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KAPITEL 17 
 
 

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR FLYTANDE UTRUSTNING 
 

Artikel 17.01 
 

Allmänna föreskrifter 
 
Kapitlen 3, 7–14 och 16 skall tillämpas på konstruktion och utrustning av flytande utrustning. 
Flytande utrustning med eget framdrivningsmaskineri skall dessutom uppfylla föreskrifterna i 
kapitlen 5 och 6. Framdrivningsenheter som endast möjliggör kortare förflyttningar skall inte utgöra 
ett eget framdrivningsmaskineri. 
 

Artikel 17.02 
 

Undantag 
 
1. Inspektionsorganet kan bevilja undantag från följande föreskrifter: 
 

a) Artikel 3.03.1 och 3.03.2 skall gälla i tillämpliga delar. 
 
b) Artikel 7.02 skall gälla i tillämpliga delar. 
 
c) De högsta tillåtna ljudtrycksnivåer som föreskrivs i artikel 12.02.5 andra meningen får 

överskridas medan arbetsredskapen på den flytande utrustningen är i drift, under 
förutsättning att ingen sover ombord på natten under användningen. 

 
d) Undantag får göras från andra föreskrifter beträffande konstruktionen, arbetsredskapen 

och utrustningen under förutsättning att en lika hög grad av säkerhet är garanterad i 
varje enskilt fall. 

 
2. Inspektionsorganet kan avstå från att tillämpa följande föreskrifter: 
 

a) Artikel 10.01.1 skall inte tillämpas om den flytande utrustningen kan ligga säkert 
förankrad med ett huvudankare eller pålar när den används. Flytande utrustning med 
eget framdrivningsmaskineri skall dock ha minst ett ankare enligt artikel 10.01.1, där 
faktorn k är lika med 45, och T är lika med minsta sidohöjd. 
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b) Artikel 12.02.1 andra delen av meningen, om bostadsutrymmet kan få tillräcklig 
belysning med elljus. 

 
3. Dessutom gäller följande: 
 

a) Med avseende på artikel 8.08.2 andra meningen skall pumpen vara motordriven. 
 
b) Med avseende på artikel 8.10.3 får bullret överstiga 65 dB(A) vid ett lateralt avstånd på 

25 m från bordläggningen på flytande utrustning när arbetsredskapen används. 
 
c) Med avseende på artikel 10.03.1 skall det finnas ytterligare minst en bärbar 

brandsläckare om arbetsredskap som inte är fast installerade på farkosten är placerade 
på däck. 

 
d) Med avseende på artikel 14.02.2 får det, förutom anordningar för flytande gas för 

hushållsändamål, också finnas andra anläggningar för flytande gas. Anläggningarna och 
tillbehören till dessa skall uppfylla föreskrifterna i någon av medlemsstaterna. 

 
Artikel 17.03 

 
Ytterligare föreskrifter 

 
1. Flytande utrustning där personer befinner sig ombord under användningen skall ha ett allmänt 

larmsystem. Larmsignalen skall lätt kunna skiljas från andra signaler och skall uppnå en 
ljudtrycksnivå i bostadsutrymmena och samtliga arbetsutrymmen som ligger minst 5 dB(A) 
över den högsta ljudtrycksnivå som råder på de platserna. Larmet skall kunna utlösas från 
styrhytten och från de viktigaste arbetsutrymmena. 

 
2. Arbetsredskapen skall ha tillräcklig styrka för den belastning de utsätts för och uppfylla 

bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/37/EG av den 22 juni 1998 om 
tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om maskiner1. 

 
3. Arbetsredskapens stabilitet och styrka och, i tillämpliga fall, förankringssätt skall vara sådana 

att de kan stå emot de krafter som kan uppstå genom den flytande utrustningens förväntade 
krängning, trim och rörelser. 

 

                                                 
1 EGT L 207, 23.7.1998, s. 1. Direktivet ändrat genom direktiv 98/79/EG 

(EGT L 331, 7.12.1998, s. 1). 
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4. Om laster lyfts med hjälp av lyftutrustning skall den högsta tillåtna belastningen med tanke på 
stabiliteten och styrkan vara tydligt angiven på en skylt på däck och vid manöverplatserna. 
Om lyftförmågan kan ökas genom tillkoppling av ytterligare flytkroppar, skall de tillåtna 
värdena med och utan dessa ytterligare flytkroppar vara klart angivna. 

