse)
1. I denna modul beskrivs den del av förfarandet genom vilket en tillverkare eller dennes i gemenskapen etablerade ombud, säkerställer och försäkrar att en transportabel tryckbärande anordning
överensstämmer med den typ som beskrivits i EG-typkontrollintyget och uppfyller de krav i direktivet som är tillämpliga på den. Tillverkaren, eller dennes i gemenskapen etablerade ombud, skall
anbringa P-märkningen på varje transportabel tryckbärande anordning och upprätta en skriftlig
försäkran om överensstämmelse.
2. Tillverkaren skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att det i tillverkningsförfarandet skall säkerställas att den transportabla tryckbärande anordningen överensstämmer med den typ som beskrivits i EG-typkontrollintyget samt med de krav i direktivet som är tillämpliga på den.
3. Tillverkaren eller dennes i gemenskapen etablerade ombud skall bevara en kopia av försäkran om
överensstämmelse under en period av tio år från dagen för tillverkningen av den senaste transportabla tryckbärande anordningen.
Om varken tillverkaren eller dennes ombud är etablerade i gemenskapen, skall skyldigheten att
hålla den tekniska dokumentationen tillgänglig vila på den som släpper ut den transportabla tryckbärande anordningen på gemenskapsmarknaden.
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4. Den slutliga kontrollen skall vara föremål för övervakning i form av oanmälda besök av ett av tillverkaren valt anmält organ.
Under sådana besök skall det anmälda organet
Ð försäkra sig om att tillverkaren verkligen företar den slutliga kontrollen,
Ð på platsen för tillverkning eller mellanlagring i kontrollsyfte för provtagning välja ut transportabla tryckbärande anordningar. Det anmälda organet skall bedöma hur många anordningar
som skall vara föremål för prov liksom nödvändigheten av att på de utvalda anordningarna
utföra hela eller delar av den slutliga kontrollen.
Om en eller flera transportabla tryckbärande anordningar inte överensstämmer, skall det anmälda
organet vidta lämpliga åtgärder.
Tillverkaren skall, på det anmälda organets ansvar, anbringa det senares identifikationsnummer på
varje transportabel tryckbärande anordning.

Modul D (kvalitetssäkring av produktion)
1. I denna modul beskrivs det förfarande enligt vilket den tillverkare som uppfyller skyldigheterna i
punkt 2 säkerställer och försäkrar att den transportabla tryckbärande anordningen i fråga överensstämmer med den typ som beskrivs i EG-typkontrollintyget och uppfyller de krav i direktivet som
är tillämpliga. Tillverkaren eller hans i gemenskapen etablerade ombud skall anbringa P-märkningen på varje transportabel tryckbärande anordning och upprätta en skriftlig försäkran om överensstämmelse. P-märkningen skall åtföljas av ett identifikationsnummer för det anmälda organ
som har ansvar för den gemenskapsövervakning som avses i punkt 4.
2. Tillverkaren skall tillämpa kvalitetssystem för tillverkning, slutbesiktning och provning som godkänts i enlighet med punkt 3, och skall vara underkastad den övervakning som avses i punkt 4.
3. Kvalitetssystem
3.1 Tillverkaren skall lämna in en ansökan om bedömning av sitt kvalitetssystem till ett anmält
organ efter hans eget val.
Ansökan skall omfatta
Ð alla relevanta upplysningar om ifrågavarande transportabla tryckbärande anordningar,
Ð dokumentation om kvalitetssystemet,
Ð den tekniska dokumentationen om godkänd typ och en kopia av EG-typkontrollintyget.
3.2 Kvalitetssystemet skall säkerställa att de transportabla tryckbärande anordningarna överensstämmer med den typ som beskrivs i EG-typkontrollintyget och med tillämpliga krav i direktivet.
Alla de faktorer, krav och bestämmelser som tillämpas av tillverkaren skall dokumenteras på
ett systematiskt och överskådligt sätt i form av skriftliga riktlinjer, förfaranden och anvisningar. Denna dokumentation av kvalitetssystemet skall möjliggöra en enhetlig tolkning av
kvalitetssystemets program, planer, manualer och dokumentation.
Den skall särskilt omfatta en fullgod beskrivning av
Ð kvalitetsmål, organisationsstrukturer och ledningens ansvar och befogenheter beträffande
kvaliteten på de transportabla tryckbärande anordningarna,
Ð tekniker, förfaranden och systematiska åtgärder som skall tillämpas vid tillverkningen liksom vid kvalitetskontrollen och kvalitetssäkringen,
Ð kontroller och provning som utförs före, under och efter tillverkningen med uppgift om
den frekvens med vilken de sker,
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Ð dokumentation om kvaliteten såsom granskningsrapporter och provningsdata, kalibreringsdata, rapporter om berörd personals kvalifikationer eller behörighet,
Ð hur övervakning skall ske för att uppnå den kvalitet som krävs och att kvalitetssystemet
fungerar effektivt.
3.3 Det anmälda organet skall bedöma kvalitetssystemet för att avgöra om det motsvarar de krav
som avses under punkt 3.2.
Bedömningsgruppen skall innehålla åtminstone en medlem som har erfarenhet av bedömning
som avser de berörda transportabla tryckbärande anordningarnas teknologi. Bedömningsförfarandet skall omfatta ett kontrollbesök vid tillverkarens anläggning.
Tillverkaren skall informeras om beslutet. Meddelandet skall innehålla slutsatserna av kontrollen och det motiverande bedömningsbeslutet. Ett förfarande för att överklaga skall finnas.
3.4 Tillverkaren skall förplikta sig att uppfylla de skyldigheter som är förenade med det godkända
kvalitetssystemet och verka för att det förblir ändamålsenligt och effektivt.
Tillverkaren eller dennes i gemenskapen etablerade ombud skall informera det anmälda organ
som har godkänt kvalitetssystemet om alla ändringar som planeras i systemet.
Det anmälda organet skall bedöma de föreslagna ändringarna och avgöra om det ändrade
kvalitetssystemet fortfarande uppfyller de krav som avses i punkt 3.2 eller om en ny bedömning är nödvändig.
Det skall meddela tillverkaren sitt beslut. Meddelandet skall innehålla slutsatserna av kontrollen och det motiverade bedömningsbeslutet.
4. Övervakning på det anmälda organets ansvar
4.1 Syftet med övervakningen är att försäkra sig om att tillverkaren på ett riktigt sätt uppfyller de
skyldigheter som följer av det godkända kvalitetssystemet.
4.2 Tillverkaren skall i kontrollsyfte ge det anmälda organet rätt till tillträde till lokalerna för tillverkning, kontroll, provning och lagring samt skall lämna all nödvändig information, i synnerhet
Ð dokumentation om kvalitetssystemet,
Ð dokumentation om kvaliteten såsom granskningsrapporter och provningsdata, kalibreringsdata, rapporter om den berörda pesonalens kvalifikationer etc.
4.3 Det anmälda organet skall utföra periodiska revisioner för att försäkra sig om att tillverkaren
bibehåller och tillämpar kvalitetssystemet och lämna en revisionsrapport till tillverkaren. De
periodiska revisionerna skall infalla så att en fullständig ny bedömning genomförs vart tredje
år.
4.4 Dessutom kan det anmälda organet göra oanmälda besök hos tillverkaren. Nödvändigheten
av dessa kompletterande besök och deras frekvens avgörs på grundval av ett system för
besökskontroll som handhas av det anmälda organet. Hänsyn skall i synnerhet tas till följande
faktorer i systemet för besökskontroll:
Ð Anordningens kategori.
Ð Resultaten av tidigare övervakningsbesök.
Ð Nödvändigheten av att följa upp korrigeringsåtgärderna.
Ð Speciella villkor som i förekommande fall är knutna till systemgodkännandet.
Ð Betydande förändringar i organisationen av tillverkningen, åtgärder eller metoder.
Vid dessa besök kan det anmälda organet, om det är nödvändigt, utföra eller låta utföra provningar som är avsedda att kontrollera om kvalitetssystemet fungerar tillfredsställande. Det
skall ge tillverkaren en besöksrapport och, om provning förekommit, en provningsrapport.
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5. Tillverkaren skall under en period av tio år räknat från och med den sista transportabla tryckbärande anordningens tillverkningsdatum för nationella myndigheter kunna uppvisa följande:
Ð Den dokumentation som avses i punkt 3.1 andra strecksatsen.
Ð De anpassningar som avses i punkt 3.4 andra stycket.
Ð Sådana beslut och rapporter från det anmälda organet som avses i punkterna 3.3 sista stycket
och 3.4 sista stycket samt i punkterna 4.3 och 4.4.
6. Varje anmält organ skall till medlemsstaterna lämna information av betydelse om de godkännanden av kvalitetssystem som det har återkallat och, på begäran, de som det har utfärdat.
Varje anmält organ skall likaså till övriga anmälda organ lämna information av betydelse om de
godkännanden av kvalitetssystem som det har återkallat eller avslagit.

Modul D1 (kvalitetssäkring av tillverkning)
1. I denna modul beskrivs det förfarande enligt vilket den tillverkare som uppfyller skyldigheterna i
punkt 3 säkerställer och försäkrar att de berörda transportabla tryckbärande anordningarna uppfyller de tillämpliga kraven i direktivet. Tillverkaren eller dennes i gemenskapen etablerade ombud
skall anbringa P-märkningen på varje transportabel tryckbärande anordning och upprätta en
skriftlig försäkran om överensstämmelse. P-märkningen skall åtföljas av identifikationsnummer för
det anmälda organ som ansvarar för gemenskapsövervakningen enligt punkt 5.
2. Tillverkaren skall upprätta den tekniska dokumentation som beskrivs nedan.
Den tekniska dokumentationen skall möjliggöra en bedömning av om den transportabla tryckbärande anordningen uppfyller de tillämpliga kraven i direktivet. Den skall omfatta den transportabla tryckbärande anordningens konstruktion, tillverkning och funktion, i den mån det är nödvändigt för denna bedömning, och innehålla
Ð en allmän beskrivning av anordningen i fråga,
Ð konstruktions- och tillverkningsritningar liksom scheman över komponenter, delenheter, kretsar
etc.,
Ð beskrivningar och förklaringar som är nödvändiga för förståelsen av nämnda ritningar och
scheman samt anordningens funktion,
Ð en beskrivning av de lösningar som har valts för att uppfylla kraven i direktivet,
Ð resultaten av gjorda konstruktionsberäkningar, utförda kontroller etc.,
Ð provningsrapporter.
3. Tillverkaren skall tillämpa ett för tillverkning, slutkontroll och provning godkänt kvalitetssytem i
enlighet med punkt 4, och han skall underkastas övervakning i enlighet med punkt 5.
4. Kvalitetssystem
4.1 Tillverkaren skall lämna in en ansökan om bedömning av sitt kvalitetssystem till ett anmält
organ efter eget val.
Ansökan skall omfatta
Ð alla relevanta upplysningar om ifrågavarande transportabel tryckbärande anordning,
Ð dokumentation om kvalitetssystemet.
4.2 Kvalitetssystemet skall säkerställa att den transportabla tryckbärande anordningen överensstämmer med de tillämpliga kraven i direktivet.
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Alla de faktorer, krav och bestämmelser som tillämpas av tillverkaren 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 dokumentation om kvaliteten.
Den skall särskilt omfatta en fullgod beskrivning av
Ð kvalitetsmål, organisationsstruktur samt ledningens ansvar och befogenheter i fråga om
kvaliteten på de transportabla tryckbärande anordningarna,
Ð tekniker, förfaranden och systematiska åtgärder som vidtas vid tillverkningen liksom vid
kvalitetskontrollen och kvalitetssäkringen,
Ð kontroller och provning som utförs före, under och efter tillverkningen med uppgift om
den frekvens med vilken de sker,
Ð dokumentation om kvaliteten såsom granskningsrapporter och provningsdata, kalibreringsdata, rapporter om berörd personals kvalifikationer eller behörighet,
Ð hur övervakning skall ske för att uppnå den kvalitet som krävs och att kvalitetssystemet
fungerar effektivt.
4.3 Det anmälda organet skall bedöma kvalitetssystemet för att avgöra om det motsvarar de krav
som anges i punkt 4.2.
Bedömningsgruppen skall innehålla åtminstone en medlem som har erfarenhet av bedömning
av den berörda transportabla tryckbärande anordningens teknologi. I bedömningsförfarandet
skall ingå ett kontrollbesök vid tillverkarens anläggning.
Tillverkaren skall informeras om beslutet. Meddelandet skall innehålla slutsatser av kontrollen och det motiverade bedömningsbeslutet. Ett förfarande för att överklaga skall finnas.
4.4 Tillverkaren skall förplikta sig att uppfylla de skyldigheter som är förenade med det godkända
kvalitetssystemet och verka för att det förblir ändamålsenligt och effektivt.
Tillverkaren eller dennes i gemenskapen etablerade ombud skall informera det anmälda organ
som har godkänt kvalitetssystemet om alla anpassningar som planeras i systemet.
Det anmälda organet skall bedöma de föreslagna ändringarna och avgöra om det ändrade
kvalitetssystemet fortfarande uppfyller de krav som avses i punkt 4.2 eller om en ny bedömning är nödvändig.
Det skall meddela tillverkaren sitt beslut. Meddelandet skall innehålla slutsatserna av kontrollen och det motiverade bedömningsbeslutet.

