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INTERNATIONELLA AVTAL
Information om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken
Albaniens ministerråd om vissa luftfartsaspekter
Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Albaniens ministerråd om vissa luftfartsaspekter, som
undertecknades i Salzburg den 5 maj 2006, trädde i kraft den 12 juli 2010 i enlighet med artikel 8.1 i avtalet, eftersom
den sista underrättelsen deponerades den 12 juli 2010.
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Information om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken
Armenien om vissa luftfartsaspekter
Det avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Armenien om vissa luftfartsaspekter som undertecknades i
Bryssel den 9 december 2008 trädde i kraft den 12 november 2009 i enlighet med artikel 9.1 i avtalet, eftersom det sista
meddelandet deponerades den 12 november 2009.
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Information om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken
Azerbajdzjans regering om vissa luftfartsaspekter
Det avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Azerbajdzjans regering om vissa luftfartsaspekter som
undertecknades i Strasbourg den 7 juli 2009 trädde i kraft den 17 december 2010 i enlighet med artikel 8.1 i avtalet,
eftersom den sista underrättelsen deponerades den 17 december 2010.
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Information om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och
Hercegovina om vissa luftfartsaspekter
Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina om vissa luftfartsaspekter, som undertecknades i
Salzburg den 5 maj 2006, trädde i kraft den 12 juli 2010 i enlighet med artikel 8.1 i avtalet, eftersom den sista
underrättelsen inkom den 12 juli 2010.
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Information om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och f.d. jugoslaviska
republiken Makedonien om vissa luftfartsaspekter
Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om vissa luftfartsaspekter, som
undertecknades i Luxemburg den 9 juni 2006, trädde i kraft den 25 februari 2008, i enlighet med artikel 8.1 i avtalet,
eftersom den sista underrättelsen inkom den 25 februari 2008.
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Information om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Georgiens regering
om vissa luftfartsaspekter
Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Georgiens regering om vissa luftfartsaspekter, som undertecknades i Bryssel
den 3 maj 2006, trädde i kraft den 25 februari 2008, i enlighet med artikel 8.1 i avtalet, eftersom den sista underrättelsen
inkom den 25 februari 2008.
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Information om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel om
vissa luftfartsaspekter
Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel om vissa luftfartsaspekter, som undertecknades i Bryssel den
9 december 2008, trädde i kraft den 4 november 2009, i enlighet med artikel 8 i avtalet, eftersom den sista underrättelsen
inkom den 4 november 2009.
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FÖRORDNINGAR
KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2020/11
av den 29 oktober 2019
om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering,
märkning och förpackning av ämnen och blandningar vad gäller uppgifter om insatser i
nödsituationer där människors hälsa hotas
(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om
klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG
och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006, (1) särskilt artiklarna 45.4 och 53.1, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EU) 2017/542 (2) ändrades förordning (EG) nr 1272/2008 för att lägga till vissa
krav för inlämning av uppgifter angående insatser i nödsituationer där människors hälsa hotas samt för att inkludera
en ”unik formuleringsidentifierare” i de ytterligare uppgifter som anges på etiketten till farliga blandningar.
Ändringarna skulle tillämpas från och med den 1 januari 2020, men importörer och nedströmsanvändare får börja
tillämpa de nya reglerna i etapper, enligt en tidsplan för efterlevnad där datum för utsläppande på marknaden är
beroende av blandningens användningsområde. Det första datumet för efterlevnad är den 1 januari 2020.

(2)

Efter antagandet av förordning (EU) 2017/542 framfördes i samband med diskussionerna med de nationella
myndigheterna och andra berörda parter flera förslag till redaktionella ändringar för att göra det lättare att
genomföra de nya bestämmelser som infördes genom den förordningen och för att göra dem tydligare. De nya
bestämmelser som infördes genom den förordningen bör därför ändras så att tolkningen av dem blir mer
konsekvent och för att förbättra den interna enhetligheten och minska vissa oavsiktliga konsekvenser som
framkommit först efter det att förordningen antogs. Eftersom den unika formuleringsidentifieraren (UFI) kan
behöva uppdateras ofta bör de nya bestämmelserna göra det möjligt att visa UFI-koden antingen på etiketten till den
farliga blandningen eller på själva förpackningen i närheten av etiketten. Enligt artikel 31.5 i förordning (EG) nr
1272/2008 är det redan nu möjligt att placera alla märkningsuppgifterna på själva förpackningen i stället för på en
etikett. I artikel 29.3 i förordning (EG) nr 1272/2008 anges vad som gäller om en blandning tillhandahålls utan
förpackning.

(3)

Utöver de redaktionella förslagen har nationella myndigheter och andra berörda parter tagit upp vissa brister när det
gäller genomförbarheten för de nya bestämmelser som infördes genom förordning (EU) 2017/542, till exempel
konsekvenserna av att blandningarnas sammansättning varierar i hög utsträckning beroende på beståndsdelarnas
naturliga ursprung, svårigheten att veta produkternas exakta sammansättning när leverantörskedjan är komplex och
konsekvenserna av att det finns flera leverantörer av beståndsdelar med samma tekniska egenskaper och faror. När
lösningar för att ta itu med dessa brister har utarbetats, måste eventuella efterföljande utmaningar angående de nya
bestämmelserna lösas före det första datumet för efterlevnad då importörer och nedströmsanvändare måste börja

(1) EUT L 353, 31.12.2008, s. 1
(2) Kommissionens förordning (EU) 2017/542 av den 22 mars 2017 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar genom tillägg av en bilaga om harmoniserade
uppgifter om insatser i nödsituationer där människors hälsa hotas (EUT L 78, 23.3.2017, s. 1).
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följa de nya bestämmelserna när det gäller blandningar för konsumentanvändning. Det är därför lämpligt att
senarelägga det första datumet för efterlevnad från den 1 januari 2020 till den 1 januari 2021 så att det finns
tillräckligt med tid för att utarbeta lämpliga lösningar och göra de ändringar av de nya bestämmelserna som krävs.
Denna senareläggning påverkar inte det faktum att medlemsstaternas måste se till att deras system fungerar i god tid
före den 1 januari 2021 så att importörer och nedströmsanvändare får tillräckligt med tid för att förbereda
inlämningen av uppgifter före detta datum.
(4)

Förordning (EG) nr 1272/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

Tillämpningsdagen för denna förordning bör senareläggas och anpassas till tillämpningsdagen för förordning (EU)
2017/542.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Förordning (EG) nr 1272/2008 ska ändras på följande sätt:
1. Artikel 25.7 ska ersättas med följande:
”7.
När uppgiftslämnaren i enlighet med bilaga VIII skapar en unik formuleringsidentifierare ska denna finnas med i
de ytterligare uppgifterna på etiketten i enlighet med bestämmelserna i del A avsnitt 5 i den bilagan.”
2. I artikel 29 ska följande punkt införas:
”4a
När uppgiftslämnaren i enlighet med bilaga VIII skapar en unik formuleringsidentifierare får uppgiftslämnaren
i stället för att inkludera den i de ytterligare uppgifterna välja att visa den på något annat sätt som är tillåtet i enlighet
med del A avsnitt 5 i den bilagan.”
3. Bilaga VIII ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2020.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 oktober 2019.
På kommissionens vägnar
Ordförande
Jean-Claude JUNCKER
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BILAGA

Bilaga VIII till förordning (EG) nr 1272/2008 ska ändras på följande sätt:
1. Del A ska ändras på följande sätt:
a) Punkt 1.1 ska ersättas med följande:

”1.1 Importörer och nedströmsanvändare som släpper ut blandningar på marknaden för konsumentanvändning i
den mening som avses i del A punkt 2.4 i denna bilaga ska uppfylla kraven i denna bilaga från och med den 1
januari 2021.”
b) Punkt 2.3 ska ersättas med följande:

”2.3 Om blandningar släpps ut på marknaden enbart för industriell användning får uppgiftslämnarna, såsom
alternativ till de generella kraven på uppgiftsinlämningen, välja att begränsa uppgiftsinlämningen i enlighet
med del B punkt 3.1.1 på villkor att snabb åtkomst till kompletterande utförlig produktinformation finns i
enlighet med del B punkt 1.3.”
c) Punkt 4.1 ska ersättas med följande:

”4.1 En enda uppgiftsinlämning (nedan kallad gruppinlämning) får göras för fler än en blandning, om alla
blandningarna i en grupp har samma klassificering av hälsofaror och fysikaliska faror.”
d) Punkt 4.3 ska ersättas med följande:

”4.3 Genom undantag från punkt 4.2 är en gruppinlämning också tillåten om skillnaden i sammansättning mellan
de olika blandningarna i gruppen endast gäller parfymer, på villkor att den totala koncentrationen av de olika
parfymerna inte utgör mer än 5 % av någon av blandningarna.”
e) I punkt 5.1 ska det tredje stycket ersättas med följande:
”Genom undantag från det andra stycket ska det inte krävas någon ny UFI-kod för sådana blandningar i en
gruppinlämning som innehåller parfymer, förutsatt att ändringen i sammansättningen endast gäller dessa parfymer
eller en tillsats av nya parfymer.”
f) Punkt 5.2 ska ersättas med följande:

”5.2 Istället för att inkludera UFI-koden i de kompletterande uppgifterna på etiketten får uppgiftslämnaren välja att
trycka eller anbringa den på innerförpackningen tillsammans med de andra märkningsuppgifterna.
Om innerförpackningen antingen har en sådan form eller är så liten att det är omöjligt att anbringa UFI-koden
på den får uppgiftslämnaren trycka eller anbringa den tillsammans med de andra märkningsuppgifterna på en
ytterförpackning.
När det gäller blandningar som inte är förpackade ska UFI-koden anges i säkerhetsdatabladet eller inkluderas i
den kopia av märkningsuppgifterna som avses i artikel 29.3, beroende på vad som är tillämpligt.
UFI-koden ska föregås av förkortningen ”UFI” angiven med versaler följt av kolon (”UFI:”) och den ska vara klart
synlig, tydlig och outplånlig.”
g) Punkt 5.3 ska ersättas med följande:

”5.3 Genom undantag från punkt 5.2 första stycket får UFI-koden när det gäller blandningar avsedda för
användning i industrianläggningar, alternativt anges i säkerhetsdatabladet.”
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2. Del B ska ändras på följande sätt:
a) I punkt 1.1 ska andra stycket ersättas med följande:
”Fullständigt handelsnamn eller fullständiga handelsnamn på blandningen ska lämnas, inklusive, om det är relevant,
varumärke eller varumärken, produktnamn eller namn på varianter enligt etiketten, utan någon användning av
förkortningar och så att en specifik identifiering är möjlig.”
b) Punkt 1.2 ska ersättas med följande:

”1.2 Uppgifter om uppgiftslämnaren och kontaktpunkt
Uppgiftslämnarens namn, fullständiga adress, telefonnummer och e-postadress ska tillhandahållas och om det
finns en kontaktpunkt, annan än uppgiftslämnaren, som kan lämna ytterligare information som är relevant
för insatser i nödsituationer där människors hälsa hotas ska även kontaktpunktens namn, fullständiga adress,
telefonnummer och e-postadress tillhandahållas.”
c) Artikel 1.3 ska ersättas med följande:

”1.3 Namn, telefonnummer och e-postadress för snabb åtkomst till kompletterande produktinformation
Om uppgiftsinlämningen är begränsad enligt vad som fastställs i del A punkt 2.3, ska namn, telefonnummer
och en e-postadress tillhandahållas på det språk som anges i del A punkt 3.3, för snabb åtkomst till utförlig
kompletterande produktinformation som är relevant för insatser i nödsituationer där människors hälsa hotas.
Telefonnumret ska vara bemannat dygnet runt, alla dagar.”
d) I punkt 2.4 ska tredje strecksatsen ersättas med följande:
”– Blandningens pH-värde vid leverans, om detta finns tillgängligt, eller, om blandningen är en fast kropp, pHvärdet för en vattenhaltig vätska eller lösning vid en given koncentration. Testblandningens koncentration i
vatten ska anges. Om det inte finns något pH-värde tillgängligt ska anledningen till detta anges.”
e) I punkt 3.1 ska tredje och fjärde stycket ersättas med följande:
”Genom undantag från det andra stycket ska, vid en gruppinlämning, parfymbeståndsdelar i blandningar
förekomma i minst en av blandningarna.
Om, vid gruppinlämning, andelen parfymer varierar mellan de blandningar som ingår i gruppen, ska en förteckning
tillhandahållas över blandningarna och de parfymer de innehåller, inklusive deras klassificering.”
f)

Punkt 3.1.1 ska ersättas med följande:

”3.1.1 Krav på blandningar för industriell användning
Om uppgiftsinlämningen är begränsad enligt vad som anges i del A punkt 2.3 får uppgifterna om
sammansättningen av en blandning för industriell användning begränsas till vad som står i säkerhetsda
tabladet i enlighet med bilaga II till förordning (EG) nr 1907/2006, förutsatt att kompletterande uppgifter
om sammansättningen på begäran snabbt kan erhållas i enlighet med punkt 1.3.”
g) Rubriken till avsnitt 3.2 ska ersättas med följande:

”Identifiering av blandningens beståndsdelar”
h) I punkt 3.2 ska följande stycke införas före punkt 3.2.1:
”Blandningens beståndsdelar är antingen ett ämne eller en blandning i blandning (BIB).”
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I punkt 3.2.2 ska andra stycket ersättas med följande:
”Uppgifter om de ämnen som ingår i en BIB ska lämnas i enlighet med kriterierna i punkt 3.2.1, utom när
uppgiftslämnaren inte har tillgång till uppgifter om den fullständiga sammansättningen av BIB. I det senare fallet
ska BIB identifieras med hjälp av produktbeteckningen i enlighet med artikel 18.3 a i kombination med dess
koncentration och UFI-kod, om sådan finns och om det utsedda organet har fått uppgifterna om BIB i en tidigare
uppgiftsinlämning. Om det inte finns någon UFI-kod, eller om det utsedda organet inte har fått uppgifterna om BIB
i en tidigare uppgiftsinlämning, ska BIB identifieras med hjälp av produktbeteckningen i enlighet med artikel 18.3 a
i kombination med dess koncentration och uppgifterna om sammansättningen i säkerhetsdatabladet för BIB och
eventuella andra kända beståndsdelar samt BIB-leverantörens namn, e-postadress och telefonnummer.”

j)

Punkt 3.2.3 ska ersättas med följande:
”3.2.3 Generiska produktbeteckningar
Genom undantag från punkterna 3.2.1 och 3.2.2 får de generiska produktbeteckningarna ”parfym” eller
”färgämne” användas för beståndsdelar i blandningar som används endast för att tillsätta parfym eller färg,
på följande villkor:
— Blandningens beståndsdelar har inte klassificerats som hälsofarliga.
— Koncentrationen av de beståndsdelar som angetts med hjälp av en generisk produktbeteckning är totalt
inte större än

a) 5 % sammantaget för parfymer och
b) 25 % sammantaget för färgämnen.”
k) Punkt 3.3 ska ersättas med följande:
”3.3 Beståndsdelar som omfattas av krav på uppgiftsinlämning
Följande beståndsdelar ska anges:
1) Beståndsdelar som har klassificerats som farliga på grund av sina hälsoeffekter eller fysikaliska effekter och
som
— förekommer i koncentrationer som är lika med eller större än 0,1 %,
— har identifierats, även i koncentrationer under 0,1 %, om inte uppgiftslämnaren kan visa att dessa
beståndsdelar saknar relevans för insatser i nödsituationer där människors hälsa hotas och för
förebyggande åtgärder.
2) Beståndsdelar som inte har klassificerats som farliga på grund av sina hälsoeffekter eller fysikaliska effekter
och som har identifierats och som förekommer i koncentrationer som är lika med eller större än 1 %.”
l)

Punkt 3.4 ska ersättas med följande:
”3.4 Beståndsdelarnas koncentration och koncentrationsintervall
Uppgiftslämnarna ska tillhandahålla de uppgifter som fastställs i punkterna 3.4.1 och 3.4.2 med hänsyn till
koncentrationen av de beståndsdelar som har identifierats i enlighet med punkt 3.3.”

m) I avsnitt 3.4.1 ska titeln på tabell 1 ersättas med följande:
”Koncentrationsintervall tillämpliga på farliga beståndsdelar som har stor betydelse för insatser i
nödsituationer där människors hälsa hotas”
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n) Punkt 3.4.2 ska ersättas med följande:
”3.4.2 Andra farliga beståndsdelar och beståndsdelar som inte har klassificerats som farliga
Koncentrationen av de farliga beståndsdelar i en blandning som inte klassificerats i någon av de kategorier
som förtecknas i punkt 3.4.1 och av de identifierade beståndsdelar som inte klassificerats som farliga ska, i
enlighet med tabell 2, uttryckas som procentintervall i fallande ordning efter vikt eller volym. Som
alternativ får exakta procentsatser användas.
Genom undantag från första stycket ska uppgiftslämnarna inte åläggas att lämna in några uppgifter för
parfymbeståndsdelar som inte har klassificerats eller endast har klassificerats för hudsensibilisering i
kategori 1, 1A eller 1B eller aspirationstoxicitet, på villkor att koncentrationen sammantaget inte överstiger
5 %.
Tabell 2
Koncentrationsintervall tillämpliga på andra farliga beståndsdelar och beståndsdelar som inte
har klassificerats som farliga
Koncentrationsintervall för beståndsdelen i blandningen
(%)

Maximal bredd på det koncentrationsintervall som
används i uppgiftsinlämningen

≥ 25 – < 100

20 %-enheter

≥ 10 – < 25

10 %-enheter

≥ 1 – < 10

3 %-enheter

>0–<1

1 %-enheter”

o) Punkt 3.5 ska ersättas med följande:
”3.5 Klassificering av beståndsdelar
Klassificering av beståndsdelarna avseende hälsofaror och fysikaliska faror (faroklasser, farokategorier och
faroangivelser) ska tillhandahållas. Häri ingår klassificering av åtminstone alla ämnen som avses i punkt 3.2.1
i bilaga II till förordning (EG) nr 1907/2006 om krav avseende sammanställningen av säkerhetsdatablad. När
det gäller en BIB som identifierats med hjälp av produktbeteckningen och dess UFI-kod i enlighet med punkt
3.2.2 i del B ska endast klassificeringen av hälsofaror och fysikaliska faror för denna tillhandahållas.”
p) I punkt 4.1 ska titeln på tabell 3 ersättas med följande:
”De variationer i koncentration på beståndsdelarna som kräver en uppdatering”.
q) I punkt 4.1 ska sista stycket ersättas med följande:
”Om parfymer i en gruppinlämning ändras ska förteckningen över blandningar och ingående parfymer uppdateras
enligt kraven i punkt 3.1.”
3. Del C ska ändras på följande sätt:
a) Punkt 1.2 ska ersättas med följande:
”1.2 Identifiering av blandningen och av uppgiftslämnaren

Produktbeteckning
— Produktens fullständiga handelsnamn (vid gruppinlämning, förteckning över alla produktbeteckningar)
— Andra namn, synonymer
— Unik formuleringsidentifierare (UFI)
— Andra beteckningar (tillståndsnummer, företagets produktkoder)
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Kontaktuppgifter för uppgiftslämnaren och eventuell kontaktpunkt
— Namn
— Fullständig adress
— Telefonnummer
— E-postadress
Kontaktuppgifter för snabb åtkomst till kompletterande uppgifter (dygnet runt, alla dagar). Endast för begränsad
uppgiftsinlämning
— Namn
— Telefonnummer (dygnet runt, alla dagar)
— E-postadress”
b) I punkt 1.3 ska förteckningen över ”Kompletterande uppgifter om blandningen” ersättas med följande:
”Kompletterande uppgifter om blandningen
— Färg
— Blandningens pH-värde vid leverans, om detta finns tillgängligt, eller, om blandningen är en fast kropp, pHvärdet för en vattenhaltig vätska eller lösning vid en given koncentration. Testblandningens koncentration i
vatten ska anges. Om det inte finns något pH-värde tillgängligt ska anledningen till detta anges.
— Fysikaliskt tillstånd
— Förpackning (typ och storlek)
— Avsedd användning (produktkategori)
— Användning (konsument-, yrkesmässig, industriell)”
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DIREKTIV
KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2020/12
av den 2 augusti 2019
om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2397 vad gäller normer för
behörighet och för motsvarande kunskaper och färdigheter, för praktiska examinationer, för
godkännande av simulatorer och för medicinsk lämplighet
(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2397 av den 12 december 2017 om erkännande av
yrkeskvalifikationer för inlandssjöfart och om upphävande av rådets direktiv 91/672/EEG och 96/50/EG (1), särskilt artikel
17.1 och 17.4, artikel 21.2 och artikel 23.6, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv (EU) 2017/2397 fastställs villkoren och förfarandena för utfärdande av bevis för de kvalifikationer som
innehas av personer vilka arbetar med driften av en farkost på unionens inre vattenvägar. Syftet med att utfärda
bevisen är att underlätta rörlighet, säkerställa navigationssäkerhet och säkerställa skyddet av människoliv och miljön.

(2)

För att tillhandahålla ett minimum av harmoniserade normer för bevis för yrkeskvalifikationer har kommissionen
delegerats befogenhet att anta närmare bestämmelser om fastställande av behörighetsnormer och motsvarande
kunskaper och färdigheter, normer för praktiska examinationer, för godkännande av simulatorer och för medicinsk
lämplighet.

(3)

I enlighet med artikel 32 i direktiv (EU) 2017/2397 ska delegerade akter hänvisa till standarder fastställda av
Europeiska kommittén för utarbetande av standarder för inlandssjöfarten (Cesni) och inkludera hela texten till dessa
standarder, förutsatt att dessa standarder är tillgängliga och uppdaterade, att de uppfyller alla tillämpliga krav i
bilagorna till direktivet och att unionens intressen inte äventyras av ändringar i Cesnis beslutsprocess. De tre
villkoren uppfylldes när Cesni vid sitt möte den 8 november 2018 antog de första standarderna för yrkeskvalifikationer för inlandssjöfart.

(4)

I behörighetsnormerna bör de minsta behörigheter som krävs för en säker drift av farkosten fastställas, och detta bör
göras för besättningsmedlemmar på operativ nivå och ledningsnivå, för befälhavare som har tillstånd att framföra
farkosten med hjälp av radar och befälhavare som har tillstånd att framföra farkoster på inre vattenvägar med
havskaraktär, för experter på passagerartrafik och för experter på kondenserad naturgas. Varje behörighet som krävs
bör definieras med motsvarande kunskaps- och färdighetskrav.

(1) EUT L 345, 27.12.2017, s. 53.
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(5)

För att de behöriga myndigheterna på ett liknande sätt ska kunna genomföra de praktiska examinationer som krävs
enligt artikel 17.3 i direktiv (EU) 2017/2397 bör det fastställas normer för de praktiska examinationerna. Därför bör
normerna för varje praktisk examination innehålla en definition av de specifika behörigheterna och bedömningssitu
ationerna, inklusive ett särskilt poängsystem och tekniska krav på farkoster och anläggningar på land. För sökande
till kvalifikationen som befälhavare som inte tidigare har genomfört en bedömning på operativ nivå bör det
tillhandahållas ytterligare en modul som gör det möjligt att verifiera förmågan att utföra de berörda övervakade
uppgifterna.

(6)

Normer för godkännande av simulatorer bör fastställas för att se till att de simulatorer som används för bedömning
av behörighet är utformade på ett sådant sätt att det går att verifiera behörigheten i enlighet med vad som föreskrivs
i normerna för praktiska examinationer. Normerna bör omfatta de tekniska kraven och funktionskraven för
simulatorer för fartygshantering och radarsimulatorer samt förfarandet för det administrativa godkännandet av
sådana simulatorer.

(7)

För att minska de nationella skillnaderna i medicinska krav och undersökningsförfaranden och säkerställa att
läkarintyg som utfärdas till medlemmar av däckspersonal i inlandssjöfart är en giltig indikator på deras medicinska
lämplighet för det arbete som de ska utföra bör det fastställas normer för medicinsk lämplighet. I normerna bör det
anges vilka tester som läkare ska utföra och vilka kriterier som ska tillämpas för att avgöra om medlemmar av
däckspersonal är lämpliga för arbetet. De bör omfatta syn, hörsel och fysiska och psykiska tillstånd som kan leda till
tillfällig eller permanent olämplighet för arbetet, samt eventuella avhjälpande åtgärder och restriktioner. För att skapa
samstämmighet bör normerna baseras på de riktlinjer för läkarundersökning av sjöfolk som offentliggörs av
Internationella arbetsorganisationen och Internationella sjöfartsorganisationen, särskilt på de kriterier som tillämpas
på kusttjänster.

(8)

Dagen för införlivandet av detta delegerade direktiv bör anpassas till dagarna för införlivandet av direktiv (EU)
2017/2397 för samstämmighetens och effektivitetens skull.

(9)

I enlighet med praxis från Europeiska unionens domstol måste den information som medlemsstaterna är skyldiga att
lämna till kommissionen i samband med införlivandet av ett direktiv vara klar och tydlig. Detta är också fallet för
denna delegerade akt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De normer för behörighet och för motsvarande kunskaper och färdigheter som avses i artikel 17.1 i direktiv (EU)
2017/2397 ska vara de som fastställs i bilaga I till det här direktivet.

Artikel 2
De normer för praktisk examination som avses i artikel 17.3 i direktiv (EU) 2017/2397 ska vara de som fastställs i bilaga II
till det här direktivet.

Artikel 3
De normer för godkännande av simulatorer som avses i artikel 21.2 i direktiv (EU) 2017/2397 ska vara de som fastställs i
bilaga III till det här direktivet.

Artikel 4
De normer för medicinsk lämplighet som avses i artikel 23.6 i direktiv (EU) 2017/2397 ska vara de som fastställs i bilaga IV
till det här direktivet.

Artikel 5
1.
Medlemsstaterna ska senast den 17 januari 2022 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för
att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.
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När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan
hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.
2.
Punkt 1 ska inte vara tillämplig på en medlemsstat som inte fullt ut har införlivat och genomfört direktiv (EU)
2017/2397 i enlighet med artikel 39.2, 39.3 eller 39.4 i det direktivet. När en sådan medlemsstat fullt ut införlivar och
genomför direktiv (EU) 2017/2397 ska den samtidigt sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för
att följa detta direktiv, och informera kommissionen om detta.
3.
Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar
inom det område som omfattas av detta direktiv.
Artikel 6
Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Artikel 7
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 2 augusti 2019.
På kommissionens vägnar
Ordförande
Jean-Claude JUNCKER
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BILAGA I

NORMER FÖR BEHÖRIGHET OCH FÖR MOTSVARANDE KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

I.

BEHÖRIGHETSNORMER FÖR DEN OPERATIVA NIVÅN

1. Navigering

1.1 Matrosen ska kunna bistå farkostledningen vid manövrering och handhavande av en farkost på inre vattenvägar.
Matrosen ska kunna göra detta på alla typer av vattenvägar och i alla typer av hamnar.
I synnerhet ska matrosen kunna
KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. bistå vid förtöjning, losskastning och
förhalning,

1. Kunskaper om utrustning, material och förfaranden som används ombord
för förtöjning, losskastning och förhalning.
2. Förmåga att använda erforderlig utrustning ombord, t.ex. pollare och
vinschar för förtöjning, losskastning och förhalning.
3. Förmåga att använda material som finns tillgängligt ombord, såsom
tågvirke och linor, med hänsyn till gällande säkerhetsbestämmelser,
inbegripet användning av personlig skydds- och räddningsutrustning.
4. Förmåga att kommunicera med styrhytten med hjälp av internkommunika
tionssystem och handsignaler.
5. Kunskaper om effekterna av vattenrörelser kring farkosten och lokala
effekter på navigeringsförhållanden, inbegripet effekter av trim och grunt
vatten i förhållande till farkostens djupgående.
6. Kunskaper om hur vattenrörelser påverkar farkosten under manövrering,
inbegripet effekterna av ömsesidig påverkan när två farkoster passerar eller
kör om varandra i trånga farleder och effekterna av ömsesidig påverkan på
en farkost som är förtöjd vid sidan när en annan farkost förflyttas i farleden
och passerar på litet avstånd.

2. bistå vid ihop- och isärkoppling i sam
band med skjutbogsering av pråmkom
binationer,

1. Kunskaper om utrustning, material och förfaranden som används vid
ihopkoppling.
2. Förmåga att koppla ihop och isär pråmkombinationer i samband med
skjutbogsering, med den utrustning och de material som krävs.
3. Kunskaper om säkra arbetsregler, däribland användning av personlig
skydds- och räddningsutrustning.
4. Förmåga att följa säkra arbetsregler och att kommunicera med de
besättningsmedlemmar som berörs.

3. bistå vid ankring,

1. Kunskaper om ankringsutrustning, material och förfaranden under olika
förhållanden.
2. Förmåga att bistå vid ankring, t.ex. förbereda ankringsutrustning för
ankringsmanövrar, ta fram ankare, ge tillräckligt med lina eller kätting för
att kunna släppa ut initialt, avgöra när ankaret håller farkosten i position
(ankarbäring), fastgöra ankare när ankringen är klar, använda
draggningsankare i olika manövrar och hantera ankarsignaler.
3. Kunskaper om säkra arbetsregler, däribland användning av personlig
skydds- och räddningsutrustning.

4. styra farkosten och åtlyda roderorder,
använda styrutrustning korrekt,

1. Kunskaper om funktioner hos och typer av olika framdrivnings- och
styrsystem.
2. Förmåga att styra farkosten under övervakning och åtlyda roderorder.

10.1.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 6/19

KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

5. styra farkosten och åtlyda roderorder,
med beaktande av inverkan av vind
och ström,

1. Kunskaper om inverkan av vind och ström på framförande och
manövrering.
2. Förmåga att styra farkosten under övervakning med beaktande av inverkan
av vind på framförande och manövrar i farleder med eller utan strömmar
och med vindegenskaper.

6. använda navigeringshjälpmedel och na
vigeringsinstrument under övervakning,

1. Kunskaper om navigationshjälpmedel och navigeringsinstrument som
roderindikator, radar, girhastighetsindikator, knopmätare.
2. Förmåga att använda information från navigationshjälpmedel som t.ex. ljusoch bojsystem och sjökort.
3. Förmåga att använda navigeringsinstrument som kompass, girhastighets
indikator och knopmätare.

7. vidta nödvändiga sjöfartssäkerhetsåt
gärder,

1. Kunskaper om säkerhetsföreskrifter och checklistor att följa i farliga
situationer och nödlägen.
2. Förmåga att upptäcka och reagera på osäkra situationer och vidta åtgärder
enligt säkerhetsföreskrifterna.
3. Förmåga att utan dröjsmål varna farkostledningen.
4. Förmåga att använda personlig skydds- och räddningsutrustning.
5. Kunskaper om kontroll som beordras av övervakaren i fråga om närvaro,
användbarhet, vattentäthet och säkring av farkosten och dess utrustning.
6. Förmåga att utföra arbetet enligt checklistan på däck och i uppehållsrum, t.
ex. vattentätning och säkring av luckor och lastrum.
7. Förmåga att utföra arbetet enligt checklistan i maskinrummet, stuva och
säkra lösa föremål, fylla dagtankar och kontrollera ventiler.

8. beskriva egenskaperna hos de viktigaste
europeiska inre vattenvägarna, hamnar
och terminalerna, för förberedelse inför
resa och för navigering,

1. Kunskaper om de viktigaste nationella och internationella inre
vattenvägarna.
2. Kunskaper om de viktigaste hamnarna och terminalerna i nätet av
europeiska inre vattenvägar.
3. Kunskaper om hur byggnadsverk, farledsprofiler och skyddsanordningar
påverkar navigeringen.
4. Kunskaper om klassificeringskarakteristika för floder, kanaler och inre
vattenvägar med havskaraktär: bottenbredd, strandtyp, strandskydd,
vattennivå, vattenrörelser, vertikal och horisontell frigång vid broar samt
djupgående.
5. Kunskaper om de navigeringshjälpmedel och navigeringsinstrument som
behövs vid navigering på inre vattenvägar med havskaraktär.
6. Förmåga att förklara egenskaperna hos olika typer av inre vattenvägar för
förberedelser av resan och styrning.

9. respektera allmänna bestämmelser, sig
naler, tecken och märkningssystem,

1. Kunskaper om en överenskommen uppsättning regler som är tillämpliga på
sjöfart på inre vattenvägar och ordningsföreskrifter som är tillämpliga på de
berörda inre vattenvägarna.
2. Förmåga att hantera och underhålla farkostens dag- och nattmarker
ingssystem, tecken och ljudsignaler.
3. Kunskaper om boj- och markeringssystemet Signi (Signalisation de voies de
Navigation Intérieure) och Iala (den internationella sammanslutningen för
stöd till sjöfarten och fyrväsendet) del A.

10. följa rutiner vid passering av slussar
och broar,

1. Kunskaper om form, utformning och anläggningar vid slussar och broar,
slussning (slussningsprocess), typer av slussar, pollare och trappor osv.
2. Förmåga att tillämpa rutiner under anlopp, infart, slussning och utfart från
slussen eller bron.
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KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

11. använda system för trafikkontroll.
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1. Kunskaper om olika system för trafikkontroll som används, t.ex. dag- och
nattmarkeringar på slussar, dammar och broar.
2. Förmåga att identifiera dag- och nattmarkeringar på slussar, dammar och
broar och att följa instruktioner från den behöriga myndigheten, t.ex. brooch slussmästare och trafikkontrolloperatörer.
3. Förmåga att använda radioutrustning i nödlägen.
4. Kunskaper om det automatiska identifieringssystemet för inre vattenvägar
(Inland Automatic Identification System, AIS), och elektroniska sjökorts- och
informationssystemet för inre vattenvägar (Inland Electronic Chart and
Display Information System, ECDIS).

2. Drift av farkoster
2.1 Matrosen ska kunna bistå farkostledningen med att kontrollera driften av farkosten och med omsorgen om de
ombordvarande.
Matrosen ska kunna
KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. se skillnad på olika typer av farkoster,

1. Kunskaper om de vanligaste typerna av farkoster, inklusive konvojer som
används i europeiska inre vattenvägar, och deras respektive konstruktion,
dimensioner och dräktighet.
2. Förmåga att förklara egenskaperna hos de vanligaste typerna av farkost,
inklusive konvojer som framförs i europeiska inre vattenvägar.

2. tillämpa kunskaper om konstruktionen
hos farkoster som framförs på inre vat
tenvägar och deras beteende i vatten,
särskilt i fråga om stabilitet och styrka,

1. Kunskaper om inverkan av farkostens rörelser under olika förhållanden som
orsakas av längsgående och tvärgående påfrestningar och olika
lastförhållanden.
2. Förmåga att förklara farkostens beteende vid olika lastförhållanden relaterat
till farkostens stabilitet och styrka.

3. tillämpa kunskaper om farkostens
strukturella delar och identifiera delar
na med namn och funktion,

1. Kunskaper om farkostens strukturella element i fråga om transport av olika
typer av last och passagerare, inbegripet den längsgående och tvärgående
strukturen och punktvisa förstärkningar.
2. Förmåga att namnge farkostens strukturella delar och beskriva deras
funktioner.

4. tillämpa kunskaper om farkostens vat
tentäta indelning,

1. Kunskaper om den vattentäta indelningen på farkoster som framförs på inre
vattenvägar.
2. Förmåga att kontrollera den vattentäta indelningen.

5. tillämpa kunskaper om den dokumen
tation som krävs för farkostens drift.

1. Kunskaper om den obligatoriska dokumentationen för farkosten.
2. Förmåga att förklara deras betydelse i förhållande till (inter)nationella krav
och (inter)nationell lagstiftning.

2.2

Matrosen ska kunna använda farkostens utrustning.

Matrosen ska kunna
KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. använda ankare och handha ankar
vinschar,

1. Kunskaper om olika typer av ankare och ankarvinschar som används
ombord på farkosten.
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KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

2. Förmåga att namnge och känna igen olika typer av ankare och
ankarvinschar som används ombord på farkosten och förklara hur de
används.
3. Förmåga att säkert handha olika typer av ankare och ankarvinschar i olika
situationer och under olika förhållanden.
2. använda däcksutrustning och lyftanord
ningar,

1. Kunskaper om utrustning som används på farkostens däck, t.ex. (kopplings)
vinschar, luckor, lyftanordningar, bilkran, rörledningssystem, brandslangar
osv.
2. Förmåga att namnge och känna igen däcksutrustning och lyftanordningar
och förklara hur de används.
3. Förmåga att säkert handha däcksutrustning och lyftanordningar.

3. använda särskild utrustning för passage
rarfartyg.

1. Kunskaper om konstruktionskrav, utrustning och anordningar som
används specifikt för passagerarfartyg.
2. Förmåga att namnge och känna igen utrustning som enbart används på
passagerarfartyg och förklara hur man använder dem.
3. Förmåga att säkert handha utrustning som används ombord på
passagerarfartyg.

3. Lasthantering, stuvning och persontransporter
3.1 Matrosen ska kunna bistå farkostledningen i förberedelser, stuvning och övervakning av last vid lastning och
lossning.
Matrosen ska kunna
KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. läsa stuvnings- och stabilitetsplaner,

1.
2.
3.
4.

Kunskaper om lasttypers inverkan på stuvnings- och stabilitetsplaner.
Kunskaper om stuvnings- och stabilitetsplaner.
Förmåga att förstå stuvningsplaner.
Kunskaper om numrering och avdelningar av lastrummen i torrlastfartyg
och tankar på tankfartyg (N, C eller G) och kunskaper om stuvning av de
olika typerna av last.
5. Förmåga att identifiera märkning av farligt gods i enlighet med europeiska
överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre
vattenvägar (ADN).

2. övervaka stuvning och säkring av last,

1. Kunskaper om metoderna för att stuva farkosten med olika last för att
säkerställa en säker och effektiv transport.
2. Kunskaper om rutinerna för att förbereda farkosten för lastning och
lossning.
3. Förmåga att säkert tillämpa lastnings- och lossningsförfaranden, dvs.
genom att öppna eller stänga lastrummen, utföra vakthållning på däck
under lastning och lossning.
4. Förmåga att upprätta och upprätthålla effektiv kommunikation under
lastning och lossning.
5. Kunskaper om lastens inverkan på farkostens stabilitet.
6. Förmåga att övervaka och rapportera skador på last.

3. kunna göra åtskillnad mellan olika typer
av last och deras kvaliteter,

1. Kunskaper om olika typer av last, t.ex. styckegods, flytande bulk och tungt
gods osv.
2. Kunskaper om logistikkedjan och multimodala transporter.
3. Förmåga att förbereda driften av farkosten i samband med lastnings- och
lossningsrutiner, t.ex. kommunicera med landsidan och förbereda
lastrummet.
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KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

4. använda barlastsystem,

1. Kunskaper om funktionen hos och användningen av barlastsystemet.
2. Förmåga att använda barlastsystemet genom att t.ex. fylla eller tömma
barlasttankarna.

5. kontrollera lastmängden,

1. Kunskaper om manuella och tekniska metoder för att fastställa lastvikten på
olika typer av farkoster.
2. Kunskaper om metoder för att avgöra mängden last som har lastats eller
lossats.
3. Kunskaper om beräkningen av mängden flytande last med hjälp av
nivåmätare eller tanktabeller, eller både och.
4. Förmåga att avläsa lastmärken och åmningar.

6. arbeta enligt föreskrifter och säkra ar
betsregler.

1. Kunskaper om säkra arbetsregler och rutiner som ska följas vid förberedelse,
lastning och lossning av farkosten med olika typer av last.
2. Förmåga att följa säkra arbetsregler och rutiner som ska följas under lastning
och lossning och att använda personlig skydds- och räddningsutrustning.
3. Förmåga att upprätta och upprätthålla effektiv verbal och icke-verbal
kommunikation med alla parter som arbetar med lastning och lossning.
4. Kunskaper om tekniska metoder för att hantera last i farkosten och i hamnar
och från farkoster och hamnar, samt säkerhetsåtgärder när de används.

3.2 Matrosen ska kunna bistå farkostledningen med tjänster till passagerare och ge direkt assistans till personer med
funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet, i enlighet med kraven på utbildning och instruktioner i bilaga IV
till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1177/2010 (1).

Matrosen ska kunna
KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. respektera förordningar och konventio
ner om passagerartransport,

1. Kunskaper om tillämpliga förordningar och konventioner om passagerar
transport.
2. Förmåga att ge direkt assistans till personer med nedsatt rörlighet, i enlighet
med kraven på utbildning och instruktioner i bilaga IV till förordning (EU)
nr 1177/2010.

2. bistå i säkra förflyttningar av passagera
re vid ombordstigning och landstigning,

1. Kunskaper om rutiner att följa före och under passagerares ombordstigning
och landstigning.
2. Förmåga att positionera och placera ombordstignings- och landstigningsut
rustning och tillämpa säkerhetsåtgärder.

3. bistå i övervakningen av passagerare i
nödlägen,

1. Kunskaper om befintlig livräddningsutrustning för nödlägen, rutiner att
följa vid läckage, brand, man överbord, evakuering, inbegripet
krishantering och kontroll av folkmassor samt första hjälpen-utrustning
ombord på fartyget.
2. Förmåga att ge assistans vid läckage, brand, man överbord, kollision och
evakuering, inbegripet krishantering och kontroll av folkmassor, förmåga
att använda livräddningsutrustning i nödlägen och att ge första hjälpen
ombord på fartyg.

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1177/2010 av den 24 november 2010 om passagerares rättigheter vid resor till
sjöss och på inre vattenvägar och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 (EUT L 334, 17.12.2010, s. 1).
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KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

4. kommunicera effektivt med passagera
re.

1. Kunskaper om standardiserade fraser för evakuering av passagerare i
nödlägen.
2. Förmåga att använda serviceinriktat beteende och språk.

4. Skeppsmaskinteknik, elektroteknik, elektronik och styr- och reglerteknik

4.1 Matrosen ska kunna bistå farkostledningen på områdena skeppsmaskinteknik, elektroteknik, elektronik och styroch reglerteknik för att säkerställa den allmänna tekniska säkerheten.
Matrosen ska kunna
KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. bistå i övervakning av maskinerna och
framdrivningssystemet,

1. Kunskaper om principerna för framdrivningssystemet.
2. Kunskaper om olika typer av maskiner och deras konstruktion, prestanda
och terminologi.
3. Kunskaper om funktion och drift för lufttillförsel, bränsletillförsel,
smörjning, kylning och maskinens avgassystem.
4. Kunskaper om huvud- och hjälpmaskiner.
5. Förmåga att utföra grundläggande kontroller och säkerställa att maskinerna
fungerar som de ska.

2. förbereda huvudmaskiner och hjälput
rustning för drift,

1. Kunskaper om startsystem för huvudmaskiner, hjälputrustning och
hydrauliska och pneumatiska system i enlighet med instruktioner.
2. Kunskaper om principerna för reverseringssystem.
3. Förmåga att förbereda maskineriet i maskinrummet enligt checklistan för
avgång.
4. Förmåga att använda startsystemet och hjälputrustning i enlighet med
instruktioner, t.ex. avseende styrinrättningen.
5. Förmåga att starta huvudmaskinerna enligt startrutiner.
6. Förmåga att använda hydrauliska och pneumatiska system.

3. reagera adekvat på funktionsfel i ma
skineriet,

1. Kunskaper om kontrollutrustning i maskinrummet och om rapporter
ingsrutiner för funktionsfel.
2. Förmåga att känna igen funktionsfel och vidta lämpliga åtgärder när
funktionsfel uppstår, inbegripet rapportering till farkostens ledning.

4. handha maskineri, inbegripet pumpar,
rörledningssystem, läns- och barlastsys
tem,

1. Kunskaper om säkert handhavande och kontroll av maskineriet i
maskinrum, barlastavdelningar och slag, i enlighet med rutiner.
2. Förmåga att kontrollera en säker funktion och drift hos maskineriet i
maskinrummet och att underhålla läns- och barlastsystemet, däribland
genom att rapportera incidenter i samband med överföring och förmåga
att mäta och rapportera tanknivåer korrekt.
3. Förmåga att förbereda och genomföra avstängning av maskinerna efter
drift.
4. Förmåga att handha läns-, barlast- och lastpumpsystem.

5. bistå i övervakning av elektronik och
elektronisk utrustning,

1.
2.
3.
4.