 
Artikel 17.04 

 
Restflödningsavstånd 

 
1. För tillämpningen av detta kapitel och med avvikelse från artikel 1.01 i denna bilaga är 

restflödningsavståndet det minsta lodräta avståndet mellan vattenytan och den lägsta punkt på 
den flytande utrustningen ovanför vilken utrustningen inte längre är vattentät med hänsyn till 
det trim och den krängning som uppstår till följd av de moment som avses i artikel 17.07.4. 

 
2. För en öppning som är spoltät och vädertät är det tillräckligt med ett restflödningsavstånd 

enligt artikel 17.07.1 på minst 300 mm. 
 
3. Om öppningen inte är spoltät och vädertät skall restflödningsavståndet vara minst 400 mm. 

 
Artikel 17.05 

 
Restfribord 

 
1. För tillämpningen av detta kapitel och med avvikelse från artikel 1.01 i denna bilaga är 

restfribordet det minsta lodräta avståndet mellan vattenytan och däckkantens översida med 
hänsyn till det trim och den krängning som uppstår till följd av de moment som avses i 
artikel 17.07.4. 

 
2. Det är tillräckligt med ett restfribord enligt artikel 17.07.1 på minst 300 mm. 
 
3. Restfribordet får minskas om det kan styrkas att kraven i artikel 17.08 är uppfyllda. 
 
4. Om en flytkropp till formen avviker påtagligt från en ponton, exempelvis om den är 

cylindrisk, eller om flytkroppens tvärsnitt har mer än fyra sidor, kan inspektionsorganet kräva 
eller godkänna ett annat restfribord än det som anges i punkt 2. Detta gäller även flytande 
utrustning som består av flera flytkroppar. 

 



 

 
13274/1/05 REV 1  JM/mr,mg,cs,am 210 
BILAGA II DG C III   SV 

Artikel 17.06 
 

Krängningsprov 
 
1. Den stabilitet som avses i artiklarna 17.07 och 17.08 skall fastställas genom ett 

krängningsprov utfört i vederbörlig ordning. 
 
2. Om det inte är möjligt att uppnå tillräckliga krängningsvinklar under krängningsprovet, eller 

om krängningsprovet medför orimliga tekniska svårigheter, kan en beräkning av vikt och 
tyngdpunkt göras i stället. Resultatet av viktberäkningen skall kontrolleras med hjälp av 
mätningar av djupgåendet varvid skillnaden inte får var större än ± 5 %. 

 
Artikel 17.07 

 
Bestyrkande av stabiliteten 

 
1. Det skall bestyrkas att restfribordet och restflödningsavståndet är tillräckligt med hänsyn till 

de belastningar som uppstår när arbetsredskapen är i drift och farkosten framdrivs. Summan 
av trimvinkeln och krängningsvinkeln får därvid inte överstiga 10°, och bottnen på 
flytkroppen får inte höja sig över vattnet. 

 
2. Stabiliteten skall bestyrkas med följande uppgifter och dokument: 
 

a) Skalenliga ritningar av flytkroppar och arbetsredskap samt de detaljerade dithörande 
uppgifter som behövs för att bestyrka stabiliteten, exempelvis tankarnas innehåll och 
öppningar som ger tillträde till fartygets inre. 

 
b) Hydrostatiska data eller kurvor. 
 
c) Kurvor för den rätande hävarmen för statisk stabilitet i den utsträckning som krävs 

enligt punkt 5 eller enligt artikel 17.08. 
 
d) Beskrivning av driftsförhållandena med motsvarande uppgifter om vikt och tyngdpunkt, 

även i olastat skick, samt i transportskick. 
 
e) Beräkningar av krängningsmoment, trimmoment och rätande moment, med uppgift om 

trim- och krängningsvinklar och motsvarande restflödningsavstånd och restfribord. 
 
f) Sammanställning av beräkningsresultaten med uppgift om begränsningar av drift och 

om största last. 
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3. Bestyrkandet av stabiliteten skall grunda sig på minst följande lastförhållanden: 
 

a) Specifik vikt för muddret när det gäller mudderverk: 
 

– sand och grus: 1,5 t/m3, 
 
– mycket våt sand: 2,0 t/m3, 
 
– jord, medeltal: 1,8 t/m3, 
 
– blandning av sand och vatten i ledningar: 1,3 t/m3. 
 

b) För mudderverk med gripskopa skall de värden som anges i led a ökas med 15 %. 
 
c) För hydrauliska mudderverk skall hänsyn tas till största lyftförmågan. 