5. Övervakning på det anmälda organets ansvar
5.1 Syftet med övervakningen är att försäkra sig om att tillverkaren på ett riktigt sätt uppfyller de
skyldigheter som följer av det godkända kvalitetssystemet.
5.2 Tillverkaren skall för kontroll ge det anmälda organet rätt till tillträde till lokalerna för tillverkning, kontroll, provning och lagring och skall lämna all nödvändig information, i synnerhet
Ð dokumentation om kvalitetssystemet,
Ð dokumentation av kvaliteten såsom granskningsrapporter och provningsdata, kalibreringsdata, rapporter om den berörda personalens kvalifikationer etc.
5.3 Det anmälda organet skall utföra periodiska revisioner för att försäkra sig om att tillverkaren
bibehåller och tillämpar kvalitetssystemet och lämna en revisionsrapport till tillverkaren. De
periodiska revisionerna skall infalla så att en fullständig ny bedömning genomförs vart tredje
år.
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5.4 Dessutom kan det anmälda organet göra oanmälda besök hos tillverkaren. Nödvändigheten
av dessa kompletterande besök och deras frekvens avgörs på grundval av ett system för
besökskontroll som handhas av det anmälda organet. Hänsyn skall i synnerhet tas till följande
faktorer i systemet för besökskontroll:
Ð Anordningens kategori.
Ð Resultaten av tidigare övervakningsbesök.
Ð Nödvändigheten av att följa upp korrigeringsåtgärder.
Ð Speciella villkor som i förekommande fall är knutna till systemgodkännandet.
Ð Betydande förändringar i organisationen av tillverkningen, åtgärder eller metoder.
Vid dessa besök kan det anmälda organet, om det är nödvändigt, utföra eller låta utföra provningar som är avsedda att kontrollera om kvalitetssystemet fungerar tillfredsställande. Det
skall ge tillverkaren en besöksrapport och, om provning förekommit, en provningsrapport.

6. Tillverkaren skall under en period av tio år räknat från och med den sista transportabla tryckbärande anordningens tillverkningsdatum för nationella myndigheter kunna uppvisa följande:
Ð Den tekniska dokumentation som avses i punkt 2.
Ð Den dokumentation som avses i punkt 4.1 andra strecksatsen.
Ð De anpassningar som avses i punkt 4.4 andra stycket.
Ð Sådana beslut och rapporter från det anmälda organet som avses i punkt 4.3 sista stycket,
punkt 4.4 sista stycket och i punkterna 5.3 och 5.4.
7. Varje anmält organ skall till medlemsstaterna lämna information av betydelse om de godkännanden av kvalitetssystem som det har återkallat och, på begäran, de som det har utfärdat.
Varje anmält organ skall likaså till övriga anmälda organ lämna information av betydelse om de
godkännanden av kvalitetssystem som det har återkallat eller avslagit.

Modul E (kvalitetssäkring av produkter)
1. I denna modul beskrivs det förfarande enligt vilket den tillverkare som uppfyller skyldigheterna i
punkt 2 säkerställer och försäkrar att de transportabla tryckbärande anordningarna överensstämmer med den typ som beskrivs i EG-typkontrollintyget och uppfyller de tillämpliga kraven i direktivet. Tillverkaren eller dennes i gemenskapen etablerade ombud skall anbringa P-märkningen på
varje produkt och upprätta en skriftlig försäkran om överensstämmelse. P-märkningen skall åtföljas av identifikationsnummer för det anmälda organ som ansvarar för den övervakning som avses i
punkt 4.
2. Tillverkaren skall tillämpa ett i enlighet med punkt 3 godkänt kvalitetssystem för slutbesiktning av
transportabla tryckbärande anordningar och provning och vara underkastad den övervakning som
avses i punkt 4.
3. Kvalitetssystem
3.1 Tillverkaren skall lämna in en ansökan om bedömning av sitt kvalitetssystem till ett anmält
organ efter eget val.
Ansökan skall omfatta
Ð alla relevanta upplysningar om ifrågavarande transportabla tryckbärande anordningar,
Ð dokumentation beträffande kvalitetssystemet,
Ð den tekniska dokumentationen beträffande godkänd typ och en kopia av EG-typkontrollintyget.
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3.2 Inom ramen för kvalitetssystemet skall varje transportabel tryckbärande anordning undersökas och lämpliga provningar utföras för att kontrollera om den överensstämmer med motsvarande krav i direktivet. Alla de faktorer, krav och bestämmelser som tillämpas av tillverkaren
skall dokumenteras på ett systematiskt och överskådligt sätt i form av åtgärder, förfaranden
och skriftliga anvisningar. Denna dokumentation av kvalitetssystemet skall möjliggöra en
enhetlig tolkning av program, planer, manualer, och dokumentation om kvaliteten.
Den skall särskilt omfatta en fullgod beskrivning av
Ð kvalitetsmål, organisationsstruktur samt ledningens ansvar och befogenheter när det gäller
kvaliteten på de transportabla tryckbärande anordningarna,
Ð kontroller och provning som utförs efter tillverkningen,
Ð hur kontrollen sker av att kvalitetsystemet fungerar effektivt,
Ð dokumentation om kvaliteten såsom granskningsrapporter och provningsdata, kalibreringsdata, rapporter om berörd personals kvalifikationer eller auktorisation.
3.3 Det anmälda organet skall utvärdera kvalitetssystemet för att avgöra om det uppfyller de
krav som avses i punkt 3.2.
Bedömningsgruppen skall innehålla åtminstone en medlem som har erfarenhet av bedömning
av den berörda transportabla tryckbärande anordningen. Bedömningsförfarandet skall
omfatta ett bedömningsbesök vid tillverkarens anläggning.
Tillverkaren skall informeras om beslutet. Meddelandet skall innehålla slutsatserna av kontrollen och det motiverade bedömningsbeslutet.
3.4 Tillverkaren skall förplikta sig att uppfylla de skyldigheter som är förenade med det godkända
kvalitetssystemet och verka för att det förblir ändamålsenligt och effektivt.
Tillverkaren eller dennes i gemenskapen etablerade ombud skall informera det anmälda organ
som har godkänt kvalitetssystemet om alla anpassningar som planeras i systemet.
Det anmälda organet skall bedöma de föreslagna ändringarna och avgöra om det ändrade
kvalitetssystemet fortfarande uppfyller de krav som avses i punkt 3.2 eller om en ny bedömning är nödvändig.
Det skall meddela tillverkaren sitt beslut. Meddelandet skall innehålla slutsatserna av kontrollen och det motiverade bedömningsbeslutet.

4. Övervakning på det anmälda organets ansvar
4.1 Syftet med övervakningen är att försäkra sig om att tillverkaren på ett riktigt sätt uppfyller de
skyldigheter som följer av det godkända kvalitetssystemet.
4.2 Tillverkaren skall för kontroll ge det anmälda organet rätt till tillträde till lokalerna för kontroll, provning och lagring och skall lämna all nödvändig information, i synnerhet
Ð dokumentation om kvalitetssystemet,
Ð teknisk dokumentation,
Ð dokumentation om kvaliteten såsom granskningsrapporter och provningsdata, kalibreringsdata, rapporter om den berörda personalens kvalifikationer etc.
4.3 Det anmälda organet skall utföra periodiska revisioner för att försäkra sig om att tillverkaren
bibehåller och tillämpar kvalitetssystemet och lämna en revisionsrapport till tillverkaren. De
periodiska revisionerna skall infalla så att en fullständig ny bedömning genomförs vart tredje
år.
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4.4 Dessutom kan det anmälda organet göra oanmälda besök hos tillverkaren. Nödvändigheten
av dessa kompletterande besök och deras frekvens avgörs på grundval av ett system för
besökskontroll som handhas av det anmälda organet. Hänsyn skall i synnerhet tas till följande
faktorer i systemet för besökskontroll:
Ð Anordningens kategori.
Ð Resultaten av tidigare övervakningsbesök.
Ð Nödvändigheten av att följa upp korrigeringsåtgärderna.
Ð Specialvillkor som i förekommande fall är knutna till systemgodkännandet.
Ð Betydande förändringar i organisationen av tillverkningen, åtgärder eller metoder.
Vid dessa besök kan det anmälda organet, om det är nödvändigt, utföra eller låta utföra provningar som är avsedda att kontrollera om kvalitetssystemet fungerar tillfredsställande. Det
skall ge tillverkaren en besöksrapport och, om provning förekommit, en provningsrapport.
5. Tillverkaren skall under en period av tio år räknat från och med den sista transportabla tryckbärande anordningens tillverkningsdatum för nationella myndigheter kunna uppvisa följande:
Ð Den dokumentation som avses i punkt 3.1 andra strecksatsen.
Ð De anpassningar som avses i punkt 3.4 andra stycket.
Ð Sådana beslut och rapporter från det anmälda organet som avses i punkt 3.3 sista stycket och
punkt 3.4 sista stycket samt i punkterna 4.3 och 4.4.
6. Varje anmält organ skall till medlemsstaterna lämna information av betydelse om de godkännanden av kvalitetssystem som det har återkallat och, på begäran, de som det har utfärdat.
Varje anmält organ skall likaså till övriga anmälda organ lämna information av betydelse om de
godkännanden i kvalitetssystemet som det har återkallat eller avslagit.