Kunskaper om elektronik och elektriska system och komponenter.
Kunskaper om växelström och likström.
Förmåga att övervaka och bedöma kontrollinstrument.
Kunskaper om magnetism och skillnaden mellan naturliga och konstgjorda
magneter.
5. Kunskaper om elektrohydrauliska system.
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KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

6. förbereda, starta, ansluta och byta gene
ratorer och kontrollera deras system
samt landströmsförsörjning,

1. Kunskaper om elinstallationen.
2. Förmåga att använda kopplingstavla.
3. Förmåga att använda landströmsförsörjning.

7. definiera funktionsfel och vanliga fel
samt beskriva åtgärderna för att före
bygga skada,

1. Kunskaper om funktionsfel utanför maskinrummet och om rutiner att följa
för att förebygga skada samt rutiner att följa om det uppstår funktionsfel.
2. Förmåga att identifiera vanliga fel och vidta åtgärder för att förhindra skador
på mekaniska, elektriska, elektroniska, hydrauliska och pneumatiska
system.

8. använda de verktyg som behövs för att
säkerställa den allmänna tekniska säker
heten.

1. Kunskaper om egenskaper och begränsningar hos rutiner och material som
används för underhåll och reparationer av maskiner och utrustning.
2. Förmåga att följa säkra arbetsrutiner vid underhåll eller reparationer av
maskiner och utrustning.

4.2 Matrosen ska kunna utföra underhållsarbete inom områdena skeppsmaskinteknik, elektroteknik, elektronik och
styr- och reglerteknik för att säkerställa den allmänna tekniska säkerheten,

Matrosen ska kunna
KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. utföra det dagliga underhållet av huvud
maskiner, hjälpmaskiner och kontroll
system,

1. Kunskaper om rutiner att följa för underhåll och god omsorg om
maskinrum, huvudmaskin, huvudmaskineri, hjälputrustning och
kontrollsystem.
2. Förmåga att underhålla huvudmaskiner, hjälputrustning och
kontrollsystem.

2. utföra det dagliga underhållet av ma
skineriet, inbegripet pumpar, rörled
ningssystem, läns- och barlastsystem,

1. Kunskaper om dagliga underhållsrutiner.
2. Förmåga att underhålla och sköta pumpar, rörledningssystem, läns- och
barlastsystem.

3. använda de verktyg som behövs för att
säkerställa den allmänna tekniska säker
heten,

1. Kunskaper om hur man använder underhållsmaterial och reparationsut
rustning ombord, inbegripet deras kvaliteter och begränsningar.
2. Förmåga att välja och använda underhållsmaterial och reparationsut
rustning ombord.

4. följa underhålls- och reparationsrutiner,

1. Kunskaper om manualer och instruktioner om underhåll och reparationer.
2. Förmåga att genomföra underhålls- och reparationsrutiner enligt gällande
manualer och instruktioner.

5. använda teknisk information och doku
mentera tekniska rutiner.

1. Kunskaper om teknisk dokumentation och manualer.
2. Förmåga att dokumentera underhållsarbete.
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5. Underhåll och reparationer

5.1 Matrosen ska kunna bistå farkostledningen i underhåll och reparationer av farkosten, dess anordningar och
utrustning.
Matrosen ska kunna
KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. arbeta med olika typer av material och
verktyg för underhåll och reparationer,

1. Kunskaper om de verktyg som krävs och om underhåll av utrustning och
säkert arbete samt miljöskyddsregler.
2. Förmåga att använda lämpliga metoder för underhåll av farkosten,
inbegripet förmåga att välja olika material.
3. Förmåga att underhålla och förvara verktyg och underhållsutrustning
korrekt.
4. Förmåga att utföra underhåll enligt reglerna om säkert arbete och
miljöskydd.

2. skydda hälsa och miljö när underhåll
och reparationer utförs,

1. Kunskaper om gällande rengörings- och skyddsrutiner och hygienregler.
2. Förmåga att rengöra alla bostadsutrymmen, styrhytten och sköta
hushållssysslor på ett tillfredsställande sätt som följer hygienbestäm
melserna, inbegripet att ta ansvar för sitt eget bostadsutrymme.
3. Förmåga att rengöra maskinrum och maskiner med de rengöringsmaterial
som krävs.
4. Förmåga att rengöra och skydda farkostens yttre delar, skrov och däck i rätt
ordning med de material som krävs i enlighet med miljöskyddsbestäm
melserna.
5. Förmåga att hantera avfall från farkosten och hushållsavfall i enlighet med
miljöskyddsbestämmelserna.

3. underhålla tekniska anordningar i enlig
het med tekniska instruktioner,

1. Kunskaper om tekniska instruktioner för underhåll och underhållsprogram.
2. Förmåga att sköta all teknisk utrustning i enlighet med instruktioner och att
använda underhållsprogram (även digitala) under övervakning.

4. säkert hantera linor och tågvirke,

1. Kunskaper om egenskaperna hos olika typer av tågvirke och linor.
2. Förmåga att använda och förvara dem enligt metoder och regler för säkert
arbete.

5. göra knopar och splitsar som passar för
ändamålet och underhålla dem,

1. Kunskaper om rutiner att följa för att säkerställa säker bogsering och ihopoch isärkoppling med de medel som finns tillgängliga ombord.
2. Förmåga att splitsa linor och tågvirke.
3. Förmåga att använda knopar som passar för sitt ändamål.
4. Underhålla linor och tågvirke.

6. utarbeta och genomföra arbetsplaner
som medlem i ett arbetslag och kontrol
lera resultatet.

1. Kunskaper om principerna för lagarbete.
2. Förmåga att självständigt utföra underhåll och reparationer som medlem i
arbetslaget.
3. Förmåga att utföra mer komplicerade reparationer under övervakning.
4. Använda olika arbetsmetoder, inklusive lagarbete, i enlighet med säkerhets
föreskrifterna.
5. Förmåga att utvärdera arbetets kvalitet.

6. Kommunikation

6.1 Matrosen ska kunna kommunicera i allmänhet och professionellt, vilket inbegriper förmågan att använda
standardiserade fraser i situationer där kommunikationsproblem råder.
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Matrosen ska kunna
KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. använda informations- och kommuni
kationssystem,

1. Kunskaper om snabbtelefoninstallation för kommunikation internt på
farkosten eller med terminal, kunskaper om farkostens (mobil)telefon-,
radio-, (satellit-)tv- och kamerasystem.
2. Förmåga att använda farkostens (mobil)telefon-, radio-, (satellit-)tv- och
kamerasystem.
3. Kunskaper om principerna för att använda AIS-systemet för inre
vattenvägar.
4. Förmåga att använda uppgifter i AIS för inre vattenvägar för att kontakta
andra farkoster.

2. lösa olika uppgifter med hjälp av olika
typer av digitala enheter, informations
tjänster (t.ex. flodinformationstjänster
(RIS)) och kommunikationssystem,

1. Kunskaper om tillgängliga digitala enheter vid transporter på inre
vattenvägar.
2. Förmåga att använda farkostens digitala enheter enligt instruktionerna för
att utföra enkla uppgifter.

3. samla in och lagra uppgifter, inklusive
säkerhetskopiering och uppdatering av
uppgifter,

1. Kunskaper om farkostens kommunikationssystem för insamling, lagring
och uppdatering av uppgifter.
2. Förmåga att behandla uppgifter under strikt övervakning.

4. följa instruktioner om skydd av perso
nuppgifter,

1. Kunskaper om förordningar om uppgiftsskydd och sekretess.
2. Förmåga att behandla uppgifter i enlighet med förordning om
uppgiftsskydd och sekretess.

5. redogöra för sakförhållanden med tek
niska termer,

1. Kunskaper om nödvändiga tekniska och nautiska termer och även om
termer som rör sociala aspekter av standardiserade fraser för
kommunikation.
2. Förmåga att använda tekniska och nautiska termer samt termer som rör
sociala aspekter i standardiserade fraser.

6. inhämta nautisk och teknisk informa
tion för att upprätthålla sjöfartssäker
heten,

1. Kunskaper om de tillgängliga informationskällorna.
2. Förmåga att använda informationskällor för att inhämta den nautiska och
tekniska information som krävs för att upprätthålla sjöfartssäkerheten.

6.2

Matrosen ska kunna vara social.

Matrosen ska kunna
KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. följa instruktioner och kommunicera
med andra i fråga om uppgifter om
bord,

1. Kunskaper om betydelsen av order från farkostens ledning, formella och
informella instruktioner, regler och rutiner och om vikten av att vara en
förebild för oerfarna besättningsmedlemmar.
2. Förmåga att följa upp order från farkostens ledning och andra instruktioner
och regler samt att beledsaga oerfarna besättningsmedlemmar.
3. Kunskaper om företagets regler eller regler ombord.
4. Förmåga att följa företagets regler eller reglerna ombord.

2. bidra till goda sociala relationer och
samarbeta med andra ombord,

1. Kunskaper om kulturell mångfald.
2. Förmåga att acceptera olika kulturella normer, värderingar och vanor.
3. Förmåga att arbeta och leva i grupp.
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KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

4. Förmåga att delta i gruppmöten och utföra tilldelade uppgifter.
5. Kunskaper om betydelsen av respekt för lagarbete.
6. Förmåga att respektera sexuellt relaterade och kulturella skillnader och att
rapportera problem som rör sådana skillnader, däribland mobbning och
(sexuella) trakasserier.
3. acceptera socialt ansvar, anställnings
villkor, individens rättigheter och skyl
digheter, erkänna farorna med alkoholoch narkotikamissbruk och reagera
adekvat på misskötsamhet och faror,

1.
2.
3.
4.
5.

Förmåga att identifiera misskötsamhet och potentiella faror.
Förmåga att reagera aktivt på misskötsamhet och potentiella faror.
Förmåga att arbeta självständigt i enlighet med instruktioner.
Kunskaper om enskilda arbetstagares rättigheter och skyldigheter.
Kunskaper om farorna med att använda alkohol och narkotika i
arbetsmiljön och i den sociala miljön. (Medvetenhet om ordningsföre
skrifterna om toxikologi.)
6. Förmåga att upptäcka alkohol- och narkotikarelaterad fara för säker drift av
farkosten.

4. planera, inhandla och förbereda enkla
måltider.

1. Kunskaper om möjligheterna till livsmedelsförsörjning och principerna för
hälsosam kost.
2. Förmåga att laga enkla måltider i enlighet med hygienreglerna.

7. Hälsa och säkerhet samt miljöskydd

7.1 Matrosen ska kunna följa säkra arbetsregler och förstå vikten av regler på områdena hälsa och säkerhet samt miljöns
betydelse.
Matrosen ska kunna
KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. arbeta enligt instruktioner och regler för
säkerhet i arbetet och förebyggande av
olyckor,

1. Kunskaper om fördelarna med säkra arbetsmetoder.
2. Kunskaper om risker ombord.
3. Förmåga att förhindra fara till följd av risker ombord, t.ex. avseende
• farkostens rörelser,
• tillhandahållande av säker ombordstigning på och landstigning från
farkosten (t.ex. landgång, arbetsbåt),
• säker stuvning av lösa föremål,
• arbete med maskineri,
• elektriska riskkällor, och hur de känns igen,
• brandskydd och brandbekämpning,
• professionellt handhavande av handverktyg,
• professionellt handhavande av elektriska handverktyg,
• efterlevnad av hälso- och hygienregler,
• undanröjande av halk-, fall- och snubbelrisker.
4. Kunskaper om relevanta instruktioner om hälsa och säkert arbete under
verksamhet ombord.
5. Kunskaper om gällande föreskrifter för säkra och hållbara arbetsvillkor.
6. Förmåga att förebygga olyckor i verksamhet som kan innebära risk för
personal eller farkost i samband med
• lastning och lossning av last,
• förtöjning och losskastning,
• arbete på hög höjd,
• arbete med kemikalier,
• arbete med batterier,
• vistelse i maskinrum,
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KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

• tunga lyft (manuellt eller mekaniskt),
• ingång och arbete i slutna utrymmen.
7. Förmåga att förstå order och att kommunicera med andra i samband med
arbetsuppgifter ombord.
2. använda personlig skyddsutrustning för
att förebygga olyckor,

1. Kunskaper om personlig skyddsutrustning.
2. Förmåga att använda personlig skyddsutrustning, t.ex.
• ögonskydd,
• andningsskydd,
• hörselskydd,
• huvudskydd,
• skyddskläder.

3. vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder
före ingång i slutna utrymmen.

1. Kunskaper om riskerna med ingång i slutna utrymmen.
2. Kunskaper om försiktighetsåtgärder som ska vidtas och tester eller
mätningar som ska utföras för att avgöra om det är säkert att gå in i ett
slutet utrymme och under pågående arbete i ett slutet utrymme.
3. Förmåga att tillämpa säkerhetsinstruktioner före ingång i vissa utrymmen
ombord, t.ex.
• lastrum,
• sänkkistor,
• dubbelskrov.
4. Förmåga att vidta försiktighetsåtgärder för arbete i slutna utrymmen.

7.2

Matrosen ska kunna erkänna vikten av utbildning ombord och agera omedelbart i nödlägen.

Matrosen ska kunna
KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. agera i nödlägen i enlighet med gällande
instruktioner och rutiner,

1.
2.
3.
4.

Kunskaper om olika typer av nödlägen.
Kunskaper om rutin att följa vid ett larm.
Kunskaper om gällande rutiner vid en olycka.
Förmåga att agera enligt instruktioner och rutiner.

2. ge första hjälpen,

1. Kunskaper om de allmänna principerna för första hjälpen, inbegripet
bedömning av struktur i kroppen och funktioner ombord på en farkost
efter att ha bedömt en situation.
2. Förmåga att upprätthålla fysisk och mental kondition och personlig hygien
när första hjälpen ges.
3. Kunskaper om relevanta åtgärder vid olyckor, i enlighet med erkänd bästa
praxis.
4. Förmåga att bedöma skadades behov och hot mot den egna säkerheten.
5. Förmåga att vidta nödvändiga åtgärder vid ett nödläge, däribland
a) positionera skadade,
b) använda återupplivningsteknik,
c) kontrollera blödning,
d) vidta lämpliga åtgärder för grundläggande chockhantering,
e) vidta lämpliga åtgärder vid bränn- eller skållningsskador, inbegripet
elolyckor,
f) rädda och transportera en skadad person.
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KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

6. Förmåga att lägga improviserat förband och att använda materialet i första
hjälpen-lådan.
3. använda och underhålla personlig
skyddsutrustning och livräddningsut
rustning ombord,

1. Kunskaper om regelbunden kontroll av personligt skydd, räddningsvägar
och räddningsutrustning med avseende på funktion, skada, slitage och
andra defekter.
2. Förmåga att reagera när defekter upptäcks, inklusive relevanta kommunika
tionsrutiner.
3. Förmåga att använda personliga livräddningsredskap, t.ex.
• livbojar, inklusive relevant utrustning, och
• flytvästar, inklusive relevant utrustning på flytvästar, t.ex. fasta eller
blinkande ljus och visselpipa som är ordentligt fastsatt med en rem.
4. Kunskaper om arbetsbåtens funktioner.
5. Förmåga att förbereda, sjösätta, framföra, ta upp och stuva arbetsbåten.

4. ge assistans vid räddningsinsatser och
simma,

1. Förmåga att rädda och transportera en skadad person.
2. Förmåga att använda simkunskaper i räddningsinsatser.

5. använda räddningsvägar,

Förmåga att hålla räddningsvägar fria (beroende på den lokala utformningen
ombord).

6. använda interna system för kommuni
kation i nödlägen och larmsystem.

Förmåga att använda system för kommunikation i nödlägen samt larmsystem
och utrustning.

7.3 Matrosen ska kunna vidta försiktighetsåtgärder för att förhindra brand och ska använda brandbekämpningsut
rustning korrekt.
Matrosen ska kunna
KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. särskilja delar av elden och antändnings
typer och antändningskällor,

1. Kunskaper om möjliga brandorsaker vid olika typer av verksamhet och
kunskaper om klassificering av bränder i enlighet med Europastandard EN
eller motsvarande.
2. Kunskaper om de olika delarna i förbränningsprocessen.
3. Förmåga att tillämpa grunderna i brandbekämpning.

2. använda olika typer av brandsläckare,

1. Kunskaper om olika egenskaper hos och klasser av brandsläckare.
2. Förmåga att använda olika brandbekämpningsmetoder och använda
släckningsutrustning och fasta installationer med hänsyn till exempelvis
• användning av olika typer av bärbara brandsläckare, och
• vindens inverkan när man närmar sig branden.

3. agera i enlighet med brandbekämp
ningsrutiner och brandbekämpnings
organisation ombord,

1. Kunskaper om brandbekämpningssystem ombord.
2. Förmåga att ta itu med bränder och vidta lämpliga varningsåtgärder.

4. följa instruktioner om personlig utrust
ning, metoder, släckmedel och rutiner
under brandbekämpnings- och rädd
ningsinsatser.

1. Kunskaper om rutiner för att undvika personlig fara.
2. Förmåga att agera enligt rutinen för nödsituationer.

7.4

Matrosen ska kunna utföra uppgifter med hänsyn till betydelsen av att skydda miljön.
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Matrosen ska kunna
KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. skydda miljön i enlighet med gällande
förordningar,

1. Kunskaper om de nationella och internationella förordningarna om
miljöskydd.
2. Förmåga att använda tillgängliga dokumentations- och informationssystem
om miljöfrågor i enlighet med instruktioner.
3. Kunskaper om följderna av eventuella läckage, spill eller utsläpp av
förorenande ämnen i miljön.
4. Kunskaper om farligt gods och klassificering med hänsyn till miljöaspekter.

2. vidta försiktighetsåtgärder för att för
hindra förorening av miljön,

1. Kunskaper om allmänna försiktighetsåtgärder för att förhindra förorening
av miljön.
2. Förmåga att använda allmänna försiktighetsåtgärder och tillämpa säkra
bunkringsrutiner.
3. Förmåga att vidta åtgärder i enlighet med instruktioner vid en kollision, t.ex.
genom att täta läckor.

3. använda resurser effektivt,

1. Kunskaper om effektiv användning av bränsleförbrukning.
2. Förmåga att använda material på ett ekonomiskt och energisparande sätt.

4. bortskaffa avfall på ett miljövänligt sätt,

1. Kunskaper om gällande föreskrifter för avfall.
2. Förmåga att utföra insamling, leverans och bortskaffande av
• olja och fett från farkosten,
• lastrester, och
• andra typer av avfall.

II. BEHÖRIGHETSNORMER FÖR LEDNINGSNIVÅN

0. Tillsyn
Befälhavaren ska kunna ge anvisningar till andra medlemmar av däckspersonalen och utöva tillsyn över alla uppgifter som
de utför enligt avsnitt 1 i bilaga II till direktiv (EU) 2017/2397, och ska således ha tillfredsställande förmåga att utföra dessa
uppgifter.
Personer som vill kvalificera sig som befälhavare ska styrka den kompetens som används i de följande avsnitten 0.1–7.4
såvida de inte har genomfört något av följande steg:
— slutfört ett godkänt utbildningsprogram som baseras på behörighetsnormer för den operativa nivån,
— godkänts i en behörighetsbedömning av en administrativ myndighet i avsikt att verifiera att behörighetsnormerna för
den operativa nivån är uppfyllda.
0.1

Navigering

Befälhavaren ska kunna
KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. demonstrera förtöjning, losskastning
och förhalning,

1. Kunskaper om utrustning, material och förfaranden som används för
förtöjning, losskastning och förhalning.
2. Förmåga att använda material som finns tillgängligt ombord, såsom
vinschar, pollare, tågvirke och linor med hänsyn till gällande säkerhetsbe
stämmelser, inbegripet användning av personlig skydds- och räddningsut
rustning.
3. Förmåga att kommunicera med styrhytten med hjälp av internkommunika
tionssystem och handsignaler.
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KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

4. Kunskaper om effekterna av vattenrörelser kring farkosten och lokala
effekter på navigeringsförhållanden, inbegripet effekter av trim och grunt
vatten i förhållande till farkostens djupgående.
5. Kunskaper om hur vattenrörelser påverkar farkosten under manövrering,
inbegripet ömsesidig påverkan när två farkoster passerar eller kör om
varandra i trånga farleder och påverkan på en farkost som är förtöjd vid
sidan när en annan farkost förflyttas i farleden och passerar på litet avstånd.

2. demonstrera ihop- och isärkoppling i
samband med skjutbogsering av pråm
kombinationer,

1. Kunskaper om utrustning, material och förfaranden som används vid
ihopkoppling.
2. Förmåga att koppla ihop och isär pråmkombinationer i samband med
skjutbogsering, med den utrustning och de material som krävs.
3. Förmåga att använda utrustning och material som finns tillgängligt ombord
för ihop- och isärkoppling, med hänsyn till gällande arbetssäkerhetsbe
stämmelser, inbegripet användning av personlig skydds- och räddningsut
rustning.
4. Förmåga att kommunicera med medlemmar av däckspersonal som arbetar
med ihop- och isärkoppling av pråmkombinationer i samband med
skjutbogsering.

3. demonstrera ankring,

1. Kunskaper om utrustning, material och förfaranden som används för
ankring.
2. Förmåga att demonstrera ankringsmanövrar: förbereda ankringsutrustning
för ankringsmanövrar, ta fram ankare, ge tillräckligt med lina eller kätting
för att kunna släppa ut initialt och avgöra när ankaret håller farkosten i
position (ankarbäring), och fastgöra ankare när ankringen är klar, och
använda draggningsankare i olika manövrar och hantera ankarsignaler.
3. Förmåga att använda utrustning och material som finns tillgängligt ombord
för ankring, med hänsyn till gällande arbetssäkerhetsbestämmelser,
inbegripet användning av personlig skydds- och räddningsutrustning.
4. Förmåga att kommunicera med styrhytten med hjälp av internkommunika
tionssystem och handsignaler.

4. vidta lämpliga sjöfartssäkerhetsåtgärder,

1. Förmåga att omedelbart varna farkostens besättning och använda personlig
skydds- och räddningsutrustning.
2. Förmåga att säkerställa att farkosten är vattentät.
3. Förmåga att demonstrera och utföra arbetet enligt checklistan på däck och i
uppehållsrum, t.ex. vattentätning och säkring av luckor och lastrum.

5. beskriva de olika typerna av slussar och
broar i förhållande till deras använd
ning,

1. Kunskaper om form, utformning och anläggningar vid slussar och broar,
slussning (slussningsprocess), typer av slussar, pollare och trappor osv.
2. Förmåga att förklara och demonstrera gällande rutiner för medlemmar i
däcksbesättningen vid passering av slussar, dammar och broar.

6. respektera allmänna bestämmelser, sig
naler, tecken och märkningssystem.

1. Kunskaper om de ordningsföreskrifter som är tillämpliga på de berörda inre
vattenvägarna.
2. Förmåga att hantera och underhålla farkostens dag- och nattmarker
ingssystem, tecken och ljudsignaler.
3. Kunskaper om boj- och markeringssystem i enlighet med Signi och Iala del
A.
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Drift av farkoster

Befälhavaren ska kunna
KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. se skillnad på olika typer av farkoster,

1. Kunskaper om de vanligaste typer av farkoster, inklusive konvojer som
används i europeiska inre vattenvägar, och deras respektive konstruktion,
dimensioner och dräktighet.
2. Förmåga att förklara egenskaperna hos de vanligaste typerna av farkost,
inklusive konvojer som används i europeiska inre vattenvägar.

2. tillämpa kunskaper om den dokumen
tation som krävs för farkostens drift.

1. Kunskaper om den obligatoriska dokumentationen för farkosten.
2. Förmåga att förklara betydelsen av dokumentation i förhållande till
internationella och nationella krav och internationell och nationell
lagstiftning.

0.3

Lasthantering, stuvning och persontransporter

Befälhavaren ska kunna
KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. förklara den europeiska överenskom
melsen om internationell transport av
farligt gods på inre vattenvägar (ADN),
märkningsrutiner och säkerhetsrutiner
för passagerartransport,

1. Förmåga att förklara ADN-märkning av farligt gods.
2. Förmåga att förklara säkerhetsrutiner för passagerartransport, inklusive
tillämpning av förordning (EU) nr 1177/2010.
3. Förmåga att kommunicera effektivt med passagerare.

2. förklara och demonstrera användningen
av barlastsystemet,

1. Kunskaper om funktionen hos och användningen av barlastsystemet.
2. Förmåga att förklara användningen av barlastsystemet genom att t.ex. fylla
eller tömma barlasttankarna.

3. kontrollera lastmängden.

1. Kunskaper om manuella och tekniska metoder för att fastställa lastvikten på
olika typer av farkoster.
2. Förmåga att använda metoder för att avgöra mängden last som har lastats
eller lossats.
3. Förmåga att beräkna mängden flytande last med hjälp av nivåmätare och/
eller tanktabeller.

0.4

Skeppsmaskinteknik, elektroteknik, elektronik och styr- och reglerteknik

Befälhavaren ska kunna
KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. handha maskineri, inbegripet pumpar,
rörledningssystem, läns- och barlastsys
tem,

1. Kunskaper om rutiner att följa för säkert handhavande av maskineri samt
läns- och barlastsystem samt korrekt bortskaffande av avfall.
2. Förmåga att handha och kontrollera maskineriet i maskinrummet i enlighet
med rutiner.
3. Förmåga att förklara säker funktion, drift och säkert underhåll av läns- och
barlastsystemet, inklusive att rapportera incidenter i samband med
överföring och förmåga att mäta och rapportera tanknivåer korrekt.
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KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

4. Förmåga att förbereda och genomföra avstängning av maskinerna efter
drift.
5. Förmåga att handha läns-, barlast- och lastpumpsystem.
6. Förmåga att förklara behovet av att samla in, förvara och leverera avfall på
ett korrekt och säkert sätt.
7. Förmåga att använda hydrauliska och pneumatiska system.
2. förbereda, starta, ansluta och byta gene
ratorer och kontrollera deras system
samt landströmsförsörjning,

1. Kunskaper om elinstallationen.
2. Förmåga att använda kopplingstavla.
3. Förmåga att använda landströmsförsörjning.

3. använda de verktyg och material som
behövs,

1. Kunskaper om egenskaper och begränsningar hos rutiner och material och
verktyg som används för underhåll och reparationer av maskiner och
utrustning.
2. Förmåga att följa säkra arbetsrutiner.

4. utföra det dagliga underhållet av huvud
maskiner, hjälpmaskiner och kontroll
system,

Förmåga att underhålla och sköta maskinrum, huvudmaskin, huvudmaskineri,
hjälputrustning och kontrollsystem.

5. utföra det dagliga underhållet av ma
skineriet, inbegripet pumpar, rörled
ningssystem, läns- och barlastsystem.

Förmåga att underhålla och sköta pumpar, rörledningssystem, läns- och
barlastsystem.

0.5

Underhåll och reparationer

Befälhavaren ska kunna
KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. skydda hälsa och miljö när underhåll
och reparationer utförs,

1. Kunskaper om gällande rengörings- och skyddsrutiner och hygienregler.
2. Förmåga att rengöra alla bostadsutrymmen, styrhytten och sköta
hushållssysslor på ett tillfredsställande sätt som följer hygienbestäm
melserna, inbegripet att ta ansvar för sitt eget bostadsutrymme.
3. Förmåga att rengöra maskinrum och maskiner med lämpliga rengörings
material.
4. Förmåga att rengöra och skydda farkostens yttre delar, skrov och däck i rätt
ordning med lämpliga material i enlighet med miljöskyddsbestämmelserna.
5. Förmåga att hantera avfall från farkosten och hushållsavfall i enlighet med
miljöbestämmelserna.

2. underhålla tekniska anordningar i enlig
het med tekniska instruktioner,

1. Kunskaper om tekniska instruktioner för underhålls- och
reparationsprogram.
2. Förmåga att underhålla och sköta all teknisk utrustning i enlighet med
tekniska instruktioner.
3. Förmåga att använda underhållsprogram (även digitala) under övervakning.

3. säkert hantera linor och tågvirke,

1. Kunskaper om egenskaperna hos olika typer av tågvirke och linor.
2. Förmåga att använda och förvara dem enligt metoder och regler för säkert
arbete.
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KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

4. göra knopar och splitsar som passar för
ändamålet och underhålla dem,

1. Kunskaper om rutiner att följa för att säkerställa säker bogsering och ihopoch isärkoppling med de medel som finns tillgängliga ombord.
2. Förmåga att splitsa linor och tågvirke.
3. Förmåga att använda knopar som passar för sitt ändamål.
4. Förmåga att underhålla linor och tågvirke.

0.6

Kommunikation

Befälhavaren ska kunna
KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. redogöra för sakförhållanden med tek
niska termer,

1. Kunskaper om nödvändiga tekniska och nautiska termer och även om
termer som rör sociala aspekter av standardiserade fraser för
kommunikation.
2. Förmåga att använda tekniska och nautiska termer samt termer som rör
sociala aspekter i standardiserade fraser.

0.7

Hälsa och säkerhet samt miljöskydd

Befälhavaren ska kunna
KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. tillämpa regler för säkerhet i arbetet och
förebyggande av olyckor,

1. Kunskaper om säkra arbetsmetoder.
2. Kunskaper om risker ombord.
3. Förmåga att förhindra fara till följd av risker ombord, t.ex. avseende
• farkostens rörelser,
• tillhandahållande av säker ombordstigning på och landstigning från
farkosten (t.ex. landgång, arbetsbåt),
• stuva lösa föremål säkert,
• arbeta med maskineri,
• känna igen elektriska riskkällor,
• brandskydds- och brandbekämpningsåtgärder,
• professionellt handhavande av handverktyg,
• professionellt handhavande av elektriska handverktyg,
• efterlevnad av hälso- och hygienregler,
• undanröjande av halk-, fall- och snubbelrisker.
4. Kunskaper om relevanta instruktioner om hälsa och säkert arbete under
verksamhet ombord.
5. Kunskaper om gällande föreskrifter för säkra och hållbara arbetsvillkor.
6. Förmåga att förebygga risker för personal eller farkost vid verksamhet som
t.ex.
• lastning och lossning av last,
• förtöjning och losskastning,
• arbete på hög höjd,
• arbete med kemikalier,
• arbete med batterier,
• under vistelse i maskinrum,
• tunga lyft (manuellt eller mekaniskt),
• ingång och arbete i slutna utrymmen.
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KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

2. använda personlig skyddsutrustning för
att förebygga olyckor,

1. Kunskaper om rutiner för att använda den utrustning som krävs för säkert
arbete ombord.
2. Förmåga att använda personlig skyddsutrustning, t.ex.
• ögonskydd,
• andningsskydd,
• hörselskydd,
• huvudskydd,
• skyddskläder.

3. simma och bistå vid räddningsinsatser,

1. Förmåga att använda simkunskaper i räddningsinsatser.
2. Förmåga att använda räddningsutrustning i räddningsinsatser.
3. Förmåga att rädda och transportera en skadad person.

4. använda räddningsvägar,

1. Kunskaper om rutiner att följa vid en evakueringssituation (enligt de lokala
förhållandena ombord).
2. Förmåga att hålla räddningsvägar fria.

5. använda interna system för kommuni
kation i nödlägen och larmsystem,

Förmåga att använda system för kommunikation i nödlägen samt larmsystem
och utrustning.

6. särskilja delar av elden och antändnings
typer och antändningskällor,

1. Kunskaper om möjliga brandorsaker vid olika typer av verksamhet och om
klassificering av bränder i enlighet med Europastandard EN eller
motsvarande.
2. Kunskaper om de olika delarna i förbränningsprocessen.
3. Förmåga att tillämpa grunderna i brandbekämpningsrutiner.

7. särskilja och använda olika typer av
brandsläckare,

1. Kunskaper om olika egenskaper hos och klasser av brandsläckare.
2. Förmåga att använda olika brandbekämpningsmetoder och släckningsut
rustning och fasta installationer med hänsyn till exempelvis
• klasser av brandsläckare,
• användning av olika typer av bärbara brandsläckare,
• vindens inverkan när man närmar sig branden.

8. ge första hjälpen.

1. Kunskaper om de allmänna principerna för första hjälpen, inbegripet
bedömning av struktur i kroppen och funktioner ombord på en farkost
efter att ha bedömt en situation.
2. Förmåga att upprätthålla fysisk och mental kondition och personlig hygien
när första hjälpen ges.
3. Kunskaper om relevanta åtgärder vid olyckor, i enlighet med erkänd bästa
praxis.
4. Förmåga att bedöma skadades behov och hot mot den egna säkerheten.
5. Förmåga att vidta nödvändiga åtgärder vid ett nödläge, däribland
a) positionera skadade,
b) använda återupplivningsteknik,
c) kontrollera blödning,
d) vidta lämpliga åtgärder för grundläggande chockhantering,
e) vidta lämpliga åtgärder vid bränn- eller skållningsskador, inbegripet
elolyckor,
f) rädda och transportera en skadad person.
6. Förmåga att lägga improviserat förband och att använda materialet i första
hjälpen-lådan.

1. Navigering

1.1 Befälhavaren ska kunna planera en resa och navigera på inre vattenvägar, inbegripet ha förmågan att välja den mest
logiska, ekonomiska och ekologiska rutten för att nå bestämmelseorterna för lastning och lossning, med beaktande av
tillämpliga trafikbestämmelser och överenskomna regler för trafik på inre vattenvägar.
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Befälhavaren ska kunna
KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. navigera på europeiska inre vattenvägar
inklusive slussar och hissar i enlighet
med sjöfartsavtal med agent,

1. Kunskaper om nationella och internationella vattenvägar som används i
sjöfart på inre vattenvägar, geografiskt läge för floder, kanaler, kusthamnar,
inlandshamnar och förhållandet till godsflöden.
2. Kunskaper om Internationella transportforumets klassificering av inre
vattenvägar och vattenvägens dimensioner i förhållande till farkostens
dimensioner, med hjälp av moderna informationssystem.
3. Förmåga att räkna med vattennivåer, vattendjup och (höjd-/)djupgående
med hjälp av relevanta informationskällor.
4. Förmåga att beräkna avstånd och restid med hjälp av informationskällor
avseende avstånd, slussar, begränsningar och hastighet eller restid.
5. Kunskaper om ansvar och försäkring.
6. Förmåga att ge anvisningar till besättningsmedlemmar och
ombordanställda om att utföra uppgifter på ett säkert sätt.

2. respektera och tillämpa gällande trafik
bestämmelser för trafik på inre vatten
vägar för att undvika skada,

1. Kunskaper om trafikbestämmelser, t.ex. den överenskomna uppsättning
regler som gäller för trafik på den inre vattenväg man befinner sig på, för
att undvika skada (t.ex. kollision).
2. Förmåga att tillämpa gällande trafikbestämmelser för den vattenväg man
befinner sig på.

3. ta hänsyn till ekonomiska och ekologis
ka aspekter av driften av farkosten för att
använda farkosten effektivt och respek
tera miljön,

1. Kunskaper om miljöaspekterna av trafik på inre vattenvägar.
2. Förmåga att framföra farkosten på ett miljömässigt hållbart och ekonomiskt
sätt med hänsyn till t.ex. bränsleekonomi, bunkring, utsläppsnivåer, effekter
i grunt vatten, anslutning till landström och avfallshantering.

4. ta hänsyn till vattenvägarnas tekniska
strukturer och profiler och vidta försik
tighetsåtgärder,

1. Kunskaper om hur byggnadsverk, farledsprofiler och skyddsanordningar
påverkar navigeringen.
2. Förmåga att navigera genom olika typer av slussar och slussningsför
faranden, olika typer av broar, profiler för kanaler och floder och använda
”säkra hamnar” och övernattningshamnar.

5. arbeta med uppdaterade sjökort och
kartor, meddelanden till skeppare och
sjöfolk och andra publikationer,

1. Kunskaper om navigationshjälpmedel.
2. Förmåga att använda navigationshjälpmedel när de är tillämpliga, t.ex.
satellitpositioneringssystem.
3. Förmåga att använda sjökort och ta hänsyn till faktorer som noggrannhet
och sjökortsläsning, t.ex. sjökortets datum, symboler, djupförhållanden,
bottenbeskrivning, djup och datum (WGS84) och att använda
internationella sjökortsstandarder som t.ex. ECDIS för inre vattenvägar.
4. Förmåga att använda nautiska publikationer, t.ex. meddelanden till
skeppare och sjöfolk, för att samla in nödvändig information som krävs
för säker navigering, när som helst ta reda på tidvattennivåer,
isinformation, högt eller lågt vattenstånd, förtöjningsplatser och
hamnkatalog.
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KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

6. använda relevanta trafikövervaknings
verktyg och kunna tillämpa dem,

1. Kunskaper om signaler.
2. Förmåga att använda dag- och nattmarkeringar, t.ex. ljus för att styra
farkosten.
Kunskaper om AIS för inre vattenvägar, ECDIS för inre vattenvägar,
elektronisk rapportering och meddelanden till skeppare och sjöfolk, RIS,
övervakade och icke-övervakade sjötrafikinformationstjänster (Vessel
Traffic Services, VTS) och deras komponenter.
3. Förmåga att använda trafikinformationsverktyg.

1.2 Befälhavaren ska kunna tillämpa kunskaper om tillämpliga bestämmelser för farkostens bemanning, inklusive
kunskaper om vilotid och däckspersonalens sammansättning.
Befälhavaren ska kunna
KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. säkerställa att farkosten har en säker be
manning i enlighet med tillämpliga be
stämmelser, inklusive kunskaper om vi
lotid
och
däckspersonalens
sammansättning.

1. Kunskaper om minimikrav på bemanning och obligatoriska yrkeskvalifi
kationer hos besättningsmedlemmarna och de ombordanställda.
2. Kunskaper om kraven på medicinsk lämplighet.
3. Kunskaper om administrativa förfaranden för att registrera uppgifter i
tjänstgöringsjournaler.
4. Kunskaper om utnyttjandeformer och minsta vilotid.
5. Kunskaper om administrativa förfaranden för att registrera uppgifter i
loggboken.
6. Kunskaper om reglerna för arbetstider.
7. Kunskaper om särskilda tillståndskrav.
8. Kunskaper om specifika bemanningskrav för fartyg som omfattas av ADN,
för passagerarfartyg och för farkoster med kondenserad naturgas (LNG) i
tillämpliga fall.
9. Förmåga att ge besättningsmedlemmar anvisningar om när de ska gå på och
av skift.

1.3 Befälhavaren ska kunna framföra och manövrera farkosten på ett sätt som säkerställer en säker drift av farkosten
under alla förhållanden på inre vattenvägar, inbegripet i situationer med tät trafik eller då andra farkoster fraktar farligt
gods och som kräver grundläggande kunskaper om den europeiska överenskommelsen om internationell transport av
farligt gods på inre vattenvägar (ADN).
Befälhavaren ska kunna
KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. navigera och manövrera med hänsyn till
de viktigaste inre vattenvägarnas geo
grafiska, hydrologiska, meteorologiska
och morfologiska förhållanden,

1. Kunskaper om de viktigaste vattenvägarnas hydrologiska och morfologiska
egenskaper, t.ex. avrinningsområden och vattendelare, typer av floder
beroende på vattenkälla, en flods lutning och lopp, flödeshastighet och
strömmönster, mänskliga ingrepp i en flods lopp.
2. Kunskaper om de meteorologiska effekterna på de viktigaste inre
vattenvägarna, t.ex. väderprognoser och vädervarningstjänster,
Beaufortskalan, distriktsindelning för vind- och stormvarningar med
faktorer som lufttryck, vind, hög- och lågtrycksområden, moln, dimma,
typer och passager av fronter, isvarning och varning för högvatten.
3. Förmåga att använda geografisk, hydrologisk, meteorologisk och
morfologisk information.
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KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

2. ge order om förtöjning och losskastning
av farkosten och om förhalning,

1. Kunskaper om tekniska föreskrifter och dokument om förtöjning och
förhalning.
2. Förmåga att inleda förfaranden för förtöjning och losskastning och
säkerställa att utrustning på olika typer av farkost uppfyller kraven i
farkostcertifikatet.
3. Förmåga att kommunicera med däckspersonal, t.ex. med hjälp av
internkommunikationssystem och handsignaler.

3. tillhandahålla säkert tillträde till farkos
ten,

1. Kunskaper om tekniska krav på anordningar för tillträde till farkosten.
2. Förmåga att anordna säkert tillträde till farkosten oavsett om farkosten
framförs, är förtöjd eller förankrad och förmåga att använda t.ex. trappa,
landgång, arbetsbåt, fallskydd och belysning.

4. använda moderna elektroniska naviga
tionshjälpmedel,

1. Kunskaper om funktioner hos och handhavande av navigationshjälpmedel.
2. Kunskaper om användningsprinciper, begränsningar och felkällor för
navigationshjälpmedel.
3. Förmåga att använda nautiska sensorer och indikatorer som ger
navigationsinformation, t.ex. (D) GPS, position, riktning, kurs, hastighet,
avstånd, djup, ECDIS för inre vattenvägar.
4. Förmåga att använda flodinformationstjänster (RIS) ochflodinforma
tionsteknik, t.ex. AIS för inre vattenvägar, ECDIS för inre vattenvägar,
elektronisk rapportering och meddelanden till befälhavare, tjänster för
farledsinformation på inre vattenvägar (FIS), trafikinformationstjänster
(TIS), trafikstyrningstjänster (TMS), katastrofförebyggande tjänster (CAS),
information för förvaltning av transport och logistik (ITL), information för
tillämpning av lagar (ILE), statistik (ST), avgifter för vattenvägar och
hamnavgifter (WCHD) avstånd, djup, även i samband med radar.
5. Förmåga att upptäcka felaktigt återgivande av information och använda
korrektionsmetoder.

5. respektera tekniska föreskrifter för in
landssjöfart,

1. Kunskaper om struktur och innehåll för de tillämpliga tekniska
föreskrifterna och om innehållet i certifikatet för farkosten.
2. Förmåga att inleda kontroller och certifieringsförfaranden.

6. ta hänsyn till effekter av strömmar, vå
gor, vind och vattennivåer i relation till
samspel vid korsning, möten och om
körning av farkost samt fartyg-till-kust
(kanaleffekt),

1. Kunskaper om inverkan av vågor, vind och ström på farkoster som framförs,
manövreras eller ligger stilla, inklusive effekten av vind, t.ex. sidvind, vid
manövrering, även vid nautiska överbyggnader eller när farkosten anlöper
eller lämnar hamnar, slussar och sekundära vattenvägar.
2. Kunskaper om inverkan av ström på farkoster som framförs, manövreras
eller ligger stilla på vattenvägar som används i inlandssjöfart, t.ex.
strömmens inverkan när farkosten manövreras uppströms och nedströms
eller på en tom eller lastad farkost eller när farkosten anlöper eller lämnar
hamnar, slussar eller sekundära vattenvägar.
3. Kunskaper om inverkan av vattenrörelser på farkoster som framförs,
manövreras eller ligger stilla, t.ex. vattenrörelsernas inverkan på
djupgående till följd av vattendjup och reaktionen på effekter av grunt
vatten t.ex. genom sänkt fart.
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KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

4. Förmåga att respektera effekterna av ömsesidig påverkan när farkosten
framförs, manövreras eller ligger stilla i en trång farled och att känna igen
effekterna av ömsesidig påverkan som hänger samman med en tom eller
lastad farkost.
5. Kunskaper om inverkan av lasthantering och stuvningsförhållanden när
fartyg framförs, manövreras eller ligger stilla med avseende på stabilitet.
6. Förmåga att ta hänsyn till trim, krängningsvinkel, flödningsvinkel,
hävstångsprincipen, tyngdpunkter.
7. använda framdrivnings- och manövre
ringssystem och lämpliga kommunika
tions- och larmsystem,

1. Kunskaper om framdrivnings-, styrnings- och manövreringssystem och
deras inverkan på manövrerbarheten.
2. Förmåga att använda framdrivnings-, styrnings- och manövreringssystem.
3. Kunskaper om ankringsanordningar.
4. Förmåga att använda ankare under olika förhållanden.
5. Kunskaper om kommunikations- och larmsystem.
6. Förmåga att ge anvisningar när det behövs vid ett larm.

8. framföra och manövrera farkosten, in
begripet i situationer med tät trafik eller
då andra farkoster fraktar farligt gods
och som kräver grundläggande kunska
per om ADN,

1. Grundläggande kunskaper om strukturen för ADN, ADN-dokument och
ADN-instruktioner samt visuella tecken som krävs enligt ADN.
2. Förmåga att hitta instruktioner i ADN och att identifiera visuella tecken för
farkoster som omfattas av ADN.

1.4

Befälhavaren ska kunna agera i nödsituationer vid navigering på inre vattenvägar.

Befälhavaren ska kunna
KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. vidta försiktighetsåtgärder i ett nödläge,
när en farkost strandas avsiktligt för att
undvika större skador,

1. Kunskaper om grunda områden och sandbankar som kan användas för att
stranda farkosten.
2. Förmåga att använda maskiner eller ankringsutrustning på adekvat sätt om
det blir nödvändigt att stranda.