 
4.1 Vid bestyrkandet av stabiliteten skall följande moment beaktas: 
 

a) Belastning. 
 
b) Asymmetrisk konstruktion. 
 
c) Vindtryck. 
 
d) För flytande utrustning med eget framdrivningsmaskineri, girning under färd. 
 
e) I nödvändig utsträckning, tvärströmmar. 
 
f) Ballast och förråd. 
 
g) Däckslast och, i förekommande fall, last. 
 
h) Fria vätskeytor. 
 
i) Tröghetskrafter. 
 
j) Annan mekanisk utrustning. 
 
Moment som kan verka samtidigt skall adderas. 
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4.2 Det moment som uppstår genom vindtrycket skall beräknas med hjälp av följande formel: 
 







 +⋅⋅=

2
TlApcM WWW  [kNm] 

 
där 
 
c = motståndsfaktor som är beroende av formen. 
 

För fackverk antas att c = 1,2 och för icke genombrutna balkar c = 1,6. De båda 
värdena tar hänsyn till vindbyar. 

 
Hela det område som omsluts av fackverkets kontur skall antas vara den yta som 
utsätts för vinden. 

 
Pv = Det specifika vindtrycket. Här används ett enhetligt värde på 0,25 kN/m2. 
 
A = Lateralplanet i m2 ovanför flytvattenlinjen vid största djupgående. 
 
lw = Avståndet i m från tyngdpunkten för lateralplanet A till flytvattenlinjen vid största 

djupgående. 
 
4.3 Formeln i artikel 15.03.6 skall användas för fastställande av de moment från girning under 

färd som avses i punkt 4.1 d för flytande utrustning med eget framdrivningsmaskineri. 
 
4.4 Det moment från tvärströmmar som avses i punkt 4.1 e skall beaktas endast om det rör sig om 

flytande utrustning som vid drift är förankrad eller förtöjd tvärs över strömmen. 
 
4.5 För beräkning av de moment från flytande ballast och flytande förråd som avses i punkt 4.1 f 

skall den fyllningsgrad som är mest ogynnsam för stabiliteten fastställas, och det erhållna 
momentet användas i beräkningen. 

 
4.6 Det moment från tröghetskrafter som avses i punkt 4.1 i skall beaktas på lämpligt sätt om det 

finns risk för att rörelser i lasten och arbetsredskapen påverkar stabiliteten. 
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5. För flytkroppar med lodräta sidor kan de rätande momenten beräknas med hjälp av följande 
formel: 

 
[ ]kNmsinMGD10Ma ϕ⋅⋅⋅=  

 
där 
 
MG  = metacenterhöjden i m, 
 
ϕ  = krängningsvinkeln i grader. 
 
Denna formel skall tillämpas vid krängningsvinklar på upp till 10o eller upp till en 
krängningsvinkel då däckskanten når vattnet eller då kanten på bottnen höjer sig över vattnet. 
Den minsta vinkeln skall vara avgörande. För lutande sidor gäller formeln tills 
krängningsvinkeln är 5°. Randvillkoren i punkterna 3 och 4 skall också tillämpas. 
 
Om flytkroppens (flytkropparnas) speciella form inte lämpar sig för en sådan förenkling skall 
kurvorna för den rätande hävarmen i punkt 2 c användas. 
 

Artikel 17.08 
 

Bestyrkande av stabiliteten vid minskat restfribord 
 

Vid användning av ett minskat restfribord enligt artikel 17.05.3 skall följande kontrolleras för 
samtliga driftsförhållanden: 
 
a) Att metacenterhöjden efter korrektion för de fria vätskeytorna inte är mindre än 0,15 m. 
 
b) Att det vid krängningsvinklar på 0°–30° finns en rätande hävarm på minst 
 

h = 0,30 - 0,28 . ϕn [m] 
 
I formeln gäller följande: 
 
ϕn är den krängningsvinkel vid vilken kurvan för den rätande hävarmen uppnår negativa 
värden (stabilitetsområdet). Denna får inte understiga 20° eller 0,35 rad och får inte användas 
i formeln med ett högre värde än 30° eller 0,52 rad, där enheten φn uttrycks i radian (rad) 
(1° = 0,01745 rad). 
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c) Att summan av trim- och krängningsvinklarna inte överstiger 10°. 
 
d) Att det finns ett restflödningsavstånd enligt artikel 17.04. 
 
e) Att det finns ett restfribord på minst 0,05 m. 
 
f) Att det för krängningsvinklar på 0°–30° finns en återstående rätande hävarm på minst 
 

h = 0,20 – 0,23 . ϕn [m] 
 
I formeln gäller följande: 
 
ϕn är den krängningsvinkel vid vilken kurvan för den rätande hävarmen uppnår negativa 
värden. Denna får inte användas i formeln med ett högre värde än 30° eller 0,52 rad. 
 