Modul E1 (kvalitetssäkring av produkter)
1. I denna modul beskrivs det förfarande enligt vilket den tillverkare som uppfyller skyldigheterna i
punkt 3 säkerställer och försäkrar att de transportabla tryckbärande anordningarna uppfyller de
tillämpliga kraven i direktivet. Tillverkaren, eller dennes i gemenskapen etablerade ombud, skall
anbringa P-märkningen på varje transportabel tryckbärande anordning och upprätta en skriftlig
försäkran om överensstämmelse. P-märkningen skall åtföljas av identifikationsnummer för det
anmälda organ som ansvarar för den övervakning som avses i punkt 5.
2. Tillverkaren skall upprätta den tekniska dokumentation som beskrivs nedan.
Den tekniska dokumentationen skall möjliggöra en bedömning av om den transportabla tryckbärande anordningen uppfyller motsvarande krav i direktivet. Den skall omfatta anordningens
konstruktion tillverkning och funktion, i den mån det är nödvändigt för denna bedömning, och
innehålla
Ð en allmän beskrivning av anordningen i fråga,
Ð konstruktions- och tillverkningsritningar liksom scheman över komponenter, delenheter, kretsar
etc.,
Ð beskrivningar och förklaringar som är nödvändiga för förståelsen av nämnda ritningar och
scheman och denna anordnings funktion,
Ð en beskrivning av lösningar som har valts för att uppfylla kraven i direktivet,
Ð resultaten av gjorda konstruktionsberäkningar, utförda kontroller etc.,
Ð provningsrapporter.
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3. Tillverkaren skall för slutkontroll av transportabla tryckbärande anordningar och provning tilllämpa ett kvalitetssystem som godkänts i enlighet med punkt 4 och vara underkastad den övervakning som avses i punkt 5.
4. Kvalitetssystem
4.1 Tillverkaren skall lämna in en ansökan om bedömning av sitt kvalitetssystem hos ett anmält
organ efter eget val.
Ansökan skall omfatta
Ð alla relevanta upplysningar om ifrågavarande tryckbärande anordningar,
Ð dokumentation om kvalitetssystemet.
4.2 Inom ramen för kvalitetssystemet skall varje transportabel tryckbärande anordning undersökas och lämpliga provningar utföras för att kontrollera om den överensstämmer med motsvarande krav i direktivet. Alla de faktorer, krav och bestämmelser som tillämpas av tillverkaren
skall dokumenteras på ett systematiskt och överskådligt sätt i form av åtgärder, förfaranden
och skriftliga anvisningar. Denna dokumentation av kvalitetssystemet skall möjliggöra en
enhetlig tolkning av program, planer, manualer och dokumentation om kvaliteten.
Den skall särskilt omfatta en fullgod beskrivning av
Ð kvalitetsmål, organisationsstruktur liksom ledningens ansvar och befogenheter beträffande
kvaliteten på de transportabla tryckbärande anordningarna,
Ð arbetsmetoder för montering av ingående komponenter,
Ð kontroller och provningar som utförs efter tillverkningen,
Ð hur övervakningen sker av att kvalitetssystemet fungerar effektivt,
Ð dokumentation om kvaliteten såsom granskningsrapporter och provningsdata, kalibreringsdata, rapporter om berörd personals kvalifikationer eller behörighet.
4.3 Det anmälda organet skall utvärdera kvalitetssystemet för att avgöra om det uppfyller de
krav som avses i punkt 4.2.
Bedömningsgruppen skall innehålla åtminstone en medlem som har erfarenhet av bedömning
av den berörda transportabla tryckbärande anordningen. I bedömningsförfarandet skall ingå
ett bedömningsbesök vid tillverkarens anläggning.
Tillverkaren skall informeras om beslutet. Meddelandet skall innehålla slutsatserna av kontrollen och det motiverande bedömningsbeslutet. Ett förfarande för att överklaga skall finnas.
4.4 Tillverkaren skall förplikta sig att uppfylla de skyldigheter som är förenade med det godkända
kvalitetssystemet och verka för att det förblir ändamålsenligt och effektivt.
Tillverkaren eller dennes i gemenskapen etablerade ombud skall informera det anmälda organ
som har godkänt kvalitetssystemet om alla anpassningar som planeras i systemet.
Det anmälda organet skall bedöma de föreslagna ändringarna och avgöra om det ändrade
kvalitetssystemet fortfarande uppfyller de krav som avses i punkt 4.2 eller om en ny bedömning är nödvändig.
Det skall meddela tillverkaren sitt beslut. Meddelandet skall innehålla slutsatserna av kontrollen och det motiverade bedömningsbeslutet.
5. Övervakning på det anmälda organets ansvar
5.1 Syftet med övervakningen är att försäkra sig om att tillverkaren på ett riktigt sätt uppfyller de
skyldigheter som följer av det godkända kvalitetssystemet.
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5.2 Tillverkaren skall för kontroll ge det anmälda organet rätt till tillträde till lokalerna för kontroll, provning och lagring och lämna all nödvändig information, i synnerhet
Ð dokumentation om kvalitetssystemet,
Ð teknisk dokumentation,
Ð dokumentation om kvaliteten såsom granskningsrapporter och provningsdata, kalibreringsdata, rapporter om den berörda personalens kvalifikationer etc.
5.3 Det anmälda organet skall utföra periodiska revisioner för att försäkra sig om att tillverkaren
bibehåller och tillämpar kvalitetssystemet och lämna en revisionsrapport till tillverkaren. De
periodiska revisionerna skall infalla så att en fullständig ny bedömning genomförs vart tredje
år.
5.4 Dessutom kan det anmälda organet göra oanmälda besök hos tillverkaren. Nödvändigheten
av dessa kompletterande besök och deras frekvens avgörs på grundval av ett system för
besökskontroll som handhas av det anmälda organet. Hänsyn skall i synnerhet tas till följande
faktorer i systemet för besökskontroll:
Ð Anordningens kategori.
Ð Resultaten av tidigare övervakningsbesök.
Ð Nödvändigheten av att följa upp korrigeringsåtgärderna.
Ð Speciella villkor som i förekommande fall är knutna till systemgodkännandet.
Ð Betydande förändringar i organisationen av tillverkningen, åtgärder eller metoder.
Vid dessa besök kan det anmälda organet, om det är nödvändigt, utföra eller låta utföra provningar som är avsedda att kontrollera om kvalitetssystemet fungerar tillfredsställande. Det ger
tillverkaren en besöksrapport och en provningsrapport, om provning har förekommit.
6. Tillverkaren skall under en period av tio år räknat från och med den sista transportabla tryckbärande anordningens tillverkningsdatum för nationella myndigheter kunna uppvisa följande:
Ð Den tekniska dokumentation som avses i punkt 2.
Ð Den dokumentation som avses i punkt 4.1 tredje strecksatsen.
Ð De anpassningar som avses i punkt 4.4 andra stycket.
Ð Sådana beslut och rapporter från det anmälda organet som avses i punkt 4.3 sista stycket,
punkt 4.4 sista stycket och i punkterna 5.3 och 5.4.
7. Varje anmält organ skall till medlemsstaterna lämna information av betydelse om de godkännanden av kvalitetssystem som det har återkallat och, på begäran, de som det har utfärdat.
Varje anmält organ skall likaså till övriga anmälda organ lämna information av betydelse om de
godkännanden av kvalitetssystem som det har återkallat eller avslagit.

Modul F (produktkontroll)
1. I denna modul beskrivs det förfarande enligt vilket tillverkaren, eller dennes i gemenskapen etablerade ombud, säkerställer och försäkrar att de transportabla tryckbärande anordningar som omfattas av bestämmelserna i punkt 3 motsvarar den typ som beskrivs
Ð i EG-typkontrollintyg eller
Ð i intyg om EG-konstruktionskontroll
och uppfyller de relevanta kraven i direktivet.
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2. Tillverkaren skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att tillverkningsmetoden skall säkerställa att
de tillverkade transportabla tryckbärande anordningarna överensstämmer med den beskrivna typen
Ð i EG-typkontrollintyg eller
Ð i intyg om EG-konstruktionskontroll
och med de tillämpliga kraven i direktivet.
Tillverkaren eller dennes i gemenskapen etablerade ombud skall anbringa P-märkningen på varje
transportabel tryckbärande anordning och upprätta en skriftlig försäkran om överensstämmelse.
3. Det anmälda organet skall genomföra lämpliga undersökningar och prov för att kontrollera att de
transportabla tryckbärande anordningarna uppfyller motsvarande krav i direktivet genom kontroll
och provning av varje produkt i enlighet med punkt 4.
Tillverkaren eller dennes i gemenskapen etablerade ombud skall bevara en kopia av försäkran om
överensstämmelse under en tid av tio år räknat från det datum då den sista transportabla tryckbärande anordningen tillverkades.
4. Verifikation genom kontroll och provning av varje transportabel tryckbärande anordning
4.1 Varje transportabel tryckbärande anordning skall undersökas individuellt och underkastas
lämpliga kontroller och provningar för att kontrollera om den överensstämmer med den typ
och de krav i direktivet som är tillämpliga.
I synnerhet skall det anmälda organet
Ð kontrollera att personalen som utför den slutliga monteringen av delar och icke förstörande provning är kvalificerad eller godkänd,
Ð kontrollera det intyg som har utfärdats av materialtillverkaren,
Ð utföra eller låta utföra den slutkontroll och den tryckkontroll samt i förekommande fall
granska säkerhetsanordningarna.
4.2 Det anmälda organet skall anbringa eller låta anbringa sitt identifikationsnummer på varje
transportabel tryckbärande anordning och upprätta ett skriftligt intyg om överensstämmelse
på grundval av utförda provningar.
4.3 Tillverkaren eller dennes i gemenskapen etablerade ombud skall se till att på begäran kunna
uppvisa de intyg om överensstämmelse som har utfärdats av det anmälda organet.
Modul G (EG-verifikation av enheter)
1. I denna modul beskrivs det förfarande enligt vilket tillverkaren säkerställer och försäkrar att den
transportabla tryckbärande anordning som erhållit det intyg som avses i punkt 4.1 uppfyller motsvarande krav i direktivet. Tillverkaren, eller dennes i gemenskapen etablerade ombud skall
anbringa P-märkningen på denna anordning och upprätta en försäkran om överensstämmelse.
2. Ansökan om kontroll av enheten skall överlämnas av tillverkaren till ett av honom utvalt anmält
organ.
Ansökan skall omfatta
Ð tillverkarens namn och adress liksom platsen där den transportabla tryckbärande anordningen
finns,
Ð en skriftlig försäkran som anger att samma ansökan inte har inlämnats till något annat anmält
organ,
Ð en teknisk dokumentation.
3. Den tekniska dokumentationen skall göra det möjligt att bedöma att den transportabla tryckbärande anordningen överensstämmer med motsvarande krav i direktivet och att förstå den transportabla tryckbärande anordningens konstruktion, tillverkning och funktion.
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Den tekniska dokumentationen skall omfatta
Ð en allmän beskrivning av anordningen i fråga,
Ð konstruktions- och tillverkningsritningar liksom scheman över komponenter, delenheter, kretsar
etc.,
Ð beskrivningar och förklaringar som erfordras för förståelsen av nämnda ritningar och scheman
och denna anordnings funktion,
Ð resultaten av konstruktionsberäkningar, utförda kontroller etc.,
Ð provningsrapporter,
Ð lämpliga detaljer beträffande godkännande av tillverknings- och kontrollförfarandena, liksom
om den berörda personalens kvalifikationer eller godkännanden.
4. Det anmälda organet skall granska konstruktionen av varje transportabel tryckbärande anordning
och vid tillverkningen utföra lämpliga prov för att garantera att den uppfyller motsvarande krav i
direktivet.
4.1 Det anmälda organet skall anbringa eller låta anbringa sitt identifikationsnummer på varje
transportabel tryckbärande anordning och upprätta ett skriftligt intyg om överensstämmelse
för de provningar som har genomförts. Detta intyg skall sparas under en period av tio år.
4.2 Tillverkaren eller dennes i gemenskapen etablerade ombud skall se till att på begäran kunna
uppvisa en försäkran om överensstämmelse och det intyg om överensstämmelse som utfärdats
av det anmälda organet.
I synnerhet skall det anmälda organet
Ð granska den tekniska dokumentationen med avseende på konstruktion och tillverkningsförfaranden,
Ð bedöma de använda materialen när dessa inte överensstämmer med tillämpliga bestämmelser i direktivet, och kontrollera det intyg som har utfärdats av tillverkaren av materialen,
Ð godkänna metoderna för slutlig montering av delar,
Ð kontrollera kvalifikationer eller godkännanden,
Ð företa slutkontrollen, utföra eller låta utföra tryckkontroll och i förekommande fall
granska säkerhetsanordningarna.
Modul H (fullständig kvalitetssäkring)
1. I denna modul beskrivs det förfarande enligt vilket den tillverkare som uppfyller skyldigheterna i
punkt 2 säkerställer och försäkrar att de berörda transportabla tryckbärande anordningarna uppfyller de tillämpliga kraven i direktivet. Tillverkaren eller dennes i gemenskapen etablerade ombud
skall anbringa P-märkningen på varje transportabel tryckbärande anordning och upprätta en
skriftlig försäkran om överensstämmelse. P-märkningen skall åtföljas av identifikationsnummer på
det anmälda organ som ansvarar för den övervakning som avses i punkt 4.
2. Tillverkaren skall tillämpa ett kvalitetssystem som har godkänts för konstruktion, tillverkning, slutkontroll och prov enligt punkt 3, och vara underkastad den övervakning som avses i punkt 4.
3. Kvalitetssystem
3.1 Tillverkaren skall lämna in en ansökan om bedömning av sitt kvalitetssystem till ett anmält
organ efter eget val.
Ansökan skall omfatta
Ð alla lämpliga upplysningar om ifrågavarande transportabla tryckbärande anordningar,
Ð dokumentation om kvalitetssystemet.
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3.2 Kvalitetssystemet skall säkerställa att de transportabla tryckbärande anordningarna överensstämmer med tillämpliga krav i direktivet.
Alla de faktorer, krav och bestämmelser som tillämpas av tillverkaren skall dokumenteras på
ett systematiskt och överkådligt sätt i form av åtgärder, rutiner och skriftliga anvisningar.
Denna dokumentation av kvalitetssystemet skall möjliggöra en enhetlig tolkning av rutiner
och kvalitetsåtgärder såsom program, ritningar, manualer och dokumentation om kvaliteten.
Den skall särskilt omfatta en fullgod beskrivning av
Ð kvalitetsmål, organisationsstruktur samt ledningens ansvar och befogenheter med hänsyn
till konstruktionens och produkternas kvalitet,
Ð tekniska specifikationer för konstruktionen inklusive standarder som kommer att tillämpas,
Ð teknik för kontroll och granskning av konstruktionen, förfaranden och systematiska
metoder som kommer att användas vid konstruktionen av den transportabla tryckbärande
anordningen,
Ð motsvarande teknik, förfaranden och systematiska åtgärder som kommer att tillämpas för
tillverkning, kvalitetskontroll och kvalitetssäkring,
Ð kontroller och prov som kommer att utföras före, under och efter tillverkningen med uppgift om hur ofta de kommer att ske,
Ð dokumentation om kvaliteten såsom granskningsrapporter och provningsdata, kalibreringsdata, rapporter om berörd personals kvalifikationer eller behörighet,
Ð hur övervakning skall ske för att uppnå den konstruktion och kvalitet som krävs för den
transportabla tryckbärande anordningen och kvalitetssystemets effektiva funktion.