2. flottagning av en grundstött farkost med
och utan assistans,

1. Kunskaper om åtgärder som ska vidtas vid en eventuell grundstötning,
inbegripet tätning av läckor och åtgärder för att föra tillbaka farkosten i
farleden.
2. Förmåga att täta läckor, flytta farkosten med hjälp av andra farkoster, t.ex.
farkoster för drag- eller skjutbogsering.

3. vidta lämpliga åtgärder om en kollision
är nära förestående,

1. Kunskaper om vilka regler som gäller om en kollision eller olycka är nära
förestående.
2. Förmåga att framföra farkosten i en situation där en kollision är oundviklig
för att minimera skador på personer, t.ex. passagerare och besättnings
medlemmar, den kolliderande farkosten och andra farkoster, last och miljö.

4. vidta lämpliga åtgärder efter en kollision
och bedöma skador.

1. Kunskaper om de regler som ska tillämpas efter en kollision eller olycka.
2. Förmåga att vidta lämpliga åtgärder vid skada, kollision och grundstötning,
inbegripet att bedöma skada, kommunicera med den behöriga myndigheten
och få tillstånd att framföra farkosten till en återställningsplats.
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2. Drift av farkoster

2.1 Befälhavaren ska kunna tillämpa kunskaper om skeppsbyggnads- och konstruktionsmetoder som avser inre
vattenvägar på driften av olika typer av farkoster och ha grundläggande kunskaper om tekniska krav för fartyg i
inlandssjöfart, i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1629 (2).
Befälhavaren ska kunna
KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. respektera principerna för skeppsbygg
nad och konstruktion som avser inre
vattenvägar,

1. Kunskaper om betydelsen och inverkan av farkostens dimensioner och den
inre vattenvägens dimensioner i enlighet med tillämpliga bestämmelser.
2. Förmåga att framföra farkoster i enlighet med deras dimensioner och
tillämplig konstruktionslagstiftning.
3. Förmåga att övervaka att farkosten uppfyller tillämplig lagstiftning med
hänsyn till konstruktionsarbete.

2. särskilja konstruktionsmetoder för far
koster och deras beteende i vatten, sär
skilt i fråga om stabilitet och styrka,

1. Kunskaper om farkostens egenskaper enligt vad som anges i konstruktions
ritningar för olika typer av farkoster och konstruktionens inverkan på
farkostens beteende, stabilitet och styrka.
2. Kunskaper om farkostens beteende under olika förhållanden och i olika
miljöer.
3. Förmåga att övervaka farkostens stabilitet och ge anvisningar i enlighet med
detta.

3. förstå strukturella delar i farkosten samt
kunna kontrollera och analysera skador,

1. Kunskaper om farkostens viktigaste delar och olika typer av farkost,
inklusive grundläggande kunskaper om de tekniska kraven på fartyg för
inlandssjöfart, i enlighet med direktiv (EU) 2016/1629.
2. Förmåga att övervaka farkostens grundläggande delar för olika typer av
transport och ge anvisningar i enlighet med detta.
3. Kunskaper om den längsgående och tvärgående strukturen och om lokala
förstärkningar, för att förebygga och analysera skada.
4. Förmåga att förstå och kontrollera utrustningens funktion och
användningen av olika lastrum och avdelningar för att förebygga och
analysera skada.

4. vidta åtgärder för att skydda farkostens
vattentäta indelning.

1. Kunskaper om farkostens vattentäthet.
2. Förmåga att övervaka farkostens vattentäta indelning och ge anvisningar i
enlighet med detta.

2.2 Befälhavaren ska kunna kontrollera och övervaka den obligatoriska utrustning som anges i det tillämpliga
farkostcertifikatet.
Befälhavaren ska kunna
KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. förstå funktionerna hos farkostens ut
rustning,

1. Kunskaper om obligatorisk utrustning på farkosten.
2. Förmåga att använda och kontrollera all utrustning med avseende på dess
funktioner enligt gällande lagstiftning och ge anvisningar och utöva tillsyn i
enlighet med detta.

2. respektera särskilda krav för transport
av gods och passagerare.

1. Kunskaper om de särskilda krav som gäller farkosters konstruktion och
utrustning som krävs för transport av olika typer av last och passagerare
med olika typer av farkost enligt gällande lagstiftning.

(2) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1629 av den 14 september 2016 om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart, om
ändring av direktiv 2009/100/EG och om upphävande av direktiv 2006/87/EG (EUT L 252, 16.9.2016, s. 118).
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KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

2. Förmåga att ge anvisningar och utöva tillsyn i enlighet med dem.
3. Förmåga att ge anvisningar och övervaka den korrekta tillämpningen av
kraven i certifikatet.

3. Lasthantering, stuvning och persontransporter

3.1 Befälhavaren ska kunna planera och säkerställa en säker lastning, stuvning, säkring, lossning och skötsel av last
under resan.
Befälhavaren ska kunna
KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. förstå gällande nationella, europeiska
och internationella förordningar, koder
och standarder som rör transporter av
last,

1. Kunskaper om de nationella, europeiska och internationella förordningar
som rör lastning, lossning och transporter.
2. Tillämpa gällande regler och standarder för logistik och multimodala
transporter.

2. utforma stuvningsplaner, inbegripet
kunskaper om lastning av gods och
barlastsystem, för att hålla skrovpå
känningarna inom godtagbara gränser,

1. Kunskaper om de operativa gränserna och konstruktionsgränserna för
torrlastfarkoster (t.ex. containerfarkoster) och tankerfartyg (N, C, G).
2. Förmåga att tolka gränser för böjmoment och skjuvkrafter.
3. Kunskaper om hur man använder stuvnings- och stabilitetsprogramvara.
4. Förmåga att utforma stuvningsplaner, inbegripet användning av stuvningsoch stabilitetsprogramvara.

3. kontrollera lastnings- och lossningsför
faranden med hänsyn till säker trans
port,

1. Kunskaper om stuvningsplaner och tillgängliga skeppsburna data och
genomförandet av dem.
2. Förmåga att stuva och säkra last, inbegripet nödvändig utrustning för
hantering av last samt säkrings- och surrningsutrustning.
3. Kunskaper om de olika metoderna för att fastställa lastvikten på lastfartyg
och tankfartyg och andra farkoster.
4. Kunskaper om hur man fastställer mängden lastad eller lossad last och
beräknar mängden torr eller flytande last.
5. Kunskaper om de eventuella negativa effekterna av felaktig lasthantering.
6. Förmåga att använda tekniska metoder för att hantera last i och från
farkoster och hamnar, samt arbetssäkerhetsåtgärder under användningen.

4. särskilja mellan olika typer av gods och
deras egenskaper för att övervaka och
säkerställa trygg och säker lastning av
gods i enlighet med stuvningsplanen.

1. Förmåga att inrätta förfaranden för säker lasthantering i enlighet med
bestämmelserna i gällande föreskrifter för säkert arbete.
2. Kunskaper om effektiv kommunikation och fungerande förbindelser med
alla partner som deltar i lastnings- och lossningsförfaranden.

3.2

Befälhavaren ska kunna planera och säkerställa farkostens stabilitet.

Befälhavaren ska kunna
KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. respektera effekten av trim och stabilitet
på last och lasthantering,

1. Kunskaper om vattentät indelning och stabilitet för alla typer av last och
farkost.
2. Förmåga att använda instrument för att korrigera trim och stabilitet.
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KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

2. kontrollera farkostens effektiva dräktig
het, använda stabilitets- och trimdiag
ram och utrustning för att beräkna på
känningar, inbegripet ADB
(automatisk databas) för att kontrollera
en stuvningsplan.

1. Kunskaper om särskild programvara för beräkning av stabilitet, trim och
påkänningar.
2. Förmåga att fastställa stabilitet, trim och att använda tabeller för hållfasthet,
diagram och utrustning för att beräkna hållfasthet.

3.3 Befälhavaren ska kunna planera och säkerställa en säker transport och omsorg om passagerare under färden,
inbegripet att ge direkt assistans till personer med funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet, i enlighet med
kraven på utbildning och instruktioner i bilaga IV till förordning (EU) nr 1177/2010.
Befälhavaren ska kunna
KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. förstå gällande nationella, europeiska
och internationella förordningar, koder
och standarder som rör transporter av
passagerare,

1. Kunskaper om tillämpliga förordningar och konventioner om passagerar
transport.
2. Förmåga att säkerställa säker ombordstigning och landgång för passagerare
och omsorg om passagerarna under färden, med särskild uppmärksamhet
på personer som behöver assistans och direkt assistans till personer med
funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet, i enlighet med
kraven på utbildning och instruktioner i bilaga IV till förordning (EU) nr
1177/2010.
3. Förmåga att kontrollera förfarandena vid läckage, brand, man överbord,
kollision och evakuering, inklusive krishantering och kontroll av
folkmassor.

2. anordna och övervaka regelbundna sä
kerhetsövningar i enlighet med (säker
hets)mönstringslistan för att garantera
ett säkert beteende i potentiellt farliga
situationer,

1. Kunskaper om ansvarsområden enligt internationella och nationella
bestämmelser som påverkar fartygets, passagerarnas och besättningens
säkerhet.
2. Förmåga att genomföra ledning och utbildning av ombordanställda i fråga
om säkerhet.
3. Ge första hjälpen ombord på fartyget.

3. respektera effekterna på passagerarfar
tygets stabilitet i förhållande till passa
gerarnas viktfördelning, beteende och
kommunikationen med passagerarna,

1. Kunskaper om regler och föreskrifter om stabilitet.
2. Förmåga att tillämpa gällande bestämmelser om vattentät indelning,
inbegripet inverkan på trim och stabilitet hos passagerarfartyg.
3. Kunskaper om fartygets konstruktion i fråga om trim och stabilitet och
åtgärder som ska vidtas i händelse av förlust av en del av flytkraften/
skadad stabilitet hos passagerarfartyg.
4. Förmåga att använda standardiserade fraser.

4. fastställa och övervaka riskanalys om
bord av begränsat tillträde för passage
rare samt sammanställa ett effektivt
skyddssystem ombord för att förhindra
tillträde för obehöriga,

1. Kunskaper om och efterlevnad av begränsningen av passagerarantalet i
enlighet med passagerarfartygscertifikatet.
2. Kunskaper om trygghets- och säkerhetssystem som förhindrar tillträde för
obehöriga.
3. Förmåga att organisera system för vakthållning (dvs. nattvakt) med hänsyn
till trygghet och säkerhet.

5. analysera rapporter från passagerare (t.
ex. oförutsedda händelser, förtal, skade
görelse) för att vidta lämpliga åtgärder.

1. Kunskaper om passagerarnas rättigheter och om klagomål från passagerare,
samt om miljöriskerna i samband med passagerartransporter.
2. Förmåga att förhindra miljöföroreningar från passagerare och besättning.
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KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

3. Förmåga att hantera klagomål och konflikthantering.
4. Förmåga att kommunicera med ombordanställda och alla parter som
samspelar med varandra.

4. Skeppsmaskinteknik, elektroteknik, elektronik och styr- och reglerteknik
4.1 Befälhavaren ska kunna planera arbetsflödet för skeppsmaskinteknik, elektroteknik, elektronik och styr- och
reglerteknik.
Befälhavaren ska kunna
KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. använda funktionerna hos huvudmaski
ner och hjälputrustning och deras kon
trollsystem,

1.
2.
3.
4.

2. övervaka och utöva tillsyn över besätt
ningsmedlemmar vid drift och under
håll av huvudmaskiner, hjälpmaskiner
och hjälputrustning.

1. Förmåga att leda besättningen i fråga om drift och underhåll av teknisk
utrustning.
2. Förmåga att hantera start och avstängning av huvudframdrivning,
hjälpmaskiner och hjälputrustning.

4.2

Kunskaper om handhavandet av huvudmaskiner och hjälputrustning.
Kunskaper om egenskaper hos bränslen och smörjmedel.
Kunskaper om kontrollsystem.
Förmåga att använda olika system för olika framdrivningssystem och
hjälpmaskiner och hjälputrustning.

Befälhavaren ska kunna övervaka huvudmaskinerna, hjälpmaskinerna och hjälputrustningen.

Befälhavaren ska kunna
KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. ge anvisningar om att förbereda huvud
maskiner och hjälpmaskiner och hjäl
putrustning,

1. Förmåga att ge besättningen anvisningar om förberedelser och drift av
huvud- och hjälpmaskiner samt hjälputrustning.
2. Förmåga att utarbeta och övervaka checklistor och ge anvisningar om den
korrekta användningen av sådana checklistor.
3. Förmåga att instruera besättningen om de principer som ska följas vid
övervakning av maskinen.

2. upptäcka funktionsfel och vanliga fel
samt vidta åtgärder för att förebygga
skada,

1. Kunskaper om metoder för att upptäcka funktionsfel hos maskin och
maskineri.
2. Förmåga att upptäcka funktionsfel, vanliga felkällor eller felaktigt
handhavande och att vidta lämpliga åtgärder.
3. Förmåga att ge anvisningar om åtgärder som ska vidtas för att förhindra
skada eller vidta åtgärder för skadekontroll.

3. förstå de fysikaliska och kemiska egen
skaperna hos olja och andra smörjme
del,

1. Kunskaper om egenskaperna hos de material som används.
2. Förmåga att använda olja och andra smörjmedel i enlighet med deras
specifikationer.
3. Förmåga att förstå maskinerihandböcker.
4. Kunskaper om driftegenskaper hos utrustning och system.

4. utvärdera maskinprestanda.

Förmåga att använda och tolka manualer för att utvärdera maskinprestanda och
sköta maskiner på lämpligt sätt.
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4.3 Befälhavaren ska kunna planera och ge anvisningar med avseende på farkostens pump och farkostens
pumpkontrollsystem.
Befälhavaren ska kunna
KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. övervaka rutinpumparbete, barlast- och
lastningspumpsystem.

1. Kunskaper om pumpsystem och pumpdrift.
2. Förmåga att säkerställa övervakning av säker drift av läns-, barlast- och
lastpumpsystem, inbegripet adekvata anvisningar till besättningen, med
hänsyn till fria ytors inverkan på stabiliteten.

4.4 Befälhavaren ska kunna organisera säker användning och tillämpning, säkert underhåll och säkra reparationer av
elektrotekniska anordningar på farkosten.
Befälhavaren ska kunna
KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. förhindra potentiell skada på elektriska
och elektroniska anordningar ombord,

1. Kunskaper om elektroteknik, elektronik och elektrisk utrustning samt
säkerhetsanordningar, t.ex. automatiserings-, instrumenterings- och
kontrollsystem för att förhindra skada.
2. Förmåga att använda säkra arbetsmetoder.

2. testa kontrollsystem och kontrollinstru
ment för att upptäcka fel och samtidigt
vidta åtgärder för att reparera och un
derhålla elektrisk eller elektronisk kon
trollutrustning,

1. Kunskaper om farkostens elektrotekniska testanordningar.
2. Förmåga att driva, testa och underhålla kontrollsystem och vidta lämpliga
åtgärder.

3. ge instruktioner i förväg och följa upp
insatser för att ansluta eller koppla bort
tekniska anläggningar på land.

1. Kunskaper om säkerhetskrav för arbete med elektriska system.
2. Kunskaper om konstruktionen och driftegenskaperna hos elektriska system
ombord och utrustning i samband med landbaserade anläggningar.
3. Förmåga att ge anvisningar för att garantera säker anslutning till land vid alla
tidpunkter och att erkänna farliga situationer med avseende på landbaserade
anläggningar.

4.5

Befälhavaren ska kunna kontrollera säkert underhåll och säkra reparationer av tekniska anordningar.

Befälhavaren ska kunna
KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. säkerställa lämplig användning av verk
tyg för att underhålla och reparera tek
niska anordningar,

1. Kunskaper om underhålls- och reparationsförfaranden för tekniska
anordningar.
2. Förmåga att organisera och ge anvisningar om säkert underhåll och säkra
reparationer med lämpliga förfaranden (kontroll), lämplig utrustning och
programvara.

2. bedöma materials egenskaper och be
gränsningar och bedöma nödvändiga
förfaranden för att underhålla och repa
rera tekniska anordningar,

1. Kunskaper om egenskaperna hos underhålls- och reparationsmaterial för
tekniska anordningar.
2. Förmåga att tillämpa underhålls- och reparationsförfaranden för
anordningar i enlighet med manualerna.
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KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

3. utvärdera teknisk och intern dokumen
tation.

1. Kunskaper om konstruktionsspecifikationer och teknisk dokumentation.
2. Förmåga att skapa checklistor för underhåll och reparationer av tekniska
anordningar.

5. Underhåll och reparationer

5.1

Befälhavaren ska kunna organisera säkert underhåll och säkra reparationer av farkosten och dess utrustning.

Befälhavaren ska kunna
KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. säkerställa säkert beteende hos besätt
ningsmedlemmarna med avseende på
användning av material och tillsatser,

1. Kunskaper om säkra och effektiva underhålls- och reparationsförfaranden.
2. Förmåga att övervaka och se till att besättningen vidtar försiktighetsåtgärder
och bidrar till att förebygga förorening av den marina miljön.
3. Förmåga att tillämpa och följa gällande arbetsregler och säkra arbetsregler
och se till att de respekteras.

2. definiera, övervaka och säkerställa ar
betsorder så att besättningsmedlemmar
självständigt kan utföra underhålls- och
reparationsarbete,

1. Kunskaper om kostnadseffektivt och ändamålsenligt underhållsarbete och
om gällande rättsliga krav.
2. Förmåga att använda (digitala) underhållsplaneringsprogram effektivt.
3. Förmåga att kontrollera underhåll och reparationer av farkostens inre och
yttre delar med beaktande av gällande rättsliga krav, t.ex. säkerhetsdatablad.
4. Förmåga att hantera hygienen på farkosten.
5. Förmåga att anordna avfallshanteringen med hänsyn till miljöförordningar
som konventionen om insamling, deponering och mottagande av avfall
som genererats vid sjöfart på Rhen och inre vattenvägar.
6. Förmåga att utveckla ett regelbundet underhållsprogram för farkosten.
7. Förmåga att övervaka och kontrollera farkostens tekniska dokument och
föra underhållslogg.

3. köpa in och kontrollera material och
verktyg med hänsyn till hälso- och mil
jöskydd,

1. Förmåga att administrera farkostens lager.
2. Förmåga att organisera ett säkert arbetssystem ombord, inklusive
användning av farliga ämnen för rengörings- och skyddsarbete.
3. Förmåga att kontrollera reparationernas kvalitet.

4. säkerställa att linor och tågvirke används
i enlighet med tillverkarens specifikatio
ner och det avsedda ändamålet.

Förmåga att instruera och övervaka besättningen i enlighet med
arbetsrutinerna och säkerhetsbegränsningarna när tågvirke och linor används i
enlighet med farkostens certifikat och datablad.

6. Kommunikation

6.1 Befälhavaren ska kunna utföra personaladministration, vara socialt ansvarig och sköta organisationen av
arbetsflödet och utbildningen ombord på farkosten.
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Befälhavaren ska kunna
KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. organisera och stimulera teambyggande
och coacha besättningsmedlemmarna i
fråga om uppgifter ombord och, vid be
hov, vidta disciplinära åtgärder,

1. Kunskaper om personaladministration.
2. Förmåga att ge anvisningar till besättningen på ett lämpligt och
professionellt sätt.
3. Förmåga att förklara anvisningar som har lämnats till besättningen.
4. Förmåga att ge besättningen återkoppling om yrkesmässigt och socialt
beteende ombord.
5. Förmåga att hantera uppgifter och arbetsbelastning, bl.a. genom planering
och samordning, fördelning av personal, tids- och resursbegränsningar,
prioritering.
6. Förmåga att känna igen och förebygga utmattning.

2. ge besättningen instruktioner om infor
mations- och kommunikationssystem,

1. Kunskaper om de informations- och kommunikationssystem som finns
tillgängliga ombord.
2. Förmåga att ge besättningen instruktioner om användningen av farkostens
kommunikations-, medie- och it-system.

3. samla in, spara och hantera uppgifter
med hänsyn till lagar om uppgifts
skydd.

1. Kunskaper om användningen av alla datorsystem på farkosten.
2. Förmåga att samla in och lagra uppgifter i enlighet med tillämplig
lagstiftning.

6.2 Befälhavaren ska kunna säkerställa god kommunikation vid alla tidpunkter, vilket inbegriper användning av
standardiserade fraser i situationer där kommunikationsproblem råder.
Befälhavaren ska kunna
KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. beskriva omständigheter genom att an
vända relevant teknisk och nautisk ter
minologi,

1. Kunskaper om korrekt användning av relevanta tekniska och nautiska
termer.
2. Förmåga att behärska kommunikation.

2. hämta, utvärdera och använda informa
tion som rör säkerheten ombord och
som rör nautiska–tekniska frågor.

1. Kunskaper om förfaranden att följa i all nödläges- och säkerhetskommu
nikation.
2. Förmåga att använda de standardiserade fraserna.

6.3

Befälhavaren ska kunna främja en välbalanserad och social arbetsmiljö ombord.

Befälhavaren ska kunna
KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

1. säkerställa en god social arbetsmiljö,

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. Förmåga att ta ledningen i organisationen av arbetslagsmöten för att
upprätthålla en balanserad social stämning ombord.
2. Kunskaper och medvetenhet om könsrelaterade och kulturella skillnader.
3. Kunskaper om relevanta regler som gäller för utbildning av elever, lärlingar
och praktikanter.
4. Förmåga att handleda elever, lärlingar och praktikanter på olika nivåer.
5. Förmåga att tillämpa grundläggande principer och metoder för lagarbete,
inbegripet konflikthantering.
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KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

2. tillämpa nationell, europeisk och inter
nationell sociallagstiftning,

1. Kunskaper om nationell, europeisk och internationell sociallagstiftning.
2. Förmåga att ge besättningsmedlemmar anvisningar i hur relevanta delar av
den gällande sociallagstiftningen ska tillämpas.

3. följa ett strikt förbud mot alkohol och
narkotika och vidta lämpliga åtgärder
vid överträdelser, ta ansvar och förklara
konsekvenserna av olämpligt uppträ
dande,

1. Kunskaper om tillämpliga bestämmelser avseende alkohol och narkotika.
2. Förmåga att kommunicera och säkerställa att gällande lagstiftning följs och
skapa medvetenhet om företagets regler i fråga om alkohol och narkotika.
3. Förmåga att reagera på lämpligt sätt vid brott mot lagstiftning eller
företagsregler.

4. organisera proviantering och tillagning
av måltider ombord.

1. Kunskaper om principerna för hälsosam mat.
2. Förmåga att ge besättningsmedlemmar anvisningar i hur måltider ska
planeras och tillagas.
3. Förmåga att instruera och övervaka besättningsmedlemmar i fråga om
hygiennormer.
4. Förmåga att instruera besättningsmedlemmar om planering av inköpsmöj
ligheter.

7. Hälsa och säkerhet, passagerares rättigheter samt miljöskydd
7.1 Befälhavaren ska kunna övervaka de gällande rättsliga kraven och vidta åtgärder för att säkerställa säkerhet för
människoliv.
Befälhavaren ska kunna
KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. tillämpa nationell och internationell lag
stiftning och vidta lämpliga åtgärder för
hälsoskydd och förebyggande av olyck
or,

1. Kunskaper om lagstiftning i fråga om hälsoskydd och förebyggande av
olyckor.
2. Förmåga att tillämpa säkerhetsförfaranden baserade på tillämplig
lagstiftning inom området säkerhet och arbetsvillkor.

2. kontrollera och övervaka giltigheten hos
farkostcertifikatet och andra dokument
som är relevanta för farkosten och dess
drift,

1. Kunskaper om lagstiftningen om regelbundna kontroller av utrustning och
konstruktionsdelar.
2. Förmåga att kontrollera giltigheten hos certifikat och andra dokument som
är relevanta för farkosten och dess drift.

3. följa säkerhetsregler i alla arbetsförfar
anden genom att vidta relevanta säker
hetsåtgärder för att undvika olyckor,

1. Kunskaper om säkra arbetsmetoder och säkra arbetsrutiner.
2. Förmåga att organisera säkra arbetsrutiner, motivera och se till att
besättningsmedlemmarna tillämpar säkra arbetsregler.

4. kontrollera och övervaka alla säkerhets
åtgärder som krävs för att rengöra slutna
utrymmen innan personer öppnar, går
in i och rengör sådana utrymmen.

1. Förmåga att organisera säkerhetskontroller och övervaka säkerhetsrutiner
om besättningsmedlemmar eller andra personer går in i slutna utrymmen
(t.ex. barlasttankar, sänkkistor, tankar, dubbelskrovutrymmen), inklusive att
hålla vakt.
2. Förmåga att göra en riskbedömning innan någon går in i slutna utrymmen.
3. Kunskaper om försiktighetsåtgärder som ska vidtas innan någon går in i ett
slutet utrymme och medan arbete pågår i ett slutet utrymme, t.ex.
• risker med slutna utrymmen,
• luftprover före ingång,
• kontroll av ingång i slutna utrymmen,
• skyddsåtgärder för ingång i slutna utrymmen,
• skyddsutrustning (t.ex. sele och andningsutrustning),
• arbete i slutna utrymmen.
4. Förmåga att vidta lämpliga åtgärder vid en eventuell nödsituation.
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7.2 Befälhavaren ska kunna upprätthålla säkerheten för personer ombord, inbegripet att ge direkt assistans till personer
med funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet, i enlighet med kraven på utbildning och instruktioner i
bilaga IV till förordning (EU) nr 1177/2010.
Befälhavaren ska kunna
KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. använda livräddningsanordningar och
tillämpa livräddningsförfaranden för
offer och egen personlig säkerhet,

1. Kunskaper om tillgänglig livräddningsutrustning.
2. Förmåga att använda livräddningsanordningar och att
livräddningsförfaranden för offer och egen personlig säkerhet.

2. anordna krishanteringsövningar för att
träna beteenden i nödsituationer, t.ex.
brand, läckagevarning, explosion, kolli
sion, man överbord och evakuering,

1. Kunskaper om förfaranden i nödsituationer.
2. Förmåga att instruera besättningsmedlemmar om förfaranden i
nödsituationer.
3. Förmåga att anordna regelbunden utbildning av besättningen ombord på
fartyget som förberedelse för en nödsituation, inbegripet övningar i
brandbekämpning och evakuering av farkosten.

3. ge anvisningar som rör förebyggande av
bränder, personlig skyddsutrustning,
metoder, brandbekämpningsmaterial,
andningsmasker och eventuell använd
ning av sådana anordningar i nödsitua
tioner,

1. Kunskaper om gällande lagar om förebyggande av bränder och föreskrifter
om användning av tobak och eventuella antändningskällor.
2. Förmåga att följa gällande föreskrifter om branddetektionssystem, fast och
bärbar brandsläckningsutrustning och tillhörande anordningar, t.ex.
utrustning för pumpning, räddning, bärgning, personligt skydd och
kommunikation.
3. Förmåga att kontrollera övervakning och underhåll av system och
utrustning för branddetektering och brandsläckning.
4. Förmåga att ge besättningsmedlemmar och ombordanställda anvisningar
om tillämpning av säkra arbetsregler och underhåll av personlig skyddsoch säkerhetsutrustning.

4. ge första hjälpen,

1. Förmåga att agera enligt normer och praxis för första hjälpen.

5. upprätta ett effektivt system ombord för
att kontrollera livräddningsanordningar
och korrekt användning av personlig
skyddsutrustning,

1. Kunskaper om gällande lagstiftning för livräddningsanordningar och om
föreskrifter för säkra arbetsvillkor.
2. Förmåga att underhålla och utföra regelbundna kontroller av funktionen
hos livräddnings-, brandbekämpnings- och annan säkerhetsutrustning
samt hos livräddnings-, brandbekämpnings- och andra säkerhetssystem.
3. Förmåga att ge instruktioner om, motivera och övervaka en korrekt
användning av (personlig) säkerhetsutrustning hos besättningsmedlemmar
och ombordanställda.

6. anordna assistans till personer med
funktionshinder eller nedsatt rörlighet.

1. Kunskaper om kraven på utbildning och instruktioner i bilaga IV till
förordning (EU) nr 1177/2010.
2. Förmåga att utföra och anordna direkt assistans till personer med
funktionshinder eller nedsatt rörlighet.

7.3

tillämpa

Befälhavaren ska kunna upprätta planer för nödsituationer och skadekontroll och kunna hantera nödsituationer.

Befälhavaren ska kunna
KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. inleda förberedelser för räddningsplaner
för olika typer av nödsituationer,

1. Kunskaper om olika typer av nödsituationer som kan uppstå, t.ex. kollision,
brand, vattenfyllning, sjunkning.
2. Förmåga att organisera beredskapsplaner ombord för att agera i
nödsituationer och tilldela särskilda uppgifter till besättningsmedlemmar,
inbegripet övervakning och kontroll.
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KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

2. träna metoder för att förebygga brand,
känna igen brandens ursprung och trä
na brandbekämpning i enlighet med be
sättningsmedlemmarnas olika färdig
heter,

1. Kunskaper om brandbekämpningsförfaranden, med särskild betoning på
taktik och ordergivning.
2. Kunskaper om användning av vatten till brandsläckning med avseende på
effekten på fartygets stabilitet och förmåga att vidta lämpliga åtgärder.
3. Förmåga att kommunicera om och samordna insatser under
brandbekämpning,
inbegripet
kommunikation
med
externa
organisationer, och att delta aktivt i räddnings- och brandbekämpnings
insatser.

3. träna sig i att använda livräddnings
anordningar,

1. Kunskaper om särskilda egenskaper och funktioner hos räddnings
anordningar.
2. Förmåga att sjösätta och ta upp en arbetsbåt och instruera besättnings
medlemmar och ombordanställda om användningen av en arbetsbåt.

4. ge anvisningar om räddningsplaner,
räddningsvägar och interna kommuni
kations- och larmsystem.

1. Kunskaper om gällande lagstiftning för räddningsplaner och säkerhetsin
struktioner.
2. Förmåga att ge anvisningar om räddningsplaner, räddningsvägar och
interna kommunikations- och larmsystem.

7.4

Befälhavaren ska kunna säkerställa att kraven avseende miljöskydd är uppfyllda.

Befälhavaren ska kunna
KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. vidta försiktighetsåtgärder för att för
hindra miljöföroreningar och använda
relevant utrustning,

1. Kunskaper om förfaranden för att förhindra förorening av miljön.
2. Förmåga att vidta försiktighetsåtgärder för att förhindra förorening av
miljön.
3. Förmåga att tillämpa säkra bunkringsförfaranden.
4. Förmåga att vidta åtgärder och ge instruktioner vid skada, kollision och
grundstötning, inklusive tätning av läckor.

2. tillämpa miljöskyddslagar,

1. Kunskaper om miljöförordningar.
2. Förmåga att motivera besättningsmedlemmar och ombordpersonal att
vidta relevanta åtgärder för ett miljövänligt beteende eller att bete sig på ett
miljövänligt sätt.

3. använda utrustning och material på ett
ekonomiskt och miljövänligt sätt.

1. Kunskaper om förfaranden för att använda resurser hållbart.
2. Förmåga att ge besättningsmedlemmar anvisningar om användning av
utrustning och material på ett ekonomiskt och miljövänligt sätt.

4. ge anvisningar om och övervaka håll
bart bortskaffande av avfall.

1. Kunskaper om lagstiftning om bortskaffande av avfall.
2. Förmåga att säkerställa hållbart bortskaffande av avfall och instruera
besättningsmedlemmar och ombordpersonal i enlighet med detta.

III. BEHÖRIGHETSNORMER FÖR FRAMFÖRANDE AV FARKOST PÅ INRE VATTENVÄGAR MED HAVSKARAKTÄR

1. En befälhavare som framför en farkost på inre vattenvägar med havskaraktär ska kunna arbeta med uppdaterade
sjökort och kartor, meddelanden till skeppare och sjöfolk och andra publikationer som är specifika för vattenvägar med
havskaraktär.

L 6/50

SV

Europeiska unionens officiella tidning

10.1.2020

Befälhavaren ska kunna
KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. använda uppgifter från särskilda källor
till nautisk information och regler som
är tillämpliga på inre vattenvägar med
havskaraktär.

1. Kunskaper om användningen av sjökort och kartor över inre vattenvägar
med havskaraktär.
2. Förmåga att använda och korrekt tillämpa sjökort och kartor över inre
vattenvägar med havskaraktär för att överväga faktorer som rör
noggrannheten i sjökortsläsningen, t.ex. sjökortets datum, symboler,
djupförhållanden, bottenbeskrivning, djup och datum och internationella
sjökortsstandarder som ECDIS.
3. Kunskaper om markbunden och satellitbaserad navigation för bestämning
av död räkning, lotsning, koordinater, geodetiska koordinater, horisontellt
geodetiskt datum, differenser i latitud och longitud, avstånd och fart över
grund, riktningar på jorden, kurs, kurs över grund, kompasskurs
korrigerad för avdrift till följd av vindriktning och vindstyrka, riktning och
bäring, bestämning av kursen, bestämning av kursen med vind- och
strömeffekt, bestämning av kursen med effekten av strömmar och
plottning av positioner för segling på rutt och kurser.
4. Förmåga att använda meddelanden till skeppare och sjöfolk och andra
informationstjänster, som seglingsbeskrivningar, planeringsguider,
ljusförteckningar, sjösäkerhetsinformation.
5. Kunskaper om gällande trafikbestämmelser på inre vattenvägar med
havskaraktär, inbegripet relevanta delar i internationella regler till
förhindrande av kollisioner till sjöss.
6. Kunskaper om regler som gäller i nödsituationer på inre vattenvägar med
havskaraktär.
7. Förmåga att använda havsutrustning i enlighet med särskilda föreskrifter.

2. Befälhavare som framför en farkost på inre vattenvägar med havskaraktär ska kunna använda referensplan för
tidvatten, information om tidvattenströmmar och deras perioder och cykler, tidsuppgifter om tidvattenströmmar och
flodtid samt variationer i flodmynningar som påverkas av tidvatten.

Befälhavaren ska kunna
KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. respektera flodtider, tidvatten, väder
prognoser och förhållanden före los
skastning och när farkosten framförs.

1. Kunskaper om publikationer och information för att förutsäga flodtider och
tidvattenströmmar, t.ex. tidvattentabeller, tidvattenförutsägelser för
underordnade
stationer,
isinformation,
hög-/lågvattennivåer,
förtöjningsplatser och hamnkataloger för att bestämma vattennivåer,
strömmars riktning och kraft samt tillgängligt djup.
2. Kunskaper om effekter av väderförhållanden, landform och andra faktorer
på tidvattenströmmar.
3. Förmåga att avgöra hur tidvattennivåer, strömmar, väderförhållanden och
vågor påverkar den planerade resan för säker navigering.

3. Befälhavare som framför en farkost på inre vattenvägar med havskaraktär ska kunna använda Signi (Signalisation de
Voies de Navigation Intérieure) och Iala (den internationella sammanslutningen för stöd till sjöfarten och fyrväsendet) för
säker navigering på inre vattenvägar med havskaraktär.
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Befälhavaren ska kunna
KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. använda Signi (Signalisation de Voies de
Navigation Intérieure, Iala (den interna
tionella sammanslutningen för stöd till
sjöfarten och fyrväsendet) eller andra
lokala markerings- och signalsystem.

1. Kunskaper om boj-, Iala-, region A-, markerings- och signalsystem, t.ex.
bojriktning, numrering, märkning av föremål och överbyggnader, laterala
märkningar och kardinalmärkningar, förgreningsbojar, kompletterande
märken, markering av farliga punkter och hinder, farledsmarkering och
kanalmarkering, hamninlopp, bojar och belysning och egenskaper hos
belysning.
2. Förmåga att använda markerings- och signalsystem för att bestämma
lämplig position för farkosten i vattenvägen med hänsyn till lokala
omständigheter och förhållanden.

IV. BEHÖRIGHETSNORMER FÖR NAVIGERING MED HJÄLP AV RADAR

1. En befälhavare som navigerar med hjälp av radar ska kunna vidta nödvändiga åtgärder när det gäller navigering med
hjälp av radar innan fartyget lägger ut.
Befälhavaren ska kunna
KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. förbereda starten på en resa och använda
navigationsradarinstallationer och gir
hastighetsindikatorer för navigering,
särskilt i förhållanden med försämrad
sikt.

1. Allmänna kunskaper om radiovågor och kunskaper om principerna för
handhavande av radar och närmare bestämt
• radiovågors utbredningshastighet,
• reflektering av radiovågor,
• viktiga parametrar för navigationsradarinstallationer (arbetsfrekven
sintervall, överföringseffekt, pulslängd, antennrotationshastighet,
antennens egenskaper, skärmdimensioner och intervallskalor,
minimiavstånd, radiell upplösning och azimutupplösning osv.).
2. Allmänna kunskaper om girhastighetsindikatorers funktionssätt och deras
användning.
3. Förmåga att slå på, justera och kontrollera navigationsradarinstallationer i
fråga om t.ex. justering, förstärkning, ljusstyrka, på/standby, avstånd och att
använda girhastighetsindikator i navigering på inre vattenvägar och
säkerställa en korrekt användning.

2. En befälhavare som framför en farkost med hjälp av radar ska kunna tolka radarskärmen och analysera radarinfor
mationen.
Befälhavaren ska kunna
KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. tolka radarskärmen korrekt i fråga om
egen position och andra farkosters po
sitioner,

1. Förmåga att tolka radarskärmen genom att korrekt identifiera
• antennens position på skärmen och kursbilden,
• bestämning av den egna farkostens position, kurs och girriktning,
• bestämma avstånd och sträcka.
2. Förmåga att tolka medtrafikanters beteende (stillaliggande farkost, mötande
farkost och farkost som framförs i samma riktning).
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KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. Förmåga att analysera annan radarinformation, t.ex. kursbild, elektronisk
bäringslinje, avståndsringar och variabel avståndsmarkör, målspår,
decentrering, parallella linjer (P-liner) och förklara radarbilden.
2. Kunskaper om begränsningarna hos information från navigeringsradarin
stallationer.
3. Förmåga att tolka fasta och rörliga föremål som visas på radarn.

En befälhavare som framför en farkost med hjälp av radar ska kunna minska störningar från olika källor.

Befälhavaren ska kunna
KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. identifiera och minska störningar från
den egna farkosten,

1. Kunskaper om störningar som kan orsakas av avbrott eller uppdelning av
antennloben, skuggeffekter (blinda områden) eller flera reflektioner (t.ex. i
området där lastrummen finns).
2. Förmåga att vidta åtgärder för att minska störningar från den egna
farkosten.

2. identifiera och minska störningar från
omgivningen,

1. Kunskaper om störningar av regn eller vågor, splittrade fält (t.ex. broar),
flera reflektioner, falska ekon/spökekon, kraftledningar, radarskuggning
och flervägsutbredningseffekter.
2. Förmåga att minska störningar från omgivningen (genom att använda
dämpning av ekon från regn (Anti-Rain Clutter, FTC) och sjögång (AntiSea Clutter, STC)).

3. identifiera och minska störningar från
andra radarnavigeringsinstallationer.

1. Kunskaper om utseendet hos störningar som orsakas av andra radarnavige
ringsinstallationer.
2. Förmåga att vidta åtgärder för att avlägsna störningar från andra radarnavi
geringsinstallationer (störningsskydd).

4. En befälhavare som framför en farkost med hjälp av radar ska kunna navigera med radar med hänsyn till den
överenskomna uppsättning regler som gäller för trafik på inre vattenvägar och i enlighet med de förordningar där kraven
för navigering med radar fastställs (t.ex. bemanningskrav eller tekniska krav för fartyg).
Befälhavaren ska kunna
KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. tillämpa reglerna för att använda radar.

1. Kunskaper om särskilda regler för radaranvändning i den överenskomna
uppsättningen regler som ska tillämpas vid inlandssjöfart och i tillämpliga
ordningsföreskrifter (t.ex. framförande av farkosten i situationer med
försämrad sikt, användning av radar när sikten inte är försämrad och
obligatorisk användning av radar när farkosten framförs), användning av
VHF, ljudsignaler och överenskommelser om kurs att styra efter.
2. Kunskaper om tekniska krav för farkoster som använder radarnavigering
sinstallationer i enlighet med tillämpliga tekniska föreskrifter, t.ex. ESTRIN (europeiska standarden för fastställande av tekniska krav för fartyg i
inlandssjöfart).
3. Förmåga att korrekt använda radarnavigeringsinstallationer, girhastighets
indikatorer och ECDIS för inlandssjöfart i kombination med radar.
4. Kunskaper om bemanningskrav i situationer med försämrad sikt och god
sikt.
5. Förmåga att på ett ändamålsenligt sätt fördela arbetsuppgifter på
besättningsmedlemmar och ge lämpliga anvisningar.
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5. En befälhavare som framför en farkost med hjälp av radar ska kunna hantera särskilda omständigheter, som tät trafik,
funktionsfel hos anordningar, farliga situationer.
Befälhavaren ska kunna
KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. agera på lämpligt sätt under exceptio
nella omständigheter, t.ex. tät trafik,
funktionsfel hos anordningar och andra
otydliga eller farliga trafiksituationer.

1. Kunskaper om reaktionsmöjligheter vid tät trafik.
2. Förmåga att vidta lämpliga åtgärder vid tät trafik.
3. Kunskaper om avhjälpande åtgärder och ändamålsenliga reaktionsmönster
vid funktionsfel hos anordningar.
4. Förmåga att reagera vid funktionsfel hos anordningar.
5. Kunskaper om möjliga åtgärder att vidta vid otydliga eller farliga
trafiksituationer.
6. Förmåga att reagera vid en otydlig eller farlig trafiksituation.

V.

1.

BEHÖRIGHETSNORMER FÖR EXPERTER PÅ PASSAGERARTRAFIK

Experten ska kunna organisera användningen av livräddningsutrustning ombord på passagerarfartyg.

Experten ska kunna
KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. organisera användningen av livrädd
ningsutrustning.

1. Kunskaper om säkerhetskontrollplaner inbegripet
• säkerhetsinstruktioner och säkerhetsplan,
• planer och förfaranden för nödsituationer.
2. Kunskaper om livräddningsutrustning och dess funktioner och förmåga att
demonstrera användningen av livräddningsutrustning.
3. Kunskaper om områden som är tillgängliga för passagerare med nedsatt
rörlighet.
4. Förmåga att demonstrera användningen av livräddningsutrustning för
passagerare, inbegripet passagerare med nedsatt rörlighet.

2. Experten ska kunna tillämpa säkerhetsinstruktioner och vidta nödvändiga åtgärder för att skydda passagerare i
allmänhet, särskilt i nödlägen (t.ex. evakuering, haveri, kollision, grundstötning, eldsvåda, explosion och andra situationer
som kan leda till panik), inbegripet att ge direkt assistans till personer med funktionsnedsättning och personer med nedsatt
rörlighet, i enlighet med kraven på utbildning och instruktioner i bilaga IV till förordning (EU) nr 1177/2010.
Experten ska kunna
KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. 1tillämpa säkerhetsinstruktioner,

1. Förmåga att övervaka säkerhetssystem och säkerhetsutrustning och
anordna kontroller samt kontroller av passagerarfartygets säkerhetsut
rustning, inbegripet andningsapparater.
2. Förmåga att genomföra övningar av nödsituationer.
3. Förmåga att ge anvisningar till besättningsmedlemmar och
ombordanställda som har uppgifter enligt säkerhetsinstruktionerna i fråga
om livräddningsutrustning, räddningsvägar, samlingsområden och
evakueringsområden vid en nödsituation.
4. Förmåga att ge passagerare information i början av en resa i fråga om
uppförandekoden och om innehållet i säkerhetsplanen.

2. vidta nödvändiga åtgärder för att skydda
passagerare i allmänhet och vid nödsitu
ationer,

1. Förmåga att genomföra planeringen i säkerhetsinstruktionerna för
evakuering av delar av fartyget eller av hela fartyget, med hänsyn till olika
nödsituationer (t.ex. rök, eld, läckage, fara för fartygets stabilitet och faror
till följd av den last som transporteras ombord).
2. Kunskaper om principerna för krishantering och hantering av folkmassor
och för konflikthantering.
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KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

3. Förmåga att lämna nödvändig information till befälhavare, passagerare och
extern räddningstjänst.
3. 3ge assistans och anvisningar så att per
soner med funktionsnedsättning och
passagerare med nedsatt rörlighet kan
gå ombord, vistas ombord och gå i land
på ett säkert sätt.

3.

1. Kunskaper om tillgänglighet på fartyget, områden ombord som är lämpliga
för personer med funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet,
inbegripet deras särskilda behov med avseende på t.ex. räddningsvägar och
korrekt utmärkning av sådana områden i säkerhetsplaner.
2. Förmåga att tillämpa bestämmelser om icke-diskriminerande tillträde och
planering av säkerhetsinstruktioner för personer med funktionsnedsättning
och personer med nedsatt rörlighet, samt alla krav på utbildning i enlighet
med bilaga IV till förordning (EU) nr 1177/2010.