Med återstående rätande hävarm avses den största skillnaden mellan kurvan för den rätande 
hävarmen och kurvan för den krängande hävarmen vid en krängning på 0o–3o. Om vattnet når 
upp till en öppning in mot fartyget vid en mindre krängningsvinkel än den som motsvarar 
största skillnaden mellan hävarmskurvorna är det den hävarm som motsvarar den 
krängningsvinkeln som skall användas i beräkningen. 
 

Artikel 17.09 
 

Lastmärken och åmningar 
 
Lastmärken och åmningar skall anbringas i enlighet med artiklarna 4.04 respektive 4.06. 
 

Artikel 17.10 
 

Flytande utrustning utan bestyrkt stabilitet 
 
1. Följande typer av flytande utrustning behöver inte uppfylla kraven i artiklarna 17.04–17.08: 
 

a) Utrustning där arbetsredskapen inte på något sätt kan påverka krängningen eller 
trimmet. 

 
b) Utrustning där en förskjutning av tyngdpunkten rimligen kan uteslutas. 
 

 
2. Dock skall följande krav vara uppfyllda: 
 

a) Flödningsavståndet vid största last skall vara minst 300 mm och fribordet 
minst 150 mm. 

 
b) För öppningar som inte kan stängas spoltätt och vädertätt skall flödningsavståndet vara 

minst 500 mm. 
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KAPITEL 18 
 
 

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR ARBETSFARKOSTER 
 

Artikel 18.01 
 

Villkor för användningen 
 
Arbetsfarkoster som betecknas som sådana på det gemenskapscertifikat som avses i del I eller II i 
bilaga V får endast framföras utanför arbetsplatsen i olastat tillstånd. Denna begränsning skall anges 
på gemenskapscertifikatet. 
 
I detta syfte skall arbetsfarkoster ha ett intyg från den behöriga myndigheten med uppgift om 
arbetets varaktighet och de geografiska gränserna för den arbetsplats där farkosterna får användas. 
 

Artikel 18.02 
 

Tillämpning av del II 
 
Om inget annat föreskrivs i detta kapitel skall arbetsfarkosternas konstruktion och utrustning 
uppfylla kraven i kapitlen 3–14 i del II. 
 

Artikel 18.03 
 

Undantag 
 
1. a) Artikel 3.03.1 skall gälla i tillämpliga delar. 
 

b) Kapitlen 5 och 6 skall gälla i tillämpliga delar om farkosten har eget 
framdrivningsmaskineri. 

 
c) Artikel 10.02.2 a och 10.02.2 b skall gälla i tillämpliga delar. 
 
d) Inspektionsorganet kan bevilja undantag från andra föreskrifter beträffande 

konstruktion, disposition och utrustning, förutsatt att likvärdig säkerhet kan bevisas i 
varje enskilt fall. 
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2. Inspektionsorganet kan avstå från att tillämpa följande föreskrifter: 
 

a) Artiklarna 8.08.2–8.08.8, om ingen besättning krävs. 
 
b) Artikel 10.01.1 och 10.01.3, om arbetsfarkosten kan förankras på ett säkert sätt genom 

huvudankare eller pålar. Dock skall en arbetsfarkost med eget framdrivningsmaskineri 
vara försedd med åtminstone ett ankare i enlighet med artikel 10.01.1, där faktorn k är 
lika med 45, och T är lika med den lägsta höjden. 

 
c) Artikel 10.02.1 c, om arbetsfarkosten inte är utrustad med eget framdrivningsmaskineri. 

 
Artikel 18.04 

 
Flödningsavstånd och fribord 

 
1. Om en arbetsfarkost används som sandsugningspråm eller bottentippningspråm skall 

flödningsavståndet utanför lastrumszonen vara minst 300 mm och fribordet minst 150 mm. 
Inspektionsorganet kan tillåta ett mindre fribord om det kan bestyrkas med beräkningar att 
stabiliteten är tillräckligt för en last med en specifik vikt på 1,5 t/m3 och att ingen sida av 
däcket når vattnet. Påverkan från flytande last skall beaktas. 

 
2. För arbetsfarkoster som inte omfattas av punkt 1 skall föreskrifterna i artiklarna 4.01 och 4.02 

gälla i tillämpliga delar. Inspektionsorganet kan fastställa andra värden för flödningsavståndet 
och fribordet. 

 
Artikel 18.05 

 
Arbetsbåtar 

 
Arbetsfarkoster behöver inte ha någon arbetsbåt, om 
 
a) de inte är utrustade med eget framdrivningsmaskineri, eller 
 
b) om det finns en arbetsbåt tillgänglig på arbetsplatsen. 
 