3.3 Det anmälda organet skall bedöma kvalitetssystemet för att kunna avgöra om det uppfyller
de krav som avses i punkt 3.2.
Bedömningsgruppen skall innehålla åtminstone en medlem som har efarenhet av bedömning
av den berörda transportabla tryckbärande anordningen. I bedömningsförfarandet skall ingå
ett kontrollbesök vid tillverkarens anläggning.
Tillverkaren skall informeras om beslutet. Meddelandet skall innehålla slutsatser av kontrollen och det motiverade bedömningsbeslutet. Ett förfarande för att överklaga skall finnas.

3.4 Tillverkaren skall förplikta sig att uppfylla de skyldigheter som är förenade med det godkända
kvalitetssystemet och verka för att det förblir ändamålsenligt och effektivt.
Tillverkaren eller dennes i gemenskapen etablerade ombud skall informera det anmälda organ
som har godkänt kvalitetssystemet om alla anpassningar som planeras i systemet.
Det anmälda organet skall bedöma de föreslagna ändringarna och besluta om det ändrade
kvalitetssystemet fortfarande uppfyller de krav som avses i punkt 3.2 eller om en ny bedömning är nödvändig.
Det skall meddela tillverkaren sitt beslut. Meddelandet skall innehålla slutsatserna av kontrollen och det motiverade bedömningsbeslutet.
4. Övervakning på det anmälda organets ansvar
4.1 Syftet med övervakningen är att försäkra sig om att tillverkaren på ett riktigt sätt uppfyller de
skyldigheter som följer av det godkända kvalitetssystemet.
4.2 Tillverkaren skall för kontroll ge det anmälda organet rätt till tillträde till lokalerna för konstruktion, tillverkning, kontroll, provning och lagring och lämna all nödvändig information, i
synnerhet
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Ð dokumentation om kvalitetssystemet,
Ð dokumentation om kvaliteten som föreskrivs i den del av kvalitetssystemet som ägnas åt
konstruktionen, såsom resultat av analyser, beräkningar, provning etc.,
Ð dokumentation om kvaliteten som föreskrivs i den del av kvalitetssystemet som ägnas åt
tillverkningen, såsom granskningsrapporter och provningsdata, kalibreringsdata, rapporter om den berörda personalens kvalifikationer etc.
4.3 Det anmälda organet skall utföra periodiska revisioner för att försäkra sig om att tillverkaren
bibehåller och tillämpar kvalitetssystemet och lämna en revisionsrapport till tillverkaren. De
periodiska revisionerna skall infalla så att en fullständig ny bedömning genomförs vart tredje
år.
4.4 Dessutom kan det anmälda organet göra oanmälda besök hos tillverkaren. Nödvändigheten
av dessa kompletterande besök och deras frekvens avgörs på grundval av ett system för
besökskontroll som handhas av det anmälda organet. Hänsyn skall i synnerhet tas till följande
faktorer i systemet för besökskontroll:
Ð Anordningens kategori.
Ð Resultaten av tidigare övervakningsbesök.
Ð Nödvändigheten av att följa upp korrigeringsåtgärder.
Ð Speciella villkor som i förekommande fall är knutna till systemgodkännandet.
Ð Betydande förändringar i organisationen av tillverkningen, åtgärder eller teknik.
Vid dessa besök kan det anmälda organet, om det är nödvändigt, utföra eller låta utföra provningar som är avsedda att kontrollera om kvalitetssystemet fungerar tillfredsställande. Det
skall ge tillverkaren en besöksrapport och en provningsrapport om provning har förekommit.
5. Tillverkaren skall under en period av tio år räknat från och med den sista transportabla tryckbärande anordningens tillverkningsdatum för nationella myndigheter kunna uppvisa följande:
Ð Den dokumentation som avses i punkt 3.1 andra stycket, andra strecksatsen.
Ð De anpassningar som avses i punkt 3.4 andra stycket.
Ð Sådana beslut och rapporter från det anmälda organet som avses i punkt 3.3 sista stycket,
punkt 3.4 sista stycket och i punkterna 4.3 och 4.4.
6. Varje anmält organ skall till medlemsstaterna lämna information av betydelse om de godkännanden av kvalitetssystem som det har återkallat och, på begäran, de som det har utfärdat.
Varje anmält organ skall likaså till övriga anmälda organ lämna information av betydelse om de
godkännanden av kvalitetssystem som det har återkallat eller avslagit.

Modul H1 (fullständig kvalitetssäkring med kontroll av konstruktionen och särskild övervakning av
slutprovningen)
1. Förutom bestämmelserna i modul H skall följande bestämmelser tillämpas:
a) Tillverkaren skall lämna in en ansökan om kontroll av konstruktionen till ett anmält organ.
b) Ansökan skall göra det möjligt att förstå den transportabla tryckbärande anordningens konstruktion, tillverkning och funktion och att bedöma dess överensstämmelse med motsvarande
krav i direktivet.
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Ansökan skall omfatta
Ð tekniska specifikationer för konstruktionen inklusive de standarder som har tillämpats,
Ð nödvändiga bevis på deras likvärdighet. Bevisen skall omfatta resultaten av de provningar
som utförts i tillverkarens för ändamålet lämpliga laboratorium eller för hans räkning.
c) Det anmälda organet skall granska ansökan och när konstruktionen uppfyller de tillämpliga
bestämmelserna i direktivet, överlämna ett intyg om EG-konstruktionskontroll till den
sökande. Intyget skall innehålla slutsatser av granskningen, villkoren för dess giltighet, nödvändiga uppgifter för identifikation av den godkända konstruktionen och i förekommande fall en
beskrivning av funktionen hos den transportabla tryckbärande anordningen.
d) Den sökande skall informera det anmälda organ som har utfärdat intyget om EG-konstruktionskontroll om alla ändringar av den godkända konstruktionen. ¾ndringarna skall bli föremål för ett nytt godkännande av det anmälda organ som har utfärdat intyget om EG-konstruktionskontroll när de kan leda till tvekan om den transportabla tryckbärande anordningens
överensstämmelse med kraven i direktivet eller med de föreskrivna villkoren för användning.
Detta nya godkännande skall utfärdas i form av ett tillägg till det ursprungliga intyget om EGkonstruktionskontroll.
e) Varje anmält organ skall likaså till övriga anmälda organ lämna information av betydelse
beträffande de intyg om EG-konstruktionskontroll som det har återkallat eller avslagit.
2. Den slutliga kontrollen skall underkastas en förstärkt övervakning i form av oanmälda besök av
det anmälda organet. Inom ramen för dessa besök skall det anmälda organet företa kontroller av
de transportabla tryckbärande anordningarna.