Experten ska kunna kommunicera på grundläggande engelska.

Experten ska kunna
KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. kommunicera om säkerhetsrelaterade
frågor på grundläggande engelska.

1. Kunskaper om grundläggande engelsk vokabulär och engelskt uttal som är
lämpligt för att vägleda alla personer ombord i standardsituationer och för
att varna och vägleda dem i nödsituationer.
2. Förmåga att använda grundläggande engelsk vokabulär och engelskt uttal
som är lämpligt för att vägleda alla personer ombord i standardsituationer
och för att varna och vägleda dem i nödsituationer.

4.

Experten ska kunna uppfylla de relevanta kraven i förordning (EU) nr 1177/2010.

Experten ska kunna
KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. ge passagerare hjälp i fråga om passage
rarnas rättigheter.

1. Kunskaper om de regler för transport på inre vattenvägar som fastställs i
förordning (EU) nr 1177/2010, särskilt i fråga om icke-diskriminering
mellan passagerare när det gäller de transportvillkor som transportörerna
erbjuder, passagerares rättigheter vid inställda resor eller förseningar, den
minsta information som ska lämnas till passagerarna samt de allmänna
reglerna om kontroll av efterlevnaden.
2. Förmåga att informera passagerare om de tillämpliga rättigheterna för
passagerare.
3. Förmåga att genomföra tillämpliga förfaranden för att ge tillträde och
professionell hjälp.

VI. BEHÖRIGHETSNORMER FÖR EXPERTER PÅ KONDENSERAD NATURGAS

1. Experten ska kunna säkerställa efterlevnaden av gällande lagstiftning och standarder för farkoster som använder
kondenserad naturgas som bränsle och av andra relevanta hälso- och säkerhetsföreskrifter.
Experten ska kunna
KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. säkerställa efterlevnaden av relevanta
lagar och standarder som är tillämpliga
för farkoster som använder kondense
rad naturgas som bränsle,

1. Kunskaper om föreskrifter som rör farkoster som använder kondenserad
naturgas som bränsle, t.ex. relevanta ordningsföreskrifter, gällande
förordningar om tekniska krav och ADN.
2. Kunskaper om klassificeringssällskapsregler.
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KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

3. Förmåga att ge anvisningar om och övervaka besättningsmedlemmars
verksamhet för att säkerställa efterlevnaden av lagar och standarder som är
tillämpliga för farkoster som använder kondenserad naturgas som bränsle
ombord på farkosten och framför allt av bunkringsförfarandet.
2. säkerställa efterlevnaden av andra rele
vanta hälso- och säkerhetsföreskrifter
när farkosten framförs och när den är
förtöjd.

1. Kunskaper om relevanta hälso- och säkerhetsföreskrifter, inbegripet
relevanta lokala krav och tillstånd, särskilt i hamnområden.
2. Förmåga att ge anvisningar om och övervaka besättningsmedlemmars
verksamhet för att säkerställa efterlevnaden av andra relevanta hälso- och
säkerhetsföreskrifter.

2. Experten ska vara medveten om särskilda punkter att uppmärksamma i samband med kondenserad naturgas, känna
igen riskerna och kunna hantera dem.
Experten ska kunna
KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. känna igen särskilda punkter att upp
märksamma i samband med de sär
skilda egenskaperna hos kondenserad
naturgas,

1. Kunskaper om definition, sammansättning och kvalitetsattribut för
kondenserad naturgas, och om säkerhetsdatablad: produktens fysiska
egenskaper och karakteristika samt miljöegenskaper.
2. Kunskaper
om
lämplig
förvaringstemperatur,
flampunkt,
explosionsgränser och tryckegenskaper, kritiska temperaturer, tillhörande
faror, atmosfäriska förhållanden, kryogena egenskaper, den kondenserade
naturgasens beteende i luft, förångning och inert gas, t.ex. kväve.

2. känna igen risker och hantera dem.

1. Kunskaper om säkerhetsplaner, faror och risker, inbegripet kunskaper om
mönstringslistan och tillhörande säkerhetsuppgifter.
2. Förmåga att utföra riskhantering, dokumentera säkerhet ombord
(inbegripet säkerhetsplan och säkerhetsinstruktioner), bedöma och
kontrollera farliga områden och brandsäkerhet, och att använda personlig
skyddsutrustning.

3.

Experten ska kunna handha de specifika systemen för kondenserad naturgas på ett säkert sätt.

Experten ska kunna
KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. handha de specifika systemen för kon
denserad naturgas som finns ombord
och som är anslutna till system ombord
på ett säkert sätt.

1. Kunskaper om tekniska aspekter av systemet för kondenserad naturgas, t.ex.
• allmän konfiguration och instruktionsbok,
• bunkringssystem för kondenserad naturgas,
• utrustning för att kontrollera spill,
• inneslutningssystem för kondenserad naturgas,
• system för att förbereda gas,
• rörledningssystem för kondenserad naturgas,
• gasförsörjningssystem,
• maskinrumskoncept,
• ventilationssystem,
• temperatur och tryck (läsa tryck- och temperaturfördelningsdiagram),
• ventiler (särskilt huvudgasbränsleventilen), tryckbegränsningsventiler,
• kontroll-, övervaknings- och säkerhetssystem, larm, gasupptäckt och
torra säkerhetskopplingar.
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KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

2. Förmåga att redogöra för den kondenserade naturgasens verkan, avläsa
tryck och temperatur, använda tömnings-, inneslutnings-, gasförsörjnings-,
ventilations-, rörlednings- och säkerhetssystem samt ventiler, och hantera
förångning av kondenserad naturgas.

4.

Experten ska kunna säkerställa regelbundna kontroller av systemet för kondenserad naturgas.

Experten ska kunna
KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. utföra och övervaka regelbundna kon
troller av systemet för kondenserad na
turgas.

1. Kunskaper om underhåll och övervakning av systemet för kondenserad
naturgas.
2. Kunskaper om eventuella funktionsfel och larm.
3. Förmåga att utföra dagligt underhåll, veckounderhåll, regelbundet
underhåll, avhjälpa funktionsfel och dokumentera underhållsarbete.

5.

Experten ska känna till hur bunkring av kondenserad naturgas ska göras på ett säkert och kontrollerat sätt.

Experten ska kunna
KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. utföra och övervaka bunkringsförfaran
den på ett säkert sätt.

1. Kunskaper om
• identifieringsmärkning i enlighet med gällande ordnings- och
hamnföreskrifter,
• villkor för angöring och förtöjning för bunkringsändamål,
• bunkringsförfarande för kondenserad naturgas,
• rensning av systemet för kondenserad naturgas,
• relevanta checklistor och leveransintyg,
• säkerhetsåtgärder och evakueringsförfaranden vid bunkring.
2. Förmåga att inleda och övervaka bunkringsförfaranden, inbegripet åtgärder
för att garantera säker förtöjning, korrekt placering av kablar och rör för att
undvika läckage och vidta åtgärder för att när som helst kunna koppla ifrån
gas- och bunkringsanslutningen vid behov.
3. Förmåga att säkerställa efterlevnaden av relevanta säkerhetsområdesföre
skrifter.
4. Förmåga att rapportera att ett bunkringsförfarande har inletts och att utföra
säker bunkring i enlighet med manualen, inbegripet förmåga att övervaka
tryck, temperatur och nivåer av kondenserad naturgas i tankarna.
5. Förmåga att rensa rörledningssystem, stänga ventiler och koppla loss
farkosten från bunkringsanläggningen och att rapportera att bunkringsför
farandet avslutats.

6.

Experten ska kunna förbereda systemet för kondenserad naturgas för farkostunderhåll.

Experten ska kunna
KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. förbereda systemet för kondenserad na
turgas för farkostunderhåll och återupp
ta användningen.

1. Kunskaper om korrekta rensningsförfaranden, t.ex. använda tömning av gas
och spolning av systemet för kondenserad naturgas före kvarliggande i varv.
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KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

2. Förmåga att utföra
• inertiering av systemet för kondenserad naturgas,
• tömningsförfarande för bränsletankar med kondenserad naturgas,
• första fyllning av bränsletank för kondenserad naturgas (torkning och
avsvalning),
• ibruktagande efter vistelse på varv.
7.

Experten ska kunna hantera nödsituationer som har samband med kondenserad naturgas.

Experten ska kunna
KOLUMN 1
BEHÖRIGHET

KOLUMN 2
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1. reagera på lämpligt sätt i nödsituationer
(t.ex. spill och läckage av kondenserad
naturgas, hudkontakt med kylda äm
nen, brand, incidenter i samband med
transport av farligt gods med särskilda
faror eller grundstötning av farkosten).

1. Kunskaper om nödåtgärder och säkerhetsdokumentation ombord
(inbegripet säkerhetsplanen och säkerhetsinstruktionerna).
2. Förmåga att reagera på lämpligt sätt vid nödsituationer som
• spill av kondenserad naturgas på däck,
• hudkontakt med kondenserad naturgas,
• spill av kondenserad naturgas i slutna utrymmen (t.ex. i maskinrum),
• spill av kondenserad naturgas eller läckor av naturgas i områden mellan
barriärer (t.ex. bränsletankar med dubbla väggar, rör med dubbla
väggar),
• brand i närheten av bränsletankar med kondenserad naturgas eller i
maskinrum,
• tryckökning i rörledningssystem efter aktivering av nödstopp vid nära
förestående utsläpp eller ventilering.
3. Kunskaper om särskilda riskkällor i samband med transport av farligt gods
och grundstötning eller kollision mellan farkoster.
4. Förmåga att vidta nödåtgärder och fjärrövervaka nödåtgärder för att t.ex.
kontrollera brand i kondenserad naturgas, poolbrand, jetbrand och
explosionsartad brand.
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BILAGA II

NORMER FÖR PRAKTISKA EXAMINATIONER

I.

NORMER FÖR PRAKTISK EXAMINATION FÖR ATT ERHÅLLA ETT SÄRSKILT TILLSTÅND FÖR ATT FRAMFÖRA EN FARKOST
MED HJÄLP AV RADAR

1. Särskilda behörigheter och bedömningssituationer
Examinatorer får själva besluta om innehållet i de enskilda delarna av examinationen.
Examinatorerna ska testa delarna 1–16 och minst en av delarna 17–19. Sökande måste få minst 7 av 10 poäng för varje del.
Nr

Behörighet

Examinationsdel

1

1.1.

slå på, justera och kontrollera funktionen hos radarnavigeringsinstallationer,

2

1.1.

slå på, justera och kontrollera funktionen hos girhastighetsindikator,

3

1.1.

tolka radarskärmen korrekt genom att ställa in avstånd, upplösning, ljusstyrka, förstärkning,
konstrast, andra anslutna apparater, centrering, justering,

4

1.1.

använda girhastighetsindikator genom att t.ex. ställa in girhastighet i enlighet med farkostens högsta
girhastighet,

5

2.1

bestämma antennens position på skärmen och kursbilden, bestämma den egna farkostens position,
kurs och girriktning, samt bestämma avstånd och sträcka,

6

2.1

tolka medtrafikanters beteende (stillaliggande farkost, mötande farkost och farkost som framförs i
samma riktning),

7

2.2

analysera radarinformation, t.ex. kursbild, elektronisk bäringslinje, avståndsringar och variabel
avståndsmarkör, målspår, decentrering och parallella linjer och förklara radarbilden,

8

3.1

minska störningar från den egna farkosten genom att kontrollera antennen, minska skuggor och
flera reflektioner, t.ex. i området där lastrummen finns,

9

3.2

vidta åtgärder för att minska störningar från omgivningen genom att minska inverkan från regn och
vågor, hantera splittrade fält (t.ex. från broar) korrekt, falska ekon/spökekon från kraftledningar och
kablar samt hantera skuggning och flervägseffekter,

10

3.3

avlägsna störningar från andra radarnavigeringsinstallationer genom att använda störningsskydd,

11

4.1.

fördela arbetsuppgifter korrekt till medlemmar av däckspersonal,

12

4.1.

säkerställa samarbete mellan styrman och den person som använder radarnavigeringsinstallationen
med hänsyn till sikt och styrhyttens egenskaper,

13

4.1

använda girhastighetsindikatorer och ECDIS för inlandssjöfart eller liknande bildskärmar i
kombination med radar,

14

4.1.

agera enligt ordningsföreskrifter vid försämrad sikt och vid god sikt,

15

4.1.

använda radio, ljudsignaler och komma överens om kursen med hjälp av radarinformation,

16

4.1.

ge order till styrmannen, inbegripet att kontrollera de kunskaper och färdigheter som krävs hos den
personen,

17

5.1

vidta lämpliga åtgärder vid tät trafik,

18

5.1.

vidta lämpliga åtgärder vid funktionsfel hos anordningar,

19

5.1.

reagera på lämpligt sätt i otydliga eller farliga trafiksituationer.
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2. Tekniska krav på farkoster som används i praktiska examinationer
En farkost som används för en praktisk examination ska omfattas av artikel 2 i direktiv (EU) 2017/2397.
Farkoster som används för praktiska examinationer för behörighetsbedömningar av en befälhavare som framför farkoster
med hjälp av radar ska uppfylla de tekniska krav som anges i artikel 7.06 i standarden ES-TRIN 2017/1 (1). Farkosten ska
vara utrustad med en fungerande ECDIS för inlandssjöfart eller jämförbar anordning för att visa elektroniska sjökort.

II. NORMER FÖR PRAKTISK EXAMINATION FÖR ATT ERHÅLLA ETT BEVIS FÖR KVALIFIKATIONER SOM EXPERT PÅ
PASSAGERARTRAFIK

1. Särskilda behörigheter och bedömningssituationer
Examinatorer får själva besluta om innehållet i de enskilda delarna av examinationen.
Examinatorer ska testa 11 av 14 delar i kategori I, förutsatt att del 16 och del 20 bedöms.
Examinatorer ska testa 7 av 8 delar i kategori II.
Sökande kan högst få 10 poäng på varje del.
I kategori I måste sökande få minst 7 av 10 poäng i varje testad del. I kategori II måste sökande måste få minst 45 poäng
sammanlagt.
Nr

Behörighet

Examinationsdelar

1

1.1.

demonstrera användningen av livbojar för passagerare,

I

2

1.1.

demonstrera användningen av flytvästar för passagerare och medlemmar av
däckspersonal och ombordpersonal inbegripet särskild individuell livräddningsut
rustning för personer som inte har uppgifter enligt säkerhetsinstruktionerna,

I

3

1.1.

demonstrera användningen av lämplig utrustning för evakuering till grunt vatten,
till stranden eller till en annan farkost,

I

4

1.1.

demonstrera användningen av arbetsbåten, inklusive dess motor och sökljus eller
plattform i enlighet med artikel 19.15 i ES-TRIN 2017/1 som ersätter arbetsbåten
eller kollektiva livräddningsredskap i enlighet med artikel 19.09.5–19.09.7 i ESTRIN 2017/1,

I

5

1.1.

demonstrera användning av lämplig bår,

I

6

1.1.

demonstrering av användningen av första hjälpen-lådor,

I

7

1.1.

demonstrera användningen av självständiga uppsättningar andningsapparater och
uppsättningar av utrustning samt rökhjälmar i enlighet med artikel 19.12.10 i ESTRIN 2017/1 eller en kombination av dem,

I

8

2.1.

kontrollera och övervaka inspektionsintervall för den utrustning som anges i nr 1–
7 i denna tabell,

II

9

2.1.

kontrollera och övervaka de nödvändiga kvalifikationerna hos personer som
använder första hjälpen-utrustning och självständiga uppsättningar
andningsapparater och uppsättningar av utrustning samt rökhjälmar,

II

10

2.1.

stuva och fördela livräddningsanordningar på lämpligt sätt,

I

11

2.3.

identifiera områden som är tillgängliga för passagerare med nedsatt rörlighet,

II

12

1.1.

demonstrera användningen av livräddningsutrustning för passagerare med nedsatt
rörlighet,

I

13

2.1

förklara inslag i säkerhetsinstruktionerna och i säkerhetsplanen,

II

(1) Europeiska standarden för fastställande av tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart finns på https://www.cesni.eu
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Nr

Behörighet

Examinationsdelar

Kategori I–II

14

2.1.

fördela arbetsuppgifter till ombordpersonal i enlighet med säkerhetsinstruktioner
och säkerhetsplan,

II

15

2.3

fördela arbetsuppgifter till ombordpersonal med hänsyn till icke-diskriminerande
tillträde och planering i säkerhetsinstruktionerna för passagerare med nedsatt
rörlighet,

II

16

2.3

anordna utbildning och instruktioner för personer med nedsatt rörelseförmåga i
enlighet med bilaga IV till förordning (EU) nr 1177/2010,

I

17

2.2

organisera evakuering av ett passagerarutrymme och förklara särskilda åtgärder
som ska vidtas vid kollision, grundstötning, rök och eld,

I

18

2.2.

bekämpa begynnande brand och hantera vattensäkra och flamsäkra dörrar,

I

19

2.2.

ge nödvändig information till befälhavare, passagerare och extern räddningstjänst i
en simulerad nödsituation,

II

20

3.1

använda grundläggande engelsk vokabulär och engelskt uttal som är lämpligt för
att vägleda passagerare och ombordpersonal i standardsituationer samt varna och
vägleda dem i nödsituationer,

I

21

4.1

förklara vilka rättigheter för passagerare som är tillämpliga,

I

22

4.1

genomföra tillämpliga förfaranden för att ge tillträde och professionell hjälp till
passagerare i enlighet med förordning (EU) nr 1177/2010.

II

2. Tekniska krav på farkoster och installationer på land som används i praktiska examinationer
Platsen där bedömningen äger rum ska vara utrustad med livräddningsutrustning för passagerarfartyg som krävs för att
demonstrera examinationsdel 2 inklusive särskild livräddningsutrustning för fartyg med hytter enligt tillämplig standard
ES-TRIN 2017/1. Platsen ska vara utrustad med en säkerhetsinstruktion och en säkerhetsplan som uppfyller kraven i ESTRIN 2017/1 och ha lämpliga utrymmen och lämplig utrustning för att bedöma förmågan att organisera evakuering och
beteende för att bekämpa och vidta åtgärder vid brand.
En farkost som används för en praktisk examination ska omfattas av artikel 2 i direktiv (EU) 2017/2397.

III. NORMER FÖR PRAKTISK EXAMINATION FÖR ATT ERHÅLLA ETT BEVIS FÖR KVALIFIKATIONER SOM EXPERT PÅ
KONDENSERAD NATURGAS

1. Särskilda behörigheter och bedömningssituationer
Examinatorer får själva besluta om innehållet i de enskilda delarna av examinationen. Examinatorer ska testa 9 av 11 delar i
kategori I.
Examinatorer ska testa 5 av 7 delar i kategori II.
Sökande kan högst få 10 poäng på varje del.
I kategori I måste sökande få minst 7 av 10 poäng i varje testad del. I kategori II måste sökande få minst 30 poäng
sammanlagt.
Nr

Behörighet

Examinationsdelar

Kategori I–II

1

1.1

ge anvisningar om och övervaka besättningsmedlemmars verksamhet för att
säkerställa efterlevnaden av lagar och standarder som är tillämpliga för farkoster
som använder kondenserad naturgas som bränsle ombord på farkosten, och
framför allt av bunkringsförfarandet,

II

2

1.2

ge anvisningar om och övervaka besättningsmedlemmars verksamhet för att
säkerställa efterlevnaden av andra relevanta hälso- och säkerhetsföreskrifter,

II
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Nr

Behörighet

Examinationsdelar

Kategori I–II

3

2.2

utföra riskhantering, dokumentera säkerhet ombord (inbegripet säkerhetsplan och
säkerhetsinstruktioner), bedöma och kontrollera farliga områden och
brandsäkerhet, och använda personlig skyddsutrustning,

II

4

3.1

redogöra för den kondenserade naturgasens verkan,

II

5

3.1

avläsa tryck och temperatur, använda tömnings-, inneslutnings-, gasförsörjnings-,
ventilations-, rörlednings- och säkerhetssystem, samt ventiler, och hantera
förångning av kondenserad naturgas,

I

6

4.1

utföra dagligt underhåll, veckounderhåll och regelbundet underhåll,

I

7

4.1

avhjälpa funktionsfel som har upptäckts vid underhåll,

I

8

4.1

dokumentera underhållsarbete,

II

9

5.1

inleda och övervaka bunkringsförfaranden, inbegripet åtgärder för att garantera
säker förtöjning och korrekt placering av kablar och rör för att undvika läckage,
och vidta åtgärder för att när som helst kunna koppla ifrån gas- och bunkrings
anslutningen vid behov,

I

10

5.1

säkerställa efterlevnaden av relevanta säkerhetsområdesföreskrifter,

II

11

5.1

rapportera att bunkringsförfarandet har inletts,

II

12

5.1

utföra säker bunkring i enlighet med manualen, inbegripet förmåga att övervaka
tryck, temperatur och nivåer av kondenserad naturgas i tankarna,

I

13

5.1

rensa rörledningssystem, stänga ventiler och koppla loss farkosten från bunkrings
anläggningen och att rapportera att bunkringsförfarandet avslutats,

I

14

6.1

utföra
• inertiering av systemet för kondenserad naturgas,
• tömningsförfarande för bränsletankar med kondenserad naturgas,
• första fyllning av bränsletank för kondenserad naturgas (torkning och
avsvalning),
• ibruktagande efter vistelse på varv,

I

15

7.1

reagera på lämpligt sätt vid nödsituationer som
spill av kondenserad naturgas på däck,
hudkontakt med kondenserad naturgas,
spill av kondenserad naturgas i slutna utrymmen (t.ex. i maskinrum),
spill av kondenserad naturgas eller läckor av naturgas i områden mellan
barriärer (t.ex. bränsletankar med dubbla väggar, rör med dubbla väggar),

I

16

7.1

reagera på lämpligt sätt vid brand i närheten av bränsletankar med kondenserad
naturgas eller i maskinrum,

I

17

7.1

reagera på lämpligt sätt vid tryckökning i rörledningssystem efter aktivering av
nödstopp vid nära förestående utsläpp eller ventilering,

I

18

7.1

vidta nödåtgärder och fjärrövervaka nödåtgärder för att t.ex. kontrollera brand i
kondenserad naturgas, poolbrand, jetbrand och explosionsartad brand på lämpligt
sätt.

I

2. Tekniska krav på farkoster och anläggningar på land som används i praktiska examinationer
Farkoster och anläggningar på land måste vara utrustade med följande:
1. Dokumentation som används för bedömning, t.ex.
1.1 säkerhetsinstruktion (inklusive säkerhetsplan och säkerhetsinstruktioner) i enlighet med artikel 30.03 ES-TRIN
2017/1,
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1.2 riskbedömning i enlighet med bilaga 8 avsnitt I 1.3 i ES-TRIN 2017/1,
1.3 alla övriga dokument som krävs enligt artikel 30.01.5 i ES-TRIN 2017/1, inklusive en detaljerad driftshandledning i
enlighet med bilaga 8 avsnitt I 1.4.9 i ES-TRIN 2017/1.
2. Särskilda system för användning av kondenserad naturgas:
2.1 ett bunkringssystem för kondenserad naturgas, inklusive en bunkringsstation,
2.2 ett inneslutningssystem för kondenserad naturgas,
2.3 ett rörledningssystem för kondenserad naturgas,
2.4 ett gasförsörjningssystem,
2.5 ett system för att förbereda gas,
3. ett lämpligt maskinrum,
3.1 ett ventilationssystem,
3.2 ett system för att förebygga och kontrollera läckor,
3.3 ett övervaknings- och säkerhetssystem, samt
3.4 de extra brandbekämpningssystemen.
En farkost som används för en praktisk examination ska omfattas av artikel 2 i direktiv (EU) 2017/2397.
IV. NORMER FÖR PRAKTISK EXAMINATION FÖR ATT ERHÅLLA ETT BEVIS FÖR KVALIFIKATIONER SOM BEFÄLHAVARE

1. Särskilda behörigheter och bedömningssituationer
Examinationen består av två delar: en om planering av resor och en om genomförande av resor. Bedömningen av
genomförandet av en resa ska göras i en enda omgång. Varje del av examinationen består av flera avsnitt.
För befälhavare som varken har slutfört ett godkänt utbildningsprogram som baseras på behörighetsnormer för den
operativa nivån eller godkänts i en behörighetsbedömning av en administrativ myndighet i avsikt att verifiera att
behörighetsnormerna för den operativa nivån är uppfyllda ska kraven kompletteras med de särskilda delar som anges i de
normer som fastställs i avsnitt V (ytterligare modul om övervakning i samband med den praktiska examinationen för att
erhålla ett bevis för kvalifikationer som befälhavare).
Vad gäller innehållet ska examinationen uppfylla följande krav:
Planering av resa
Den del av examinationen som avser planering av resor omfattar de delar som anges i tabellen i tillägg 1. Delarna är
indelade i kategorierna I och II beroende på deras betydelse. Tio delar i varje kategori ska väljas från den förteckningen och
testas under examinationen.
Genomförande av resa
De sökande ska demonstrera att de kan genomföra en resa. En nödvändig förutsättning för detta är att den sökande själv ska
hantera farkosten. De enskilda delar som ska testas finns i tabellen i tillägg 2 och – till skillnad från den del som avser
planering av resa – ska samtliga delar alltid testas.
Examinatorer får själva besluta om innehållet i var och en av de enskilda delarna av examinationen.
Tillägg 1

Innehåll i den del av examinationen som avser planering av resor
Inom varje kategori ska tio delar testas. Den sökande kan högst få 10 poäng på varje del.
I kategori I måste sökande få minst 7 av 10 poäng i varje testad del. I kategori II måste sökande få minst 60 poäng
sammanlagt.
Nr

Behörighet

Examinationsdelar

Kategori I–II

1

1.1.1

navigera på europeiska inre vattenvägar inklusive slussar och hissar i enlighet med
sjöfartsavtal med agent,

I

2

1.1.3

ta hänsyn till ekonomiska och ekologiska aspekter av driften av farkosten för att
använda farkosten effektivt och respektera miljön,

II
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Nr

Behörighet

Kategori I–II

3

1.1.4

ta hänsyn till vattenvägarnas tekniska strukturer och profiler och vidta försiktig
hetsåtgärder,

I

4

1.2.1

se till att farkosten har en säker bemanning i enlighet med tillämpliga
bestämmelser,

I

5

1.3.3

säkerställa säkert tillträde till farkosten,

II

6

2.1.1

respektera principerna för skeppsbyggnad och konstruktion som avser inre
vattenvägar,

II

7

2.1.2

särskilja konstruktionsmetoder för farkoster och deras beteende i vatten, särskilt i
fråga om stabilitet och styrka,

II

8

2.1.3

förstå strukturella delar i farkosten samt kunna kontrollera och analysera skador,

II

9

2.1.4

vidta åtgärder för att skydda farkostens vattentäta indelning,

I

10

2.2.1

förstå funktionerna hos farkostens utrustning,

II

11

2.2.2

respektera särskilda krav för transport av gods och passagerare,

I

12

3.1.1

förstå gällande nationella, europeiska och internationella förordningar, koder och
standarder som rör transporter av last,

II

13

3.1.2

utforma stuvningsplaner, inbegripet kunskaper om lastning av gods och
barlastsystem, för att hålla skrovpåkänningarna inom godtagbara gränser,

I

14

3.1.3.

kontrollera lastnings- och lossningsförfaranden med hänsyn till säker transport,

I

15

3.1.4

särskilja mellan olika typer av gods och deras egenskaper för att övervaka och
säkerställa trygg och säker lastning av gods i enlighet med stuvningsplanen,

II

16

3.2.1

respektera effekten av trim och stabilitet på last och lasthantering,

I

17

3.2.2

kontrollera farkostens effektiva dräktighet, använda stabilitets- och trimdiagram
och utrustning för att beräkna påfrestningar, inbegripet ADB (automatisk databas)
för att kontrollera en stuvningsplan,

I

18

3.3.1

förstå gällande nationella, europeiska och internationella förordningar, koder och
standarder som rör transporter av passagerare,

II

19

3.3.2

anordna och övervaka säkerhetsövningar i enlighet med (säkerhets)
mönstringslistan för att garantera ett säkert beteende i potentiellt farliga situationer,

II

20

3.3.3

kommunicera med passagerare i nödsituationer,

I

21

3.3.4

fastställa och övervaka riskanalys ombord av begränsat tillträde för passagerare
samt sammanställa ett effektivt skyddssystem ombord för att förhindra tillträde för
obehöriga,

II

22

3.3.5

analysera rapporter från passagerare (t.ex. oförutsedda händelser, förtal,
skadegörelse) för att reagera på lämpligt sätt,

II

23.

4.4.1

förhindra potentiell skada på elektriska och elektroniska anordningar ombord,

II

24

4.5.3

utvärdera teknisk och intern dokumentation,

II
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Nr

Behörighet

Kategori I–II

25

5.1.1

säkerställa säkert beteende hos besättningsmedlemmarna med avseende på
användning av material och tillsatser,

II

26

5.1.2

definiera, övervaka och säkerställa arbetsorder så att besättningsmedlemmar
självständigt kan utföra underhålls- och reparationsarbete,

II

27

5.1.3

köpa in och kontrollera material och verktyg med hänsyn till hälso- och
miljöskydd,

II

28

5.1.4

säkerställa att linor och tågvirke används i enlighet med tillverkarens
specifikationer och det avsedda ändamålet,

II

29

6.3.2

tillämpa nationell, europeisk och internationell sociallagstiftning,

II

30

6.3.3

följa ett strikt förbud mot alkohol och narkotika och vidta lämpliga åtgärder vid
överträdelser, ta ansvar och förklara konsekvenserna av olämpligt uppträdande,

II

31

6.3.4

organisera proviantering och tillagning av måltider ombord,

II

32

7.1.1

tillämpa nationell och internationell lagstiftning och vidta lämpliga åtgärder för
hälsoskydd och förebyggande av olyckor,

II

33

7.1.2

kontrollera och övervaka giltigheten hos farkostcertifikatet och andra dokument
som är relevanta för farkosten och dess drift,

I

34

7.1.3

följa säkerhetsregler i alla arbetsförfaranden genom att vidta relevanta säkerhets
åtgärder för att undvika olyckor,

I

35

7.1.4

kontrollera och övervaka alla säkerhetsåtgärder som krävs för att rengöra slutna
utrymmen innan personer öppnar, går in i och rengör sådana utrymmen,

II

36

7.2.5

kontrollera livräddningsanordningar och korrekt användning av personlig
skyddsutrustning,

II

37

7.3.1

inleda förberedelser för räddningsplaner för olika typer av nödsituationer,

II

38

7.4.1

vidta försiktighetsåtgärder för att förhindra miljöföroreningar och använda
relevant utrustning,

II

39

7.4.2

tillämpa miljöskyddslagar,

II

40

7.4.3

använda utrustning och material på ett ekonomiskt och miljövänligt sätt.

II
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Tillägg 2

Innehåll i den del av examinationen som avser genomförande av resor
Alla delar som anges i denna del av examinationen ska testas. För varje del måste den sökande måste få minst 7 av 10
möjliga poäng.
Nr

Behörighet

Examinationsdelar

1

1.1.1

Navigera och manövrera farkosten på lämpligt sätt beroende på situationen och i enlighet med de
lagstadgade kraven i sjöfartslagstiftningen (i förhållande till aktuell hastighet och riktning, kontroll
av vattendjup och största djupgående, vattendjup under köl, trafiktäthet, inbördes påverkan med
andra farkoster osv.).

2

1.1.4

Docka och kasta loss farkosten för inlandssjöfart på rätt och korrekt sätt och i enlighet med
lagstadgade och/eller säkerhetsrelaterade krav.

3

1.1.5

Justera eller återställa navigationshjälpmedel vid behov.

4

1.1.5

Samla in all information som är relevant för navigation och som tillhandahålls av navigations
hjälpmedlen och använda den för att anpassa hanteringen av farkosten.

5

1.1.6

Slå på de nödvändiga anordningarna vid styrhytten (navigationshjälpmedel, t.ex. AIS för inre
vattenvägar, ECDIS för inlandssjöfart) och justera dem.

6

2.2.2

Kontrollera att farkosten är klar för resan i enlighet med föreskrifterna och att last och andra föremål
har stuvats säkert i enlighet med föreskrifterna.

7

4.2.2

Reagera på lämpligt sätt på funktionsfel (ska simuleras när så är lämpligt) under navigeringen (t.ex.
förhöjd temperatur i kylvatten, sjunkande maskinoljetryck, haveri i huvudmaskin(er), roderhaveri,
störd radiokommunikation, haveri i radiotelefonutrustningen, osäker riktning för andra farkoster),
besluta om nästa steg och anordna eller vidta lämpliga åtgärder i fråga om underhållsarbete för att
säkerställa säker navigering.

8

5.1.2

Hantera farkosten på ett sådant sätt att det går att förutse en eventuell olycka och undvika onödigt
slitage, kontrollera tillgängliga indikatorer ofta.

9

6.1.1

Upprätta specifik kommunikation med besättningsmedlemmar (kommunikation ombord) om olika
manövrar och inom ramen för personalmöten (t.ex. genomgångar) eller med personer som
befälhavaren behöver samarbeta med (med hjälp av alla radiokommunikationsnät).

10

6.2.2

Kommunicera med berörda personer (ombord) och andra aktörer (trafikcentral för sektorn, andra
farkoster osv.) under dessa aktiviteter i enlighet med föreskrifterna (nätverk, vattenvägar längs
rutten): användning av radiotelefon, telefon.

11

7.3.3

Hantera en nödsituation (ska simuleras när så är lämpligt – t.ex. man överbord, haveri, brand
ombord, utsläpp av farliga ämnen, läckor) genom snabba och försiktiga räddnings- och/eller
skadebegränsningsmanövrar eller räddnings- och/eller skadebegränsningsåtgärder. Meddela och
informera berörda personer och behöriga myndigheter om det uppstår en nödsituation.

12

7.3.4

Kommunicera med berörda personer vid funktionsfel (ombord) och med andra aktörer
(användning av radiotelefon, telefon), så att det går att lösa problemen.

2. Tekniska krav på farkoster som används i den praktiska examinationen
Den farkost som används för en praktisk examination ska omfattas av artikel 2 i direktiv (EU) 2017/2397.
V. NORMER FÖR DEN YTTERLIGARE MODULEN OM ÖVERVAKNING I SAMBAND MED DEN PRAKTISKA EXAMINATIONEN FÖR
ATT ERHÅLLA ETT BEVIS FÖR KVALIFIKATIONER SOM BEFÄLHAVARE

Kandidater som varken har slutfört ett godkänt utbildningsprogram som baseras på behörighetsnormer för den operativa
nivån, eller godkänts i en behörighetsbedömning av en administrativ myndighet i avsikt att verifiera att behörighets
normerna för den operativa nivån är uppfyllda, måste godkännas i denna modul.
Kraven nedan måste vara uppfyllda utöver de krav som avses under normer för praktisk examination för att erhålla ett bevis
för kvalifikationer som befälhavare.
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1. Särskilda behörigheter och bedömningssituationer
Examinatorer får själva besluta om innehållet i de enskilda delarna av examinationen. Examinatorer ska testa 20 av 25 delar
i kategori I.
Examinatorer ska testa 8 av 12 delar i kategori II.
Sökande kan högst få 10 poäng på varje del.
I kategori I måste sökande få minst 7 av 10 poäng i varje testad del. I kategori II måste sökande få minst 40 poäng
sammanlagt.
Nr

Behörighet

Examinationsdelar

Kategori I–II

1

0.1.1

använda material som finns tillgängligt ombord, såsom vinschar, pollare, tågvirke
och linor med hänsyn till gällande säkerhetsbestämmelser, inbegripet användning
av personlig skydds- och räddningsutrustning,

I

2

0.1.2

koppla ihop och isär pråmkombinationer i samband med skjutbogsering, med den
utrustning och de material som krävs,

I

3

0.1.2

använda utrustning och material som finns tillgängligt ombord för ihop- och
isärkoppling, med hänsyn till gällande arbetssäkerhetsbestämmelser, inbegripet
användning av personlig skydds- och räddningsutrustning,

I

4

0.1.3

demonstrera ankringsmanövrar,

5

0.1.3

använda utrustning och material som finns tillgängligt ombord för ankring, med
hänsyn till gällande arbetssäkerhetsbestämmelser, inbegripet användning av
personlig skydds- och räddningsutrustning,

I

6

0.1.4

säkerställa att farkosten är vattentät,

I

7

0.1.4

arbeta i enlighet med checklistan på däck och i uppehållsrummen, t.ex. avseende
vattentätning och säkring av luckor och lastrum,

I

8

0.1.5

förklara och demonstrera gällande rutiner för medlemmar i däcksbesättningen vid
passering av slussar, överfallsdammar och broar,

II

9

0.1.6

hantera och underhålla farkostens dag- och nattmarkeringssystem, tecken och
ljudsignaler,

I

10

0.3.3

använda metoder för att avgöra mängden last som har lastats eller lossats,

II

11

0.3.3

beräkna mängden flytande last med hjälp av nivåmätare eller tanktabeller, eller
både och,

II

12

0.4.1

handha och kontrollera maskineriet i maskinrummet i enlighet med rutiner,

I

13

0.4.1

förklara säker funktion, drift och säkert underhåll av läns- och barlastsystemet,
inklusive att rapportera incidenter i samband med överföring och förmåga att mäta
och rapportera tanknivåer korrekt,

II

14

0.4.1

förbereda och genomföra avstängning av maskinerna efter drift,

I

15

0.4.1

handha läns-, barlast- och lastpumpsystem,

I

16

0.4.1

använda hydrauliska och pneumatiska system,

I

17

0.4.2

använda kopplingstavla,

I

18

0.4.2

använda landströmsförsörjning,

I

19

0.4.3

följa säkra arbetsrutiner vid underhåll och reparationer av maskiner och
utrustning,

I
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Nr

Behörighet

20

0.4.5

underhålla och sköta pumpar, rörledningssystem och läns- och barlastsystem,

II

21

0.5.1

rengöra alla bostadsutrymmen, styrhytten och sköta hushållssysslor på ett
tillfredsställande sätt som följer hygienbestämmelserna, inbegripet att ta ansvar för
sitt eget bostadsutrymme,

II

22

0.5.1

rengöra maskinrum och maskiner med lämpliga rengöringsmaterial,

I

23

0.5.1

rengöra och skydda farkostens yttre delar, skrov och däck i rätt ordning med
lämpliga material i enlighet med miljöskyddsbestämmelserna,

II

24

0.5.1

hantera avfall från farkosten och hushållsavfall i enlighet med miljöbestäm
melserna,

II

25

0.5.2

underhålla och sköta all teknisk utrustning i enlighet med tekniska instruktioner
och använda underhållsprogram (även digitala),

I

26

0.5.3

använda och förvara tågvirke och linor enligt metoder och regler för säkert arbete,

II

27

0.5.4

splitsa linor och tågvirke, använda knopar som passar för ändamålet och
underhålla linor och tågvirke,

I

28

0.6.1

använda tekniska och nautiska termer samt termer som rör sociala aspekter i
standardiserade fraser,

I

29

0.7.1

förhindra fara till följd av risker ombord,

I

30

0.7.1

förebygga verksamhet som kan innebära risk för personal eller farkost,

I

31

0.7.2

använda personlig skyddsutrustning,

I

32

0.7.3

använda simkunskaper i räddningsinsatser,

II

33

0.7.3

använda räddningsutrustning i räddningsinsatser samt undsätta och transportera
en skadad person,

II

34

0.7.4

hålla räddningsvägar fria,

II

35

0.7.5

använda system för kommunikation i nödlägen samt larmsystem och utrustning,

I

36

0.7.6, 0.7.7

använda olika brandbekämpningsmetoder och släckningsutrustning och fasta
installationer,

I

37

0.7.8

ge första hjälpen,

I

2. Minimikrav på den farkost på vilken den praktiska examinationen ska hållas
En farkost som används för en praktisk examination ska omfattas av artikel 2 i direktiv (EU) 2017/2397.

Kategori I–II
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BILAGA III
NORMER FÖR GODKÄNNANDE AV SIMULATORER

I.

TEKNISKA KRAV OCH FUNKTIONSKRAV FÖR SIMULATORER FÖR FARTYGSHANTERING OCH RADARSIMULATORER FÖR INLANDSSJÖFART

SV

Nr

Punkt

Kvalitetsnivå för tekniskt krav

Minst en radarnavigeringsinstallation för inlandssjöfart med
samma funktioner som en typgodkänd radarnavigeringsin
stallation för inlandssjöfart i enlighet med ES-TRIN måste vara
installerad i simulatorn.

Testförfarande

Simulator Radarsimuför
lator
fartygshantering

Radarnavigeringsin
stallation för in
landssjöfart

Det måste verifieras att installationen har samma funktioner som
den typgodkända radarnavigeringsinstallationen för
inlandssjöfart.

x

x

2.

Kommunikationssys Simulatorn ska vara utrustad med ett kommunikationssystem som Det måste verifieras att simulatorn är utrustad med kommunika
tem
omfattar
tionssystem.
— en alternativ intern telefonlänk, och
— två oberoende radiokommunikationssystem för inre
vattenvägar.

x

x

3.

ECDIS för inlands
sjöfart

Minst en ECDIS för inlandssjöfart måste vara installerad i
simulatorn.

Det måste verifieras att installationen har samma funktioner som
en ECDIS för inlandssjöfart.

x

4.

Övningsområde

Övningsområdet ska innehålla minst en representativ flod med
bifloder eller kanaler och hamnar.

Okulär besiktning av området.

x

x

5.

Ljudsignaler

Ljudsignaler kan ges med hjälp av pedaler eller knappar.

Det måste verifieras att pedaler eller knappar fungerar korrekt.

x

x

6.

Panel för lanternor

Panel för lanternor har installerats i simulatorn.

Det måste verifieras att panelen för lanternor fungerar korrekt.

x

x

7.

Matematiska model Minst tre matematiska modeller för representativa typer av farkost Det måste verifieras att de tre obligatoriska modellerna är
ler för farkosten
med olika framdrivningsmetoder och lastningsförhållanden
tillgängliga.
inbegripet en liten farkost som kan vara en bogserbåt, en medelstor
farkost (t.ex. 86 m längd) och en stor farkost (t.ex. 110 eller 135 m
längd).

8.

Matematiska model Minst en matematisk modell av en representativ farkosttyp (t.ex. 86 Det måste verifieras att den obligatoriska modellen är tillgänglig.
ler för farkosten
m längd).

9

Antal tillgänglig mål Simulatorn ska omfatta målfarkoster i minst fem av Internationella Det måste verifieras att det antal och den variation av målfarkoster
farkoster (1)
transportforumets klasser.
som krävs finns tillgängliga.

x

x

10.

Operatörsstation

x

x

Det måste verifieras att operatören kan kommunicera på alla VHFkanaler och att operatören kan övervaka användningen av alla
kanaler.

x

x
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1.

Punkt

Kvalitetsnivå för tekniskt krav

Testförfarande

Det ska gå att skapa, spara och köra olika övningar, och dessa ska Olika manövrar ska utföras.
gå att manipulera under drift.

x

x

12.

Separerbara övningar Vid examination av mer än en sökande ska den sökandes övningar Övningen ska göras på nytt för varje sökande.
inte störa examinationen av en annan sökande.

x

x

13.

Funktioner på och
utformning av far
kostens brygga

Styrhyttsavdelningen ska vara utformad för radarnavigering utförd Det måste verifieras att bryggans utformning och funktioner
av en enda person i enlighet med ES-TRIN 2017/1.
motsvarar tillämpliga tekniska föreskrifter för farkoster i
inlandssjöfart. Det måste verifieras att styrhytten är utformad för
en enda person som styr.

x

x

14.

Styrplats (brygga/
bås)

Styrplatserna ska likna de som finns ombord på farkost i
inlandssjöfart när det gäller form och dimensioner.

x

x

15.

Operatörsstation

1. Det ska finnas ett separat rum där operatör(er) och examinator Okulär besiktning av operatörsstationen och funktionskontroll.
(er) kan sitta, där examinatorn ska kunna se samma radarbild
som den sökande.
2. Styrhytten och operatörsplatsen måste vara separata från
varandra. De ska vara så ljudisolerade som möjligt.
3. Operatören måste kunna hantera minst två VHF-kanaler
samtidigt.
4. Operatören måste tydligt kunna identifiera vilken
radiokommunikationskanal som den sökande använder.

x

x

16.