Detta undantag skall anges på gemenskapscertifikatet. 
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KAPITEL 19 
 
 

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR HISTORISKA FARTYG 
 

(Utan innehåll) 
 
 

KAPITEL 19a 
 
 

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR KANALPRÅMAR 
 

(Utan innehåll) 
 
 

KAPITEL 19b 
 
 

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR FARKOSTER SOM TRAFIKERAR 
VATTENVÄGAR I ZON 4 

 
Artikel 19.b.01 

 
Tillämpning av kapitel 4 

 
1. Med avvikelse från artikel 4.01.1 och 4.01.2 skall flödningsavståndet för andra dörrar och 

öppningar än lastrumsluckor för farkoster som trafikerar vattenvägar i zon 4 minskas på 
följande sätt: 

 
a) För öppningar som kan stängas så att de blir spoltäta och vädertäta, till 150 mm. 
 
b För öppningar som inte kan stängas så att de blir spoltäta och vädertäta, till 200 mm. 
 

2. Med avvikelse från artikel 4.02 skall minimifribordet på farkoster som trafikerar vattenvägar i 
zon 4 vara 0 mm, om flödningsavståndet enligt punkt 1 iakttas. 
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KAPITEL 20 
 
 

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR HAVSGÅENDE FARTYG 
 

(Utan innehåll) 
 
 

KAPITEL 21 
 
 

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR FRITIDSFARTYG 
 

Artikel 21.01 
 

Allmänt 
 
För fritidsfartygs konstruktion och utrustning gäller endast artiklarna 21.02 och 21.03. 
 

Artikel 21.02 
 

Tillämpning av del II 
 
1. Fritidsfartyg skall uppfylla följande föreskrifter: 
 

a) I kapitel 3: 
 

Artikel 3.01, artikel 3.02.1 a och 3.02.2, artikel 3.03.1 a och 3.03.6 samt artikel 3.04.1. 
 

b) Kapitel 5. 
 
c) I kapitel 6: 
 

Artikel 6.01.1 och artikel 6.08. 
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d) I kapitel 7: 
 

Artikel 7.01.1 och 7.01.2, artikel 7.02, artikel 7.03.1 och 7.03.2, artikel 7.04.1, 
artikel 7.05.2 och artikel 7.13 om det finns en styrhytt utformad för radarnavigering 
utförd av en enda person. 
 

e) I kapitel 8: 
 

Artikel 8.01.1 och 8.01.2, artikel 8.02.1 och 8.02.2, artikel 8.03.1 och 8.03.3, 
artikel 8.04, artikel 8.05.1–8.05.10 och 8.05.13, artikel 8.08.1, 2, 5, 7 och 10 
artikel 8.09.1 och artikel 8.10. 
 

f) I kapitel 9: 
 

Artikel 9.01.1 gäller analogt. 
 

g) I kapitel 10: 
 

Artikel 10.01.2, 10.01.3 och 10.01.5–14, artikel 10.02.1 a–c, 10.02.2 a och 10.02 2 e–h, 
artikel 10.03.1 a, 10.03.1 b och 10.03.1 d (dock med krav på att det finns minst 
två brandsläckare ombord), artikel 10.03.2–10.03.6, artikel 10.03a, artikel 10.03b och 
artikel 10.05. 

 
h) Kapitel 13. 
 
i) Kapitel 14. 

 
2. För fritidsfartyg som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/25/EG av 

den 16 juni 1994 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar i fråga 
om fritidsbåtar1 skall den första inspektionen och de periodiska inspektionerna endast 
utsträcka sig till följande: 

 
a) Artikel 6.08 om det finns en girhastighetsindikator. 
 
b) Artikel 7.01.2, artikel 7.02, artikel 7.03.1 och artikel 7.13 om det finns en styrhytt 

utformad för radarnavigering utförd av en enda person. 
 

                                                 
1 EGT L 164, 30.6.1994, s. 15. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003 

(EUT L 284, 31.10.2003, s. 1). 
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c) Artiklarna 8.01.2, 8.02.1, 8.03.3, 8.05.5, 8.08.2 och artikel 8.10. 
 
d) Artikel 10.01.2, 10.01.3, 10.01.6 och 10.01.14, artikel 10.02.1 b och c, 10.02.2 a 

och e−h, artikel 10.03.1 b och d, 10.03.2–6 och artikel 10.05. 
 
e) Kapitel 13. 
 
f) I kapitel 14: 
 

aa) Artikel 14.12. 
 
bb) Artikel 14.13; besiktning efter det att anläggningen för flytande gas har tagits i 

bruk skall utföras i enlighet med föreskrifterna i direktiv 94/25/EG och en 
besiktningsrapport skall lämnas till inspektionsorganet. 

 
cc) Artiklarna 14.14 och 14.15; anläggningen för flytande gas skall följa 

föreskrifterna i direktiv 94/25/EG. 
 
dd) Hela kapitel 14, om anläggningen för flytande gas har installerats efter det att 

fritidsfartyget tagits i bruk. 
 