DEL II
FÖRFARANDE FÖR FÖRNYAD BEDÖMNING AV ÖVERENSST¾MMELSE
1. Detta förfarande beskriver den metod som skall tillämpas för att säkerställa att transportabla
tryckbärande anordningar enligt artikel 1.2 b som släpps ut på marknaden uppfyller relevanta
krav i direktiven 94/55/EG och 96/49/EG.
2. Användaren skall tillställa ett anmält organ uppgifter om de transportabla tryckbärande anordningarna som har släppts ut på marknaden vilka gör en noggrann identifiering möjlig (ursprung,
de regler som har tillämpats vid konstruktionen och när det gäller acetylenflaskor även uppgifter
om den porösa massan). Användaren skall i förkommande fall meddela föreskrivna begränsningar
av användningen och anteckningar om eventuella skador eller de reparationer som har utförts.
Det anmälda organet skall också kontrollera att ventiler och andra tillbehör som har en direkt
säkerhetsfunktion garanterar en säkerhetsnivå som motsvarar den som fastställs genom tillämpning
av artikel 3 i detta direktiv.
3. Det anmälda organet skall kontrollera om de transportabla tryckbärande anordningar som har
släppts ut på marknaden är minst lika säkra som de transportabla tryckbärande anordningar som
avses i direktiv 94/55/EG och 96/49/EG. Kontrollen skall utföras på grundval av den dokumentation som företes i enlighet med punkt 2 och om så behövs ytterligare kontroller.
4. Om ovannämnda kontroller är tillfredsställande skall de transportabla tryckbärande anordningarna
underkastas den regelbundna kontroll som avses i bilaga IV del III.
5. För serietillverkade kärl, inklusive dessas ventiler och andra tillbehör som används för transport,
kan de relevanta åtgärder för förnyad bedömning av överenstämmelse när det gäller individuell
kontroll av anordningar som anges i punkterna 3 och 4 ovan utföras av ett godkänt organ, förutsatt att ett anmält organ i förväg har utfört relevanta åtgärder för förnyad bedömning av överensstämmelse av det slag som anges i punkt 3.
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DEL III
FÖRFARANDEN FÖR TERKOMMANDE KONTROLL

Modul 1 (återkommande kontroll av produkt)
1. I denna modul beskrivs det förfarande genom vilket ägaren, dennes i gemenskapen etablerade
ombud eller innehavaren försäkrar att de transportabla tryckbärande anordningar som är föremål
för bestämmelserna i punkt 3 fortsätter att uppfylla kraven i detta direktiv.
2. För att uppfylla kraven enligt punkt 1 skall ägaren, dennes i gemenskapen etablerade ombud eller
innehavaren vidta alla nödvändiga åtgärder för att tillse att användnings- och underhållsförhållandena säkerställer att den transportabla tryckbärande anordningen fortsätter att uppfylla kraven i
detta direktiv, särskilt att
Ð transportabla tryckbärande anordningar används i enlighet med sina ändamål och att de
Ð fylls på vid för detta ändamål lämpliga fyllningsstationer,
Ð underhållsarbeten eller reparationer utförs vid behov, och
Ð nödvändiga återkommande kontroller likaså utförs.
De åtgärder som vidtas skall registreras och ägaren, dennes i gemenskapen etablerade ombud eller
innehavaren skall kunna förete handlingarna för de nationella myndigheterna.
3. Kontrollorganet skall utföra ändamålsenliga kontroller och provningar för att verifiera att den
transportabla tryckbärande anordningen uppfyller de tillämpliga kraven i direktivet genom att kontrollera och prova varje produkt.
3.1 Alla transportabla tryckbärande anordningar skall kontrolleras individuellt och ändamålsenliga
provningar, i enlighet med vad som anges i bilagorna till direktiv 94/55/EG och 96/49/EG,
skall utföras för att kontrollera att de uppfyller kraven i dessa direktiv.
3.2 Kontrollorganet skall förse eller låta förse varje produkt som kontrolleras återkommande med
sitt identifikationnummer omedelbart efter en återkommande kontroll och utfärda ett intyg
om återkommande kontroll. Intyget kan gälla flera anordningar (kollektivt intyg).
3.3 ¾garen, dennes i gemenskapen etablerade ombud eller innehavaren skall behålla intyget om
återkommande kontroll enligt punkt 3.2, liksom de handlingar som avses i punkt 2, åtminstone till nästa återkommande kontroll.

Modul 2 (återkommande kontroll genom kvalitetssäkring)
1. Denna modul beskriver följande förfaranden:
Ð Det förfarande genom vilket ägaren, dennes i gemenskapen etablerade ombud eller innehavaren som uppfyller de i punkt 2 fastställda skyldigheterna säkerställer och försäkrar att en transportabel tryckbärande anordning fortsätter att uppfylla kraven i detta direktiv. ¾garen, dennes
i gemenskapen etablerade ombud eller innehavaren skall på alla transportabla tryckbärande
anordningar anbringa datum för den återkommande kontrollen och upprätta en skriftlig försäkran om överensstämmelse. Utöver datum för den återkommande kontrollen skall även
anges i identifikationsnumret på det godkända organ som är ansvarigt för den övervakning
som specificeras i punkt 4.
Ð Det förfarande genom vilket den godkända organet, vid en återkommande kontroll av tankar
som utförts av det godkända organet i enlighet med artikel 6.1, andra stycket, intygar att den
transportabla tryckbärande anordningen fortsätter att uppfylla kraven i detta direktiv. Det godkända organet skall anbringa datum för den återkommande kontrollen på varje transportabel
tryckbärande anordning och skriftligen upprätta ett intyg om återkommande kontroll.
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Utöver datum för den återkommande kontrollen skall även anges det godkända organets identifikationsnummer.
2. ¾garen, dennes i gemenskapen etablerade ombud eller innehavaren skall vidta alla nödvändiga
åtgärder för att säkerställa att användnings- och underhållsförhållandena innebär att den transportabla tryckbärande anordningen fortsätter att uppfylla kraven i detta direktiv, särskilt att
Ð transportabla tryckbärande anordningar används i enlighet med sina ändamål och att de
Ð fylls på vid för detta ändamål lämpliga fyllningsstationer,
Ð underhållsarbeten eller reparationer utförs vid behov, och
Ð nödvändiga återkommande kontroller likaså utförs.
De åtgärder som vidtas skall registreras och ägaren, dennes i gemenskapen etablerade ombud eller
innehavaren skall kunna förete handlingarna för de nationella myndigheterna.
¾garen, dennes i gemenskapen etablerade ombud eller innehavaren skall se till att det för de återkommande kontroller som skall utföras finns tillgång till kvalificerad personal och nödvändiga
resurser i enlighet med vad som anges i bilaga I punkterna 3±6.
¾garen, dennes i gemenskapen etablerade ombud, innehavaren eller det godkända organet skall
använda ett godkänt kvalitetssystem för återkommande kontroll och provningar av utrustning som
specificeras i punkt 3, och skall övervakas på det sätt som specificeras i punkt 4.
3. Kvalitetssystem
3.1 ¾garen, dennes i gemenskapen etablerade ombud, innehavaren eller det godkända organet
skall lämna in en ansökan om utvärdering av sitt kvalitetssystem för den transportabla tryckbärande anordningen hos valfritt anmält organ.
Ansökan skall innefatta
Ð all relevant information om den transportabla tryckbärande anordning som underkastas
återkommande kontroll,
Ð dokumentation om kvalitetssystemet.
3.2 Inom ramen för kvalitetssystemet skall varje transportabel tryckbärande anordning kontrolleras, och lämpliga prov skall genomföras för att säkerställa att den uppfyller de krav som
anges i bilagorna till direktiv 94/55/EG och 96/49/EG. Alla relevanta faktorer, krav och
bestämmelser skall dokumenteras på ett systematiskt och ordnat sätt i form av skriftliga
instruktioner, förfaranden och åtgärder. Denna dokumentation av kvalitetssystemet skall möjliggöra en enhetlig tolkning av kvalitetsprogram, ritningar, manualer och dokumentation om
kvaliteten.
Den skall särskilt innehålla en fullgod beskrivning av
Ð kvalitetsmål och organisationsstruktur samt ledningens ansvar och befogenheter beträffande kvaliteten på de transportabla tryckbärande anordningarna,
Ð de kontroller och provningar som skall genomföras vid återkommande kontroll,
Ð hur kontrollen sker av att kvalitetssystemet fungerar effektivt,
Ð dokumentation om kvaliteten, såsom granskningsrapporter och provningsdata, kalibreringsdata, rapporter om berörd personals kvalifikationer och behörighet.
3.3 Det anmälda organet skall utvärdera kvalitetssystemet för att avgöra om det uppfyller de
krav som avses i punkt 3.2.
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Bedömningsgruppen skall innehålla åtminstone en medlem med erfarenhet av bedömning av
den berörda transportabla tryckbärande anordningen. Bedömningsförfarandet skall innefatta
ett kontrollbesök hos ägaren, dennes i gemenskapen etablerade ombud, innehavaren eller det
godkända organet och deras anläggningar.
Beslutet skall meddelas ägaren, dennes i gemenskapen etablerade ombud, innehavaren eller
det godkända organet. Meddelandet skall innehålla slutsatserna av undersökningen och ett
motiverat bedömningsutlåtande.
3.4 ¾garen, dennes i gemenskapen etablerade ombud, innehavaren eller det godkända organet
förpliktar sig att uppfylla de skydligheter som är förenade med det godkända kvalitetssystemet samt att säkerställa att det förblir ändamålsenligt och effektivt.
¾garen, dennes i gemenskapen etablerade ombud, innehavaren eller det godkända organet
skall informera det anmälda organ som har godkänt kvalitetssystemet om eventuella planerade justeringar av kvalitetssystemet.
Det anmälda organet skall göra en bedömning av de föreslagna ändringarna och avgöra om
det ändrade kvalitetssystemet kommer att uppfylla de krav som avses i punkt 3.2 eller om en
ny bedömning erfordras.
Det skall meddela ägaren, dennes i gemenskapen etablerade ombud, innehavaren eller det
godkända organet sitt beslut. Meddelandet skall innehålla slutsatserna av kontrollen och ett
motiverat utvärderingsbeslut.
4. Övervakning på det anmälda organets ansvar
4.1 Syftet med övervakningen är att säkerställa att ägaren, dennes i gemenskapen etablerade
ombud, innehavaren eller det godkända organet korrekt uppfyller de skyldigheter som följer
av det godkända kvalitetssystemet.
4.2 ¾garen, dennes i gemenskapen etablerade ombud, innehavaren eller det godkända organet
skall för kontroll ge det anmälda organet tillträde till lokalerna för inspektion, provning och
lagring och tillhandahålla all nödvändig information, särskilt
Ð dokumentation om kvalitetssystemet,
Ð teknisk dokumentation
Ð kvalitetsdokumentation, såsom granskningsrapporter och provningsdata, rapporter
rörande kvalifikationerna hos berörd personal m.m.
4.3 Det anmälda organet skall utföra periodiska revisioner för att försäkra sig om att ägaren,
dennes i gemenskapen etablerade ombud, innehavaren eller det godkända organet bibehåller
och tillämpar kvalitetssystemet samt förse ägaren, dennes i gemenskapen etablerade ombud,
innehavaren eller det godkända organet med en granskningsrapport.
4.4 Det anmälda organet får dessutom göra oanmälda besök hos ägaren, dennes i gemenskapen
etablerade ombud, innehavaren, eller det godkända organet. Under sådana besök får det
anmälda organet utföra eller ha utfört provningar för att om nödvändigt kontrollera att kvalitetssystemet fungerar på ett riktigt sätt. Det anmälda organet skall förse ägaren, dennes i
gemenskapen etablerade ombud, innehavaren eller det godkända organet med en besöksrapport och, om provning har utförts, med en provningsrapport.
5. ¾garen, dennes i gemenskapen etablerade ombud, innehavaren eller det godkända organet skall
under en period av tio år från dagen för den senaste återkommande kontrollen av en transportabel
tryckbärande anordning hålla följande information tillgänglig för de nationella myndigheterna:
Ð Den dokumentation som avses i punkt 3.1 andra stycket andra strecksatsen.
Ð De justeringar som avses i punkt 3.4 andra stycket.
Ð De beslut och rapporter från det anmälda organet som avses i punkt 3.3 sista stycket och i
punkt 3.4 sista stycket liksom i punkterna 4.3 och 4.4.
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BILAGA V
MODULER SOM SKALL FÖLJAS VID BEDÖMNING AV ÖVERENSST¾MMELSE
Följande tabell visar vilka moduler för bedömning av överensstämmelse i enlighet med bilaga IV, del I
som skall följas för transportabla tryckbärande anordningar enligt artikel 2.1.
Kategorier av transportabel tryckbärande anordning