Genomgångs-/avrap Möjlighet att återuppspela övningen vid en operatörs- eller
porteringsstation
avrapporteringsstation.

Bedömningsverksamheten måste övervakas.

x

x

De frihetsgrader som genomförts i simulatorn kan utvärderas
genom observation av visualiseringssystemet eller av
instrumenten. Följande manövrar utförs därför med farkoster
som vanligtvis rör sig mer distinkt och snabbare än större farkoster.
— Om horisonten gungar när man tittar framåt vid navigering
längs kurvor har rullningsrörelser aktiverats.
— Om farkostens för stiger och sjunker med kraftiga längsgående
accelerationer har stampningsrörelser aktiverats.
— Om ekolodet visar förändringar när farkosten körs i högre
hastighet i konstant vattendjup, har kaströrelser aktiverats.
Detta test innebär att squateffekten har modellerats.

x

Okulär besiktning.
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11.

Simulator Radarsimuför
lator
fartygshantering
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Nr

Egen farkost (2)
17.

Frihetsgrader

Simulatorn ska kunna visa rörelserna i sex frihetsgrader.
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Punkt

Kvalitetsnivå för tekniskt krav

Testförfarande

Simulator Radarsimuför
lator
fartygshantering

Simulatorn ska kunna simulera rörelsen i tre frihetsgrader.

De frihetsgrader som har genomförts i simulatorn måste
utvärderas.

19.

Framdrivningssys
tem

Simuleringen av alla komponenter i framdrivningssystemet ska
vara verklighetsnära och ta hänsyn till all relevant påverkan.

Framdrivningssystemet ska testas genom accelerations- och
stoppmanövrar där maskinens prestanda (i fråga om reaktion på
gasgivning) och farkostens prestanda (i fråga om högsta hastighet
och beteende över tid) kan observeras.

x

x

20.

Styranordningar

Styranordningen beter sig på ett sätt som ligger nära verkligheten i För att testa simuleringen av styranordningar går det att göra olika
fråga om rodrets girhastighet och innefattar de viktigaste formerna undersökningar. Begränsningar införs när det inte går att utvärdera
av påverkan.
beteendet utan protokoll över tillståndsvariabler.
— Reaktion: Styranordningen används i rörelser framåt och
bakåt. Det observeras om förändringar i farkostens riktning
inleds.
— Rodrets girhastighet: Styranordningen används, och
girhastigheten observeras på bildskärmen. Det går att mäta
om hastigheten är realistisk.

x

x

21.

Inverkan av grunt
vatten

Simuleringens kvalitet när det gäller effekten av begränsat
vattendjup på kraftbehov och manövreringsbeteende har
modellerats korrekt.

x

10.1.2020

Två typer av tester föreslås för att bedöma kvaliteten i fråga om
hänsyn till inverkan av grunt vatten:
Körning rakt framåt: på olika vattendjup mäts den uppnådda
högsta hastigheten, standardiserad med hastigheten på djupt
vatten och plottad i förhållande till parametern djupgående per
vattendjup (T/h). Jämförelsen med befintliga data från
modelltester ger information om simuleringens kvalitet när det
gäller inverkan av grunt vatten.
Vändcirkel: genom att köra en farkost vid konstant effekt och en
rodervinkel på 20° på vatten utan tvärgående hinder kan man
registrera värden på hastighet, avdriftsvinkel, girhastighet och
vändcirkeldiameter för vändning av en stillaliggande farkost, på
stegvis minskat vattendjup.
Plottning av dessa data jämfört med T/h gör det möjligt att
bestämma hur avdriftsvinkel, girhastighet, hastighet och diameter
förändras med vattendjupet.

x
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x

23.

Inverkan av vind

Inverkan av vind genererar krafter i horisontalplanet i enlighet med Det går att göra olika tester för att kontrollera kvalitetsnivån på
vindens faktiska hastighet och riktning. Vinden genererar också
inverkan av vinden. För att det ska gå lätt att upptäcka dessa
girnings- och rullningsmoment.
effekter ska man välja förhållandevis höga vindhastigheter.
Utför testet på följande sätt: genomför ett test för både motvind och
sidvind i två olika vindhastigheter i ett område utan annan
påverkan än vind. Starta vinden och observera beteendet. Stoppa
vinden och observera beteendet på nytt. Starta med en
stillaliggande farkost.

x

24.

Inverkan av stränder Den tvärgående kraften och girmomentet tenderar att förändras
med avståndet till stranden och hastigheten på ett korrekt sätt.

För att kontrollera inverkan av stränder i simulatorn behövs ett
övningsområde med en bank eller vägg på ena sidan. Följande
tester ska utföras:
— Farkosten framförs parallellt längs väggen. Det kontrolleras om
den raka rörelsen påverkas och om farkosten dras in mot
väggen och om bogen vändes bort från den.
— Avståndet till banken eller väggen och farkostens hastighet
varieras, och man observerar hur effekterna förändras.

x

25.

Ömsesidig påverkan Farkoster påverkar varandra, och realistiska effekter beräknas.
mellan farkoster

För att göra en heltäckande kontroll av ömsesidig påverkan mellan
farkoster ska en övning med två egna farkoster startas i simulatorn i
ett tvärgående obegränsat vatten. Om detta inte är möjligt kan
testet även utföras med en trafikfarkost som den andra farkosten.
För att kunna göra en god bedömning av resultatet ska farkosterna
starta på parallella kurser med ett förhållandevis litet tvärgående
avstånd.

x

x
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Det finns minst två strömmätningspunkter på farkosten, så att det Tester planeras för att kontrollera förekomsten av driftegenskapen
går att beräkna strömmens girmoment.
och att denna beaktas i simuleringen:
— En egen farkost utan framdrivning placeras i en flod med
befintlig ström. Man observerar om farkosten driver med
strömmen. Dessutom kontrollerar man om farkosten
accelereras upp till strömmens hastighet. Om strömmen
följer flodriktningen ska man dessutom kontrollera om
farkosten vrider sig något.
— Ett försök med hamninloppet från en flod med ström visar i
vilken utsträckning simulatorn gör en realistisk beräkning av
ett girmoment som skapas av den ojämna strömmen.
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mar
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lator
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SV

— För både omkörning och möte ska det kontrolleras i vilken
omfattning den egna farkosten uppvisar attraktion och
rotation.
— Vattendjupet minskas. Det ska kontrolleras om effekterna av
den ömsesidiga påverkan ökar.
— Avståndet mellan farkosterna ska ökas för att kontrollera om
effekterna minskar.
— Den andra farkostens hastighet ska höjas. Det funktionella
förhållandet mellan effekten av passerande farkost och
möteshastighet ska kontrolleras.

L 6/72

Nr

Både dynamiskt hävande och trim modelleras beroende på
hastighet, vattendjup och djupgående.

Det är bäst att testa denna funktion i ett område med tvärgående
obegränsat vatten och konstant vattendjup.
— En försöksomgång måste visa om funktionen ”squat” kan
kontrolleras med ekolod.
— Olika värden för vattendjup under köl vid för och akter visar
om farkosten har trim.
— Med ökande hastighet ska det funktionella förhållandet mellan
squat (skillnaden mellan vattendjup under köl vid stillaliggande
och i rörelse) och farkostens hastighet kontrolleras.
— Det ska testas om squat ökar vid konstant hastighet men
minskande vattendjup.

x

27.

Inverkan av kanal

Hänsyn till strömmens återflöde. Återflödet är inte linjärt i
förhållande till farkostens hastighet.

Återflöde är en fysisk effekt som läggs in i simulatorn som ett
motstånd som påverkar farkosten. För att testa detta placeras
farkosten i en trång kanal och körs i oförändrad hastighet med
konstant effekt. Sedan mäts hastigheten. Effekten höjs och
hastigheten mäts. Testet upprepas i öppet vatten med samma
konstanta effekt (två nivåer). Den förväntade inverkan är följande:
— Hastigheten i den trånga kanalen är lägre än i öppet vatten vid
samma effektinställning.
— Vid en högre effektinställning är hastighetsskillnaden större än
vid en lägre effektinställning.

x

28.

Inverkan av slussar

I en sluss upplever farkosten samma effekter som i en kanal.
Testet för kanaleffekten visar återflödet. Detta test behöver inte
Slussen ger ytterligare en effekt på grund av ett deplacementsflöde upprepas. Pistongeffekten kan demonstreras på följande sätt:
som orsakas av att en farkost med en stor blockeringsfaktor
kommer in i slussen (pistongeffekten).

x

10.1.2020

Squat
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Grundstötning får farkosten att bromsa in. Det kan höras ett ljud, Ett övningsområde med en jämn och mjukt sluttande botten krävs
men leder inte alltid till att farkosten stannar helt. Grundstötning för att kontrollera grundstötning. Här behandlar vi förekomsten av
ska rapporteras till operatören.
lämplig djupinformation i simulatorn i sig, och inte återgivningen i
visningssystemet.
Vid strandning måste man testa om farkosten verkligen stannar
och om den i så fall stannar tvärt eller saktar in.
Vid grundning måste förändringen i farkostens horisontella plan
kontrolleras med visningssystemet.
När farkosten framförs över en slät botten i mycket grunt vatten
måste det testas om farkosten går på grund till följd av squat
samtidigt som hastigheten ökas kontinuerligt.
Vid alla grundstötningar måste man kontrollera om incidenten
åtföljs av ett ljud.

30.

Grundstötning
En grundstötning, en kollision farkost–strand, farkost–farkost,
Kollision
farkost– farkost–brygga rapporteras i simuleringen till kandidaten och till
strand, kollision far operatören.
kost–farkost, kolli
sion farkost–brygga

Okulär besiktning

31.

Kollision farkost–
strand

Simuleringen av kollisionen farkost–strand kan bara testas för
övningsområden med olika föremål på stranden.
Genom att köra farkosten mot olika föremål går det att testa om
simulatorn kan upptäcka dem och reagera på dem.

Kollisioner farkost–strand rapporteras i simuleringen med
åtminstone ett ljud. Simuleringen får farkosten att bromsa in.
Beräkningen av kollisionen görs med hjälp av en tvådimensionell
form av farkosten.

x

x

x
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Grundstötning
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29.

SV

— För in farkosten i slussen med förhållandevis hög fart.
Farkosten ska uppleva ytterligare motstånd efter att ha
kommit in i slussen (inbromsning). När framdrivningen
stängs av ska de bakåtdrivande krafterna fortfarande finnas
tillgängliga, och farkosten ska åka bakåt något.
— Starta i slussen, ställ in framdrivningen på en fast inställning.
Farkosten kommer att lämna slussen under inverkan av ett
motstånd till följd av pistongeffekten. När farkosten har
lämnat slussen (och är fri från slussen) ska motståndet
upphöra, vilket visas genom en märkbar plötslig
hastighetsökning.

10.1.2020

Nr

Punkt

Kvalitetsnivå för tekniskt krav
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Simulator Radarsimuför
lator
fartygshantering

SV

För olika objekt ska det testas om det finns vissa typer för vilka det
inte uppstår någon kollisionsreaktion.
Kollisionsljudet kan testas med simulatorns ljudsystem, om det
finns ett sådant.
Observationen av kollisionen i visningssystemet visar om
kollisionen sker abrupt eller om det simuleras ett
deformeringsområde.
En kollision med flack vinkel i låg fart kan visa om en elastisk stöt
beräknas.

L 6/74

Nr

Kollision farkost–far Kollisioner farkost–farkost rapporteras i simuleringen med
kost
åtminstone ett ljud. Simuleringen får farkosten att bromsa in.
Beräkningen av kollisionen görs med hjälp av en tvådimensionell
form av farkosten.

Under förutsättning att det inte gör någon skillnad för den egna
farkosten om den andra farkosten som den kolliderar med är en
annan egen farkost eller en trafikfarkost, kan olika kollisioner
genomföras.
Det kontrolleras vilken reaktion som uppstår i simulatorn vid en
kollision farkost–farkost för den egna farkosten och om man hör
ett ljud.
I instruktörsstationen kontrolleras med tillräcklig förstoring om
farkostens konturer används för att upptäcka kollisionen.
Det görs ett test av om kollisionen sker exakt vid det ögonblick då
konturerna vidrör varandra.
Det kontrolleras om upptäckten av kollisionen sker med precision
även för olika farkoster med olika former.

x

33.

Kollision farkost–bro Kollisioner farkost–bro upptäcks med hjälp av ett statiskt
höjdvärde (motsvarande en sänkt styrhytt, sänkt mast). Kollisioner
rapporteras i simuleringen med åtminstone ett ljud. Simuleringen
får farkosten att bromsa in.

För att granska detta måste det finnas en bro i övningsområdet, och
ett elektroniskt sjökort för inlandssjöfart ska användas.
Det ska kontrolleras om det sker en kollision vid en passage under
en bro som inte är tillräckligt hög, och vad resultatet blir för den
fortsatta simuleringen.
Det ska kontrolleras om det går att passera säkert om vattennivån
sänks tillräckligt eller om djupgåendet ökas. Detta ska också
kontrolleras i visningssystemet.
Det krävs olika körningar för att kontrollera kollisionspunkten på
fartyget, om det endast finns en sådan punkt. I så fall går det också
att undersöka om bryggan orsakar en kollision vid mittlinjen eller
vid de yttre gränserna.

x
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x

35.

Tågvirke

Visningssystemet ska visa dynamiken hos både farkosten och
Förtöjning med en tross ska testas i ett övningsområde med en
tågvirket (t.ex. slack, elasticitet, vikt och brott samt anslutningar till kajvägg.
pollarpunkterna).
När trossen används ska det kontrolleras om trossen ansluter till
vissa pollarpunkter.
Ett trossbrott ska kontrolleras genom ett försök att stoppa
farkosten med en tross från full fart.
Slacket hos en tross ska kontrolleras genom en minskning av kraft
och avstånd.

x

36.

Ankare

Ankare kan läggas i och tas upp. Hänsyn tas till vattendjup och
kättingens dynamik.

Ankarfunktionen kan examineras i ett övningsområde med
begränsat vattendjup och en egen farkost med ett eller flera
ankare. Den är rimlig om en konstant ström med variabel
hastighet finns tillgänglig.
Det går bara att lägga i och ta upp ankaret om lämpliga handhavan
deelement finns. Det måste också kontrolleras om det finns
instrument som visar kättingens längd.
Det ska kontrolleras om hastigheterna varierar under iläggning och
upptagning. Det måste också kontrolleras om det går att höra ett
lämpligt ljud.
Det måste också kontrolleras om vattendjupet påverkar
ankarfunktionen, genom att vattendjupet varieras.

x

L 6/75

Kollisionshöjd och blickpunkt ska gå att anpassa efter bryggans
En förutsättning för att testa denna funktion är att en typisk farkost
position. Det ska gå att använda en kontinuerlig rörelse för att lyfta för inlandssjöfart finns tillgänglig, t.ex. en farkost med en längd på
styrhytten.
110 m.
Den grundläggande tillgången till denna funktion går att
kontrollera med att det finns en operativ anordning för att ändra
bryggans position.
Funktionen kan testas på bryggan, och det ska kontrolleras om det
går att välja godtyckliga positioner och om förflyttningen sker
abrupt eller med en realistisk hastighet.
Genom att placera en annan egen farkost i närheten kan man testa
om funktionen även finns tillgänglig för andra farkoster i
visningssystemet.
Man kan observera om även lanternor och dagmarkeringar följer
med i rörelsen när styrhytten lyfts på den andra egna farkosten i
visningssystemet.
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37.

x

Europeiska unionens officiella tidning

Bogsering (operation Vid bogsering ska hänsyn tas till dynamiken hos båda farkosterna Övningsområdet för att kontrollera bogseringsfunktionen kan
mellan två farkoster) och hos linanslutningen.
vara ett område ute till havs. Utöver den bogserande eller
bogserade egna farkosten måste det finnas ytterligare en farkost
(egen farkost eller trafikfarkost).
Den grundläggande förutsättningen för bogsering kan testas
genom att en bogserlina läggs ut mellan en egen farkost och den
andra farkosten.
Om detta inte är möjligt måste det kontrolleras om det erbjuds
minst en alternativ metod för att bestämma en kraft från en
virtuell bogsering.
Det ska kontrolleras om den andra farkosten, som används som
bogseringshjälp, kan öka farten på den bogserade egna farkosten
och även inleda en girningsrörelse genom en tvärgående dragning.
Det ska kontrolleras om den bogserande egna farkosten kan flytta
den andra farkosten med lämpliga manövrar och stoppa den och
om den andra farkosten också kan fås att rotera med en tvärgående
dragning.

SV

Vid låg strömhastighet ska det testas om farkosten svänger och
sedan ligger stilla efter ankring.
Vid kontinuerlig ökning av strömmen ska det testas om ankaret
håller fast farkosten.
Om ett enda ankare inte kan hålla kvar farkosten måste det
kontrolleras om farkosten ligger stilla med två ankare, när två
ankare används.

L 6/76

Nr

Trafikfarkost
Antal trafikfarkoster Det ska finnas minst tio trafikfarkoster tillgängliga.

Test måste visa om det nödvändiga antalet kan läggas till i en
övning.

x

x

39.

Kontroll av trafikfar Trafikfarkosterna kan följa rutter med förändringar i kurs och
koster
hastighet på ett realistiskt sätt.

Tillgången till kontrollfunktioner måste kontrolleras genom att
man skapar en ny övning som innefattar trafikfarkoster.

x

x

40.

Rörelsebeteende

Rimligt jämnt rörelsebeteende.

Testförfarandet för kontroll av trafikfarkost ska tillämpas.

x

x

41.

Inverkan av vind

Trafikfarkosten reagerar på en viss vind genom att uppvisa en
avdriftsvinkel.

Vind som används i en övning måste visa en avdriftsvinkel för
trafikfarkosten som förändras med vindens hastighet och riktning.

x

42.

Inverkan av ström
mar

Trafikfarkosten reagerar på en viss ström genom att uppvisa en
avdriftsvinkel.

Ström som används i en övning måste visa en avdriftsvinkel för
trafikfarkosten som förändras med strömmens hastighet och
riktning.

x

x
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Bildavsnitt och bild
storlek

Okulär besiktning av simulatorn i drift.
Visningssystemet kan visa hela horisonten (360 grader). Det
horisontella synfältet får framställas med en fast vy över minst 210
grader och ytterligare växlingsbara vyer för resten av horisonten.
Den vertikala bilden visar vyn ned till vattenytan och upp i himlen,
som från den vanliga styrpositionen i styrhytten.

x

44.

Upplösning per bild

Upplösningen motsvarar upplösningen i det mänskliga ögat.
Upplösningen måste kontrolleras med en okulär besiktning.
Bildfrekvensen (helst > 50 bilder/sekund, som åtminstone visar en
realistisk jämn bild) är inte ryckig.

x

45.

Närmare detalje
ringsgrad och bild
skärmskvalitet

Detaljeringsgraden i bildskärmssystemet är högre än en förenklad Den visuella modellen måste kontrolleras med en okulär
återgivning. Den ger en god bild av navigeringsområdet under alla besiktning.
omständigheter.

x

46.

Vattenyta

Svallvågor från farkosten är beroende av farkostens hastighet.
Den okulära besiktningen måste visa om svallvågorna förändras
Hänsyn tas till vattendjup. Vågor till följd av vind stämmer överens med farkostens hastighet och om vågor till följd av vind förändras
med vindriktning och vindhastighet.
med vindens riktning och hastighet.

x

47.

Sol, måne, himlak
roppar

Sol och måne följer ett 24-timmarsintervall. Positionerna
Den okulära besiktningen måste visa om det går att modifiera sol,
motsvarar inte exakt plats och datum för simuleringen. Natthimlen måne och himlakroppar i dag-, natt- och skymnings-/gryningssi
får bestå av godtyckligt valda stjärnor.
tuationer.

x

48.

Väder

Stationära höga molnlager återges. Det går också att visa regn, dis Den okulära besiktningen visar den nödvändiga
och dimma.
detaljeringsgraden.

x

49.

Omgivningsljud

Maskinljud återges på ett realistiskt sätt.

Maskinljuden måste testas i lugnt väder och i lugn sjö, genom en
bedömning av ljuden i alla maskinhastigheter. Det måste fastställas
om maskinljudet är hörbart och om volymnivån och ljudet är
ändamålsenliga.

x

50.

Externa ljudkällor (t. Enstaka ljudsignaler återges på ett realistiskt sätt men går inte att
ex. maskinljud, hör lokalisera akustiskt.
bara varningssignaler
och ankare).

Som ett första steg för styrhytten på den stillaliggande egna
farkosten ska alla tillgängliga ljudsignaler aktiveras en åt gången.
Det ska göras en bedömning av om ljudsignalerna är realistiska
med avseende på ljud och volym. I ett andra steg ska samma
ljudsignaler aktiveras på en annan farkost, samtidigt som
avståndet till farkosten ändras. Det ska undersökas om korrekta
ljudsignaler och volymnivåer används.
Alla fungerande reservkraftaggregat (t.ex. för ankare) på farkostens
styrhytt aktiveras separat. Det måste verifieras om driftstatusen går
att uppfatta akustiskt.

x

SV
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Punkt

Kvalitetsnivå för tekniskt krav

Testförfarande

Simulator Radarsimuför
lator
fartygshantering

Externa ljud (ljudsig Ljudsignaler från målfarkosten ska vara hörbara.
naler)

Under en övning ska en ljudsignal avges från en målfarkost.

x

52.

Intern akustisk infor Akustiska signaler från anordningar på bryggan låter realistiska,
mation
men spelas upp i högtalare som är placerade på simulatorns
konsol.

Alla akustiska signaler för alla tillgängliga anordningar i styrhytten
aktiveras en i taget. Det ska testas om signalerna avges av
anordningarna själva eller av simulatorns högtalare och hur pass
realistiska de låter.

x

53.

Lyssning

Operatören ska kunna lyssna på alla ljud från farkostens styrhytt. Inom ramen för en simulering ska det testas om ljud från farkostens
styrhytt låter tydligt och begripligt och om volymen går att justera.

x

54.

Registrering

Ljud från farkostens styrhytt spelas in synkroniserat med
simuleringen.

En övning ska utföras inklusive radiokommunikation och ljud.
Återuppspelningen måste återge en korrekt hörbar inspelning som
är synkroniserad med återuppspelningen av simuleringen.

x

55.

Radarns överens
stämmelse med kra
ven

Vinkelnoggrannheten för horisontell bäring ska vara förenlig med
den europeiska tekniska specifikationen (Etsi) EN 302 194. Effekter
relaterade till den vertikalt begränsade öppningsvinkeln går att
identifiera, t.ex. när broar passeras.

”Vertikal” överensstämmelse: simulering av bropassage med
hänsyn till
— antennens höjd över vattenytan vid aktuellt djupgående,
— strålningsvinkeln i enlighet med radarloben och farkostens
trim,
— brons höjd mellan brons nederkant och vattenytan.

x

x

56.

Upplösning

Radarsimuleringen ska skapa en realistisk radarbild.
Radarsimuleringen ska uppfylla kraven i Etsi EN 302 194 [1].

En korrekt upplösning ska demonstreras på ett avstånd av 1 200
m: två föremål med ett vinkelavstånd på 30 m måste identifieras
som två separata föremål.
Två föremål på ett avstånd av 1 200 m i samma riktning med ett
avstånd på 15 m mellan sig måste identifieras som två olika
föremål.

x

x

57.

Skuggning som orsa Skuggning motsvarar de trigonometriska förhållandena, men tar
kas av egen farkost
inte hänsyn till förändringar i farkostens dynamiska position.
eller andra farkoster

Skuggning som orsakas av den egna farkosten måste testas genom
att man närmar sig en boj och identifierar avståndet när bojen är
dold av farkostens för. Detta avstånd ska vara realistiskt.
Skuggning som orsakas av andra farkoster måste testas genom att
två farkoster placeras i samma riktning. När en mindre farkost
placeras bakom en större farkost ska den mindre farkosten inte
synas på radarskärmen.

x

x

58.

Ekon från sjögång
och regn

x

x
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Justeringen av filter och deras inverkan motsvarar omfattningen av En bedömning görs genom att filtren aktiveras och justeras.
verkliga godkända anordningar.

Punkt

Kvalitetsnivå för tekniskt krav

Testförfarande

Simulator Radarsimuför
lator
fartygshantering

Falska ekon

Falska ekon genereras. Dessutom förändras frekvensen hos
multipelekon med avståndet på ett realistiskt sätt.

I en övning med flera målfarkoster ska falska ekon vara synliga.
Under testet ska observatören titta efter störningar och
multipelekon.

x

60.

Vattendjup

Bottentopografin beskrivs i detalj av batymetriska konturer och
När farkosten framförs genom det område som ska inspekteras
djupförhållanden eller i någon annan form i hög upplösning, i den måste det kontrolleras om ekolodet visar realistiska värden.
mån det finns tillgängliga uppgifter.

x

61.

Ström

Strömmen kan fastställas godtyckligt med minst tvådimensionella Strömmens inverkan måste testas genom att en egen farkost tillåts
vektorfält med hög upplösning som är anpassade efter farkostens driva på en flod. Farkosten ska flyta med strömmen på ett
realistiskt sätt.
storlek och området.

x

62.

Tidvatten

Tidvattendata lämnas med grov rumslig upplösning eller
tidsupplösning, eller bådadera.

Tidvattnets inverkan på flytande föremål kan utvärderas genom en
simulering av ett, helst litet, flytande föremål utan framdrivning
eller andra krafter (t.ex. från vind eller tågvirke). Genom att ändra
tidpunkt går det att kontrollera om tidvattenströmmen och
vattennivån är tidsberoende och realistiska. Vattennivån går att se
direkt vid ekolodet och kan registreras under ett helt dygn för att
jämföras med uppmätta eller beräknade data.

x

63.

Vind

Fluktuationer och vindvektorfält kan fastställas och tillåta lokal
modifiering.

Om en vindmätare är ”installerad” ombord ska instrumentet på
bryggan visa den relativa vindhastigheten och vindriktningen.
Inverkan av olika vindfält på farkostens dynamik måste testas.

x

64.

2D-/3D-modeller av 2D-ersättningar av föremål är endast tillåtet för föremål på stort
fasta föremål
avstånd och känns inte igen.

Fasta föremål observeras medan en farkost förflyttas genom hela
det simuleringsområde som ska valideras. Det går att fastställa på
vilket avstånd och på vilket sätt som detaljeringsgraden minskas
och om 2D-modeller används.

x

65.

Detaljeringsgrad hos En god detaljeringsgrad kan framställa föremål realistiskt, även om Det utbildningsområde som ska bedömas ska laddas, och en egen
fasta föremål
det finns synliga förenklingar i form och yta.
farkost ska ställas in. Först måste man undersöka om alla föremål
som har betydelse för navigeringen har identifierats. Sceneriet
måste verka realistiskt vid första anblicken.

x

66.

Dag-/natt-modeller
av rörliga föremål

x

x
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Alla föremål kan lysas upp i mörker. Ljuskällor som är viktiga för Det utbildningsområde som ska bedömas ska laddas, och en egen
navigeringen kan sända ut ljus med på förhand fastställda
farkost ska ställas in. Simuleringstiden är inställd på midnatt. Det
egenskaper.
måste testas om alla föremål som är viktiga för navigeringen är
upplysta i simuleringen på samma sätt som i verkligheten.
Dessutom måste det testas om andra föremål är upplysta. Om
simulatorprogramvaran har denna funktion ska instruktören slå
av och på belysningen av de avsedda föremålen.

x
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Nr

Punkt

Kvalitetsnivå för tekniskt krav

Testförfarande

Simulator Radarsimuför
lator
fartygshantering

2D-/3D-modeller av Tvådimensionella föremål används endast i bakgrunden (stora
rörliga föremål
avstånd), så att de knappt syns. I andra fall används
tredimensionella modeller.

Det utbildningsområde som ska bedömas laddas, och en egen
farkost väljs. Navigeringen ska omfatta hela området, samtidigt
som tillgängliga flyttbara föremål används, observeras och
utvärderas för att avgöra om de har plana ytor som vänds mot
observatören.

x

68.

Detaljeringsgrad

En egen farkost körs inom ett godtyckligt valt driftområde.
Bedömningsbara rörliga föremål används. De ska visas på ett
realistiskt sätt.

x

69.

Inställning av lanter De lanternor och signaler som visas kan växlas individuellt, dvs.
nor och dagsignaler alla lanternor och signaler är lagrade separat i databasen och
placeras i enlighet med kraven på riktiga farkoster och i enlighet
med gällande föreskrifter för den farkost som används.

En egen farkost används i omedelbar närhet till en trafikfarkost i ett
utbildningsområde. Operatören ska så långt det är möjligt ställa in
alla typer av dagsignaler och trafikljus ombord på trafikfarkosten.
Om simulatorn tillåter det ska en andra egen farkost användas i
stället för trafikfarkosten. Även på den andra egna farkosten ska alla
typer av ljus- och dagsignaler ställas in. Vid styrplatsen på den
första egna farkosten ska det kontrolleras vilka ljus- och
dagsignaler som är synliga på båda de andra farkosterna.

x

70.

Dag-/nattmodeller

Ljuskällor kan blinka i enlighet med vissa kännetecken.

En egen farkost framförs inom ett driftområde. Simulering
stidpunkten ställs in på kl. 24.00. Alla bedömningsbara rörliga
föremål används. Så långt möjligt ska operatören slå på alla
tillgängliga ljuskällor som är installerade på föremålen för en
okulär besiktning.

x

71.

Radarreflektivitet

Ekot på radarbilden ska vara realistiskt och beroende av synvinkeln. Det ska kontrolleras att reflekterande föremål ger ett realistiskt eko.

72.

Ekon som orsakas av Sjögångsekon lagras för typiska vågmönster som även täcker
vågor och nederbörd intervallet av sjögångsnivåer. Ekon från nederbörd visas på ett
realistiskt sätt.

73.

Vågor

Sjögång och vågriktning kan justeras, farkosten rör sig på ett
realistiskt sätt.

74.

Nederbörd

Alla väderförhållanden (begränsad sikt, nederbörd med undantag En okulär besiktning ska utföras för att kontrollera om sikten kan
av blixtar och molnbildning) finns tillgängliga och ger en
vara försämrad.
sammanhängande bild.

Vid en förbättrad detaljeringsgrad visas realistiska föremål, även
om former och ytor visas på ett förenklat sätt.

SV
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x

x

Sjögångsekon måste testas genom att man inför olika våghöjder
och vågriktningar. Nederbördsekon kontrolleras.

x

x

Det måste testas om farkostens rörelser varierar beroende på
sjögång. Vågriktningar och våghöjd måste vara synliga.

x
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Punkt

Kvalitetsnivå för tekniskt krav

Testförfarande

Simulator Radarsimuför
lator
fartygshantering

Sjökortsvisning

ECDIS för inlandssjöfart i informationsläge (”Information Mode”) Det måste kontrolleras att programvaran för ECDIS är uppdaterad
måste uppfylla kraven i den senaste standard som har
och att det elektroniska sjökortet för inlandssjöfart används.
offentliggjorts av EU eller av Centrala kommissionen för sjöfarten
på Rhen (kommissionens genomförandeförordning (EU) nr
909/2013 eller CCNR:s ECDIS för inre vattenvägar, utgåva 2.3 eller
dess uppdaterade utgåva).

x

76.

Mätenheter

Simulatorn använder enheter för sjöfart på europeiska inre
vattenvägar (km, km/tim).

De enheter som visas ska utvärderas.

x

x

77.

Språkalternativ

Examinationsspråket och/eller engelska ska användas.

Det språk som används i instrumenten måste kontrolleras.

x

x

78.

Mängd övningar

Det ska gå att skapa, spara och köra olika övningar, och dessa ska Olika manövrar ska utföras.
gå att manipulera under drift.

x

x

79.

Antal egna farkoster För varje brygga ska det gå att lägga in en annan egen farkost.

80.

Lagrade uppgifter

81.

Lagring av visad exa Det måste finnas möjlighet att göra en återuppspelning i
mination
operatörsrummet eller i en avrapporteringsstation.
Radiokommunikation ska gå att spela in.

Alla simuleringsvärden som behövs för att spela upp simuleringen En simulering startas och lagringen genomförs. Simuleringen
på nytt, inbegripet film- och ljudinspelningar av den sökandes
laddas på nytt och granskas för att avgöra om alla relevanta
prestation, ska sparas.
uppgifter går att få fram från den inspelade simuleringen.

Övningen ska återuppspelas.

x

x

x

x
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(1) En målfarkost kontrolleras helt och hållet av simulatorn och kan ha ett mycket enklare rörelsebeteende än en egen farkost.
(2) En egen farkost är ett objekt i simulatorn som helt och hållet kontrolleras av en människa och som ger en visuell återgivning av scenariot.

x
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Demonstration av separata övningar på flera bryggor (i tillämpliga
fall).
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II. NORMER FÖR DET ADMINISTRATIVA FÖRFARANDET FÖR GODKÄNNANDE AV SIMULATORER FÖR FARTYGSHANTERING
OCH RADARSIMULATORER

I. Förfarande för godkännande av simulatorer som används i de examinationer som avses i artikel 17.3 a och b i
direktiv (EU) 2017/2397
1. Den enhet som använder simulatorer för att bedöma behörighet ska lämna in en begäran om godkännande till den
behöriga myndigheten i medlemsstaten
a) med uppgifter om vilken bedömning av behörighet som simulatorn ska godkännas för, dvs. praktisk examination
för att erhålla ett bevis för kvalifikationer som befälhavare (simulator för fartygshantering) eller praktisk
examination för att erhålla ett särskilt tillstånd för att framföra en farkost med hjälp av radar (radarsimulator)
eller både och,
b) med uppgifter om att simulatorn säkerställer fullständig efterlevnad av de minsta tekniska krav och
funktionskrav som avses i den relevanta standarden eller de relevanta standarderna för simulatorer.
2. Den behöriga myndigheten ska säkerställa att de minsta krav som anges i standarden för funktionskraven och de
tekniska kraven på simulatorer kontrolleras i enlighet med testförfarandet för varje punkt. För detta ska den
behöriga myndigheten använda experter som är oberoende av den enhet som genomför utbildningsprogrammet.
Experterna ska dokumentera kontrollerna av att kraven är uppfyllda för varje punkt. Om testförfarandena bekräftar
att kraven är uppfyllda ska den behöriga myndigheten godkänna simulatorn. I godkännandet ska anges vilken
särskild behörighetsbedömning som simulatorn är godkänd för.
II. Anmälan av godkännandet och systemet för kvalitetsnormer
1. Den behöriga myndigheten för godkännande av simulatorer ska anmäla godkännandet av simulatorn till Europeiska
kommissionen och till eventuella berörda internationella organisationer och minst lämna uppgifter om
a) vilken bedömning av behörighet som simulatorn är godkänd för, dvs. praktisk examination för att erhålla ett
bevis för kvalifikationer som befälhavare (simulator för fartygshantering) eller praktisk examination för att
erhålla ett särskilt tillstånd för att framföra en farkost med hjälp av radar (radarsimulator) eller både och,
b) namn på simulatorns operatör,
c) namn på utbildningsprogrammet (i förekommande fall),
d) organ som utfärdar bevisen för kvalifikationer, särskilda tillstånd eller bevis för praktisk examination,
e) datum för ikraftträdande, återkallande eller tillfälligt upphävande av godkännande av simulatorn.
2. För ett kvalitetsbedömnings- och kvalitetssäkringssystem som avses i artikel 27 i direktiv (EU) 2017/2397 ska de
behöriga myndigheterna bevara de begäranden som anges i avsnitt I.1 a och den dokumentation som anges i avsnitt
I.2.

10.1.2020
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BILAGA IV

NORMER FÖR MEDICINSK LÄMPLIGHET
KRITERIER FÖR MEDICINSK LÄMPLIGHET (ALLMÄN LÄMPLIGHET, SYN OCH HÖRSEL)

Inledning
Läkaren bör tänka på att det inte går att ta fram en heltäckande förteckning över kriterier för lämplighet som omfattar alla
tänkbara tillstånd och variationer i hur de framträder och i deras prognos. Principerna bakom utformningen av tabellen kan
ofta extrapoleras till tillstånd som inte anges i tabellen. Beslut om lämplighet när det föreligger ett medicinskt tillstånd är
beroende av en noggrann klinisk bedömning och analys, och följande punkter behöver beaktas när ett beslut om
medicinsk lämplighet fattas:
•

Medicinsk lämplighet, vilket innefattar fysisk och psykisk lämplighet, innebär att den person som arbetar ombord på en
farkost i inlandssjöfart inte har någon sjukdom eller funktionsnedsättning som innebär att personen är oförmögen att
a) utföra de uppgifter som krävs för driften av farkosten,
b) utföra tilldelade uppgifter,
c) korrekt uppfatta sin omgivning.

•

De medicinska tillstånd som anges är vanliga exempel på tillstånd som kan innebära att en besättningsmedlem inte är
medicinskt lämplig. Förteckningen kan också användas för att fastställa lämpliga begränsningar för lämplighet. De
kriterier som används är endast en vägledning för läkare och får inte ersätta ett gott medicinskt omdöme.

•

Vad detta innebär för arbete och liv på inre vattenvägar varierar kraftigt, beroende på den naturliga historiken för varje
tillstånd och vilken behandling som ges. Kunskaper om tillståndet och en bedömning av vad det innebär för den
undersökta personen ska användas för att komma fram till ett beslut om lämplighet.

•

När det inte går att konstatera fullständig medicinsk lämplighet kan det införas avhjälpande åtgärder och restriktioner,
förutsatt att det går att uppnå likvärdig sjöfartssäkerhet. En förteckning över avhjälpande åtgärder och restriktioner
läggs till som anmärkningar till denna text. Vid behov hänvisas till dessa avhjälpande åtgärder och restriktioner i
beskrivningarna av kriterierna för medicinsk lämplighet.

Tabellen är utformad på följande sätt:
Kolumn 1: WHO, Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar, 10:e reviderade utgåvan (ICD-10). Koderna anges för
att underlätta analysen och framför allt för att underlätta en internationell sammanställning av data.
Kolumn 2: Det vanliga namnet på tillståndet eller gruppen av tillstånd, med en kort förklaring av relevansen för arbete i
inlandssjöfart.
Kolumn 3: De kriterier för medicinsk lämplighet som leder fram till beslutet: oförenlighet.
Kolumn 4: De kriterier för medicinsk lämplighet som leder fram till beslutet: kan när som helst utföra tilldelade uppgifter.
Det finns två tillägg:
Tillägg 1 Relevanta kriterier för syn enligt vad som avses under diagnoskod H 0059
Tillägg 2 Relevanta kriterier för hörsel enligt vad som avses under diagnoskod H 68–95.
ICD-10
(diagnoskoder)

Tillstånd
Motivering för kriterier

Oförenligt med att när som helst kunna
utföra tilldelade uppgifter.

A 00–B 99

INFEKTIONS-SJUKDOMAR

A 00 – 09

Infektionssjukdomar ut
gående från mag-tarmka
nalen
Smittöverföring till andra,
återfall

Kan när som helst utföra tilldelade
uppgifter.

— T: förväntat tillfälligt tillstånd
— P: förväntat permanent tillstånd

T – Om sjukdomen upptäcks i land (ak
tuella symtom eller i väntan på testresul
tat om bärarstatus) eller bekräftad bärar
status tills eliminering har demonstrerats.

Inga symtom som påverkar säkert
arbete.
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Kan när som helst utföra tilldelade
uppgifter.

ICD-10
(diagnoskoder)

Tillstånd
Motivering för kriterier

A 15–16

Lungtuberkulos
Smittöverföring till andra,
återfall

T – Positivt test eller klinisk bakgrund,
tills utredning har utförts.
Om det är bekräftat att personen är smit
tad, tills behandlingen har stabiliserats
och det har bekräftats att personen inte
längre är smittsam.
P – Återfall eller allvarlig återstående
skada.

Framgångsrikt slutförd behand
ling.

A 50–64

Sexuellt överförda infek
tioner
Akut nedsättning, återfall

T – Om sjukdomen upptäcks i land: tills
diagnosen har bekräftats, behandling har
inletts och en behandlingsomgång har
genomförts framgångsrikt.
P – Icke behandlingsbar, med sena kom
plikationer som ger nedsättningar.

Inga symtom som påverkar säkert
arbete.

B 15

Hepatit A
Smittar via livsmedel eller för
orenat vatten

T – Tills gulsoten har upphört eller tole
ransen för fysisk aktivitet har återställts.

Inga symtom som påverkar säkert
arbete.

B 16–19

Hepatit B
Smittsam genom kontakt med
blod eller andra kroppsvätskor.
Risk för permanent nedsatt le
verfunktion och levercancer.

T – Tills gulsoten har upphört eller tole
ransen för fysisk aktivitet har återställts.
P – Kvarvarande nedsatt leverfunktion
med symtom som påverkar säkert arbete
eller med sannolikhet för komplikatio
ner.

Inga symtom som påverkar säkert
arbete. Lämplig med en tidsbe
gränsning på högst två år.

Hepatit C Smittsam genom
kontakt med blod eller andra
kroppsvätskor. Eventuellt kro
niskt nedsatt leverfunktion.

T – Tills gulsoten har upphört eller tole
ransen för fysisk aktivitet har återställts.
P – Kvarvarande nedsatt leverfunktion
med symtom som påverkar säkert arbete
eller med sannolikhet för komplikatio
ner.

Inga symtom som påverkar säkert
arbete.

B 20 – 24

Hiv+
Smittsam genom kontakt med
blod eller andra kroppsvätskor.
Progression till sjukdomar
som är associerade med hiv
eller aids.

T – God medvetenhet om tillståndet och
total efterlevnad av rekommenderad be
handling.
P – Icke-reversibla sjukdomar som är as
socierade med hiv och medför nedsätt
ning. Varaktiga nedsättningseffekter av
medicinering.

Inga symtom som påverkar säkert
arbete. Lämplig med en tidsbe
gränsning på högst två år.

A 00 – B 99
förtecknas
inte separat

Annan infektion
Egen nedsättning,
smittning av andra.

T – Vid svår infektion och allvarlig risk för
smittöverföring.
P – Om det föreligger fortsatt sannolikhet
för återupprepade nedsättande eller
smittsamma återfall.

Inga symtom som påverkar säkert
arbete.

C 00–48

TUMÖRER

C 00 – 48

Maligna tumörer – inklu
sive lymfom, leukemi och
relaterade tillstånd.
Återfall – särskilt akuta kom
plikationer, t.ex. skada för den
egna personen till följd av
blödning.

T – Tills tillståndet har utretts, behandlats
och prognosen har bedömts.
P – Kvarvarande nedsättning med sym
tom som påverkar säkert arbete eller med
hög sannolikhet för återfall.

Inga symtom som påverkar säkert
arbete.
Ska bekräftas genom formell be
dömning av en specialist.

— T: förväntat tillfälligt tillstånd
— P: förväntat permanent tillstånd
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Oförenligt med att när som helst kunna
utföra tilldelade uppgifter.
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Kan när som helst utföra tilldelade
uppgifter.

ICD-10
(diagnoskoder)

Tillstånd
Motivering för kriterier

D 50 – 89

BLOD-SJUKDOMAR

D 50 – 59

Anemi-/hemoglobinopa
tier
Minskad tolerans för fysisk
aktivitet. Episodiska anomali
er hos röda blodkroppar.

T – Tills hemoglobinnivåer är normala
eller stabila.
P – Allvarlig återkommande eller kronisk
anemi eller nedsättningssymtom till följd
av icke behandlingsbar nedbrytning av
röda blodkroppar.

Inga symtom som påverkar säkert
arbete.

D 73

Bortopererad mjälte
(operationshistorik)
Ökad mottaglighet för vissa
infektioner

T – Tills den kliniska behandlingen är
avslutad och toleransen för fysisk aktivi
tet är återställd.

Inga symtom som påverkar säkert
arbete.

D 50 – 89
förtecknas
inte separat

Andra sjukdomar i blo
det och i blodbildande
organ
Varierande – återkommande
onormala blödningar och
eventuellt även nedsatt tole
rans för fysisk aktivitet eller
infektionskänslighet.

T – Medan utredningen pågår.
P – Kroniska koaguleringssjukdomar.

Bedömning från fall till fall.

E 00–90

ENDOKRINA SJUKDOMAR, NUTRITIONS-RUBBNINGAR OCH ÄMNESOM-SÄTTNINGSSJUKDOMAR

E 10

Diabetes
– insulinbehandlad
Akut nedsättning till följd av
hypoglukemi. Komplikationer
till följd av oförmåga att kon
trollera blodsockret.
Ökad sannolikhet för synpro
blem, neurologiska problem
och hjärt-kärlsjukdom.