Artikel 21.03 
 

(Utan innehåll) 
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KAPITEL 22 
 
 

CONTAINERFARTYGS STABILITET 
 

Artikel 22.01 
 

Allmänt 
 
1. Föreskrifterna i detta kapitel gäller fartyg som transporterar containrar, när 

stabilitetshandlingar krävs enligt gällande av sjöfartsmyndigheterna utfärdade föreskrifter som 
är i kraft i medlemsstaterna. 

 
Ett inspektionsorgan skall kontrollera eller låta kontrollera stabilitetshandlingarna och förse 
dem med lämplig stämpel. 
 

2. Stabilitetshandlingarna skall innehålla uppgifter som kan förstås av befälhavaren beträffande 
fartygets stabilitet för varje lastkondition. 

 
Stabilitetshandlingarna skall som minimikrav innehålla följande: 

 
a) Uppgifter om tillåtna stabilitetskoefficienter, tillåtna KG-värden eller tillåtna höjder för 

lastens tyngdpunktsläge. 
 
b) Uppgifter om de volymer som kan fyllas med ballastvatten. 
 
c) Blanketter för kontroll av stabiliteten. 
 
d) En bruksanvisning eller ett beräkningsexempel för befälhavaren. 
 

3. På fartyg som kan användas för transport både av säkrade och ej säkrade containrar skall det 
finnas separata beräkningsmetoder för bestyrkande av stabiliteten för transport både av last av 
säkrade containrar och ej säkrade containrar. 

 
4. En containerlast skall anses som säkrad endast om varje enskild container är stadigt förbunden 

med fartygets skrov med skenor eller säkringsanordningar och dess läge inte kan ändras under 
färden. 
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Artikel 22.02 
 

Randvillkor och beräkningsmetod för bestyrkande av stabilitet för transport av ej säkrade 
containrar 

 
1. Vid ej säkrade containrar skall alla beräkningsmetoder som används för att bestämma 

fartygets stabilitet överensstämma med följande randvillkor: 
 

a) Metacenterhöjden MG  skall inte understiga 1,00 m. 
 
b) Under kombinerad påverkan från den centrifugalkraft som uppstår när fartyget girar, 

från vindtrycket och från fria vätskeytor, skall krängningsvinkeln inte överstiga 5o och 
däcksidan får inte befinna sig under vatten. 

 
c) Hävarmen för det krängningsmoment som uppstår på grund av centrifugalkraften när 

fartyget girar skall fastställas enligt följande formel: 
 







 −⋅⋅=

2
T'KG

L
vch

WL

2

KZKZ  [m]. 

 
där 
 
cKZ parameter (cKZ = 0,04) [i s2/m], 
 
v fartygets högsta fart genom vattnet [i m/s], 
 
KG  tyngdpunktsläget [i m] över basen med fartyget lastat, 
 
T' djupgående [i m] med fartyget lastat. 
 



 

 
13274/1/05 REV 1  JM/mr,mg,cs,am 223 
BILAGA II DG C III   SV 

d) Hävarmen för det krängningsmoment som uppstår på grund av vindtrycket skall 
fastställas enligt följande formel: 

 







 +⋅⋅=

2
T'l

D'
A'ch WKWKW  [m] 

 
där 
 
cKW parameter (cKW = 0,025) [i t/m2], 
 
A' lateralplanet över respektive flytvattenlinje vid största djupgående [i m2] med 

fartyget lastat, 
 
D' volymsdeplacementet [i t], med fartyget lastat, 
 
lW tyngdpunktsläget [i m] för lateralplanet A' över respektive flytvattenlinje vid 

största djupgående, 
 
T' djupgående [i m] med fartyget lastat. 

 
e) Hävarmen för det krängningsmoment som uppstår på grund av fria ytor med regnvatten 

och slagvatten inuti lastrummet eller i den dubbla bottnen skall fastställas enligt följande 
formel: 

 

( )( )∑ −⋅⋅⋅= b0,55blb
D'

c
h KfO

KfO  [m]. 

 
där 
 
cKfO parameter (cKfO = 0,015) [i t/m2], 
 
b lastrummets eller den aktuella lastrumsavdelningens bredd i [m]∗, 
 
l lastrummets eller den aktuella lastrumsavdelningens längd [i m]*, 
 
D' volymsdeplacementet [i t] med fartyget lastat. 
 

f) För varje lastkondition skall halva bränsle- och dricksvattenförrådet tas med i 
beräkningen. 