Moduler

1. Kärl för vilka produkten av provtrycket och volymen är
mindre än eller lika med 100 MPa  liter (1 000 bar 
liter),

A1, eller B i kombination med C1

2. Kärl för vilka produkten av provtrycket och volymen är
större än 100 och lägre än eller lika med 300 MPa 
liter (1 000 respektive 3 000 bar  liter),

H, eller B i kombination med E, eller B
i kombination med C1

3. Kärl för vilka produkten av provtrycket och volymen är
större än 300 MPa  liter (3 000 bar  liter) samt tankar.

G, eller H1, eller B i kombination med
D, eller B i kombination med F

1. Transportabla tryckbärande anordningar skall, enligt tillverkarens val, underkastas ett av de förfaranden för bedömning av överensstämmelse som föreskrivs för den kategori de tillhör. För kärl
eller dessas ventiler eller övriga tillbehör som används för transporten kan tillverkaren även välja
att tillämpa ett av de förfaranden som föreskrivs för de högre kategorierna.
2. Inom ramen för de förfaranden som gäller kvalitetssäkring skall det anmälda organet när det gör
oanmälda besök ta ut ett provexemplar av anordningen i tillverknings- eller lagerlokalerna för att
utföra eller låta utföra en kontroll av överensstämmelse med kraven i detta direktiv. Tillverkaren
skall i detta syfte underrätta det anmälda organet om det planerade produktionsprogrammet. Det
anmälda organet skall göra minst två besök under det första tillverkningsåret. Besöksfrekvensen
därefter skall fastställas av det anmälda organet på grundval av de kriterier som anges i punkt 4.4
i relevanta moduler i bilaga IV, del I.
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BILAGA VI
FÖRTECKNING ÖVER ANDRA FARLIGA ¾MNEN ¾N DE I KLASS 2 SOM AVSES I ARTIKEL 2

FN-nummer

Klass

ADR/RID-nummer

Farliga ämnen

1051

6.1

1

cyanväte, stabiliserad

1052

8

6

vätefluorid, vattenfri

1790

8

6

fluorvätesyra
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BILAGA VII
M¾RKNING OM ÖVERENSST¾MMELSE
Märkningen om överensstämmelse skall ha följande form:

Om märkningen förminskas eller förstoras skall proportionerna i ovanstående figur bibehållas.
De olika delarna av märkningen skall i huvudsak ha samma höjd, som inte får understiga 5 mm.
Denna minsta höjd får underskridas när det gäller anordningar av litet format.
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RDETS DIREKTIV 1999/37/EG
av den 29 april 1999
om registreringsbevis för fordon

av den 29 juli 1991 om körkort (4), endast framför de fordonskategorier för vilka körkortet har
utfärdats. En sådan kontroll bidrar till trafiksäkerheten.

EUROPEISKA UNIONENS RD HAR ANTAGIT DETTA
DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av
Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 75.1 d i detta,
5.

Alla medlemsstater kräver, som ett nödvändigt
villkor för att registrera ett fordon som tidigare
registrerats i en annan medlemsstat, ett registreringsbevis där denna registrering intygas liksom
fordonets tekniska egenskaper.

6.

Harmoniseringen av detta registreringsbevis
underlättar att fordon som tidigare registrerats i
en annan medlemsstat, åter kommer i trafik och
bidrar till att den inre marknaden fungerar väl.

7.

Medlemsstaterna använder ett registreringsbevis
som omfattar antingen en enda del eller två
skilda delar, och dessa båda system bör för närvarande få finnas samtidigt.

8.

Det kvarstår skillnader mellan medlemsstaterna
när det gäller tolkningen av de personuppgifter
som förekommer i registreringsbeviset. För att
den inre marknaden, den fria rörligheten och de
kontroller som hör dit skall fungera väl bör det
fastställas i vilken egenskap de personer som är
angivna i registreringsbeviset förfogar över det
fordon för vilket det är utfärdat.

9.

För att underlätta de kontroller som är avsedda
särskilt för kampen mot bedrägeri och olaglig
handel med stulna fordon bör ett nära samarbete inrättas mellan medlemsstaterna, grundat
på ett effektivt system för informationsutbyte.

10.

Ett förenklat förfarande bör utarbetas för
anpassningen av de tekniska delarna i bilagorna
I och II.

med beaktande av kommissionens förslag (1),
med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitteÂns yttrande (2),
i enlighet med förfarandet i artikel 189c i fördraget (3),
och
av följande skäl:
1.

Gemenskapen har antagit ett antal åtgärder för
att upprätta en inre marknad som omfattar ett
område utan inre gränser inom vilket fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital
säkerställs enligt bestämmelserna i fördraget.

2.

Alla medlemsstater kräver att föraren av ett fordon som är registrerat i en annan medlemsstat
skall inneha registreringsbevis för detta fordon
för att få utnyttja vägarna på deras territorium.

3.

Harmoniseringen av utformningen av och innehållet i registreringsbeviset kommer att underlätta dess begriplighet och på så sätt bidra till
att fordon som är registrerade i en medlemsstat
får fri rörlighet på andra medlemsstaters vägar.

4.

Innehållet i registreringsbeviset bör möjliggöra
kontroll av att innehavaren av ett körkort som
har utfärdats enligt rådets direktiv 91/439/EEG

(1) EGT C 202, 2.7.1997, s. 13 samt
EGT C 301, 30.9.1998, s. 8.
(2) EGT C 19, 21.1.1998, s. 17.
(3) Europaparlamentets yttrande av den 28 maj 1998 (EGT
C 195, 22.6.1998, s. 21), rådets gemensamma ståndpunkt
av den 3 november 1998 (EGT C 388, 14.12.1998, s. 12)
och Europaparlamentets beslut av den 25 februari 1999
(ännu ej offentliggjort i EGT).

(4) EGT L 237, 24.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat
genom rådets direktiv 97/26/EG (EGT L 150, 7.6.1997, s.
41).
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H¾RIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Detta direktiv skall gälla för handlingar som utfärdas
av medlemsstaterna vid registrering av fordon.
Det skall inte påverka medlemsstaternas rätt att för
tillfällig registrering av fordon använda handlingar
som i förekommande fall inte på alla punkter uppfyller
kraven i detta direktiv.

Artikel 2

1.6.1999

2.
Om ett nytt registreringsbevis utärdas för ett fordon som registrerats före genomförandet av detta
direktiv, skall medlemsstaterna använda en modell för
beviset enligt detta direktiv och får begränsa sig till att
endast ange de krävda uppgifter som finns tillgängliga.

3.
Vid införandet av uppgifter i registreringsbeviset
skall i enlighet med bilagorna I och II de harmoniserade gemenskapskoder som återfinns i dessa bilagor
användas.

Artikel 4

I detta direktiv avses med
a) fordon: alla fordon som uppfyller definitionen i
artikel 2 i rådets direktiv 70/156/EEG av den 6
februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (1), och i artikel 1 i rådets direktiv 92/61/EEG av den 30 juni
1992 om typgodkännande av två- och trehjuliga
motorfordon (2),

I enlighet med detta direktiv skall det registreringsbevis som utfärdas av en medlemsstat erkännas av de
övriga medlemsstaterna för identifieringen av fordonet
i internationell trafik eller för ny registrering av fordonet i en annan medlemsstat.

Artikel 5
b) registrering: administrativt godkännande för att ett
fordon skall få tas i bruk i vägtrafik och som innefattar identifikation av fordonet och tilldelning av
ett löpnummer, som kallas registreringsnummer,
c) registreringsbevis: handling som intygar att fordonet är registrerat i en medlemsstat,
d) innehavare av registreringsbevis: person i vars
namn ett fordon är registrerat.

Artikel 3
1.
Medlemsstaterna skall utfärda ett registreringsbevis för de fordon som skall registreras enligt deras
nationella lagstiftning. Beviset skall bestå av antingen
en enda del i enlighet med bilaga I, eller av två delar i
enlighet med bilagorna I och II.
Medlemsstaterna får ge tillstånd till dem som de
bemyndigar för detta ändamål, bland annat tillverkarna, att införa uppgifter i den tekniska delen av registreringsbeviset.
(1) EGT L 42, 23.2.1970, s. 1. Direktivet senast ändrat
genom kommissionens direktiv 98/14/EG (EGT L 91,
25.3.1998, s. 1).
(2) EGT L 225, 10.8.1992, s. 72. Direktivet ändrat genom
1994 års anslutningsakt.

1.
För att kunna identifiera ett fordon i vägtrafik
kan medlemsstaterna kräva att föraren medför del I av
registreringsbeviset.

2.
Inför ny registrering av ett fordon som tidigare
varit registrerat i en annan medlemsstat skall de behöriga myndigheterna kräva att i samtliga fall del I av
det gamla registreringsbeviset återlämnas och även del
II om denna del har utfärdats. Dessa myndigheter skall
dra in den eller de utfärdade delarna av det gamla
registreringsbeviset och skall bevara dem i minst sex
månader. De skall inom två månader anmäla åtgärden
till myndigheterna i den medlemsstat som har utfärdat
det indragna registreringsbeviset. De skall sända tillbaka det indragna beviset till nämnda myndigheter om
dessa inom sex månader efter det att beviset drogs in
begär detta.

Om registreringsbeviset består av delarna I och II, och
del II saknas, skall de behöriga myndigheterna i den
medlemsstat där ny ansökan om registrering har gjorts
i undantagsfall kunna besluta att på nytt registrera fordonet, men först efter att ha fått bekräftelse, skriftligt
eller på elektronisk väg, från de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där fordonet tidigare var
registrerat, att den sökande har rätt att på nytt registrera fordonet i en annan medlemsstat.
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Artikel 6

¾ndringar som är nödvändiga för att anpassa bilagorna i detta direktiv till den tekniska utvecklingen
skall antas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 7.

Artikel 7

1.
När det hänvisas till det förfarande som föreskrivs i denna artikel skall kommissionen biträdas av
den kommitteÂ som inrättats genom artikel 8 i rådets
direktiv 96/96/EG av den 20 december 1996 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet (1), nedan kallad kommitteÂn, och som skall
bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha kommissionens företrädare som ordförande.

2.
Kommissionens företrädare skall förelägga kommitteÂn ett förslag till åtgärder. KommitteÂn skall yttra
sig över förslaget inom den tid som ordföranden
bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan 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. Ordföranden får inte rösta.

3.

a)

Kommissionen skall själv anta förslaget om
det är förenligt med kommitteÂns yttrande.

b) Om förslaget inte är förenligt med kommitteÂns yttrande eller om inget yttrande avges,
skall kommissionen utan dröjsmål föreslå
rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet
skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.
Om rådet inte har fattat något beslut inom
tre månader från det att förslaget mottagits,
skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

(1) EGT L 46, 17.2.1997, s. 1.