T – Om det saknas
1) god kontroll,
2) efterlevnad av behandling, eller
3) medvetenhet om hypoglukemi.
P – Vid dålig kontroll eller om behand
lingen inte följs. Historik med hypoglu
kemi eller bristande medvetenhet om hy
poglukemi.
Nedsättande komplikationer av diabetes.

Bedömning från fall till fall med en
tidsbegränsning på högst fem år.
Om det finns bevis på god kon
troll, fullständig efterlevnad av be
handlingsrekommendationer och
god medvetenhet om hypogluke
mi.
Restriktion 04*** kan indiceras.

E 11 – 14

Diabetes – ej insulinbe
handlad.
Med annan läkemedelsbe
handling.
Progression till insulinbe
handling, ökad sannolikhet
för synproblem, neurologiska
problem och hjärt-kärlsjuk
dom.

T – Om det saknas
1) god kontroll,
2) efterlevnad av behandling, eller
3) medvetenhet om hypoglukemi.

När tillståndet har stabiliserats och
det inte finns några nedsättande
komplikationer: lämplig med en
tidsbegränsning på högst 5 år.

Diabetes – ej insulinbe
handlad, enbart kostbe
handling.
Progression till insulinbe
handling, ökad sannolikhet
för synproblem, neurologiska
problem och hjärt-kärlsjuk
dom.

T – Om det saknas
1) god kontroll,
2) efterlevnad av behandling, eller
3) medvetenhet om hypoglukemi.

När tillståndet har stabiliserats och
det inte finns några nedsättande
komplikationer: lämplig med en
tidsbegränsning på högst 5 år.

— T: förväntat tillfälligt tillstånd
— P: förväntat permanent tillstånd
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Oförenligt med att när som helst kunna
utföra tilldelade uppgifter.
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Kan när som helst utföra tilldelade
uppgifter.

ICD-10
(diagnoskoder)

Tillstånd
Motivering för kriterier

E 65 – 68

Fetma/onormal kropps
vikt – hög eller låg
Olycksrisk, minskad rörlighet
och minskad tolerans för fysisk
aktivitet vid rutinuppgifter och
i nödsituationer.
Ökad sannolikhet för diabetes,
hjärt-kärlsjukdom och artros.

T – Om arbetsuppgifter som är kritiska
för säkerheten inte kan utföras, dålig för
måga att utföra eller dåliga resultat på
konditionstest, kroppsmasseindex (BMI)
≥ 40 (fetma nivå 3).
P – Säkerhetskritiska arbetsuppgifter kan
inte utföras, dålig förmåga att utföra eller
dåliga resultat på konditionstest och ing
en förbättring uppnås.

Förmåga att utföra tilldelade sä
kerhetskritiska uppgifter under
normala förhållanden och i nödsi
tuationer.
Restriktionerna 07 *** och/eller
09*** kan indiceras.

E 00 – 90
förtecknas
inte separat

Annan endokrin eller
metabolisk
sjukdom
(sjukdomar i sköldkörtel,
binjurar inklusive Addi
sons sjukdom, hypofys,
äggstockar, testiklar).
Sannolikhet för återfall eller
komplikationer.

T – Tills utredning har gjorts, god kon
troll har uppnåtts och behandlingen följs.
Upp till ett år efter den inledande diagno
sen eller återfallet, då det ska ha gjorts en
regelbunden kontroll.
P – Om det finns kvarvarande nedsätt
ning, behov av frekvent justering av me
dicinering eller ökad sannolikhet för stör
re komplikationer.

Bedömning från fall till fall: om
medicineringen är stabil och
övervakningen av tillstånden sker
sällan, om det inte föreligger nå
gon nedsättning och finns mycket
låg sannolikhet för komplikatio
ner.

F 00–99

PSYKISKA, KOGNITIVA STÖRNINGAR

F10

Alkoholmissbruk
(be
roende)
Återfall, olyckor, oförutsäg
bart beteende/säkerhetsbete
ende.

T – Tills utredning har gjorts, god kon
troll har uppnåtts och behandlingen följs.
Upp till ett år efter den inledande diagno
sen eller återfallet, då det ska ha gjorts en
regelbunden kontroll.
P – Om missbruket är ihållande eller det
finns komorbiditet, sannolikhet för för
sämring eller återfall under arbetet.

Under tre på varandra följande år:
lämplig med en tidsbegränsning
på ett år, med restriktionerna
04*** och 05***. Därefter:
lämplig för en period av tre år med
restriktionerna 04*** och 05***.
Därefter: lämplig utan restriktio
ner för på varandra följande peri
oder på två, tre och fem år, utan
återfall och utan komorbiditet, om
ett blodprov i slutet av varje prov
inte påvisar några problem.

F 11 – 19

Narkotika-beroende/
ihållande missbruk, om
fattar både olaglig narkoti
kaanvändning och beroen
de
av
receptbelagda
läkemedel.
Återfall, olyckor, oförut
sägbart
beteende/säker
hetsbeteende.

T – Tills utredning har gjorts, god kon
troll har uppnåtts och behandlingen följs.
Upp till ett år efter den inledande diagno
sen eller återfallet, då det ska ha gjorts en
regelbunden kontroll.
P – Om missbruket är ihållande eller det
finns komorbiditet, sannolikhet för för
sämring eller återfall under arbetet.

Under tre på varandra följande år:
lämplig med en tidsbegränsning
på ett år, med restriktionerna
04*** och 05***. Därefter:
lämplig för en period av tre år med
restriktionerna 04*** och 05***.
Därefter: lämplig utan restriktioner
för på varandra följande perioder på
två, tre och fem år, utan återfall och
utan komorbiditet, om ett blodprov
i slutet av varje prov inte påvisar
några problem.

— T: förväntat tillfälligt tillstånd
— P: förväntat permanent tillstånd
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ICD-10
(diagnoskoder)

Tillstånd
Motivering för kriterier

F 20 – 31

Psykos (akut)
– oavsett om den är orga
nisk, schizofren eller ingår i
någon annan kategori som
anges i ICD.
Bipolär (manisk-depressiva
sjukdomar) Återfall som le
der till förändringar i per
ception/kognition, olyckor,
oförutsägbart och farligt
beteende.

F 32 – 38

F 00 – 99
förtecknas
inte separat

Oförenligt med att när som helst kunna
utföra tilldelade uppgifter.

L 6/87

Kan när som helst utföra tilldelade
uppgifter.

— T: förväntat tillfälligt tillstånd
— P: förväntat permanent tillstånd
Efter en enda episod med utlösande fak
torer:
T – Tills utredning har gjorts, god kon
troll har uppnåtts och behandlingen följs.
Till tre månader efter den inledande dia
gnosen.

Om medlemmen av däckspersona
len har insikt, följer behandlingen
och inte har några negativa effekter
av medicineringen: lämplig med re
striktion 04***. Restriktion 05***
kan indiceras.
Lämplig utan restriktion: ett år ef
ter episoden, förutsatt att utlösan
de faktorer kan och alltid kommer
att undvikas.
Tidsbegränsning: först två år, sex
månader. Därefter fem år, ett år.

Efter enstaka episod utan utlösande fak
torer eller mer än en episod med eller
utan utlösande faktorer:
T – Tills utredning har gjorts, god kon
troll har uppnåtts och behandlingen följs.
Till två år efter senaste episoden.
P – Mer än en episod eller fortsatt sanno
likhet för återfall. Kriterierna för lämplig
het med eller utan restriktioner uppfylls
inte.

Om det inte har skett något återfall
och ingen medicinering har an
vänts under en period på två år:
lämplig, om en medicinskt sak
kunnig har konstaterat att den ut
lösande faktorn tveklöst har varit
tillfälligt övergående och att det är
mycket osannolikt med ett återfall.

Affektiva störningar.
Allvarligt ångesttillstånd,
depression eller annan
psykisk störning som san
nolikt sätter ned arbetsför
mågan. Återfall, försämrad
prestationsförmåga, särskilt i
nödsituationer.

T – I det akuta läget, under utredning eller
om det finns symtom på nedsättning eller
biverkningar av medicinering.
P – Ihållande eller återkommande sym
tom som ger nedsättning.

Efter fullständig återhämtning och
med full hänsyn till det enskilda
fallet. En lämplighetsbedömning
kan indiceras, beroende på egen
skaperna hos och svårigheten i
den affektiva störningen.
Tidsbegränsning: först två år, sex
månader. Restriktionerna 04***
och/eller 07*** kan indiceras. Där
efter fem år, ett år.

Affektiva störningar.
Mindre eller reaktiva sym
tom på ångest/depression.
Återfall, sänkt prestationsför
måga, särskilt i nödsituatio
ner.

T – Tills personen är symtomfri och fri
från medicinering.
P – Ihållande eller återkommande sym
tom som ger nedsättning.

Om personen är fri från nedsät
tande symtom eller nedsättande
biverkningar av medicinering.
Restriktionerna 04*** och/eller
07*** kan vara indicerade.

Andra störningar
t.ex.
personlighetsstör
ningar, uppmärksamhets
störningar (ADHD), ut
vecklingsstörningar (t.ex.
autism). Nedsättning av
prestationsförmåga och
påverkan på relationer.

P – Om störningen anses få säkerhets
kritiska konsekvenser

Inga förväntade negativa effekter
under arbetstid.
Incidenter under tidigare tjänstgö
ringsperioder.
Restriktionerna 04*** och/eller
07*** kan indiceras.
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Kan när som helst utföra tilldelade
uppgifter.

ICD-10
(diagnoskoder)

Tillstånd
Motivering för kriterier

G 00–99

SJUKDOMAR I NERVSYSTEMET

G 40 – 41

Enstaka anfall
Skada på farkost, andra och
den egna personen till följd
av anfall.

Enstaka anfall
T – Medan utredningen pågår och under
ett år efter anfallet.

Ett år efter anfallet och med stabil
medicinering:
lämplig med restriktion 04***.
Lämplig utan restriktioner: ett år
efter anfallet och ett år efter avslu
tad behandling.

Epilepsi – inga utlösande
faktorer (flera anfall). Skada
på farkost, andra och den egna
personen till följd av anfall.

T – Medan utredningen pågår och under
två år efter det senaste anfallet.
P – Återkommande anfall, ej kontrollera
de genom medicinering.

Utan medicinering eller med stabil
medicinering och god efterlevnad:
lämplig med restriktion 04***.
Lämplig utan restriktioner när
personen har varit anfallsfri och
utan medicinering i minst tio år.

Epilepsi – utlöst av alko
hol, medicinering, hu
vudskada
(flera anfall).
Skada på farkost, andra och den
egna personen till följd av anfall.

T – Medan utredningen pågår och under
två år efter det senaste anfallet.
P – Återkommande anfall, ej kontrollera
de genom medicinering.

Utan medicinering eller med stabil
medicinering och god efterlevnad:
lämplig med restriktion 04***.
Lämplig utan restriktioner när
personen har varit anfallsfri och
utan medicinering i minst fem år.

G 43

Migrän (frekventa anfall
som orsakar arbetsoför
måga). Sannolikhet för inva
lidiserande återfall.

P – Frekventa anfall som orsakar arbets
oförmåga.

Inga förväntade negativa effekter
som orsakar arbetsoförmåga un
der arbetstid. Inga incidenter un
der tidigare tjänstgöringsperioder.

G 47

Sömnapné
Trötthet och episoder där
personen har somnat un
der arbetet.

T – Tills behandlingen har inletts och va
rit framgångsrik i tre månader.
P – Behandlingen fungerar inte eller följs
inte.

Så snart behandlingen bevisligen
har fungerat effektivt i tre måna
der. Efterlevnaden ska bedömas en
gång i halvåret.
Restriktion 05*** kan indiceras.

Narkolepsi.
Trötthet och episoder där per
sonen har somnat under arbe
tet.

T – Tills tillståndet har kontrollerats med
behandling i minst två år.
P – Behandlingen fungerar inte eller följs
inte.

Om en specialist bekräftar full
ständig kontroll med behandling i
minst två år: lämplig med restrik
tion 04***.

Andra organiska sjukdo
mar i nervsystemet
t.ex. multipel skleros, Par
kinsons sjukdom. Återfall/
progression. Begränsningar
i muskelstyrka, balans, koor
dination och rörlighet.

T – Tills utredning har gjorts, god kon
troll har uppnåtts och behandlingen följs.
P – Om begränsningarna påverkar säkert
arbete eller innebär att krav på fysisk för
måga inte uppfylls.

Bedömning från fall till fall baserat
på arbetets krav och vad som krävs
för nödsituationer, baserat på
rådgivning från neurologiskapsykiatriska specialister.

G 00 – 99
förtecknas
inte separat

Oförenligt med att när som helst kunna
utföra tilldelade uppgifter.

10.1.2020

— T: förväntat tillfälligt tillstånd
— P: förväntat permanent tillstånd
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ICD-10
(diagnoskoder)

Tillstånd
Motivering för kriterier

R 55

Svimning och andra
medvetandestörningar.
Återfall som orsakar skada
eller kontrollförlust.

Oförenligt med att när som helst kunna
utföra tilldelade uppgifter.

L 6/89

Kan när som helst utföra tilldelade
uppgifter.

— T: förväntat tillfälligt tillstånd
— P: förväntat permanent tillstånd
T – Tills tillståndet har undersökts för att
fastställa orsak och demonstrera kontroll
över eventuella underliggande tillstånd.
Som händelse räknas följande:
a) Enkel svimning/idiopatisk synkope.

Bedömning från fall till fall. Re
striktion 04*** kan indiceras.

b) Icke en enkel svimning/idiopatisk syn
kope. Oförklarad störning: ej återkom
mande och utan någon konstaterad un
derliggande
hjärt-kärlrelaterad,
metabolisk eller neurologisk orsak.
T – Fyra veckor.

Bedömning från fall till fall. Re
striktion 04*** kan indiceras.

c) Störning: återkommande eller med
eventuell underliggande hjärt-kärlrelate
rad, metabolisk eller neurologisk orsak.
T – With possible underlying cause that is
not identified or treatable: for six months
after event if no recurrences
T – Med eventuell underliggande orsak
som inte har identifierats eller inte går
att behandla: i sex månader efter händel
sen, om inga återfall sker.
d) Medvetandestörning med egenskaper
som tyder på ett anfall. Gå till G 40–41.
P – I samtliga ovannämnda fall om åter
kommande händelser kvarstår trots en
heltäckande utredning och lämplig be
handling.
T 90

Intrakraniell operation/
skada, inklusive behand
ling av vaskulära anomalier
eller svår huvudskada med
hjärnskada. Skada på fartyg,
andra och den egna personen
till följd av anfall. Störningar i
kognitiva, sensoriska eller
motoriska funktioner. Återfall
eller komplikationer från un
derliggande tillstånd.

T – I minst ett år tills sannolikheten för
anfall är låg* baserat på rådgivning från
en specialist.
P – Ihållande nedsättning till följd av un
derliggande tillstånd eller skada eller åter
kommande anfall.

Efter minst ett år om sannolikhe
ten för anfall är låg* och det inte
finns någon nedsättning till följd
av underliggande tillstånd eller
skada: lämplig med restriktion
04***.
Lämplig utan restriktioner när det
inte föreligger någon nedsättning
till följd av underliggande tillstånd
eller skada och personen inte me
dicineras mot epilepsi. Mycket låg
sannolikhet för anfall*.
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Oförenligt med att när som helst kunna
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uppgifter.

ICD-10
(diagnoskoder)

Tillstånd
Motivering för kriterier

H00-99

SJUKDOMAR I ÖGON OCH ÖRON

H00-59

Ögonsjukdomar:
pro
gressiva eller återkomman
de (t.ex. glaukom, makulo
pati,
diabetesretinopati,
retinitis pigmentosa, kera
tokonus, diplopi, blefaros
pasm, uveit, hornhinnesår,
näthinneavlossning).
Framtida oförmåga att upp
fylla kriterierna för synför
måga, risk för återfall.

T – Tillfällig oförmåga att uppfylla gällan
de kriterier för synförmåga (se tillägg 1)
och låg sannolikhet för senare försämring
eller nedsättande återfall, efter behand
ling eller återhämtning.
P – Oförmåga att uppfylla gällande krite
rier för synförmåga (se tillägg 1) eller, om
personen är under behandling, ökad san
nolikhet för senare försämring eller ned
sättande återfall.

Mycket låg sannolikhet för återfall.
Progression till en nivå där krite
rierna för synförmåga inte upp
fylls under intygets giltighetstid är
mycket osannolik.

H65-67

Otit – extern otit eller
mediaotit.
Återfall, risk som smittkälla
hos personer som hanterar
livsmedel, problem med att
använda hörselskydd.

T – Om symtomen påverkar säkert arbe
te.
P – Om en person som hanterar livsmedel
har kronisk flytning från örat.

Effektiv behandling och ingen
sannolikhet för återfall.

H68-95

Öronsjukdomar:
progressiva (t.ex. otoskle
ros).

T – Tillfällig oförmåga att uppfylla gällan
de kriterier för hörselförmåga (se tillägg
2) och låg sannolikhet för senare försäm
ring eller nedsättande återfall, efter be
handling eller återhämtning.
P – Oförmåga att uppfylla gällande krite
rier för hörselförmåga (se tillägg 2) eller,
om personen är under behandling, ökad
sannolikhet för senare försämring eller
nedsättande återfall.

Mycket låg återfallsfrekvens*.
Progression till en nivå där krite
rierna för hörselförmåga inte
uppfylls under intygets giltighets
tid är mycket osannolik.

H81

Ménières sjukdom och
andra former av kronisk el
ler återkommande yrsel
som orsakar arbetsoför
måga.
Oförmåga att balansera orsa
kar förlust av rörlighet och il
lamående.

T – Under den akuta fasen.
P – Frekventa anfall som orsakar arbets
oförmåga.

Låg sannolikhet* för nedsättande
effekter under arbetet.

— T: förväntat tillfälligt tillstånd
— P: förväntat permanent tillstånd
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Kan när som helst utföra tilldelade
uppgifter.

ICD-10
(diagnoskoder)

Tillstånd
Motivering för kriterier

I00-99

KARDIOVASKU-LÄRA SYSTEMET

I 05–08
I 34–39

Medfött hjärtfel och
hjärtklaffsjukdom (inbe
gripet operation för dessa
tillstånd).
Blåsljud som inte tidigare är
utredda. Sannolikhet för pro
gression, begränsningar för fy
sisk aktivitet.

T – Tills tillståndet har utretts och vid
behov har behandlats framgångsrikt.
P – Om toleransen för fysisk aktivitet är
begränsad eller om det uppstår episoder
av arbetsoförmåga eller om personen be
handlas med blodförtunningsmedel eller
om det finns en permanent hög sannolik
het för en händelse som medför nedsätt
ning.

Bedömning från fall till fall baserat
på rådgivning från kardiolog.

I 10–15

Hypertoni
Ökad sannolikhet för
kranskärlssjukdom, ögonoch njurskador samt stro
ke. Risk för akut hyperten
siv episod.

T – Normalt om systoliskt blodtryck >
160 eller diastoliskt blodtryck > 100
mm Hg tills tillståndet har utretts och
vid behov har behandlats framgångsrikt.
P – Vid ihållande systoliskt blodtryck >
160 eller diastoliskt blodtryck > 100 mm
Hg med eller utan behandling.

Om personen har behandlats och
är fri från nedsättande effekter av
tillståndet eller av medicinering.

I 20–25

Hjärthändelse, dvs. myo
kardisk infarkt, EKG-bevis
på tidigare myokardisk in
farkt eller nyligen upptäckt
vänstergrenblock, kärlk
ramp, hjärtstillestånd,
kranskärlsoperation, an
gioplastik. Plötslig förlust av
arbetsförmåga, begränsning
av fysisk aktivitet. Problem att
hantera återkommande hjärt
händelse på arbetet

T – I tre månader efter den inledande ut
redningen och behandlingen, längre om
symtomen inte har försvunnit och om det
finns en ökad sannolikhet för återfall på
grund av patologiska resultat.
P – Om kriterierna för att utfärda ett intyg
inte är uppfyllda och det inte är troligt att
sannolikheten för återfall kan minskas yt
terligare.

Mycket låg återfallsfrekvens* och
fullständig efterlevnad av rekom
mendationerna för att minska ris
ken och inga relevanta komorbidi
tetsproblem,
intyg
med
giltighetstid på sex månader till
att börja med och därefter ett årligt
intyg.
Låg återfallsfrekvens*:
lämplig med restriktion 04***.
Lämplig med en tidsbegränsning
på ett år.

I 44–49

Arytmier och retled
ningsfel (inklusive de med
pacemaker och inopererad
defibrillator (ICD)). Sanno
likhet för nedsättning till följd
av återfall, plötslig förlust av
arbetsförmåga, begränsning
av fysisk aktivitet. Pacema
ker-/ICD-funktion kan på
verkas av starka elektriska fält.

T – Tills tillståndet har utretts, behandlats
och det har bekräftats att behandlingen är
ändamålsenlig.
P – Om symtom som orsakar arbetsoför
måga uppträder eller om det föreligger
alltför stor sannolikhet för nedsättning
till följd av återfall, inklusive inopererad
defibrillator.

Låg återfallsfrekvens*: lämplig
med restriktion 04***.
Lämplig med en tidsbegränsning
på ett år.

— T: förväntat tillfälligt tillstånd
— P: förväntat permanent tillstånd
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Oförenligt med att när som helst kunna
utföra tilldelade uppgifter.
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Kan när som helst utföra tilldelade
uppgifter.

ICD-10
(diagnoskoder)

Tillstånd
Motivering för kriterier

I 61–69
G 46

Ischemisk cerebrovasku
lär sjukdom (stroke eller
transitorisk ischemisk at
tack).
Ökad sannolikhet för återfall,
plötslig förlust av arbetsför
måga, begränsning av rörlig
het. Risk för att utveckla an
nan cirkulatorisk sjukdom
som orsakar plötslig förlust
av arbetsförmåga.

T – Tills utredning har gjorts, god kon
troll har uppnåtts och behandlingen följs.
Till tre månader efter den inledande dia
gnosen.
P – Om kvarvarande symtom hindrar ge
nomförandet av arbetsuppgifter eller om
sannolikheten för återfall är alltför stor.

Bedömning från fall till fall av
lämplighet att utföra arbetsupp
gifter, restriktion 04*** indiceras.
Bedömningen ska omfatta sanno
likhet för framtida hjärthändelser.
Förmåga att utföra tilldelade sä
kerhetskritiska uppgifter under
normala förhållanden och i nödsi
tuationer.

I 73

Arteriell – claudicatio San
nolikhet för annan cirkulato
risk sjukdom som orsakar
plötslig förlust av arbetsför
måga. Begränsningar i för
mågan till fysisk aktivitet.

T – Till bedömning har gjorts.
P – Om personen inte kan fullgöra sina
arbetsuppgifter.

Lämplig med restriktion 04***
förutsatt att symtomen är mindre
och inte hindrar viktiga uppgifter
eller om de avhjälps med opera
tion eller annan behandling. Be
döm sannolikheten för framtida
hjärthändelser. Lämplig med en
tidsbegränsning på ett år.

183

Åderbråck. Risk för blödning
vid skada, hudförändringar
och sår.

T – Tills behandling har genomförts, om
symtomen leder till nedsättning. Efter
operation upp till en månad.

Inga nedsättande symtom eller
komplikationer.

I 80.2–3

Djup ventrombos/lung
embolism. Sannolikhet för
återfall och för allvarlig lung
embolism.
Sannolikhet för blödning
till följd av behandling
med blodförtunnande me
del.

T – Tills tillståndet har undersökts och
behandlats och normalt medan personen
behandlas under en kortare period med
blodförtunnande medel.
P – Överväg om det sker återkommande
eller om personen stadigvarande behand
las med blodförtunnande medel.

Kan anses lämplig för tjänstgöring
med låg sannolikhet för skada när
tillståndet har stabiliserats med
blodförtunnande medel och re
gelbunden övervakning av koa
gulationsförmåga.

I 00–99
förtecknas
inte separat

Andra hjärtsjukdomar, t.
ex. kardiomyopati, perikar
dit, hjärtsvikt.
Sannolikhet för återfall, plöts
lig förlust av arbetsförmåga,
begränsning av fysisk aktivi
tet.

T – Tills tillståndet har utretts, behandlats
och det har bekräftats att behandlingen är
ändamålsenlig.
P – Om det finns nedsättande symtom
eller sannolikhet för nedsättning på
grund av återfall.

Bedömning från fall till fall baserat
på specialistrapporter.

J 00–99

ANDNINGS-ORGANEN

J 02–04
J 30–39

Sjukdomar i näsa, hals
och bihålor. Nedsättande
för den enskilda perso
nen.
Smittöverföring till livsmedel/
andra besättningsmedlemmar
under vissa omständigheter.

T – Tills inga symtom påverkar säkert
arbete.
P – Om tillståndet är nedsättande och
återkommande.

När behandlingen är slutförd och
om inga faktorer talar för ett
återfall.

— T: förväntat tillfälligt tillstånd
— P: förväntat permanent tillstånd
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Oförenligt med att när som helst kunna
utföra tilldelade uppgifter.
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Kan när som helst utföra tilldelade
uppgifter.

ICD-10
(diagnoskoder)

Tillstånd
Motivering för kriterier

J 40–44

Kronisk bronkit och/el
ler emfysem. Minskad to
lerans för fysisk aktivitet och
nedsättande symtom.

T – Vid en akut episod.
P – Vid upprepade allvarliga återfall eller
om allmänna normer för lämplighet inte
kan uppfyllas eller vid nedsättande an
dnöd.

Överväg lämplighet i nödsituatio
ner. Förmåga att utföra tilldelade
säkerhetskritiska uppgifter under
normala förhållanden och i nödsi
tuationer.
Lämplig med en tidsbegränsning
på ett år.

J 45–46

Astma (detaljerad bedöm
ning med information från
specialist för alla nya sö
kande). Oförutsägbara epi
soder med svår andnöd.

T – Tills episoden är över, orsaken har
utretts (inbegripet eventuella samband
med arbetsplatsen) och en effektiv be
handling har satts in.
Hos personer som är yngre än 20 år, som
har tagits in på sjukhus eller tagit steroi
der i oral form under de senaste tre åren.
P – Om det finns en förutsägbar sannolik
het för hastigt uppkommande och livs
hotande astmaanfall på arbetsplatsen, el
ler en historik med okontrollerad astma,
dvs. en historik med flera sjukhusvistel
ser.

Lämplig för arbete om det finns en
historik med vuxenastma**, med
god kontroll med inhalatorer och
inga episoder som krävt inlägg
ning på sjukhus eller användning
av orala steroider under de senaste
två åren eller historik eller an
strängningsutlöst astma som krä
ver regelbunden behandling.

J 93

Lungkollaps (spontan eller
traumatisk).
Akut nedsättning till följd av
återfall.

T – Normalt under 12 månader efter den
första episoden.
P – Efter återkommande episoder, om
inte pleurektomi eller pleurodes har ut
förts.

Normalt 12 månader efter episo
den eller kortare period, beroende
på vad en specialist rekommen
derar.

K 00–99

MATSMÄLT-NINGSORGANEN

K 01–06

Munhälsa. Akut smärta
från tandvärk.
Återkommande infektioner i
mun och tandkött.

T – Tills inga symtom påverkar säkert
arbete.

Om tänder och tandkött (enbart
tandkött om personen är tandlös
och har tandproteser som sitter
bra och är i gott skick) verkar vara i
god kondition. Ingen komplex
protes, eller om personen har stått
under tandvårdskontroll under
det senaste året, med genomförd
uppföljning och inga problem se
dan dess.

K 25–28

Peptiskt magsår. Åter
kommande med smärta,
blödningar eller perforering.

T – Tills magsåret är läkt eller har åtgär
dats med operation eller genom kontroll
av heliobakter och med normal kost i tre
månader.
P – Om magsåret finns kvar, trots opera
tion och medicinering.

När personen är botad och har
haft normal kost i tre månader.

K 40–41

Bråck – ljumskbråck och
lårbråck. Sannolikhet för
inklämning.

T – Tills tillståndet har utretts och det har
bekräftats att det inte finns någon san
nolikhet för inklämning, eller tillståndet
vid behov har behandlats.

När tillståndet har behandlats på
tillfredsställande sätt eller läkaren
meddelar att det inte finns någon
sannolikhet för inklämning.

— T: förväntat tillfälligt tillstånd
— P: förväntat permanent tillstånd
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Oförenligt med att när som helst kunna
utföra tilldelade uppgifter.
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Kan när som helst utföra tilldelade
uppgifter.

ICD-10
(diagnoskoder)

Tillstånd
Motivering för kriterier

K 42–43

Bråck – navelbråck, buk
bråck. Instabilitet i bukväg
gen vid böjning och lyft.

Bedömning från fall till fall beroende på
symtomens eller nedsättningens svårig
hetsgrad.
Överväg implikationerna av regelbundna
fysiska ansträngningar som berör hela
kroppen.

Bedömning från fall till fall be
roende på symtomens eller ned
sättningens svårighetsgrad.
Överväg implikationerna av regel
bundna fysiska ansträngningar
som berör hela kroppen.

K 44

Bråck – diafragmabråck
(hiatusbråck).
Reflux eller maginnehåll och
magsyra som orsakar hals
bränna osv.

Bedömning från fall till fall baserat på hur
svåra symtomen är när personen ligger
ned och på eventuella sömnproblem som
symtomen orsakar.

Bedömning från fall till fall baserat
på hur svåra symtomen är när
personen ligger ned och på even
tuella sömnproblem som symto
men orsakar.

K 50,
51, 57, 58, 90

Icke smittsam enterit,
kolit, Crohns sjukdom,
divertikulit osv. Nedsätt
ning och smärta.

T – Tills tillståndet har utretts och be
handlats. P – Om tillståndet är allvarligt
och återkommande.

Bedömning av specialist från fall
till fall. Låg sannolikhet för återfall.

K 60
I 84

Analsjukdomar: hemor
rojder, sprickor, fistlar.
Sannolikhet för episod som
orsakar smärta och begränsar
aktiviteten.

T – Om symtomen påverkar säkert arbe
te.
P – Överväg om tillståndet inte går att
behandla eller är återkommande.

Bedömning från fall till fall.

K 70, 72

Levercirros.
Leversvikt. Blödande esofa
gusvaricer.

T – Tills tillståndet är fullständigt utrett.
P – Om tillståndet är allvarligt eller kom
pliceras av ascites eller esofagusvaricer.

Från fall till fall baserat på specia
listbedömning.
Lämplig med en tidsbegränsning
på ett år.

K 80–83

Gallvägssjukdom.
Gallkolik på grund av galls
ten, gulsot, leversvikt.

T – Gallkolik tills slutgiltigt behandlad. P
– Framskriden leversjukdom, återkom
mande eller ihållande nedsättande sym
tom.

Bedömning av specialist från fall
till fall. Plötsligt anfall av gallkolik
osannolikt.

K 85–86

Bukspottkörtelinflam
mation. Sannolikhet för
återfall.

T – Tills tillståndet har avhjälpts.
P – Om återkommande eller alkoholrela
terad inflammation, om inte nykterhet
bekräftas.

Bedömning från fall till fall baserat
på specialistrapporter.

Y 83

Stomi (ileostomi, kolo
stomi). Nedsättning vid
förlorad kontroll – behov
av påsar osv. Eventuella
problem under längre
nödsituation.

T – Tills utredning har gjorts, god kon
troll har uppnåtts och behandlingen följs.
P – Bristande kontroll.

Bedömning från fall till fall.

N 00–99

UROGENITALA SJUKDOMAR

N 00, N 17

Akut njurinflammation.
Njursvikt, hypertoni.

P – Tills tillståndet har avhjälpts.

Bedömning från fall till fall om det
finns kvarstående effekter.

N 03–05,
N 18–19

Subakut eller kronisk
njurinflammation eller
nefros. Njursvikt, hyper
toni.

T – Tills tillståndet är utrett.

Bedömning från fall till fall av
specialist baserat på njurfunktion
och sannolikhet för komplikatio
ner.

— T: förväntat tillfälligt tillstånd
— P: förväntat permanent tillstånd
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Oförenligt med att när som helst kunna
utföra tilldelade uppgifter.
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Kan när som helst utföra tilldelade
uppgifter.

ICD-10
(diagnoskoder)

Tillstånd
Motivering för kriterier

N 20–23

Njursten eller sten i urin
vägarna.
Smärta från njurkolik.

T – Tills tillståndet är utrett och det inte
finns sannolikhet för symtom som påver
kar säkert arbete.
P – I svåra fall av återkommande stenbild
ning.

Bedömning från fall till fall.

N 33, N40

Prostataförstoring/ob
struktion av urinvägar
na. Akut urinstopp.

T – Tills tillståndet har utretts och be
handlats. P – Om tillståndet inte går att
avhjälpa.

Bedömning från fall till fall.

N 70–98

Gynekologiska tillstånd.
Kraftig vaginal blödning,
svåra menstruationssmär
tor, endometrios, genital
prolaps eller andra till
stånd. Nedsättning på
grund av smärta eller
blödning.

T – Om tillståndet är nedsättande eller
om det krävs utredning för att fastställa
orsaken och avhjälpa tillståndet.

Bedömning från fall till fall om
tillståndet sannolikt kommer att
kräva behandling under resan eller
påverka arbetsförmågan.

R 31, 80, 81,
82

Proteinuri, hematuri,
glukosuri eller andra avvi
kelser i urinvägarna. Indi
kator på njursjukdom eller
andra sjukdomar.

T – Om de första resultaten är kliniskt
signifikanta.
P – Allvarlig och icke behandlingsbar un
derliggande orsak – t.ex. nedsatt njur
funktion.

Mycket låg sannolik för allvarligt
underliggande tillstånd.

Z 90.5

Avlägsnad njure eller en
icke-fungerande njure.
Begränsningar i vätskereg
lering under extrema för
hållanden om den kvarva
rande njuren inte fungerar
fullt ut.

P – Eventuell nedsättning hos funktionen
i den kvarvarande njuren hos ny medlem
av däckspersonal. Betydande funktions
störningar i den kvarvarande njuren hos
tjänstgörande medlem av däckspersonal.

Den återstående njuren måste
fungera fullt ut, och det får inte
finnas risk för progressiv sjuk
dom, baserat på njurundersök
ningar och specialistrapporter.

O 00–99

GRAVIDITET

O 00–99

Graviditet. Komplikatio
ner, sena begränsningar i
rörlighet. Risk för skador
på mor och barn vid för
tidig förlossning på arbets
platsen.

T – Beslut i enlighet med nationell lag
stiftning.
Onormal graviditet som kräver en hög
nivå av övervakning.

Okomplicerad graviditet utan nå
gra nedsättande effekter. Beslut
ska vara förenliga med nationell
praxis och lagstiftning.

L00-99

HUD

L 00–08

Hudinfektioner. Återfall,
smittöverföring till andra.

T – Om symtomen påverkar säkert ar
bete. P – Överväg för medlemmar av
däckspersonal med återkommande pro
blem.

Baserat på typen av infektion och
dess svårighetsgrad.

L10-99

Andra hudsjukdomar, t.
ex. eksem, dermatit, pso
riasis. Återfall, ibland ar
betsrelaterade.

T – Om symtomen påverkar säkert ar
bete.

Beslut från fall till fall, restriktioner
beroende på vad som är lämpligt
om tillståndet förvärras av värme
eller ämnen i arbetet.

— T: förväntat tillfälligt tillstånd
— P: förväntat permanent tillstånd
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Kan när som helst utföra tilldelade
uppgifter.

ICD-10
(diagnoskoder)

Tillstånd
Motivering för kriterier

M00-99

MUSKULO-SKELETALA SJUK-DOMAR

M 10–23

Osteoartrit, andra led
sjukdomar och senare led
byte. Smärta och begränsad
rörlighet som påverkar
normala arbetsuppgifter
eller arbetsuppgifter i nöd
situationer. Risk för infek
tion eller dislokation och
begränsad livstid för led
proteser.

T – Fullständigt återställd funktion och
bekräftelse genom formell bedömning
av en specialist krävs före återgång till
arbete efter ett höftleds- eller knäbyte.
P – För långt gångna och svåra fall.

Bedömning från fall till fall. För
måga att fullt ut uppfylla krav på
rutinuppgifter och uppgifter i
nödsituationer med mycket låg
sannolikhet för försämring som
innebär att uppgifterna inte går att
genomföra.

M 24.4

Återkommande instabi
litet i axel- eller knäleder.
Plötslig begränsning av rörlig
het, med smärta.

T – Tills ledens funktion är tillräckligt
återställd och stabil.

Bedömning från fall till fall av
tillfällig instabilitet.

M 54.5

Ryggsmärtor.
Smärta och begränsad rör
lighet som påverkar nor
mala arbetsuppgifter eller
arbetsuppgifter i nödsitua
tioner. Förvärrad nedsätt
ning.

T – I det akuta skedet.
P – Om tillståndet är åstadkommande el
ler orsakar arbetsoförmåga.

Bedömning från fall till fall.

Y 83.4
Z 97.1

Arm- eller benprotes.
Begränsad rörlighet som på
verkar normala arbetsuppgif
ter eller arbetsuppgifter i nöd
situationer.

P – Om nödvändiga arbetsuppgifter inte
kan utföras.

Om rutinuppgifter och uppgifter i
nödsituationer kan utföras är det
tillåtet med begränsningar av spe
cifik, icke-nödvändig aktivitet.
Restriktion 03*** kan indiceras.

— T: förväntat tillfälligt tillstånd
— P: förväntat permanent tillstånd

ALLMÄNT
R 47, F 80

Språk- och talstörningar.
Begränsad kommunika
tionsförmåga.

P – Oförenligt med tillförlitligt utförande
av rutinuppgifter och uppgifter i nödsi
tuationer på ett säkert eller effektivt sätt.

Ingen nedsättning av nödvändig
talkommunikation.

T 78
Z 88

Allergier (andra än aller
gisk dermatit och astma).
Sannolikhet för återfall
och allvarligare reaktioner.
Minskad förmåga att utföra
arbetsuppgifter.

T – Tills inga symtom påverkar säkert
arbete.
P – Om det är rimligt att förutse livsho
tande reaktion.

När reaktionen är nedsättande
snarare än livshotande och effek
terna går att kontrollera fullt ut
med långsiktig egen medicinering
med andra läkemedel än steroider
eller med hjälp av livsstilen.
Ändringar som är praktiskt ge
nomförbara på arbetsplatsen utan
några säkerhetskritiska negativa
effekter.
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utföra tilldelade uppgifter.
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uppgifter.

ICD-10
(diagnoskoder)

Tillstånd
Motivering för kriterier

Z 94

Transplantationer – nju
re, hjärta, lunga, lever (för
proteser,
dvs. leder, lemmar, linser,
hörapparat,
hjärtklaffar
osv., se avsnitt om respekti
ve tillstånd). Risk för avstöt
ning. Biverkningar av me
dicinering.

T – Tills effekterna av operationen och
medicinering mot avstötning har stabili
serats.
P – Bedömning från fall till fall och be
kräftelse genom formell bedömning av
en specialist.

Bedömning från fall till fall med
rådgivning från en specialist.
Lämplig med en tidsbegränsning
på ett år.

Klassificera
per tillstånd.

Progressiva tillstånd som
för närvarande ligger inom
ramen för kriterierna, t.ex.
Huntingtons sjukdom (in
klusive familjehistorik), ke
ratokonus.

T – Tills tillståndet har utretts och be
handlats, om detta indiceras.
P – Om det är sannolikt med skadlig pro
gression.

Bedömning från fall till fall med
rådgivning från en specialist. Så
dana tillstånd är acceptabla om det
inte bedöms vara sannolikt med
skadlig progression före nästa lä
karundersökning.

Klassificera
per tillstånd.

Tillstånd som inte sär
skilt tas upp i förteck
ningen

T – Tills tillståndet har utretts och be
handlats, om detta indiceras.
P – Om nedsättningen är permanent.

Använd analogi med besläktade
tillstånd som vägledning. Överväg
alltför stor sannolikhet för plötslig
arbetsoförmåga, för återfall eller
progression och begränsningar
för att utföra normala arbetsupp
gifter och uppgifter i nödsituatio
ner. Om det råder tvivel bör ni
inhämta rådgivning eller överväga
restriktioner och hänvisning till
skiljedomare.

— T: förväntat tillfälligt tillstånd
— P: förväntat permanent tillstånd
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Tillägg 1

Relevanta kriterier för synförmåga enligt vad som avses under diagnoskod H 0059
Minsta kriterier för synförmåga:
1. Synskärpa på dagtid:
Synskärpa för båda ögonen tillsammans eller hos det bättre ögat med eller utan korrigering, minst 0,8. Enögdhet
accepteras.
Uppenbart dubbelseende (motilitet) som inte kan korrigeras accepteras inte. Vid enögdhet: normal rörlighet i det friska
ögat.
Restriktion 01*** kan indiceras.
2. Synförmåga i gryning och skymning:
Ska testas när det är fråga om glaukom, näthinnesjukdomar eller medieopacitet (t.ex. katarakt). Kontrastkänslighet på 0,032
cd/m2 i avsaknad av bländande ljus, testresultat 1:2,7 eller bättre vid test med mesotestapparaten.
3. Synfält:
Det horisontella synfältet ska vara minst 120 grader. Utbredningen ska vara minst 50 grader till vänster och höger och 20
grader upptill och nedtill. Inga defekter får finnas inom den centrala tjugogradersradien.
Minst ett öga ska uppfylla normen för synskärpa och ha ett synfält utan patologiska skotom. Det är obligatoriskt med en
formell undersökning av en ögonläkare om några avvikelser upptäcks vid den första undersökningen eller om det finns
glaukom eller näthinnedystrofi.
4. Färgseende för medlemmar av däckspersonal med navigeringsuppgifter:
Färgseendet anses vara tillfredsställande om kandidaten klarar Ishihara-testet med 24 tavlor, med högst två fel. Om
kandidaten inte blir godkänd i det testet måste något av de nämnda godkända alternativa testerna genomföras. Om det
råder några tvivel ska ett test med ett anomaloskop utföras. Anomaloskopikvoten ska vara mellan 0,7 och 1,4 och därmed
uppvisa normalt trikromatiskt seende.
Följande tester är godkända alternativ till Ishihara-tavlorna:
a) Velhagen/Broschmann (resultat med högst två fel),
b) Kuchenbecker-Broschmann (högst två fel),
c) HRR (minsta resultat ”mild”),
d) TMC (minsta resultat ”andra graden”),
e) Holmes Wright B (resultat med högst åtta fel för ”litet”),
f) Farnsworth Panel D 15-test (minsta resultat: högst en överkorsning i diagrammet med färger),
g) CAD-test (Colour Assessment and Diagnosis) (resultat med högst fyra CAD-enheter).
Innehavare av förarbevis för gods- eller personbefordran på gemenskapens inre vattenvägar som har utfärdas i enlighet
med rådets direktiv 96/50/EG (1) vars anomaloskopikvot för färgseende ligger mellan 0,7 och 3,0 anses vara lämpliga
om deras förarbevis har utfärdats före den 1 april 2004.
Det är inte tillåtet att använda optisk korrigering för färgseende genom filterglas, t.ex. färgade kontaktlinser eller
glasögon.

(1) Rådets direktiv 96/50/EG av den 23 juli 1996 om harmonisering av villkoren för att erhålla nationella förarbevis för gods- eller
personbefordran på gemenskapens inre vattenvägar (EGT L 235, 17.9.1996, s. 31).