 

                                                 
∗ Lastrumsavdelningar med fria vätskeytor uppstår när av varandra oberoende vätskeytor bildas 

genom längsgående och tvärgående vattentäta avdelningar. 
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2. Ett fartyg lastat med containrar som inte är säkrade skall anses ha tillräcklig stabilitet om det 
effektiva värdet KG  är mindre eller lika med det värde zulKG  som erhålls ur formeln. Värdet 

zulKG  skall beräknas för olika volymsdeplacement för alla olika djupgåenden. 
 

a) 
1Z

2F
B

hh
2

TZ
2F

B
KM

KG
WL

KfOKW
mWL

zul

+⋅







 −−⋅⋅+

=  

 

Värdet för 
2F

BWL  skall inte sättas lägre än 11,5 (11,5 = 1/tan5°). 

 
b) 1,00KMKG zul −=  [m]. 

 
Det lägsta av de båda värdena zulKG  som erhålls ur formeln a eller formeln b skall vara 
det avgörande. 
 
I dessa formler gäller följande: 
 

zulKG  högsta tillåtna tyngdpunktsläge [i m] över basen med fartyget lastat. 
 
KM  metacenterhöjden över basen [i m] enligt approximeringsformeln i punkt 3. 
 
F respektive effektiva fribord midskepps [i m]. 
 
Z parameter för centrifugalkraften när fartyget girar. 
 

( )
WL

2

WL

2

L
v0,04

L1,259,81
v0,7Z ⋅=
⋅⋅

⋅
=  [-]; 

 
v fartygets högsta fart genom vattnet [ i m/s]. 
 
Tm respektive djupgående [i m] i medeltal. 
 
hKW hävarmen [ i m] för det krängningsmoment som uppstår på grund av vindtrycket 

från sidan enligt punkt 1 d. 
 
hKfO summan av hävarmarna [i m] för det krängningsmoment som uppstår på grund av 

fria vätskeytor enligt punkt 1 e. 
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3. Formel för approximering av KM  
 

Om ingen ritning över hydrostatiska kurvor finns att tillgå, kan värdet för KM  i beräkningen 
enligt punkt 2 och artikel 22.03.2 fastställas med hjälp av följande approximeringsformler: 
 
a) För fartyg i pontonform 
 

2
T

T
H
T

12,5

B
KM m

m
m

2
WL +

⋅





 −

=  [m] 

 
b) För övriga fartyg 
 

2
T

T
H
T

1,212,7

B
KM m

m
m

2
WL +

⋅





 ⋅−

=  [m]. 

 
Artikel 22.03 

 
Randvillkor och beräkningsmetod för bestyrkande av stabilitet för transport av säkrade containrar 

 
1. Vid säkrade containrar skall alla beräkningsmetoder som används för att bestämma fartygets 

stabilitet överensstämma med följande randvillkor: 
 

a) Metacenterhöjden MG  skall inte understiga 0,50 m. 
 
b) Under kombinerad påverkan från den centrifugalkraft som uppstår när fartyget girar, 

från vindtrycket och från fria vätskeytor, får ingen öppning i skrovet befinna sig under 
vatten. 

 
c) Hävarmarna för det krängningsmoment som uppstår på grund av centrifugalkraften när 

fartyget girar, av vindtrycket och fria vätskeytor, skall fastställas enligt de formler som 
avses i artikel 22.02.1 c–e. 

 
d) För varje lastkondition skall halva bränsle- och dricksvattenförrådet tas med i 

beräkningen. 
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2. Ett fartyg lastat med säkrade containrar skall anses ha tillräcklig stabilitet om det effektiva 
värdet KG  är mindre eller lika med det värde zulKG  som erhålls ur formeln. Värdet zulKG  
skall beräknas för olika volymsdeplacement för alla olika djupgåenden. 

 

a) 
1Z

F'
B

0,75

hh
2

TZ
F'

B
0,75

F'
F1,51

2
iIKM

KG
WL

KfOKW
mWL

zul

+⋅⋅







 −−⋅+






 −

∀
−

−
=  [m]. 