L 138/59

Artikel 8
1.
Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga
för att följa detta direktiv senast den 1 juni 2004. 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
föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje
medlemsstat själv utfärda.
2.
Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de centrala bestämmelser i nationell
lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.
Kommissionen skall till medlemsstaterna överlämna
alla de mallar för registreringsbeviset som används av
de nationella myndigheterna.
Artikel 9
Medlemsstaterna skall bistå varandra inför genomförandet av detta direktiv. De kan bilateralt eller multilateralt utbyta upplysningar, särskilt för att innan
registrering sker kontrollera ett fordons lagenlighet, i
förekommande fall i den medlemsstat där fordonet
tidigare var registrerat. Denna kontroll kan särskilt
omfatta användning av sammankopplade elektroniska
system.
Artikel 10
Detta direktiv träder i kraft samma dag som det
offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
Artikel 11
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Luxemburg den 29 april 1999.
På rådets vägnar
W. MÜLLER

Ordförande
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BILAGA I
DEL I AV REGISTRERINGSBEVISET (1)
I.

Storleken på registreringsbeviset får inte överstiga A4-format (210  297 mm) eller folder i A4-format.

II.

Det papper som används till del I av registreringsbeviset skall göras säkert mot förfalskning
genom att minst två av följande tekniker används:
Ð Grafisk utformning.
Ð Vattenmärke.
Ð Fluorescerande fibrer.
Ð Fluorescerande tryck.

III. Del I av registreringsbeviset kan bestå av flera sidor. Medlemsstaterna skall bestämma antalet
sidor beroende på de uppgifter som dokumentet innehåller och dess layout.
IV.

Den första sidan i del I av registreringsbeviset skall innehålla
Ð namnet på den medlemsstat som utfärdar del I av registreringsbeviset,
Ð nationalitetsbeteckningen för den medlemsstat som utfärdar del I av registreringsbeviset, nämligen:
B

Belgien

L

Luxemburg

DK

Danmark

NL

Nederländerna

D

Tyskland

A

Österrike

GR

Grekland

E

Spanien

P

Portugal

F

Frankrike

FIN

Finland

IRL

Irland

S

Sverige

I

Italien

UK

Förenade kungariket,

Ð den behöriga myndighetens namn,
Ð orden ºDel I av registreringsbevisetº eller ordet ºRegistreringsbevisº om beviset består av en
enda del, tryckt i stor stil på språket eller språken i den medlemsstat som utfärdar registreringsbeviset; dessa ord skall också på lämpligt avstånd anges med liten stil, på Europeiska
gemenskapernas övriga språk,
Ð orden ºEuropeiska gemenskapenº, tryckt på språket eller språken i den medlemsstat som
utfärdar del I av registreringsbeviset,
Ð dokumentets nummer.
V.

Del I av registreringsbeviset skall också innehålla följande uppgifter, föregångna av motsvarande
harmoniserade gemenskapskoder:
(A) Registreringsnummer
(B) Tidpunkt för fordonets första registrering

(1) På det bevis som består av en enda del skall det stå angivet ºRegistreringsbevisº, och i texten skall det inte hänvisas till del I.
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(C) Personuppgifter

(C.1) Registreringsbevisets innehavare
(C.1.1) Efternamn eller firma
(C.1.2) Övriga namn eller initial(er) (i förekommande fall)
(C.1.3) Adress i den medlemsstat där fordonet är registrerat vid tidpunkten för dokumentets utfärdande
(C.4) Om de uppgifter som anges i punkt VI kod C.2 inte införs i registreringsbeviset skall
upplysning lämnas om att registreringsbevisets innehavare
a) är ägare till fordonet,
b) inte är ägare till fordonet,
c) inte anges som ägare till fordonet i registreringsbeviset.
(D) Fordon
(D.1) Märke
(D.2) Typ
Ð Variant (om uppgift finns tillgänglig)
Ð Version (om uppgift finns tillgänglig)
(D.3) Handelsbeteckning(ar)
(E) Fordonets identifieringsmärkning
(F)

Massa
(F.1) Största tillåtna totalvikt, utom för motorcyklar

(G) Fordonets massa med karosseri i körklart skick, samt med kopplingsanordning om ett annat
dragfordon än ett i kategori M1, används
(H) Giltighetstid för registreringen, om den inte är obegränsad
(I)

Registreringsdatum som det nuvarande registreringsbeviset hänvisar till

(K) Typgodkännandenummer (om uppgift finns tillgänglig)
(P)

Motor
(P.1) Cylindervolym (i cm3)
(P.2) Maximal nettoeffekt (i kW) (om uppgift finns tillgänglig)
(P.3) Typ av bränsle eller kraftkälla

(Q) Förhållande motoreffekt/vikt i kW/kg (endast för motorcyklar)
(S)

Antal sittplatser
(S.1) Antal sittplatser, inbegripet förarplatsen
(S.2) Antal ståplatser (i förekommande fall)

VI. Del I av registreringsbeviset kan dessutom innehålla följande uppgifter, föregångna av motsvarande harmoniserade gemenskapskoder:
(C) Personuppgifter
(C.2) Fordonets ägare
(C.2.1)

Efternamn eller firma

(C.2.2)

Övriga namn eller initial(er) (i förekommande fall)

(C.2.3)

Adress i den medlemsstat där fordonet är registrerat vid tidpunkten för dokumentets utfärdande
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(C.3) Fysisk eller juridisk person som får förfoga över fordonet i annan rättslig egenskap än
ägare
(C.3.1)

Efternamn eller firma

(C.3.2)

Övriga namn och initial(er) (i förekommande fall)

(C.3.3)

Adress i den medlemsstat där fordonet är registrerat vid tidpunkten för dokumentets utfärdande

(C.5), (C.6), (C.7), (C.8) Om en ändring av personuppgifterna i punkterna V kod C.1, VI
kod C.2 och/eller VI kod C.3 inte ger anledning till utfärdande av
nytt registreringsbevis kan de nya personuppgifter som avser dessa
punkter införas under kod C.5, C.6, C.7 eller C.8. De skall då
struktureras i enlighet med punkterna V kod C.1, VI kod C.2, VI
kod C.3 och V kod C.4.
(F)

Massa
(F.2) Största tillåtna totalvikt för fordon i körklart skick i den medlemsstat där fordonet är
registrerat
(F.3) Största tillåtna totalvikt för fordonskombination i körklart skick i den medlemsstat
där fordonet är registrerat

(J)

Fordonskategori

(L) Antal axlar
(M) Axelavstånd (i mm)
(N) Fördelning mellan axlarna av den största tillåtna totalvikten för fordon med en total massa
som överstiger 3 500 kg
(N.1) Axel 1 (i kg)
(N.2) Axel 2 (i kg), i förekommande fall
(N.3) Axel 3 (i kg), i förekommande fall
(N.4) Axel 4 (i kg), i förekommande fall
(N.5) Axel 5 (i kg), i förekommande fall
(O) Släpfordonets största tillåtna massa
(O.1) Bromsat släp (i kg)
(O.2) Obromsat släp (i kg)
(P)

Motor
(P.4) Märkvarvtal (i min1)
(P.5) Identififikationsnummer för motorn

(R) Fordonets färg
(T) Högsta hastighet (i km/h)
(U) Ljudnivå
(U.1) Stillastående (i dB(A))
(U.2) Motorvarvtal (i min1)
(U.3) Körning (passage) (i dB(A))
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(V) Avgasutsläpp
(V.1) CO (i g/km eller g/kWh)
(V.2) HC (i g/km eller g/kWh)
(V.3) NOx (i g/km eller g/kWh)
(V.4) HC + NOx (i g/km)
(V.5) Dieselpartiklar (i g/km eller g/kWh)
(V.6) Korrigerad absorptionskoefficient för diesel (i m1)
(V.7) CO2 (i g/km)
(V.8) Bränsleförbrukning vid blandad körning (i l/100 km)
(V.9) Uppgift om miljöklass i EG-typgodkännande: Angivande av tillämplig version enligt
direktiv 70/220/EEG (1) eller direktiv 88/77/EEG (2).
(W) Bränsletankens eller -tankarnas volym (i l).
VII. Medlemsstaterna får ta med ytterligare upplysningar (i del I av registreringsbeviset) och de får
bland annat till identifieringskoderna i V och VI lägga ytterligare nationella koder inom parentes.

(1) Rådets direktiv 70/220/EEG av den 20 mars 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder
mot luftförorening genom avgaser från motorfordon (EGT L 76, 6.4.1970, s. 1). Direktivet senast ändrat genom
Europaparlamentets och rådets direktiv 96/69/EG (EGT L 282, 1.11.1996, s. 64).
2
( ) Rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon (EGT L 36, 9.2.1988, s.
33). Direktivet senast ändrat genom direktiv 96/1/EG (EGT L 40, 17.2.1996, s. 1).
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BILAGA II
DEL II AV REGISTRERINGSBEVISET (1)
I.

Storleken på registreringsbeviset får inte överstiga A4-format dvs. 210  297 mm, eller folder i
A4-format.

II.

Det papper som används till del II av registreringsbeviset skall göras säkert mot förfalskning
genom att minst två av följande tekniker används:
Ð Grafisk utformning.
Ð Vattenmärke
Ð Fluorescerande fibrer.
Ð Fluorescerande tryck.

III. Del II av registreringsbeviset kan bestå av flera sidor. Medlemsstaterna skall bestämma antalet
sidor beroende på de uppgifter som dokumentet innehåller och dess layout.
IV.

Den första sidan i del II av registreringsbeviset skall innehålla
Ð namnet på den medlemsstat som utfärdar del II av registreringsbeviset,
Ð nationalitetsbeteckningen för den medlemsstat som utfärdar del II av registreringsbeviset,
nämligen:
B

Belgien

L

Luxemburg

DK

Danmark

NL

Nederländerna

D

Tyskland

A

Österrike

GR

Grekland

E

Spanien

P

Portugal

F

Frankrike

FIN

Finland

IRL

Irland

S

Sverige

I

Italien

UK

Förenade kungariket,

Ð den behöriga myndighetens namn,
Ð orden ºDel II av registreringsbevisetº, tryckt i stor stil på språket eller språken i den medlemsstat som utfärdar registreringsbeviset; dessa ord skall också på lämpligt avstånd anges
med liten stil på Europeiska gemenskapernas övriga språk,
Ð orden ºEuropeiska gemenskapenº, tryckt på språket eller språken i den medlemsstat som
utfärdar del II av registreringsbeviset,
Ð dokumentets nummer.
V.

Del II av registreringsbeviset skall också innehålla följande uppgifter, föregångna av motsvarande
harmoniserade gemenskapskoder:
(A) Registreringsnummer
(B) Tidpunkt för fordonets första registrering
(D) Fordon:

(1) Denna bilaga rör endast registreringsbevis som består av delarna I och II.
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(D.1) Märke
(D.2) Typ

Ð Variant (om uppgift finns tillgänglig)
Ð Version (om uppgift finns tillgänglig)
(D.3) Handelsbeteckning(ar)
(E) fordonets identifieringsmärkning
(K) Typgodkännandenummer (om uppgift finns tillgänglig)
VI. Del II av registreringsbeviset kan dessutom innehålla följande uppgifter, föregångna av motsvarande harmoniserade gemenskapskoder:
(C) personuppgifter
(C.2) Fordonets ägare
(C.2.1)

Efternamn eller firma

(C.2.2)

Övriga namn eller initial(er) (i förekommande fall)

(C.2.3)

Adress i den medlemsstat där fordonet är registrerat vid tidpunkten för
dokumentets utfärdande

(C.3) Fysisk eller juridisk person som får förfoga över fordonet i annan rättslig egenskap än
ägare:
(C.3.1)

Efternamn eller firma

(C.3.2)

Övriga namn eller initial(er) (i förekommande fall)

(C.3.3)

Adress i den medlemsstat där fordonet är registrerat vid den tidpunkten för
dokumentets utfärdande

(C.5), (C.6)

(J)

Om en ändring av personuppgifterna i punkterna VI kod C.2 och/eller VI
kod C.3 inte ger anledning till utfärdande av en ny del II av registreringsbeviset kan de nya personuppgifter som avser dessa punkter införas under
kod C.5 eller C.6, och de skall struktureras i enlighet med punkterna VI kod
C.2 och VI kod C.3.

fordonskategori

VII. Medlemsstaterna får ta med ytterligare upplysningar i del II av registreringsbeviset, och de får
bland annat till identifieringskoderna i V och VI lägga ytterligare nationella koder inom parentes.
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RDETS DIREKTIV 1999/38/EG
av den 29 april 1999
om ändring för andra gången av direktiv 90/394/EEG om skydd för arbetstagare mot
risker vid exponering för carcinogener i arbetet samt utvidgning av direktivet till mutagena
ämnen

EUROPEISKA UNIONENS RD HAR ANTAGIT DETTA
DIREKTIV

3.