10.1.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 6/99

Tillägg 2

Relevanta kriterier för hörselförmåga enligt vad som avses under diagnoskod H 68–95
Minsta kriterier för hörselförmåga
Hörseln ska anses vara tillfredsställande om det genomsnittliga värdet på hörselnedsättning i båda öronen, med eller utan
hörapparat, inte överskrider 40 dB på frekvenserna 500, 1 000, 2 000 och 3 000 Hz. Om värdet på 40 dB överskrids ska
hörseln ändå anses vara tillfredsställande om personen klarar ett hörseltest med en audiometer som uppfyller ISO 8253–
1:2010 eller motsvarande.
Restriktion 02*** kan indiceras.
Anmärkningar till tabellen och tilläggen.
* Återfallsfrekvens:
När uttrycken ”mycket låg” och ”låg” används för den förhöjda sannolikheten för ett återfall. Detta är i princip kliniska
bedömningar, men för vissa tillstånd finns det kvantitativa belägg för sannolikheten för återfall. När sådana finns
tillgängliga, t.ex. för anfall och hjärthändelser, kan detta indicera ett behov att ytterligare utredningar för att fastställa en
enskild persons förhöjda sannolikhet för ett återfall. Kvantitativa återfallsnivåer motsvarar ungefär
mycket låg: återfallsfrekvens på mindre än 2 % per år
låg: återfallsfrekvens på 2–5 % per år.
** Vuxenastma:
Astma kan finnas med från barndomen eller utvecklas efter 16 års ålder. Det finns en rad olika inre och yttre orsaker till att
en person utvecklar astma som vuxen. I nyligen anställda med en historik av vuxenastma ska specifika allergeners betydelse
undersökas, inbegripet dem som orsakar yrkesrelaterad astma. Mindre specifika utlösande faktorer som kyla, ansträngning
och infektioner i de övre luftvägarna behöver också övervägas. Alla dessa kan påverka lämpligheten för arbete på inre
vattenvägar.
Mild episodisk astma – sällan förekommande episoder av milt väsande som uppstår mindre än en gång varannan vecka och
som snabbt och enkelt kan lindras med hjälp av inhalator med betastimulerare.
Mild astma: ofta förekommande episoder av väsande som kräver användning av inhalator med betastimulerare eller
användning av inhalator med kortison. Regelbunden medicinering med inhalerade steroider (eller steroider/
långtidsverkande betastimulerare) kan eliminera symtomen effektivt och undanröja behovet av behandling med
betastimulerare.
Ansträngningsutlöst astma: episoder av väsande och andnöd som utlöses av ansträngning, särskilt i kyla. Episoderna kan
behandlas effektivt med inhalerade steroider (eller steroider/långtidsverkande betastimulerare) eller andra orala läkemedel.
Måttlig astma: vanligt förekommande episoder av väsande trots regelbunden användning av inhalerade steroider (eller
steroider/långtidsverkande betastimulerare), där behandlingen kräver fortsatt frekvent användning av inhalator med
betastimulerare eller ytterligare läkemedel och ibland behov av orala steroider.
Svår astma: vanligt förekommande episoder av väsande och andnöd, frekventa sjukhusvistelser, frekvent användning av
behandling med orala steroider.
***Avhjälpande åtgärder och restriktioner
01 Synkorrigering (glasögon eller kontaktlinser eller både och) krävs
02 Hörapparat krävs
03 Arm- eller benprotes krävs
04 Ingen ensam vakt i styrhytten
05 Endast i dagsljus
06 Inga navigeringsuppgifter tillåtna
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07 Begränsad till en farkost, vid namn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
08 Begränsat område, dvs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
09 Begränsad uppgift, dvs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De avhjälpande åtgärderna och restriktionerna får kombineras. De ska kombineras vid behov.
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BESLUT
RÅDETS BESLUT (EU) 2020/13
av den 19 december 2019
om ändring av förhandlingsdirektiven för förhandlingar om avtal om ekonomiskt partnerskap med
länderna och regionerna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, i den mån de omfattas av
unionens befogenhet

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 90 och 100.2, artikel 207.4 första
stycket och artikel 209 jämförda med artikel 218.3 och 218.4,
med beaktande av Europeiska kommissionens rekommendation, och
av följande skäl:
(1)

Den 17 juni 2002 bemyndigade rådet kommissionen att förhandla om avtal om ekonomiskt partnerskap med
länderna och regionerna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet och antog direktiv för dessa förhandlingar.

(2)

Ingångna avtal om ekonomiskt partnerskap med AVS-länderna och AVS-regionerna innehåller rendez-vousklausuler om framtida översyn av dessa avtal.

(3)

Ändringen av förhandlingsdirektiven är dock nödvändig för att skapa mer exakta ramar för nya förhandlingar mot
bakgrund av unionens senaste politiska initiativ och prioriteringar i takt med att handeln utvecklas över hela världen.

(4)

Avtalen om ekonomiskt partnerskap utgör den del av de övergripande förbindelserna mellan unionen och dess
medlemsstater, å ena sidan, och AVS-länderna, å andra sidan, enligt partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i
gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess
medlemsstater, å andra sidan (1), i dess senaste lydelse (Cotonouavtalet) och dess efterföljande avtal, när dessa blir
tillämpliga. Enligt artikel 34.1 i Cotonouavtalet syftar det ekonomiska samarbetet och handelssamarbetet mellan
parterna till att befordra en smidig och gradvis integrering av AVS-staterna i världsekonomin med vederbörligt
beaktande av deras politiska ställningstaganden och utvecklingsprioriteringar och därigenom främja en hållbar
utveckling av dessa stater och bidra till utrotande av den fattigdom som råder där. I detta sammanhang kan avtalen
om ekonomiskt partnerskap anses utgöra utvecklingsinstrument som avses i artikel 36.2 i Cotonouavtalet. Vid
förhandlingarna bör man därför särskilt beakta parternas olika utvecklingsnivåer samt AVS-ländernas särskilda
ekonomiska, sociala och miljöbetingade begränsningar och dessa länders förmåga att anpassa sina ekonomier till
liberaliseringsprocessen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De förhandlingsdirektiv som riktats till kommissionen för förhandlingar om avtal om ekonomiskt partnerskap med
länderna och regionerna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, i den mån de omfattas av unionens befogenhet, ska
ändras i enlighet med tillägget.

Artikel 2
Förhandlingarna ska föras i samråd med arbetsgruppen för Afrika, Västindien och Stillahavsområdet. Handelspolitiska
kommittén ska medverka i specifika handelsrelaterade frågor.
(1) EUT L 317, 15.12.2000, s. 3.
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Artikel 3
Detta beslut riktar sig till kommissionen.

Utfärdat i Bryssel den 19 december 2019.
På rådets vägnar
Ordförande
K. MIKKONEN
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TILLÄGG

Förhandlingsdirektiv för förhandlingar om avtal om ekonomiskt partnerskap med stater och
regioner i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet

1.

Ingress
Utöver den allmänna hänvisningen till Cotonouavtalet (1), och till det avtal som ska ersätta detta, när det blivit
tillämpligt, kommer särskild hänvisning bland annat att göras till följande:
— Parternas åtagande att främja och påskynda AVS-staternas ekonomiska, kulturella och sociala utveckling för att
därigenom bidra till fred, välstånd, säkerhet och hållbar utveckling samt till främjandet av en stabil och
demokratisk politisk miljö.
— Parternas åtagande att respektera de mänskliga rättigheterna, inbegripet grundläggande arbetstagarrättigheter,
demokratiska principer och rättsstatsprincipen, vilka utgör grundsatserna i AVS-EU-partnerskapet, gott styre,
inbegripet korruptionsbekämpning, som utgör ett grundelement i AVS-EU-partnerskapet.
— Parternas åtagande om en uppsättning internationellt överenskomna principer och regler som syftar till att
främja ett ömsesidigt stödjande förhållande mellan handel och hållbar utveckling, inbegripet stöd till Agenda
2030 för hållbar utveckling (Agenda 2030) och dess mål för hållbar utveckling, internationella arbetsrättsliga
avtal och standarder, inbegripet främjandet av full och produktiv sysselsättning och anständigt arbete för alla,
och internationella klimatavtal, som Parisavtalet och FN:s ramkonvention om klimatförändringar.
— Parternas åtagande att placera partnerskapets tyngdpunkt på målet att minska och utrota fattigdomen i
överensstämmelse med målen att åstadkomma en hållbar utveckling och att uppnå en gradvis integrering av
AVS-staterna i världsekonomin. Detta åtagande innebär att det ekonomiska samarbetet och handelssamarbetet
mellan AVS-staterna och EU ska byggas på de regionala integrationsinitiativ som finns i AVS-staterna.
— Målet för det ekonomiska samarbetet och handelssamarbetet mellan AVS-staterna och EU för att främja en
smidig och gradvis integrering av AVS-staterna i världsekonomin, med vederbörlig hänsyn tagen till deras
politiska val och utvecklingsprioriteringar, och särskilt deras egna strategier för att minska fattigdomen, och
på så sätt främja deras hållbara utveckling och bidra till att utrota fattigdomen i AVS-staterna.
— Parternas åtagande att stödja den regionala integrationsprocessen inom AVS-gruppen av stater och att främja
regional integration som ett av de viktigaste instrumenten för att uppnå en integrering av AVS-staterna i
världsekonomin.
— Parternas åtagande att stärka sitt ekonomiska samarbete, handelssamarbete och investeringssamarbete, och att
upprätta en ny handels- och investeringsdynamik sig emellan, i syfte att underlätta AVS-staternas integrering i
den liberaliserade globala ekonomin och främja utvecklingen av den privata sektorn, särskilt mikroföretag
samt små och medelstora företag.
— Parternas åtagande att beakta AVS-staternas och AVS-regionernas olika behov och utvecklingsnivåer i det
ekonomiska samarbetet och handelssamarbetet.
— Parternas åtagande att respektera sina skyldigheter inom ramen för Världshandelsorganisationen (WTO) samt
att främja WTO:s mål.
— Parternas gemensamma mål att främja samarbete och kapacitetsuppbyggnad, om så är lämpligt, inom alla för
hållbar handel och hållbara investeringar relevanta områden och att åstadkomma en gradvis och ömsesidig
liberalisering av handeln med varor och tjänster, i överensstämmelse med WTO:s regler och med beaktande
av AVS-staternas olika utvecklingsnivåer och de ekonomiska, sociala och miljörelaterade problem som de
ställs inför.
— Parternas åtaganden att säkerställa att de insatser som görs inom ramen för Cotonouavtalet och det avtal som
ska ersätta detta och de åtgärder som vidtas inom ramen för avtalen om ekonomiskt partnerskap förstärker
varandra.

(1) AVS–EU-partnerskapsavtalet ändrades genom det avtal som undertecknades i Luxemburg den 25 juni 2005 (EUT L 209, 11.8.2005, s.
27) och genom det avtal som undertecknades i Ouagadougou den 22 juni 2010 (EUT L 287, 4.11.2010, s. 3).

SV

L 6/104

Europeiska unionens officiella tidning

10.1.2020

— Rätten att reglera den ekonomiska verksamheten i det allmännas intresse, i enlighet med internationella
åtaganden, i syfte att uppnå berättigade mål för den offentliga politiken såsom att skydda och främja
folkhälsan, sociala tjänster, offentlig utbildning, säkerhet, miljö, allmän moral, socialt skydd eller
konsumentskydd, integritet och uppgiftsskydd samt att främja och skydda den kulturella mångfalden.
2.

Avtalen om ekonomiskt partnerskaps art och tillämpningsområde
Syftet med förhandlingarna är att ingå avtal om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och dess
medlemsstater, å ena sidan, och länderna och regionerna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å andra
sidan. De ekonomiska partnerskapsavtalen ska syfta till att med beaktande av AVS-staternas politiska val och
utvecklingsprioriteringar befordra en smidig och gradvis integrering av AVS-staterna i världsekonomin och
därigenom främja en hållbar utveckling av dessa stater och bidra till utrotande av den fattigdom som råder där.
I enlighet med artikel 36.1 i Cotonouavtalet och de relevanta bestämmelserna i det avtal som ska ersätta detta, när
det blivit tillämpligt, ska förhandlingarna syfta till att sluta, och i tillämpliga fall, fördjupa avtal om ekonomiskt
partnerskap med de undergrupper av AVS-stater som fastställts i enlighet med artikel 37.3 i Cotonouavtalet och
de relevanta bestämmelserna i det avtal som ska ersätta detta, när det blivit tillämpligt, med beaktande av den
regionala integrationsprocessen inom AVS-staterna.
Avtalen om ekonomiskt partnerskap ska syfta till att främja en närmare ekonomisk integration mellan parterna
genom ett gradvist undanröjande av hindren för handeln dem emellan och genom ett utökat samarbete inom alla
för handeln relevanta områden, i full överensstämmelse med WTO:s bestämmelser.
Avtalen om ekonomiskt partnerskap ska bygga på målen och principerna i Cotonouavtalet, särskilt dess
grundsatser och grundelement, och bestämmelserna i del 3 avdelning II, och de relevanta bestämmelserna i det
avtal som ska ersätta detta, när det blivit tillämpligt. Vid förhandlingarna om avtalen om ekonomiskt partnerskap
ska man därför särskilt beakta parternas olika utvecklingsnivåer samt AVS-staternas särskilda ekonomiska, sociala
och miljörelaterade problem och deras förmåga att anpassa sina ekonomier till liberaliseringsprocessen.

3.

Handel med varor

3.1

Mål
Avtalen om ekonomiskt partnerskap ska inriktas på upprättande av frihandelsområden mellan parterna på
grundval av utvecklingsmålen i Cotonouavtalet och det avtal som ska ersätta detta i överensstämmelse med
WTO:s bestämmelser. Detta innebär således att följande villkor för marknadstillträde bara gäller inom ramen för
dessa avtal om ekonomiskt partnerskap. Eventuella framtida förhandlingar om handel med varor inom ramen för
avtalen om ekonomiskt partnerskap ska bygga på regelverket i bestämmelser som redan förhandlats fram.

3.2

Importtullar

—

Import till Europeiska unionen
Avtalen om ekonomiskt partnerskap ska bygga på och ytterligare förbättra de villkor för marknadstillträde som för
närvarande föreskrivs. De särskilda bestämmelserna för ytterligare tullavveckling ska fastställas under
förhandlingarnas gång, med beaktande av AVS-staternas befintliga och potentiella exportintressen och
konsekvenserna av åtgärder för handelsliberalisering, särskilt när det gäller regional integration inom AVSstaterna.

—

Import till AVS-staterna
Med det övergripande målet att främja hållbar utveckling genom regional ekonomisk integration och lämplig
politik kommer förhandlingarna att syfta till att 1) avskaffa tullarna på import från Europeiska unionen för i stort
sett all handel under en övergångsperiod, 2) avskaffa alla avgifter med motsvarande verkan som tullar när avtalen
om ekonomiskt partnerskap börjar tillämpas, och 3) ta bort kvantitativa begränsningar och åtgärder med
motsvarande verkan när avtalen om ekonomiskt partnerskap börjar tillämpas.
Tidsplanen för tullavvecklingen samt den slutgiltiga produkttäckningen för AVS-staternas handelsliberalisering
kommer att återspegla de ekonomiska, sociala och miljörelaterade problem som dessa stater är ställda inför och
även deras förmåga att anpassa sina ekonomier till liberaliseringsprocessen. En övergångsperiod, som är förenlig
med målen för Cotonouavtalet, det avtal som ska ersätta detta och WTO:s regler, kommer därför att tillämpas på
ett flexibelt sätt för att ta hänsyn till de särskilda problem som de berörda AVS-staterna har. Samma flexibilitet
kommer att tillämpas när det gäller produkttäckningen samt tidsplanen för/takten i AVS-staternas liberaliseringså
taganden.
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Trots vad som sägs ovan ska AVS-staterna vid varje tidpunkt bevilja Europeiska unionen en behandling som inte är
mindre gynnsam än behandling som mest gynnad nation. Detta gäller dock inte åtaganden mellan AVS-stater eller
åtaganden som AVS-stater gjort gentemot andra utvecklingsländer i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet som
inte är stora handelsekonomier, inom ramen för regionala avtal eller andra handelsbestämmelser som är förenliga
med WTO:s regler.
Under förhandlingarna och mot bakgrund av artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och de
avtal om ekonomiskt partnerskap som ingåtts inom ramen för Cotonouavtalet och det avtal som ska ersätta detta,
när det blivit tillämpligt, kommer hänsyn att tas till de särskilda intressena för Europeiska unionens yttersta
randområden. I detta sammanhang kan avtal om ekonomiskt partnerskap särskilt föreskriva särskilda åtgärder till
förmån för produkter från dessa regioner i syfte att integrera dem i den intraregionala handeln på kort sikt, i
enlighet med WTO:s bestämmelser. Mot bakgrund av ULT-beslutet (2) bör även de utomeuropeiska ländernas och
territoriernas intressen beaktas.
AVS-staterna ska minst automatiskt utsträcka den behandling som Europeiska unionen beviljats till alla andra
parter i det berörda avtalet om ekonomiskt partnerskap, helst före liberaliseringen av handeln med Europeiska
unionen.
Om allvarliga svårigheter uppstår till följd av handelsliberaliseringen får AVS-staterna, i samråd med Europeiska
unionen, tillfälligt upphäva tillämpningen av tidsplanen för liberalisering och, vid behov, ändra eller anpassa
takten i framstegen mot upprättandet av frihandelsområdet, i full överensstämmelse med WTO:s bestämmelser.
AVS-staternas planer och tidsscheman för handelsliberaliseringen ska utgöra en del av avtalen om ekonomiskt
partnerskap. Avtalen ska även innehålla de relevanta produktförteckningarna samt tidsplaner för avvecklingen av
tullar. Dessa förteckningar och tidsplaner ska fastställas under förhandlingarna.
—

Bastullsatser
De bastullsatser på vilka de överenskomna nedsättningarna ska tillämpas ska vara de tullsatser för mest gynnad
nation som faktiskt tillämpas av AVS-staterna den dag då respektive avtal om ekonomiskt partnerskap
undertecknas. De ska fastslås i en förteckning som bifogas varje avtal om ekonomiskt partnerskap.

3.3

Allmänna bestämmelser
Exporttullar. Alla exporttullar som tillämpas i handeln mellan parterna ska avvecklas enligt en överenskommen
tidsplan som inte får omfatta mer än tio år.
Kvantitativa begränsningar och åtgärder med motsvarande verkan som tillämpas på export eller import mellan
parterna ska avskaffas när avtalen om ekonomiskt partnerskap börjar tillämpas.
Nationell behandling och skatteåtgärder. En standardbestämmelse om nationell behandling kommer att införas
i avtalen om ekonomiskt partnerskap, enligt vilken parternas produkter inte får behandlas mindre gynnsamt än
samma produkter av inhemskt ursprung. Alla redan gällande interna skattepolitiska åtgärder och all intern praxis
på skatteområdet som har en diskriminerande verkan kommer att avskaffas när avtalen om ekonomiskt
partnerskap börjar tillämpas.
Beskattning. Avtalen om ekonomiskt partnerskap bör innehålla bestämmelser om undantag på skatteområdet på
grundval av relevanta artiklar i WTO-avtal.
Olika takt. Avtalen om ekonomiskt partnerskap ska, när detta är förenligt med den berörda AVS-regionens
integrationsmål, medge att AVS-staterna håller olika takt i sin handelsliberalisering, med beaktande av de berörda
staternas utvecklingsnivåer och av de olika grader av integration som kan förekomma inom den berörda
regionen, i linje med regionens interna integrationsprocess.
Klausul om tryggad livsmedelsförsörjning. Avtalen om ekonomiskt partnerskap ska innehålla bestämmelser
som syftar till att främja en tryggad livsmedelsförsörjning i enlighet med WTO:s regler.
Skyddsåtgärder. Bestämmelserna om skyddsåtgärder ska tillämpas i överensstämmelse med WTO:s relevanta
bestämmelser.
Antidumpning. Om en av parterna konstaterar att skadevållande dumpning eller subventionering pågår från den
andra partens sida i den mening som avses i GATT-bestämmelserna, kan den vidta lämpliga åtgärder mot detta
bruk i enlighet med regler och praxis inom ramen för GATT/WTO. I detta sammanhang ska Europeiska unionen
särskilt beakta den ekonomiska och sociala situationen i de berörda AVS-staterna.

(2) Beslut 2013/755/EU av den 25 november 2013 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska
unionen (ULT-beslutet) (EUT L 344, 19.12.2013, s. 1).
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Frysning (”Stand-still”). Parterna kommer överens om att inga nya tullar kommer att införas eller att befintliga
tullar ska höjas och att inga nya kvantitativa begränsningar eller åtgärder med motsvarande verkan kommer att
införas av någon av parterna efter det att avtalen om ekonomiskt partnerskap mellan den regionala gruppen och
Europeiska unionen börjat tillämpas. Parterna bör beakta denna princip redan från förhandlingarnas början.
Transparens. Båda sidor ska underrätta den andra parten om sin tulltaxa och om alla eventuella ändringar av
denna.
Varuklassificering. Harmoniserade systemet ska tillämpas vid klassificering av varor i handeln mellan parterna.
3.4

Ursprungsregler och administrativt samarbete
Under förhandlingarna om ursprungsregler och administrativt samarbete ska hänsyn tas till den senaste
utvecklingen i fråga om EU:s ursprungsregler och till de befintliga ursprungsreglerna enligt varje avtal om
ekonomiskt partnerskap. I detta sammanhang ska Europeiska unionen bedöma varje specifik begäran om
ändringar av ursprungsreglerna som lagts fram av AVS-staten/AVS-staterna i syfte att förenkla befintliga regler
och förbättra det nuvarande marknadstillträdet för AVS-staterna, med hänsyn tagen till omständigheterna i de
berörda länderna och framför allt erfarenheten av och strukturen hos deras förmånshandelsförbindelser.
Avtalen om ekonomiskt partnerskap ska ge parterna befogenhet att vidta lämpliga åtgärder i händelse av bristande
administrativt samarbete eller bristfällig förvaltning. När det gäller frågan om förluster av tullavgifter i samband
med bristfällig förvaltning av förmånsimport skulle lämpliga åtgärder kunna fastställas på grundval av ett
horisontellt rådsbeslut.

3.5

Tullar, förenklade handelsprocedurer, åtgärder mot bedrägeribekämpning och ekonomiskt ansvar
Förhandlingarna ska syfta till att förenkla alla krav och förfaranden med anknytning till import och export, särskilt
med avseende på tullförfaranden, importlicensiering, tullvärdeberäkning, transiteringsregler och kontroll före
sändning, med utgångspunkt i de högsta internationella standarderna och i enlighet med bestämmelserna i WTO:
s avtal om förenklade handelsprocedurer. Avtalen om ekonomiskt partnerskap kommer att innehålla ett protokoll
om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor. De kommer också att innehålla en bedrägeribekämpningsklausul
för att förhindra missbruk av tullförmåner.

4.

Handel med tjänster, investeringar samt digital handel

4.1

Tillämpningsområde
Avtalen om ekonomiskt partnerskap kommer att möjliggöra en gradvis och ömsesidig liberalisering av handeln
med tjänster och investeringar som syftar till att säkerställa en jämförbar nivå av marknadstillträde, i
överensstämmelse med relevanta WTO-regler, särskilt artikel V i det allmänna tjänstehandelsavtalet, med
beaktande av de berörda AVS-staternas utvecklingsnivåer. Avtalen om ekonomiskt partnerskap bör omfatta alla
leveranssätt.
Den höga kvaliteten på EU:s allmännyttiga tjänster bör upprätthållas i enlighet med EUF-fördraget och särskilt
protokoll nr 26 om tjänster av allmänt intresse och med beaktande av EU:s åtaganden på området, bland annat
Gats. Tjänster som tillhandahålls i samband med utövandet av statliga befogenheter enligt definitionen i artikel I-3
i Gats ska inte omfattas av dessa förhandlingar. I avtalen om ekonomiskt partnerskap bekräftas parternas rätt att
reglera ekonomisk verksamhet i det allmännas intresse, i enlighet med internationella åtaganden.
Dessutom bör avtalen om ekonomiskt partnerskap innehålla regleringsordningar som, i förekommande fall, ska
åtgärda hinder innanför gränserna på området inhemsk reglering. Avtalen om ekonomiskt partnerskap kan också
innehålla ordningar om prestandakrav i samband med investeringar.
Mot bakgrund av den ökande digitaliseringen av handeln och den digitala handelns starka utveckling bör
förhandlingarna resultera i regler för digital handel, inbegripet gränsöverskridande dataflöden, utan att förhandla
om eller påverka EU:s regler om skydd av personuppgifter och utan att påverka EU:s lagstiftning. Dessa regler bör
syfta till att förbättra villkoren för den digitala handeln till förmån för företag och konsumenter samt till att öka
mikroföretags och små och medelstora företags deltagande, liksom till att skapa nya möjligheter att främja
inkluderande och hållbar tillväxt och utveckling. Avtalen om ekonomiskt partnerskap bör möjliggöra lämplig
flexibilitet, lämpligt samarbete och lämplig dialog om regleringsfrågor som den digitala handeln ger upphov till.
Avtalen om ekonomiskt partnerskap ska innehålla bestämmelser om att audiovisuella tjänster ska behandlas
separat i särskilda avtal om kulturellt samarbete och partnerskap mellan parterna. Sådana avtal kommer att
säkerställa möjligheten för Europeiska unionen och dess medlemsstater samt för AVS-staterna att bevara och
utveckla sin förmåga att fastställa och genomföra sin kulturpolitik och audiovisuella politik för att bevara sin
kulturella mångfald, och samtidigt erkänna, bevara och främja AVS-staternas kulturella värden och identiteter för
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att främja dialog mellan olika kulturer genom att förbättra marknadstillträdet för produkter och tjänster inom
kultursektorn i dessa stater, i enlighet med bestämmelserna i artikel 27 i Cotonouavtalet och relevant
bestämmelse i det avtal som ska ersätta detta, när det blivit tillämpligt.
Parterna kommer överens om att inga nya eller fler diskriminerande åtgärder kommer att införas av någon av
parterna efter det att avtalen om ekonomiskt partnerskap mellan den regionala gruppen och Europeiska unionen
börjat tillämpas. Parterna bör beakta denna princip redan från förhandlingarnas början.
Liberaliseringsprocessen kommer att genomföras asymmetriskt. AVS-staterna kommer att medges en viss
flexibilitet på grundval av deras respektive utvecklingsnivåer, både totalt sett och för olika sektorer eller
delsektorer, i överensstämmelse med bestämmelserna i det allmänna tjänstehandelsavtalet, särskilt de som rör
utvecklingsländers deltagande i liberaliseringsavtal.
Övergångsperioden bör inte vara längre än tio år för Europeiska unionen.
För AVS-staterna kommer en övergångsperiod som är förenlig med målen för Cotonouavtalet, det avtal som ska
ersätta detta och WTO:s regler att tillämpas på ett flexibelt sätt för att ta hänsyn till AVS-staternas särskilda
problem; denna period bör i princip inte vara längre än 15 år.
De AVS-stater som är medlemmar i ett avtal om ekonomiskt partnerskap kommer att förbinda sig att sinsemellan
tillämpa en ordning som är minst lika förmånlig som den de tillämpar gentemot Europeiska unionen.
Avtalen om ekonomiskt partnerskap kommer att bekräfta de åtaganden om tjänster som gjorts i enlighet med
Cotonouavtalet och de relevanta bestämmelserna i det avtal som ska ersätta detta, när det blivit tillämpligt.
4.2

Praktiska arrangemang
Förhandlingarna får skjutas upp när det är motiverat av särskilda ekonomiska, sociala och miljömässiga problem
som AVS-staterna är ställda inför. I sådana fall kommer parterna att regelbundet bedöma situationen under
förhandlingarna om ett avtal om ekonomiskt partnerskap. De kommer att säkerställa att den förberedande
etappen av förhandlingarna aktivt används för att förbereda förhandlingarna, särskilt genom att mobilisera
lämpligt stöd för utveckling av tjänster i enlighet med bestämmelserna i Cotonouavtalet, särskilt artikel 41.5 i
detta, och de relevanta bestämmelserna i det avtal som ska ersätta detta, när det blivit tillämpligt.

5.

Löpande betalningar och kapitalrörelser
Avtalen om ekonomiskt partnerskap kommer att bekräfta de åtaganden som gjorts i enlighet med artikel 12 i
bilaga II till Cotonouavtalet och de relevanta bestämmelserna i det avtal som ska ersätta detta, när det blivit
tillämpligt.
Avtalen om ekonomiskt partnerskap bör syfta till fullständig liberalisering av löpande betalningar och
kapitalrörelser i samband med transaktioner som omfattas av dessa avtal. De bör innehålla alla skydds- och
undantagsbestämmelser (t.ex. om unionens ekonomiska och monetära politik och betalningsbalans) som
överensstämmer med EUF-fördragets bestämmelser om fri rörlighet för kapital.

6.

Handelsrelaterade områden

6.1

Allmänt
Avtalen om ekonomiskt partnerskap kommer att bekräfta de åtaganden inom handelsrelaterade områden som
gjorts inom ramen för Cotonouavtalet (3) och det avtal som ska ersätta detta, särskilt när det gäller
konkurrenspolitik, skydd av immateriella rättigheter (inbegripet geografiska beteckningar), standardisering och
certifiering, sanitära och fytosanitära åtgärder, handel och miljö, handel och arbetsnormer, konsumentpolitik och
skydd av konsumenters hälsa. Dessa bestämmelser i avtalen om ekonomiskt partnerskap kommer att ses över
mot bakgrund av resultaten av multilaterala, plurilaterala och bilaterala handelsförhandlingar.

6.2

Särskilda områden
Dessutom ska följande gälla för nedanstående områden:
Investeringar. I enlighet med målet att ”minska och på sikt utrota fattigdomen i enlighet med målet om hållbar
utveckling” (och med beaktande av artiklarna 1, 29, 75–78 i och bilaga II till Cotonouavtalet och de relevanta
bestämmelserna i det efterföljande avtalet, när det blivit tillämpligt) har parterna enats om att inrätta ett ramverk
som ska underlätta, förbättra och stimulera till ömsesidigt fördelaktiga hållbara investeringar dem emellan, med

(3) Artiklarna 45–51 och 78 i Cotonouavtalet och de relevanta bestämmelserna i det efterföljande avtalet, när det blivit tillämpligt.
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beaktande av multilaterala initiativ för underlättande av investeringar. Denna ram kommer att bygga på
principerna om icke-diskriminering, öppenhet, transparens och stabilitet. Parterna kommer att främja att ett
attraktivt och stabilt klimat för investeringar utvecklas genom att stödja stabila och transparenta bestämmelser för
investerare och sträva efter att förbättra den finansiella inkluderingen och tillgången till finansiering.
Bestämmelser om investeringsskydd kan förhandlas fram – om de fastställs av båda parter som ett
förhandlingsområde och omfattas av ytterligare lands- eller regionspecifika förhandlingsdirektiv. De ska vara i
linje med EU:s reformerade strategi för investeringsskydd, inklusive vad gäller lösning av investeringstvister. Dessa
bestämmelser ska också säkerställa ett starkt skydd för investerare och investeringar och samtidigt fullt ut bevara
parternas rätt att reglera inom sina territorier för att uppnå legitima politiska mål. Eventuella förhandlingar bör
också ta hänsyn till relevanta internationellt erkända principer och riktlinjer för hållbar utveckling och
ansvarsfullt företagande i enlighet med EU:s reformerade strategi för investeringsskydd.
Offentlig upphandling. Avtalen om ekonomiskt partnerskap kommer att syfta till att säkerställa full transparens i
upphandlingsregler och upphandlingsmetoder på alla förvaltningsnivåer i enlighet med principerna i avtalet om
offentlig upphandling (WTO). Parterna kan dessutom eftersträva en gradvis liberalisering av sina upphandlings
marknader på grundval av principen om icke-diskriminering och med beaktande av sina utvecklingsnivåer.
Standarder, tekniska föreskrifter och bedömning av överensstämmelse. Avtalen om ekonomiskt
partnerskap bör innehålla ett omfattande kapitel om tekniska handelshinder, som bygger vidare på och går längre
än WTO-avtalet om tekniska handelshinder. Detta kapitel bör bland annat syfta till kompatibilitet och konvergens
mellan tekniska föreskrifter genom tillämpning av internationella standarder, rationalisering av provnings- och
certifieringskrav genom antagande av riskbaserade förfaranden för bedömning av överensstämmelse och ökad
transparens.
Sanitära och fytosanitära standarder. Avtalen om ekonomiskt partnerskap bör innehålla ett omfattande kapitel
om sanitära och fytosanitära standarder, i linje med andra EU-avtal från den senaste tiden. Förhandlingarna bör
bygga på principerna i WTO:s avtal om tillämpningen av sanitära och fytosanitära åtgärder och syfta till att
inkludera frågor såsom användning av internationella standarder (IPPC, OIE och Codex), transparens och ickediskriminering, undvikande av onödiga dröjsmål, harmonisering, erkännande av likvärdighet, erkännande av
parternas hälso- och skadegörarstatus, regionalisering (fastställande av områden), förfaranden för kontroll,
inspektion och godkännande, revisioner, certifiering, importkontroller, nödåtgärder, ”för-listning” inom
veterinärområdet, behandling av Europeiska unionen som en enda enhet, tekniskt samarbete, förbättrat
samarbete om antimikrobiell resistens och djurskydd samt mekanismer för att ta upp särskilda handelsproblem
som rör sanitära och fytosanitära åtgärder. I kapitlet bör man dessutom betona vikten av informationsutbyte
mellan parterna i samband med att standarder ändras, och behovet av kompletterande politik, inbegripet tekniskt
samarbete.
Skydd av personuppgifter. Avtalen om ekonomiskt partnerskap kommer att fastställa målet att säkerställa en
hög nivå på skyddet av den personliga integriteten och av personuppgifter genom lämpliga rättsliga system och
strategier, inbegripet effektiv tillsyn från oberoende tillsynsmyndigheters sida, som en central faktor för
medborgarnas förtroende för den digitala ekonomin och ett viktigt inslag för att underlätta kommersiellt utbyte
och samarbete mellan parterna i fråga om efterlevnad.
Immateriella rättigheter. Avtalen om ekonomiskt partnerskap bör skapa en lämplig, balanserad och effektiv
skyddsnivå och innehålla bestämmelser om civilrättsligt skydd och gränskontroll av efterlevnaden av skydd på
området för immateriella rättigheter, inbegripet geografiska beteckningar, som går utöver WTO-avtalet om
handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (Trips-avtalet). Avtalen om ekonomiskt partnerskap bör bekräfta
flexibilitetsbestämmelserna i Trips-avtalet. Avtalen om ekonomiskt partnerskap bör erkänna betydelsen av
förklaringen om Trips-avtalet och folkhälsa, som antogs den 14 november 2001 av WTO:s ministerkonferens.
Parterna ska vid tolkning och tillämpning av de rättigheter och skyldigheter som följer av avtalen om ekonomiskt
partnerskap säkerställa överensstämmelse med Dohaförklaringen. Parterna bör bland annat tillämpa artikel 31a i
Trips-avtalet, samt dess bilaga och tillägget till bilagan, som trädde i kraft den 23 januari 2017.
Avtalen om ekonomiskt partnerskap bör föreskriva ett direkt skydd och faktiskt erkännande genom en
överenskommelse om en förteckning över geografiska beteckningar (vin, spritdrycker, jordbruksprodukter och
livsmedel) som bygger på den skyddsnivå som anges i artikel 23 i Trips-avtalet, inklusive skydd mot anspelning
och obehörigt bruk, en lämplig och effektiv verkställighet, samexistens med äldre vedertagna varumärken, skydd
mot efterkommande generiska produkter samt bestämmelser om tillägg av nya geografiska beteckningar. Frågor
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som rör enskilda äldre rättigheter om till exempel växtsorter, varumärken samt generisk eller annan berättigad
äldre användning bör tas upp så att befintliga konflikter kan lösas på ett ömsesidigt tillfredsställande sätt.
Handel och konkurrens. Avtalen om ekonomiskt partnerskap bör syfta till att minimera snedvridningen av
konkurrensen genom bestämmelser på områdena konkurrenspolitik, subventioner och statligt ägda företag.
Bestämmelserna kommer inte att hindra tillhandahållandet av offentliga tjänster. Bestämmelserna kommer
dessutom att ge tillräcklig flexibilitet för att genomföra åtgärder för att främja ekonomisk utveckling, bekämpa
fattigdom eller uppnå andra mål för den offentliga politiken, t.ex. tryggad livsmedelsförsörjning.
Handel och hållbar utveckling. Avtalen om ekonomiskt partnerskap bör främja genomförandet av
Agenda 2030 och följa relevanta internationellt överenskomna principer och regler om arbetstagares rättigheter,
inbegripet icke-diskriminering på grund av kön.
Avtalen om ekonomiskt partnerskap bör därför innehålla bestämmelser om arbete, jämställdhet och förbättrade
möjligheter för kvinnor i handeln samt miljöaspekter av handel och hållbar utveckling, inbegripet hållbart fiske
och vattenbruk, biologisk mångfald, skogar och skogsbruksprodukter samt sådana som rör klimatförändringar,
särskilt UNFCCC och Parisavtalet och initiativ för begränsning av klimatförändringar, t.ex. inom ramen för
Internationella sjöfartsorganisationen (IMO).
Avtalen om ekonomiskt partnerskap bör innehålla bestämmelser som främjar att man följer och faktiskt tillämpar
relevanta internationellt överenskomna principer och regler, inklusive Internationella arbetstagarorganisationens
(ILO) centrala arbetsrättsliga standarder och grundläggande konventioner samt multilaterala miljöavtal, liksom
bestämmelser om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, yrkesinspektion och social dialog samt socialt skydd och
arbetarskydd. I avtalen bör var och en av parterna göra ett åtagande om fortsatta och kontinuerliga
ansträngningar för att ratificera grundläggande ILO-konventioner.
Avtalen om ekonomiskt partnerskap bör bekräfta parternas rätt att reglera på det arbetsrättsliga området och
miljöområdet, i enlighet med sina internationella åtaganden, och uppmuntra till höga skyddsnivåer, däribland
med beaktande av de miljömässigt sett mest fördelaktiga alternativen. De bör bekräfta respekten för försiktighets
principen. Avtalen bör innehålla bestämmelser om att skyddsnivån för arbetstagare och miljön inte får försämras i
syfte att främja handel och utländska direktinvesteringar. Dessa bör innefatta ett åtagande om att inte göra avsteg
från eller underlåta att verkställa inhemska arbetsrättsliga lagar eller miljölagar.
Avtalen om ekonomiskt partnerskap bör främja att handel och investeringar, inbegripet utländska direktinves
teringar, i större utsträckning bidrar till hållbar utveckling, bland annat genom att ta upp frågor såsom
underlättande av handel med miljö- och klimatvänliga varor och tjänster och främjande av frivilliga system för
hållbar utveckling och företagens sociala ansvar, med beaktande av internationellt erkända instrument, och
genom att uppmuntra parterna att använda internationell praxis, däribland OECD:s och FN:s vägledande
principer för företag och mänskliga rättigheter samt sektorsspecifika riktlinjer.
Avtalen om ekonomiskt partnerskap bör innehålla bestämmelser om ett effektivt genomförande och en effektiv
övervakning av dessa bestämmelser samt en mekanism för att hantera eventuella tvister som uppstår mellan
parterna. De bör föreskriva deltagande från civilsamhällets organ, inbegripet regelbundna samråd och
kommunikationsåtgärder. Dessa organ bör övervaka genomförandet av hela avtalet och ha en rådgivande roll i
förhållande till parterna.
Jordbruksdialogen. Med tanke på jordbrukssektorns betydelse för den sociala och ekonomiska utvecklingen och
livsmedelstryggheten i AVS-staterna bör avtalen om ekonomiskt partnerskap omfatta en dialog om jordbruk
(jordbrukspartnerskap), som kan omfatta frågor som råvaror (särskilt sådana som påverkar livsmedelstryggheten)
och regionala värdekedjor, användning av ny teknik, förenklade handelsprocedurer, marknadstillträde,
ansvarsfulla investeringar, forskning och innovation med vederbörligt beaktande av anpassning till och
begränsning av klimatförändringar, samt biologisk mångfald och hållbara livsmedelssystem.

6.3

Genomförande
Rådet för respektive avtal om ekonomiskt partnerskap (se punkt 8 nedan), biträdd av en gemensam genomföran
dekommitté bestående av ledande tekniskt sakkunniga, kommer att följa upp genomförandet av dessa
bestämmelser. Den gemensamma genomförandekommittén kommer att sammanträda regelbundet, dock minst
en gång om året. Den kommer att utarbeta årliga rapporter med en bedömning av de framsteg som gjorts och
utarbeta rekommendationer om åtgärder för ytterligare resultat, inbegripet tillhandahållande av utvecklings
samarbete i enlighet med bestämmelserna i Cotonouavtalet och den relevanta bestämmelsen i det avtal som ska
ersätta detta, när det blivit tillämpligt. Särskilda underkommittéer för vissa handelsrelaterade områden kan vid
behov övervägas.
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Komplementaritet
Avtalen om ekonomiskt partnerskap och AVS-staternas utvecklingsstrategier ska ömsesidigt stödja varandra. För
att underlätta uppnåendet av målen med avtalen om ekonomiskt partnerskap kommer AVS-parterna att förbinda
sig att fullt ut integrera avtalen om ekonomiskt partnerskap inom sina utvecklingsstrategier och Europeiska
unionen kommer att göra detsamma inom ramen för sina strategier för utvecklingssamarbete. Detta skulle
omfatta främjande av stöd till utveckling av den privata sektorn, särskilt mikroföretag samt små och medelstora
företag, inbegripet dess jämställdhetsaspekt och framhållande av betydelsen av att samla in könsuppdelade data
för uppföljningen och genomförandet. Parterna kommer att åta sig att anslå tillräckliga resurser för detta ändamål
inom de nationella och regionala vägledande programmen, i enlighet med de relevanta bestämmelserna i
Cotonouavtalet och de relevanta bestämmelserna i det avtal som ska ersätta detta, när det blivit tillämpligt.

8.

Institutionell ram
För varje avtal om ekonomiskt partnerskap kommer det att inrättas ett gemensamt råd som ska ha följande
uppgifter:
— Säkerställa att avtalet om ekonomiskt partnerskap fungerar korrekt.
— Undersöka utvecklingen av det ekonomiska samarbetet och handelssamarbetet mellan parterna.
— Eftersträva lämpliga sätt att förebygga problem som kan uppkomma inom områden som omfattas av avtalet,
särskilt vad gäller att uppnå avtalets utvecklingsmål.
— Utbyta åsikter och utfärda rekommendationer i alla frågor av gemensamt intresse som rör ekonomiskt
samarbete och handelssamarbete, inbegripet framtida åtgärder för ett korrekt genomförande av avtalet om
ekonomiskt partnerskap och i synnerhet behovet av att utvecklingssamarbetet tillhandahålls i enlighet med
relevanta bestämmelser i Cotonouavtalet och de relevanta bestämmelserna i det avtal som ska ersätta detta,
när det blivit tillämpligt.
Sammansättningen för det gemensamma råd som inrättats enligt det ekonomiska partnerskapsavtalet samt
dagordning och plats för dess möten kommer att överenskommas genom samråd mellan parterna.
Det gemensamma råd som inrättats enligt det ekonomiska partnerskapsavtalet kommer att ha behörighet att
besluta om alla frågor som omfattas av avtalet om ekonomiskt partnerskap. Det kommer att rapportera till det
ministerråd som inrättats i enlighet med artikel 15 i Cotonouavtalet, och de relevanta bestämmelserna i det avtal
som ska ersätta detta, när det blivit tillämpligt, om frågor av gemensamt intresse för hela gruppen av stater i
Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) och Europeiska unionen.
Avtalen om ekonomiskt partnerskap bör innehålla bestämmelser om regelbundna samråd och kommunikation
med civilsamhället.

9.

Undantagsklausul
Avtalen om ekonomiskt partnerskap ska innehålla en standardundantagsklausul som är tillämplig på de relevanta
delarna av dessa avtal och som gör det möjligt att vidta åtgärder, till exempel med hänvisning till skydd av allmän
ordning, människors, djurs eller växters liv eller hälsa, bevarande av uttömliga naturtillgångar osv., förutsatt att
sådana åtgärder tillämpas i överensstämmelse med WTO:s regler.

10.

Slutbestämmelser
Avtalen om ekonomiskt partnerskap kommer att innehålla följande:
— Ett kapitel om tvistlösning och en klausul om underlåtelse att fullgöra en förpliktelse enligt avtalet, inbegripet
bestämmelser som motsvarar artiklarna 96 och 97 i Cotonouavtalet och de relevanta bestämmelserna i det
avtal som ska ersätta detta, när det blivit tillämpligt. Tvistlösningsbestämmelserna rörande handel och
handelsrelaterade frågor kommer inte att inverka på parternas rättigheter och skyldigheter enligt WTOreglerna, särskilt överenskommelsen om regler och förfaranden för tvistlösning.
— En klausul om framtida utveckling enligt vilken avtalen om ekonomiskt partnerskap kan utvidgas, i synnerhet
genom anslutning, eller slås samman i takt med de framsteg som görs i det regionala integrationsarbetet.
— En klausul om ikraftträdande, giltighetstid (obegränsad), uppsägning samt underrättelse om uppsägning och
en klausul om geografiskt tillämpningsområde.
När det gäller avtal om ekonomiskt partnerskap ska parterna på AVS-sidan avse den regionala gruppen eller dess
medlemsstater eller den regionala gruppen och dess medlemsstater, i enlighet med deras respektive
behörighetsområden. Avtalen om ekonomiskt partnerskap ska även vara tillämpliga på åtgärder som vidtas av
statliga, regionala eller lokala myndigheter inom parternas territorier.
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Förhandlingarnas uppläggning och organisation
I enlighet med de relevanta bestämmelserna i Cotonouavtalet och de relevanta bestämmelserna i det avtal som ska
ersätta detta, när det blivit tillämpligt, kommer förhandlingsperioden också att användas för kapacitets
uppbyggnad inom den offentliga och privata sektorn i AVS-staterna i syfte att öka deras förmåga att fastställa och
genomföra lämpliga regionala och multilaterala strategier och politik för handel. Detta kommer att inbegripa
konkurrenskraftsförbättrande åtgärder, åtgärder för att förstärka regionala organisationer och understödja initiativ
till regional handelsintegration, vilket vid behov även kan innefatta stöd till finanspolitiska korrigeringar och
reformer, samt åtgärder för att modernisera och utveckla infrastruktur och främja investeringar. Dessa åtgärder
kommer att övervakas på regional nivå, när så är lämpligt av den regionala grupp som deltar i förhandlingarna
om ett avtal om ekonomiskt partnerskap och Europeiska unionen. Den regionala gruppen kommer bland annat
att lägga fram förslag som ska beaktas inom ramen för den nationella och regionala programplaneringsdialogen
mellan Europeiska unionen och AVS-staterna.
Lämpliga mekanismer kommer att inrättas för att säkerställa att icke statliga aktörer i Europeiska unionen och i
AVS-staterna informeras och rådfrågas om förhandlingarnas innehåll samt säkerställa samordning med pågående
dialoger mellan EU och AVS-stater.
Dessa direktiv kommer att ses över och vid behov revideras minst vart tionde år.
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BESLUT (EU) 2020/14 AV FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR,
FÖRSAMLADE I RÅDET
av den 19 december 2019
om bemyndigande för Europeiska kommissionen att på medlemsstaternas vägnar förhandla om avtal
om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och
länderna och regionerna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å andra
sidan, i den mån som de omfattas av medlemsstaternas befogenhet

FÖRETRÄDARNA FÖR EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATERS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ANTAGIT DETTA
BESLUT

av följande skäl:
(1)

Den 17 juni 2002 bemyndigade rådet kommissionen att förhandla om avtal om ekonomiskt partnerskap med
länderna och regionerna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet och antog direktiv för dessa förhandlingar.

(2)

Kommissionen bör bemyndigas att på medlemsstaternas vägnar förhandla om avtal om ekonomiska partnerskap
mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och länderna och regionerna i Afrika, Västindien
och Stillahavsområdet, å andra sidan, i den mån som de omfattas av medlemsstaternas befogenhet, på grundval av
de ändrade förhandlingsdirektiven.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.
Företrädarna för medlemsstaternas regeringar bemyndigar härmed kommissionen att på medlemsstaternas vägnar
förhandla om avtal om ekonomiska partnerskap mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och
länderna och regionerna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å andra sidan, i den mån som de omfattas av
medlemsstaternas befogenhet.
2.
Förhandlingarna ska, i tillämpliga fall, föras på grundval av förhandlingsdirektiven i addendumet till rådets beslut (EU)
2020/13 (1).

Artikel 2
Artikel 1 ska inte påverka medlemsstaternas framtida beslut om utnämning av sina företrädare i frågor som omfattas av
medlemsstaternas befogenhet.

Artikel 3
Förhandlingarna ska föras i samråd med arbetsgruppen för Afrika, Västindien och Stillahavsområdet. Handelspolitiska
kommittén ska medverka i specifika handelsrelaterade frågor.
(1) Rådets beslut (EU) 2020/13 av den 19 december 2019 om ändring av förhandlingsdirektiven för förhandlingar om avtal om
ekonomiskt partnerskap med länderna och regionerna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, i den mån de omfattas av unionens
befogenhet (se sidan 101 i detta nummer av EUT).
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Artikel 4
Detta beslut riktar sig till kommissionen.

Utfärdat i Bryssel den 19 december 2019.
För företrädarna för medlemsstaternas regeringar
Ordförande
K. MIKKONEN
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2020/15
av den 9 januari 2020
om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa
afrikansk svinpest i vissa medlemsstater
[delgivet med nr C(2020) 122]
(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom
gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (1), särskilt artikel 9.4,
med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära kontroller i handeln med vissa levande
djur och varor inom unionen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (2), särskilt artikel 10.4,
med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för
produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som
livsmedel (3), särskilt artikel 4.3, och
av följande skäl:
(1)

I kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU (4) fastställs djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk
svinpest i vissa medlemsstater där fall av sjukdomen har bekräftats hos tamsvin eller viltlevande svin (nedan kallade
de berörda medlemsstaterna). I delarna I–IV i bilagan till det genomförandebeslutet avgränsas och förtecknas vissa
områden i de berörda medlemsstaterna uppdelade efter risknivå utifrån den epidemiologiska situationen vad gäller
denna sjukdom. Bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU har ändrats flera gånger med beaktande av
förändringar i den epidemiologiska situationen i unionen vad gäller afrikansk svinpest som måste återspeglas i den
bilagan. Bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU ändrades senast genom kommissionens genomförandebeslut
(EU) 2019/2169 (5), till följd av ändringar av den epidemiologiska situationen i Polen och Slovakien när det gäller
tamsvin, och ytterligare fall av afrikansk svinpest hos viltlevande svin i Polen, Litauen och Ungern.

(2)

Sedan genomförandebeslut (EU) 2019/2169 antogs har ytterligare fall av afrikansk svinpest hos viltlevande svin
konstaterats i Polen och Ungern, medan tamsvin har drabbats i Bulgarien. Regionaliseringen i dessa tre
medlemsstater har omprövats och uppdaterats med beaktande av den aktuella epidemiologiska situationen i
unionen. Gällande riskhanteringsåtgärder har också omprövats och uppdaterats. Dessa förändringar måste också
återspeglas i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU.

(3)

I slutet av december 2019 konstaterades två fall av afrikansk svinpest hos viltlevande svin i förvaltningsdistrikten
żarski och lipski i Polen i områden som för närvarande förtecknas i del I i bilagan till genomförandebeslut
2014/709/EU. Dessa fall av afrikansk svinpest hos viltlevande svin utgör en ökning av risknivån som bör
återspeglas i den bilagan. Dessa områden i Polen som drabbats av afrikansk svinpest bör därför nu förtecknas i del II
i stället för i del I i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU.

(1)
(2)
(3)
(4)

EGT L 395, 30.12.1989, s. 13.
EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.
EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.
Kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU av den 9 oktober 2014 om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i
vissa medlemsstater och om upphävande av genomförandebeslut 2014/178/EU (EUT L 295, 11.10.2014, s. 63).
(5) Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/2169 av den 17 december 2019 om ändring av bilagan till genomförandebeslut
2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater (EUT L 328, 18.12.2019, s. 97).
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(4)

I slutet av december 2019 konstaterades dessutom flera fall av afrikansk svinpest hos viltlevande svin i förvaltnings
distrikten grójecki, kraśnicki och niżański i Polen i områden som för närvarande förtecknas i del II i bilagan till
genomförandebeslut 2014/709/EU och som ligger i närheten av områden som förtecknas i del I i den bilagan. Dessa
fall av afrikansk svinpest hos viltlevande svin utgör en ökning av risknivån som bör återspeglas i den bilagan. Dessa
områden i Polen som förtecknas i del I i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU och som ligger i närheten av
områden som förtecknas i del II som drabbats av de senaste fallen av afrikansk svinpest bör därför nu förtecknas i del
II i stället för i del I den bilagan.

(5)

I slutet av december 2019 konstaterades flera fall av afrikansk svinpest hos viltlevande svin i distrikten Békés, JászNagykun-Szolnok och Hajdú-Bihar i Ungern i områden som för närvarande förtecknas i del II i bilagan till
genomförandebeslut 2014/709/EU och som ligger i närheten av områden som förtecknas i del I i den bilagan. Dessa
fall av afrikansk svinpest hos viltlevande svin utgör en ökning av risknivån som bör återspeglas i den bilagan. Dessa
områden i Ungern som förtecknas i del I i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU och som ligger i närheten
av områden som förtecknas i del II som drabbats av de senaste fallen av afrikansk svinpest bör därför nu förtecknas
i del II i stället för i del I den bilagan.

(6)

I januari 2020 konstaterades ett fall av afrikansk svinpest hos tamsvin i förvaltningsdistriktet Shumen i Bulgarien i
ett område som för närvarande förtecknas i del II i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU. Detta utbrott av
afrikansk svinpest hos tamsvin utgör en ökning av risknivån som bör återspeglas i den bilagan. Detta område i
Bulgarien som drabbats av afrikansk svinpest bör därför förtecknas i del III i stället för i del II i bilagan till
genomförandebeslut 2014/709/EU. Eftersom de områden där den epidemiologiska situationen fortfarande
utvecklas och förändras förtecknas i del III i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU måste alltid effekten på
de angränsande områdena särskilt beaktas när eventuella ändringar görs av de områden som förtecknas i den delen,
vilket har skett i detta fall.

(7)

För att beakta den senaste epidemiologiska utvecklingen av afrikansk svinpest i unionen och för att proaktivt
bekämpa riskerna kopplade till spridningen av sjukdomen, bör nya tillräckligt stora högriskområden avgränsas i
Polen, Ungern och Bulgarien och tas med i förteckningarna i delarna I, II och III i bilagan till genomförandebeslut
2014/709/EU. Bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

Med tanke på den allvarliga epidemiologiska situationen i unionen vad gäller spridningen av afrikansk svinpest är det
viktigt att de ändringar som genom detta beslut görs i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU träder i kraft så
snart som möjligt.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur,
livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU ska ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.
Artikel 2
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 9 januari 2020.
På kommissionens vägnar
Stella KYRIAKIDES

Ledamot av kommissionen
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BILAGA

Bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU ska ersättas med följande:
”BILAGA
DEL I

1. Belgien
Följande områden i Belgien:
in Luxembourg province:
— the area is delimited clockwise by:
— Frontière avec la France,
— Rue Mersinhat,
— La N818jusque son intersection avec la N83,
— La N83 jusque son intersection avec la N884,
— La N884 jusque son intersection avec la N824,
— La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,
— Le Routeux,
— Rue d’Orgéo,
— Rue de la Vierre,
— Rue du Bout-d’en-Bas,
— Rue Sous l’Eglise,
— Rue Notre-Dame,
— Rue du Centre,
— La N845 jusque son intersection avec la N85,
— La N85 jusque son intersection avec la N40,
— La N40 jusque son intersection avec la N802,
— La N802 jusque son intersection avec la N825,
— La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,
— La E25-E411jusque son intersection avec la N40,
— N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,
— Rue du Tombois,
— Rue Du Pierroy,
— Rue Saint-Orban,
— Rue Saint-Aubain,
— Rue des Cottages,
— Rue de Relune,
— Rue de Rulune,
— Route de l’Ermitage,
— N87: Route de Habay,
— Chemin des Ecoliers,
— Le Routy,
— Rue Burgknapp,
— Rue de la Halte,
— Rue du Centre,
— Rue de l’Eglise,
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— Rue du Marquisat,
— Rue de la Carrière,
— Rue de la Lorraine,
— Rue du Beynert,
— Millewée,
— Rue du Tram,
— Millewée,
— N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,
— Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,
— Frontière avec la France,
— La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,
— La N871 jusque son intersection avec la N88,
— La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,
— La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811,
— La N811 jusque son intersection avec la N88,
— La N88 jusque son intersection avecla N883 au niveau d’Aubange,
— La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d’Aubange,
— La N81 jusque son intersection avec la E25-E411,
— La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,
— La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet,
— Rue du Fet,
— Rue de l’Accord jusque son intersection avec la rue de la Gaume,
— Rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue des Bruyères,
— Rue des Bruyères,
— Rue de Neufchâteau,
— Rue de la Motte,
— La N894 jusque son intersection avec laN85,
— La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France.
2. Estland
Följande områden i Estland:
— Hiiu maakond.
3. Ungern
Följande områden i Ungern:
— Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950950, 950960, 950970,
951050, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850,
953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050,
955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950,
956050, 956060, 956150, 956160 és 956450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250,
603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,
— Csongrád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási
egységeinek teljes területe,
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— Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350,
402360, 402850, 402950, 403050, 403250, 403350, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960,
403970, 404570, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, 406050,
406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Hajdú-Bihar megye 900750, 901250, 901260, 901270, 901350, 901551, 901560, 901570, 902650, 902660,
902670, 902750, 903650, 903750, 903850, 903950, 903960, 904050, 904060, 904150, 904250, 904350,
904950, 904960, 905050, 905060, 905070, 905080, 905150, 905250 és 905260 kódszámú vadgazdálkodási
egységeinek teljes területe,
— Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560,
754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási
egységeinek teljes területe,
— Komárom-Esztergom megye 251360, 251550, 251850, 251950, 252050, 252150, 252250, 252350, 252450,
252550, 252650, 252750, és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Nógrád megye 552010, 552150, 552250, 552350, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620,
552710, 552850, 552860, 552950, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750,
553850, 553910és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 571050, 571150, 571250,
571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850,
572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150,
574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050,575150, 575250, 575350,
575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750,
576850, 576950, 577050, 577150, 577250, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150,
578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250,
579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580050, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási
egységeinek teljes területe,
— Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853751, 853850, 853950, 853960,
854050, 855650 és 855660 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.
4. Lettland
Följande områden i Lettland:
— Alsungas novads,
— Kuldīgas novada Gudenieku pagasts,
— Pāvilostas novads,
— Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un
Dauguļupītes,
— Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,
— Grobiņas novads,
— Rucavas novada Dunikas pagasts.
5. Litauen
Följande områden i Litauen:
— Klaipėdos rajono savivaldybės: Agluonėnų, Priekulės, Veiviržėnų, Judrėnų, Endriejavo ir Vėžaičių seniūnijos,
— Plungės rajono savivaldybės: Babrungo, Kulių, Nausodžio, Paukštakių, Platelių, Plungės miesto, Šateikių ir Žemaičių
Kalvarijos seniūnijos,
— Skuodo rajono savivaldybės: Aleksandrijos, Lenkimų, Mosėdžio, Notėnų, Skuodo, Skuodo miesto, Šačių seniūnijos.
6. Polen
Följande områden i Polen:
w województwie warmińsko-mazurskim:
— gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,
— gminy Janowiec Kościelny, Janowo i Kozłowo w powiecie nidzickim,
— powiat działdowski,
— gminy Łukta, Miłomłyn, Dąbrówno, Grunwald i Ostróda z miastem Ostróda w powiecie ostródzkim,
— gminy Kisielice, Susz, Iława z miastem Iława, Lubawa z miastem Lubawa, w powiecie iławskim,
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w województwie podlaskim:
— gminy Kulesze Kościelne, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie
wysokomazowieckim,
— gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,
— powiat zambrowski,
w województwie mazowieckim:
— powiat ostrołęcki,
— powiat miejski Ostrołęka,
— gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno i Stara Biała w powiecie
płockim,
— powiat miejski Płock,
— powiat sierpecki,
— powiat żuromiński,
— gminy Andrzejewo, Brok, Małkinia Górna, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne i Ostrów
Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka w powiecie ostrowskim,
— gminy Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, miasto Mława, Radzanów, Szreńsk, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna, w
powiecie mławskim,
— powiat przasnyski,
— powiat makowski,
— gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę
łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
— gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od
linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
— gminy Kowala, Przytyk, Wierzbica, Wolanów, Zakrzew, część gminy Jedlińsk położona na zachód od linii
wyznaczonej przez drogę nr S7 i część gminy Iłża położona na zachód od linii wyznaczonej od drogi nr 9 w
powiecie radomskim,
— powiat miejski Radom,
— powiat szydłowiecki,
— gminy Borkowice, Gielniów, Odrzywół, Przysucha, Rusinów, Wieniawa w powiecie przysuskim,
— gmina Kazanów w powiecie zwoleńskim,
— powiat gostyniński,
w województwie podkarpackim:
— gmina Wielkie Oczy w powiecie lubaczowskim,
— gminy Laszki, Radymno z miastem Radymno, część gminy Wiązownica położona na południe od linii wyznaczonej
przez drogę nr 867 i gmina wiejska Jarosław w powiecie jarosławskim,
— powiat tarnobrzeski,
— gminy Przeworsk z miastem Przeworsk, Gać Jawornik Polski, Kańczuga, Tryńcza i Zarzecze w powiecie
przeworskim,
— powiat łańcucki,
— gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii
wyznaczonej przez droge nr 875 w powiecie rzeszowskim,
— powiat kolbuszowski,
w województwie świętokrzyskim:
— gminy Lipnik, Opatów, Wojciechowice, Sadowie i część gminy Ożarów położona na południe od linii wyznaczonej
przez drogę nr 74 w powiecie opatowskim,
— powiat sandomierski,
— gmina Skarżysko Kościelne w powiecie skarżyskim,
— gminy Brody i Mirzec w powiecie starachowickim,
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— powiat ostrowiecki,
w województwie łódzkim:
— gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ
od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i Nieborów w powiecie łowickim,
— gminy Biała Rawska, Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka, Regnów i Sadkowice w powiecie
rawskim,
— powiat skierniewicki,
— powiat miejski Skierniewice,
— gminy Drzewica i Poświętne w powiecie opoczyńskim,
— gminy Czerniewice, Inowłódz, Rzeczyca i Żelechlinek w powiecie tomaszowskim,
w województwie pomorskim:
— powiat nowodworski,
— gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,
— gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,
— powiat gdański,
— Miasto Gdańsk,
— powiat tczewski,
— powiat kwidzyński,
w województwie lubuskim:
— gminy Szlichtyngowa i Wschowa w powiecie wschowskim,
— miasto Gozdnica w powiecie żagańskim,
— gminy Brody, Przewóz, Trzebiel, Tuplice, część gminy Lubsko położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę
nr 287, miasto Łęknica w powiecie żarskim,
— gminy Bytnica, Krosno Odrzańskie, Maszewo i Gubin z miastem Gubin w powiecie krośnieńskim,
— gminy Międzyrzecz, Pszczew, Trzciel w powiecie międzyrzeckim,
— gmina Lubrza, Łagów, Skąpe, część gminy Zbąszynek położona na północ od linii wyznaczonej przez linię
kolejową, część gminy Szczaniec położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy
Świebodzin położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie świebodzińskim,
w województwie dolnośląskim:
— gminy Bolesławiec z miastem Bolesławiec, Gromadka i Osiecznica w powiecie bolesławieckim,
— gmina Węgliniec w powiecie zgorzeleckim,
— gminy Pęcław, Jerzmanowa, część gminy wiejskiej Głogów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę
nr 12 i miasta Głogów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie głogowskim,
— gminy Chocianów, Grębocice, Radwanice, Przemków i część gminy Polkowice położona na północ od linii
wyznaczonej przez drogę nr 331 w powiecie polkowickim,
— gmina Niechlów w powiecie górowskim.
w województwie wielkopolskim:
— powiat leszczyński,
— powiat miejski Leszno,
— powiat nowotomyski,
— gminy Granowo, Grodzisk Wielkopolski i Kamieniec w powiecie grodziskim,
— gminy Stęszew i Buk w powiecie poznańskim,
— powiat kościański.
7. Rumänien
Följande områden i Rumänien:
— Județul Suceava.
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8. Slovakien
Följande områden i Slovakien:
— the whole district of Vranov nad Topľou,
— the whole district of Humenné,
— the whole district of Snina,
— the whole district of Sobrance,
— the whole district of Košice-mesto,
— in the district of Michalovce, the whole municipalities of Tušice, Moravany, Pozdišovce, Michalovce, Zalužice, Lúčky,
Závadka, Hnojné, Poruba pod Vihorlatom, Jovsa, Kusín, Klokočov, Kaluža, Vinné, Trnava pri Laborci, Oreské, Staré,
Zbudza, Petrovce nad Laborcom, Lesné, Suché, Rakovec nad Ondavou, Nacina Ves, Voľa, Pusté Čemerné and
Strážske,
— in the district of Košice - okolie, the whole municipalities not included in Part II.
9. Grekland
Följande områden i Grekland:
— in the regional unit of Drama:
— the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and
Ksiropotamo (in Drama municipality),
— the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),
— the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),
— the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos,
Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and
Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),
— in the regional unit of Xanthi:
— the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori
(in Xanthi municipality),
— the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and
Oraio and (in Myki municipality),
— the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),
— in the regional unit of Rodopi:
— the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio,
Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),
— the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the
Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),
— the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community
department of Amaxades (in Iasmos municipality),
— the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),
— in the regional unit of Evros:
— the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko,
Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),
— the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota,
Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos,
Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),
— the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori,
Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),
— in the regional unit of Serres:
— the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia,
Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto,
Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments
of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),
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— the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano
Vrontou (in Serres municipality),
— the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori,
Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).
DEL II

1. Belgien
Följande områden i Belgien:
in Luxembourg province:
— the area is delimited clockwise by:
— La frontière avec la France au niveau de Florenville,
— La N85 jusque son intersection avec la N894au niveau de Florenville,
— La N894 jusque son intersection avec larue de la Motte,
— La rue de la Motte jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau,
— La rue de Neufchâteau,
— La rue des Bruyères jusque son intersection avec la rue de la Gaume,
— La rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue de l’Accord,
— La rue de l’Accord,
— La rue du Fet,
— La N40 jusque son intersection avec la E25-E411,
— La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler,
— La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d’Aubange,
— La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d’Aubange,
— La N88 jusque son intersection avec la N811,
— La N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,
— La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88,
— La N88 jusque son intersection avec la N871,
— La N871 jusque son intersection avec la N87 au niveau de Rouvroy,
— La N87 jusque son intersection avec la frontière avec la France.
2. Bulgarien
Följande områden i Bulgarien:
— the whole region of Haskovo,
— the whole region of Yambol,
— the whole region of Sliven,
— the whole region of Stara Zagora,
— the whole region of Gabrovo,
— the whole region of Pernik,
— the whole region of Kyustendil,
— the whole region of Plovdiv,
— the whole region of Pazardzhik,
— the whole region of Smolyan,
— the whole region of Burgas excluding the areas in Part III,
— the whole region of Veliko Tarnovo excluding the areas in Part III,
— the whole region of Dobrich excluding the areas in Part III,
— the whole region of Varna excluding the areas in Part III.
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3. Estland
Följande områden i Estland:
— Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).
4. Ungern
Följande områden i Ungern:
— Békés megye 950850, 950860, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750,
952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953510,
953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási
egységeinek teljes területe,
— Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900,
651000, 651100, 651200, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900,
652000, 652100, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 652900, 653000, 653100,653200,
653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301,
654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300,
655400, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400,
656600, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700,
657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500,
658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400,
659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502,
660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Fejér megye 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 405450, 405550, 405650, 406450 és
407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 901850, 900850,
900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901450, 901580, 901590, 901650, 901660, 901750, 901950,
902050, 902150, 902250, 902350, 902450, 902550, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150,
903250, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550 és 904650, 904750, 904760,
904850, 904860, 905350, 905360, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860,
700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950,
702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150,
703250, 703350, 703360, 703370, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150,
704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705150,705250, 705350,
705450, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150,
751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 7151850,
751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950,
753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950,
753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú
vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Komárom-Esztergom megye: 252460, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350 és
253450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610,
550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550,
551650, 551710, 551810, 551821,552360 és 552960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Pest megye 570950, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási
egységeinek teljes területe,
— Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650,
851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260,
853350, 853360, 853450, 853550, 853560, 853650, 854150, 854250, 854350, 854450, 854550, 854560,
854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 855250, 855350, 855450,
855460, 855550, 855750, 855850, 855950, 855960, 856051, 856150, 856250, 856260, 856350, 856360,
856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450, 857650,
valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250, 857550, 850650,
850850, 851851 és 851852 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.
5. Lettland
Följande områden i Lettland:
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— Ādažu novads,
— Aizputes novads,
— Aglonas novads,
— Aizkraukles novads,
— Aknīstes novads,
— Alojas novads,
— Alūksnes novads,
— Amatas novads,
— Apes novads,
— Auces novads,
— Babītes novads,
— Baldones novads,
— Baltinavas novads,
— Balvu novads,
— Bauskas novads,
— Beverīnas novads,
— Brocēnu novads,
— Burtnieku novads,
— Carnikavas novads,
— Cēsu novads,
— Cesvaines novads,
— Ciblas novads,
— Dagdas novads,
— Daugavpils novads,
— Dobeles novads,
— Dundagas novads,
— Durbes novads,
— Engures novads,
— Ērgļu novads,
— Garkalnes novads,
— Gulbenes novads,
— Iecavas novads,
— Ikšķiles novads,
— Ilūkstes novads,
— Inčukalna novads,
— Jaunjelgavas novads,
— Jaunpiebalgas novads,
— Jaunpils novads,
— Jēkabpils novads,
— Jelgavas novads,
— Kandavas novads,
— Kārsavas novads,
— Ķeguma novads,
— Ķekavas novads,
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— Kocēnu novads,
— Kokneses novads,
— Krāslavas novads,
— Krimuldas novads,
— Krustpils novads,
— Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un
Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,
— Lielvārdes novads,
— Līgatnes novads,
— Limbažu novads,
— Līvānu novads,
— Lubānas novads,
— Ludzas novads,
— Madonas novads,
— Mālpils novads,
— Mārupes novads,
— Mazsalacas novads,
— Mērsraga novads,
— Naukšēnu novads,
— Neretas novads,
— Ogres novads,
— Olaines novads,
— Ozolnieku novads,
— Pārgaujas novads,
— Pļaviņu novads,
— Preiļu novads,
— Priekules novads,
— Priekuļu novads,
— Raunas novads,
— republikas pilsēta Daugavpils,
— republikas pilsēta Jelgava,
— republikas pilsēta Jēkabpils,
— republikas pilsēta Jūrmala,
— republikas pilsēta Rēzekne,
— republikas pilsēta Valmiera,
— Rēzeknes novads,
— Riebiņu novads,
— Rojas novads,
— Ropažu novads,
— Rugāju novads,
— Rundāles novads,
— Rūjienas novads,
— Salacgrīvas novads,
— Salas novads,
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— Salaspils novads,
— Saldus novads,
— Saulkrastu novads,
— Sējas novads,
— Siguldas novads,
— Skrīveru novads,
— Skrundas novads,
— Smiltenes novads,
— Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un
Dauguļupītes,
— Strenču novads,
— Talsu novads,
— Tērvetes novads,
— Tukuma novads,
— Vaiņodes novads,
— Valkas novads,
— Varakļānu novads,
— Vārkavas novads,
— Vecpiebalgas novads,
— Vecumnieku novads,
— Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts,
Piltenes pilsēta,
— Viesītes novads,
— Viļakas novads,
— Viļānu novads,
— Zilupes novads.
6. Litauen
Följande områden i Litauen:
— Alytaus miesto savivaldybė,
— Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios, Raitininkų
seniūnijos,
— Anykščių rajono savivaldybė,
— Akmenės rajono savivaldybė,
— Biržų miesto savivaldybė,
— Biržų rajono savivaldybė,
— Druskininkų savivaldybė,
— Elektrėnų savivaldybė,
— Ignalinos rajono savivaldybė,
— Jonavos rajono savivaldybė,
— Joniškio rajono savivaldybė,
— Jurbarko rajono savivaldybė,
— Kaišiadorių rajono savivaldybė,
— Kalvarijos savivaldybė,
— Kauno miesto savivaldybė,
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— Kauno rajono savivaldybė: Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Lapių, Linksmakalnio,
Neveronių, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Vandžiogalos ir Vilkijos seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio
A1, Užliedžių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1907,
— Kelmės rajono savivaldybė,
— Kėdainių rajono savivaldybė,
— Kupiškio rajono savivaldybė,
— Lazdijų rajono savivaldybė,
— Marijampolės savivaldybė: Degučių, Marijampolės, Mokolų, Liudvinavo ir Narto seniūnijos,
— Mažeikių rajono savivaldybė,
— Molėtų rajono savivaldybė,
— Pagėgių savivaldybė,
— Pakruojo rajono savivaldybė,
— Panevėžio rajono savivaldybė,
— Panevėžio miesto savivaldybė,
— Pasvalio rajono savivaldybė,
— Radviliškio rajono savivaldybė,
— Rietavo savivaldybė,
— Prienų rajono savivaldybė: Stakliškių ir Veiverių seniūnijos,
— Plungės rajono savivaldybė: Alsėdžių, Žlibinų ir Stalgėnų seniūnijos,
— Raseinių rajono savivaldybė,
— Rokiškio rajono savivaldybė,
— Skuodo rajono savivaldybės: Barstyčių ir Ylakių seniūnijos,
— Šakių rajono savivaldybė,
— Šalčininkų rajono savivaldybė,
— Šiaulių miesto savivaldybė,
— Šiaulių rajono savivaldybė,
— Šilutės rajono savivaldybė,
— Širvintų rajono savivaldybė,
— Šilalės rajono savivaldybė,
— Švenčionių rajono savivaldybė,
— Tauragės rajono savivaldybė,
— Telšių rajono savivaldybė,
— Trakų rajono savivaldybė,
— Ukmergės rajono savivaldybė,
— Utenos rajono savivaldybė,
— Varėnos rajono savivaldybė,
— Vilniaus miesto savivaldybė,
— Vilniaus rajono savivaldybė,
— Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Šeimenos,
Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos,
— Visagino savivaldybė,
— Zarasų rajono savivaldybė.
7. Polen
Följande områden i Polen:
w województwie warmińsko-mazurskim:
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— gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,
— gminy Elbląg, Gronowo Elbląskie, Milejewo, Młynary, Markusy, Rychliki i Tolkmicko w powiecie elbląskim,
— powiat miejski Elbląg,
— powiat gołdapski,
— gmina Wieliczki w powiecie oleckim,
— powiat piski,
— gmina Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie w powiecie bartoszyckim,
— gminy Biskupiec, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda, Świątki, Olsztynek i miasto Olsztyn oraz część gminy
Barczewo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie olsztyńskim,
— gmina Miłakowo, część gminy Małdyty położona na południowy – zachód od linii wyznaczonej przez linię
kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga i część gminy Morąg położona na południe od linii wyznaczonej przez
linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga w powiecie ostródzkim,
— część gminy Ryn położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową łączącą miejscowości Giżycko i
Kętrzyn w powiecie giżyckim,
— gminy Braniewo i miasto Braniewo, Frombork, Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia oraz część gminy Wilczęta położona
na pólnoc od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,
— gmina Reszel, część gminy Kętrzyn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i
Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn, na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od
miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy oraz na zachód i na południe od zachodniej i południowej granicy
miasta Kętrzyn, miasto Kętrzyn i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę
biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej
przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w
miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od
linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w
powiecie kętrzyńskim,
— gminy Lubomino i Orneta w powiecie lidzbarskim,
— gmina Nidzica w powiecie nidzickim,
— gminy Dźwierzuty, Jedwabno, Pasym, Szczytno i miasto Szczytno i Świętajno w powiecie szczycieńskim,
— powiat mrągowski,
— gmina Zalewo w powiecie iławskim,
w województwie podlaskim:
— gminy Rudka, Brańsk z miastem Brańsk, i część gminy Boćki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę
nr 19 w powiecie bielskim,
— powiat grajewski,
— powiat moniecki,
— powiat sejneński,
— gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wiznaw powiecie łomżyńskim,
— powiat miejski Łomża,
— gminy Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Nurzec-Stacja i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie
siemiatyckim,
— gminy Białowieża, Czyże, Narew, Narewka, Hajnówka z miastem Hajnówka i część gminy Dubicze Cerkiewne
położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,
— gminy Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,
— powiat kolneński z miastem Kolno,
— gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów,
Zawady, Choroszcz i część gminy Poświętne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 681 w
powiecie białostockim,
— powiat suwalski,
— powiat miejski Suwałki,
— powiat augustowski,
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— powiat sokólski,
— powiat miejski Białystok,
w województwie mazowieckim:
— powiat siedlecki,
— powiat miejski Siedlce,
— gminy Bielany, Ceranów, Kosów Lacki, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,
— powiat węgrowski,
— powiat łosicki,
— gminy Grudusk, Opinogóra Górna, Gołymin-Ośrodek i część gminy Glinojeck położona na zachód od linii
wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie ciechanowskim,
— powiat sochaczewski,
— gminy Policzna, Przyłęk, Tczów i Zwoleń w powiecie zwoleńskim,
— gminy Garbatka – Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów w powiecie kozienickim,
— powiat lipski,
— gminy Gózd, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko, Pionki z miastem Pionki, Skaryszew, część gminy Jedlińsk położona na
wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 i część gminy Iłża położona na wschód od linii wyznaczonej przez
droge nr 9 w powiecie radomskim,
— gminy Bodzanów, Bulkowo, Staroźreby, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,
— powiat nowodworski,
— powiat płoński,
— gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą
miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
— powiat wołomiński,
— część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
— gminy Borowie, Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Trojanów, Żelechów,
część gminy Wilga położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy
gminy do ujścia do rzeki Wisły w powiecie garwolińskim,
— gmina Boguty – Pianki w powiecie ostrowskim,
— gminy Stupsk, Wiśniewo i część gminy Strzegowo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w
powiecie mławskim,
— powiat otwocki,
— powiat warszawski zachodni,
— powiat legionowski,
— powiat piaseczyński,
— powiat pruszkowski,
— powiat grójecki,
— powiat grodziski,
— powiat żyrardowski,
— gminy Białobrzegi, Promna, Radzanów, Stara Błotnica, Wyśmierzyce w powiecie białobrzeskim,
— gminy Klwów i Potworów w powiecie przysuskim,
— powiat miejski Warszawa,
w województwie lubelskim:
— powiat bialski,
— powiat miejski Biała Podlaska,
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— gminy Aleksandrów, Biłgoraj z miastem Biłgoraj, Biszcza, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny i
Tarnogród, część gminy Frampol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj
położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Tereszpol położona na południe od linii
wyznaczonej przez drogę nr 858, część gminy Turobin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr
835 w powiecie biłgorajskim,
— powiat janowski,
— powiat puławski,
— powiat rycki,
— gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Stanin, gmina wiejska
Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,
— gminy Bychawa, Jabłonna, Krzczonów, Garbów Strzyżewice, Wysokie, Bełżyce, Borzechów, Niedrzwica Duża,
Konopnica, Wojciechów i Zakrzew w powiecie lubelskim,
— gminy Rybczewice i Piaski w powiecie świdnickim,
— gmina Fajsławice, część gminy Żółkiewka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 i część
gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,
— powiat hrubieszowski,
— gminy Krynice, Rachanie, Tarnawatka, Łaszczów, Telatyn, Tyszowce i Ulhówek w powiecie tomaszowskim,
— gminy Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Ruda – Huta, Sawin, Wojsławice, Żmudź w
powiecie chełmskim,
— powiat miejski Chełm,
— gmina Adamów, Miączyn, Sitno, Komarów-Osada, Krasnobród, Łabunie, Zamość, Grabowiec, część gminy
Zwierzyniec położona na południowy-wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 858 i część gminy
Skierbieszów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 w powiecie zamojskim,
— powiat miejski Zamość,
— powiat kraśnicki,
— powiat opolski,
— gminy Dębowa Kłoda, Jabłoń, Podedwórze, Sosnowica w powiecie parczewskim,
— gminy Hanna, Stary Brus, Wola Uhruska, Wyryki, gmina wiejska Włodawa oraz część gminy Hańsk położona na
wschód od linii wyznaczonej od drogi nr 819 w powiecie włodawskim,
— gmina Komarówka Podlaska w powiecie radzyńskim,
w województwie podkarpackim:
— powiat stalowowolski,
— gminy Horyniec-Zdrój, Cieszanów, Oleszyce, Stary Dzików i Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie
lubaczowskim,
— gminy Adamówka i Sieniawa w powiecie przeworskim,
— część gminy Wiązownica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 867 w powiecie jarosławskim,
— gmina Kamień, część gminy Sokołów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez droge nr 875 w
powiecie rzeszowskim,
— powiat leżajski,
— powiat niżański,
w województwie pomorskim:
— gminy Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim,
— gmina Stare Pole w powiecie malborskim,
w województwie świętokrzyskim:
— gmina Tarłów i część gminy Ożarów polożona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie
opatowskim,
w województwie lubuskim:
— gmina Sława w powiecie wschowskim,
— gminy Bobrowice i Dąbie w powiecie krośnieńskim,
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— powiay nowosolski,
— powiat zielonogórski,
— powiat miejski Zielona Góra,
— gmina Jasień, Lipniki Łużyckie, Żary, część gminy Lubsko położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr
287 i część gminy wiejskiej Żary położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie żarskim,
— gminy Brzeźnica, Iłowa, Małomice, Niegosławice, Szprotawa, Wymiarki, Żagań i miasto Żagań w powiecie
żagańskim,
— część gminy Zbąszynek położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Szczaniec
położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Świebodzin położona na południe
od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie świebodzińskim,
w województwie dolnośląskim:
— gmina Kotla, Żukowice, część gminy wiejskiej Głogów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12,
część miasta Głogów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie głogowskim,
— gmina Gaworzyce w powiecie polkowickim,
w województwie wielkopolskim:
— powiat wolsztyński,
— gminy Rakoniewice i Wielichowo w powiecie grodziskim.
8. Slovakien
Följande områden i Slovakien:
— in the district of Košice – okolie, the whole municipalities of Ďurkov, Kalša, Košický Klečenov, Nový Salaš, Rákoš,
Ruskov, Skároš, Slančík, Slanec, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto, Svinica and Trstené pri Hornáde,
— the whole district of Trebisov,
— in the district of Michalovce, the whole municipalities of the district not already included in Part I.
9. Rumänien
Följande områden i Rumänien:
— Judeţul Bistrița-Năsăud.
DEL III

1. Bulgarien
Följande områden i Bulgarien:
— the whole region of Kardzhali,
— the whole region of Blagoevgrad,
— the whole region of Montana,
— the whole region of Ruse,
— the whole region of Razgrad,
— the whole region of Silistra,
— the whole region of Pleven,
— the whole region of Vratza,
— the whole region of Vidin,
— the whole region of Targovishte,
— the whole region of Lovech,
— the whole region of Sofia city,
— the whole region of Sofia Province,
— the whole region of Shumen,
— in the region of Dobrich:
— the whole municipality of Tervel,
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— in the region of Varna:
— the whole municipality of Dalgopol,
— the whole municipality of Provadiya,
— the whole municipality of Valchi dol,
— the whole municipality of Vetrino,
— in the region of Veliko Tarnovo:
— the whole municipality of Svishtov,
— the whole municipality of Pavlikeni,
— the whole municipality of Polski Trambesh,
— the whole municipality of Strajitsa,
— in Burgas region:
— the whole municipality of Burgas,
— the whole municipality of Kameno,
— the whole municipality of Malko Tarnovo,
— the whole municipality of Primorsko,
— the whole municipality of Sozopol,
— the whole municipality of Sredets,
— the whole municipality of Tsarevo,
— the whole municipality of Sungurlare,
— the whole municipality of Ruen,
— the whole municipality of Aytos.
2. Litauen
Följande områden i Litauen:
— Alytaus rajono savivaldybė: Simno, Krokialaukio ir Miroslavo seniūnijos,
— Birštono savivaldybė,
— Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Čekiškės, Ežerėlio, Kačerginės, Kulautuvos,
Raudondvario, Ringaudų ir Zapyškio seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos
dalis į vakarus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 1907,
— Kazlų Rudos savivaldybė,
— Marijampolės savivaldybė: Gudelių, Igliaukos, Sasnavos ir Šunskų seniūnijos,
— Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prienų ir Šilavotos
seniūnijos,
— Vilkaviškio rajono savivaldybės: Gižų ir Pilviškių seniūnijos.
3. Polen
Följande områden i Polen:
w województwie warmińsko-mazurskim:
— Gminy Bisztynek, Sępopol i Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,
— gminy Kiwity i Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński w powiecie lidzbarskim,
— gminy Srokowo, Barciany, część gminy Kętrzyn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości
Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591
biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy i część gminy Korsze położona na północ od linii
wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód
od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą
nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na
północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą
nr 590 w powiecie kętrzyńskim,
— gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,
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— część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,
— część gminy Morąg położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga,
część gminy Małdyty położona na północny – wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od
Olsztyna do Elbląga w powiecie ostródzkim,
— gminy Godkowo i Pasłęk w powiecie elbląskim,
— gminy Kowale Oleckie, Olecko i Świętajno w powiecie oleckim,
— powiat węgorzewski,
— gminy Kruklanki, Wydminy, Miłki, Giżycko z miastem Giżycko i część gminy Ryn położona na północ od linii
kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,
— gminy Jeziorany, Kolno, Dywity, Dobre Miasto i część gminy Barczewo położona na północ od linii wyznaczonej
przez linię kolejową w powiecie olsztyńskim,
w województwie podlaskim:
— gminy Orla, Wyszki, Bielsk Podlaski z miastem Bielsk Podlaski i część gminy Boćki położona na wschód od linii
wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,
— gminy Łapy, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, część gminy Poświętne położona na wschód od linii
wyznaczonej przez drogę nr 681 w powiecie białostockim,
— gminy Kleszczele, Czeremcha i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na południowy zachód od linii
wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,
— gminy Perlejewo, Drohiczyn i Milejczyce w powiecie siemiatyckim,
— gmina Ciechanowiec w powiecie wysokomazowieckim,
w województwie mazowieckim:
— gminy Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Sobolew i część gminy Wilga położona na południe od linii
wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia dorzeki Wisły w powiecie
garwolińskim,
— powiat miński,
— gminy Jabłonna Lacka, Sabnie i Sterdyń w powiecie sokołowskim,
— gminy Ojrzeń, Sońsk, Regimin, Ciechanów z miastem Ciechanów i część gminy Glinojeck położona na wschód od
linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie ciechanowskim,
— część gminy Strzegowo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie mławskim,
— gmina Nur w powiecie ostrowskim,
— gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,
— gmina Stromiec w powiecie białobrzeskim,
w województwie lubelskim:
— gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Susiec, Tomaszów Lubelski i miasto Tomaszów Lubelski w powiecie
tomaszowskim,
— gminy Wierzbica, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze w powiecie chełmskim,
— gminy Izbica, Gorzków, Rudnik, Kraśniczyn, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Siennica Różana i część gminy
Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17, część gminy Żółkiewka położona
na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,
— gmina Stary Zamość, Radecznica, Szczebrzeszyn, Sułów, Nielisz, część gminy Skierbieszów położona na zachód od
linii wyznaczonej przez drogę nr 843, część gminy Zwierzyniec położona na północny-zachód od linii
wyznaczonej przez droge nr 858 powiecie zamojskim,
— część gminy Frampol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj położona na
wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Tereszpol położona na północ od linii wyznaczonej
przez drogę nr 858, część gminy Turobin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835 w powiecie
biłgorajskim,
— gmina Urszulin i część gminy Hańsk położona na zachód od linii wyznaczonej przez droge nr 819 w powiecie
włodawskim,
— powiat łęczyński,
— gmina Trawniki w powiecie świdnickim,
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— gminy Adamów, Krzywda, Serokomla, Wojcieszków w powiecie łukowskim,
— gminy Milanów, Parczew, Siemień w powiecie parczewskim,
— gminy Borki, Czemierniki, Kąkolewnica, Radzyń Podlaski z miastem Radzyń Podlaski, Ułan-Majorat, Wohyń w
powiecie radzyńskim,
— powiat lubartowski,
— gminy Głusk, Jastków, Niemce i Wólka w powiecie lubelskim,
— gminy Mełgiew i miasto Świdnik w powiecie świdnickim,
— powiat miejski Lublin,
w województwie podkarpackim:
— gmina Narol w powiecie lubaczowskim.
4. Rumänien
Följande områden i Rumänien:
— Zona orașului București,
— Județul Constanța,
— Județul Satu Mare,
— Județul Tulcea,
— Județul Bacău,
— Județul Bihor,
— Județul Brăila,
— Județul Buzău,
— Județul Călărași,
— Județul Dâmbovița,
— Județul Galați,
— Județul Giurgiu,
— Județul Ialomița,
— Județul Ilfov,
— Județul Prahova,
— Județul Sălaj,
— Județul Vaslui,
— Județul Vrancea,
— Județul Teleorman,
— Judeţul Mehedinţi,
— Județul Gorj,
— Județul Argeș,
— Judeţul Olt,
— Judeţul Dolj,
— Județul Arad,
— Județul Timiș,
— Județul Covasna,
— Județul Brașov,
— Județul Botoșani,
— Județul Vâlcea,
— Județul Iași,
— Județul Hunedoara,
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— Județul Alba,
— Județul Sibiu,
— Județul Caraș-Severin,
— Județul Neamț,
— Județul Harghita,
— Județul Mureș,
— Județul Cluj,
— Judeţului Maramureş.
DEL IV

Italien
Följande områden i Italien:
— tutto il territorio della Sardegna.”
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