Könscellsmutagener är ämnen som kan orsaka
bestående förändringar av arvsmassans mängd
eller struktur i en könscell, vilket i sin tur kan
leda till en förändring av cellens fenotypiska
egenskaper, och som kan överföras till framtida
generationer avkommor.

4.

Till följd av sitt verkningssätt är det troligt att
könscellsmutagener är cancerframkallande

5.

Vinylkloridmonomer klassificeras som ett cancerframkallande ämne i kategori 1 enligt rådets
direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om
tillnärmning av lagar och andra författningar
om klassificering, förpackning och märkning av
farliga ämnen (5).

6.

De viktigaste bestämmelserna i rådets direktiv
78/610/EEG av den 29 juni 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om hälsoskydd för arbetstagare som
exponeras för vinylkloridmonomer (6) bör för
enhetlighetens och tydlighetens skull ingå i detta
direktiv utan att detta sänker skyddsnivån vad
gäller arbetstagares hälsa och säkerhet.

7.

Rådets direktiv 78/610/EEG kan upphävas efter
det att detta direktiv genomförts.

8.

Carcinogenisiteten hos trädamm av ek och bok
har bekräftats i epidemiologiska undersökningar
av exponerade arbetstagare. Det är mycket troligt att damm från andra hårda träslag också
kan orsaka cancer hos människor. Berörda
arbetstagare utsätts därför för en allvarlig potentiell risk för att utveckla cancer.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av
Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 118a i detta,

med beaktande av rådets direktiv 90/394/EEG av den
28 juni 1990 om skydd för arbetstagare mot risker vid
exponering för carcinogener i arbetet (sjätte särdirektivet enligt artikel 16.1. i direktiv 89/391/EEG) (1),

med beaktande av kommissionens förslag (2) som överlämnas efter samråd med Rådgivande kommitteÂn för
arbetarskyddsfrågor,

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitteÂns yttrande (3),

enligt förfarandet i artikel 189c i fördraget (4), och

av följande skäl:

1.

2.

I fördragets artikel 188a föreskrivs att rådet
genom direktiv skall anta minimikrav för att,
främst i fråga om arbetsmiljön främja förbättringar, för att garantera en högre skyddsnivå för
arbetstagares säkerhet och hälsa.

Enligt den artikeln skall dessa direktiv undvika
sådana administrativa, finansiella och rättsliga
ålägganden som motverkar tillkomsten och
utvecklingen av små och medelstora företag.

(1) EGT L 196, 26.7.1990, s. 1. Direktivet ändrat genom
direktiv 97/42/EG (EGT L 179, 8.7.1997, s. 4).
(2) EGT C 123, 22.4.1998, s. 21.
(3) EGT C 284, 14.9.1998, s. 111.
(4) Europaparlamentets yttrande av den 22 oktober 1998
(EGT C 341, 9.11.1998, s. 134), rådets gemensamma
ståndpunkt av den 22 december 1998 (EGT C 55,
25.2.1999, s. 39) och Europaparlamentets beslut av den
13 april 1999 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(5) EGT L 196, 16.8.1967, s. 1. Direktivet senast ändrat
genom direktiv 97/69/EG (EGT L 343, 13.12.1997, s.
19).
(6) EGT L 197, 22.7.1978, s. 12.
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9.

Försiktighetsprincipen bör tillämpas i samband
med skyddet för arbetstagarnas hälsa. Direktiv
90/394/EEG bör därför utvidgas till att omfatta
alla slags damm från hårda träslag.

10.

Det är önskvärt att forskningen om carcinogenisiteten hos andra slags trädamm fortsätter. Kommissionen måste lägga fram förslag om skydd
för arbetstagarnas hälsa så snart en risk identifieras.

17.

L 138/67

Rådgivande kommitteÂn för arbetarskyddsfrågor
skall i enlighet med beslut 74/325/EEG (1)
rådfrågas av kommissionen när det gäller att
utarbeta förslag på detta område.

H¾RIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
11.

12.

13.

14.

15.

16.

I artikel 16 i direktiv 90/394/EEG föreskrivs att
det skall fastställas gränsvärden för alla de cancerframkallande ämnen för vilka detta är möjligt, på grundval av tillgänglig information
inklusive vetenskapliga och tekniska uppgifter.

Det är lämpligt att fastställa sådana gränsvärden
för trädamm från hårda träslag. De nuvarande
gränsvärdena för vinylkloridmonomer bör sänkas så att de motsvarar de bästa minimistandarderna för tekniska metoder, som återspeglar vad
som är möjligt att genomföra samtidigt som syftet att skydda arbetstagares hälsa säkerställs.

Arbetstagarna måste effektivt skyddas mot risker
för att utveckla cancer som beror på yrkesmässig
exponering för damm från hårda träslag. Syftet
med detta direktiv är inte att begränsa användningen av trä vare sig genom att ersätta det med
andra material eller genom att ersätta vissa träslag med andra träslag.

Efterlevnad av minimikraven för skydd av
arbetstagarnas hälsa och säkerhet mot de särskilda risker som hänför sig till carcinogener syftar inte bara till att säkerställa att varje enskild
arbetstagares hälsa och säkerhet skyddas, utan
medför även ett minimiskydd för alla arbetstagare i gemenskapen.

En enhetlig skyddsnivå mot de risker som hänför
sig till carcinogener måste fastställas för gemenskapen som helhet. Denna skyddnivå måste fastställas genom en ram med generella principer
som gör det möjligt för medlemsstaterna att tilllämpa minimikraven på ett enhetligt sätt.

¾ndringarna i detta direktiv utgör ett led i det
konkreta förverkligandet av den inre marknadens sociala dimension.

Direktiv 90/394/EEG ändras på följande sätt:

1) Artikel 1.4 skall ersättas med följande:

º4. När det gäller asbest, som omfattas av
direktiv 84/477/EEG (*), skall bestämmelserna i
det här direktivet tillämpas om de bättre gagnar
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.
(*) EGT L 263, 24.9.1983, s. 25. Direktivet senast
ändrat genom direktiv 98/24/EG (EGT L 131,
5.5.1998, s. 11).º

2) I artikel 2 skall följande punkt införas efter punkt
a:
ºaa) mutagent ämne:
i) ett ämne som uppfyller kriterierna för
klassificering som ett mutagent ämne i
kategori 1 eller 2 enligt bilaga 6 till direktiv 67/548/EEG,
ii) ett preparat som består av ett eller flera
sådana ämnen som avses i punkt i, där
koncentrationen av ett eller flera av de
enskilda ämnena uppfyller kraven på koncentrationsgränser för att klassificeras
som ett mutagent preparat i kategori 1
eller 2 enligt antingen
Ð bilaga I till direktiv 67/548/EEG, eller
Ð bilaga I till direktiv 88/379/EEG, om
ämnet eller ämnena inte förekommer i
bilaga I till direktiv 67/548/EEG eller
om de förekommer där utan att koncentrationsgränser anges.º
(1) EGT L 185, 9.7.1974, s. 15. Beslutet senast ändrat genom
1994 års anslutningsakt
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3) I artikel 1.1, artikel 3.1, 3.2 första och andra
strecksatserna och 3.4, artikel 5.5 c, 5.5 d, 5.5 e
och 5.5 j, artikel 6 a och 6 b, artikel 10.1, inledningen och punkt a, artikel 11.2, artikel 14.3, artikel 16.1 och artikel 17.2 skall ordet ºcarcinogenerº ersättas med ºcarcinogener eller mutagena
ämnenº.

1.6.1999

5) I bilaga I skall följande avsnitt läggas till:
º5. Arbete som innebär exponering för trädamm
från hårda träslag(1).
(1) En förteckning över vissa hårda träslag återfinns i volym 62 i Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans 'Wood
dust an Formaldehyde', utgiven av International Agency for Research on Cancer, Lyon
1995.º

4) I artikel 2 b, artikel 4.1, artikel 5.2 och 5.5, inledningen och punkt a, skall ordet ºcarcinogenº ersättas med ºcarcinogen eller mutagena ämnenº.

6) I bilaga III skall del A ersättas med följande:

ºA. GR¾NSV¾RDEN FÖR EXPONERING I ARBETET

Agens

EINECS (1)

CAS (2)

Gränsvärden
Anmärkningar
mg/m3 (3)

ppm (4)

Övergångsåtgärder

200-753-7

71-43-2

3,25 (5)

1 (5)

Hud (6)

Gränsvärde
3 ppm (= 9,75 mg/m3) fram till och
med ¼ (3 år efter det datum som
anges i artikel 2.1 i direktiv
97/42/EG (*))

Vinylkloridmonomer

200-831

75-01-4

7,77 (5)

3 (5)

Ð

Ð

Damm från
hårda träslag

Ð

Ð

5,00 (5) (7)

Ð

Ð

Ð

Bensen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances.
CAS: Nummer i registret för Chemical Abstract Service.
mg/m3 = milligram per kubikmeter luft vid 20C och 101,3 kPa (760 mm kvicksilver).
ppm = del per milliondel i luftvolym (ml/m3).
Mätt eller beräknat i förhållande till en referensperiod på åtta timmar.
Väsentligt bidrag till totalt upptag är möjligt genom hudexponering.
Inhalerbar fraktion. Om damm från hårda träslag är blandat med annat trädamm, skall gränsvärdet gälla allt trädamm i blandningen.

(*) EGT L 179, 8.7.1997, s. 4.º

Artikel 2
Direktiv 78/610/EEG skall upphävas med verkan från
den 29 april 2003.

Artikel 4

Artikel 3

1.
Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och
andra författningar som är nödvändiga för att följa
detta direktiv senast den 29 april 2003. De skall genast
underrätta kommissionen om detta.

På grundval av de senast tillgängliga vetenskapliga
rönen kan kommissionen, inom två år efter detta
direktivs antagande, förelägga rådet ett förslag för
antagande av reviderade gränsvärden för vinylkloridmonomer och damm från hårda träslag enligt artikel
118a i fördraget.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de
innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas
av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare
föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje
medlemsstat själv utfärda.

1.6.1999
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2.
Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av
detta direktiv.
Artikel 5
Detta direktiv träder i kraft samma dag som det
offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
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Artikel 6
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Luxemburg den 29 april 1999.
På rådets vägnar
W. MÜLLER

Ordförande