 

Värdet för 
F'

BWL  skall inte sättas lägre än 6,6 och 

 

för 





 −⋅

∀
−

F'
F1,51

2
iI  inte lägre än 0. 

 
b) 0,50KMKGzul −=  [m]. 

 
Det lägre av de båda värdena zulKG  som erhålls ur formeln a och formeln b skall vara 
det avgörande. 
 
Förutom de tidigare definierade termerna gäller i dessa formler följande: 
 
I det tvärgående tröghetsmomentet för vattenlinjearean vid Tm (i m4), (för 

approximeringsformel, se punkt 3). 
 
i det tvärgående tröghetsmomentet för vattenlinjearean parallellt med basen vid 

höjden 
 

'F
3
2Tm +  [m4]; 

 
∀ fartygets deplacement vid Tm [m3]. 
 

F' idealfribordet F' = H' – Tm [m] eller 
b2

Ba
F' WL

⋅
⋅

=  [m]. Det lägre av de båda 

värdena skall användas. 
 

a det vertikala avståndet mellan den undre kanten på den öppning som först 
kommer under vatten vid slagsida och vattenlinjen vid fartygets upprätta läge 
[i m]. 

 
b avståndet från denna öppning till fartygets mitt [i m]. 
 

H' ideala sidohöjden 
WLBL0,9

qHH'
⋅⋅

+=  [m]; 
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q summan av volymerna (m3) i ruffar, luckor, trunkar och andra överbyggnader upp 
till en höjd av högst 1,0 m över H eller upp till den lägsta öppningen i den aktuella 
volymen, varvid det lägsta värdet skall vara avgörande. De volymdelar som är 
belägna inom ett område 0,05 L från fören respektive aktern skall inte tas med i 
beräkningen. 

 
3. Formel för approximering av I 
 

Om ingen ritning över hydrostatiska kurvor finns att tillgå kan värdet för det laterala 
tröghetsmomentet I för vattenlinjearean beräknas med hjälp av följande 
approximeringsformler: 
 
a) För fartyg i pontonform 

 

m
m

2
WL

T
H
T

12,5

B
I

⋅





 −

∀⋅
=  [m4] 

 
b) För övriga fartyg 

 

m
m

2
WL

T
H
T2,112,7

B
I

⋅





 ⋅−

∀⋅
=  [m4] 

 
Artikel 22.04 

 
Förfarande för bedömning av stabiliteten ombord 

 
Förfarandet för bedömning av stabiliteten kan hämtas från de handlingar som avses i 
artikel 22.01.2.  
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KAPITEL 22a 
 
 

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR FARKOSTER LÄNGRE ÄN 110 M 
 

Artikel 22a.01 
 

Tillämpning av del I 
 
Förutom föreskrifterna i artikel 2.03.3 skall det inspektionsorgan som senare skall utfärda 
gemenskapscertifikatet underrättas av ägaren eller hans ombud innan konstruktionen av en farkost 
som är längre än 110 m påbörjas, med undantag av havsgående fartyg (nykonstruktion eller 
förlängning av ett fartyg i drift). Inspektionsorganet skall utföra inspektioner under byggfasen. 
Inspektionsorganet kan avstå från inspektion under byggfasen om ett intyg visas före byggstarten, 
där ett godkänt klassificeringssällskap försäkrar att det kommer att övervaka byggarbetet. 
 

Artikel 22a.02 
 

Tillämpning av del II 
 
För farkoster längre än 110 m gäller, förutom del II, även artiklarna 22a.03–22a.05. 
 

Artikel 22a.03 
 

Styrka 
 
Ett godkänt klassificeringssällskap skall med intyg bestyrka att skrovets styrka (den längsgående, 
laterala och lokala styrkan) är tillräcklig enligt artikel 3.02.1 a. 
 

Artikel 22a.04 
 

Bärighet och stabilitet 
 
1. Punkterna 2–9 gäller för farkoster längre än 110 m, med undantag av passagerarfartyg. 
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2. Tillräcklig stabilitet, även stabilitet vid läckage, under de mest ogynnsamma lastkonditionerna 
skall bestyrkas. 

 
Grundvärdena för stabilitetsberäkningen (fartygets lättvikt och tyngdpunktens läge) skall 
fastställas på ett av följande sätt: 
 
– Krängningsprov. 
 
– En detaljerad viktberäkning där fartygets lättvikt skall granskas genom en kontroll av 

djupgåendet, varvid den massa som fastställts genom viktberäkningen inte får avvika 
med mer än ±5 % från fartygets lättvikt som framgått av avläsningen av djupgåendet. 

 
3. Bärigheten vid läckage skall bestyrkas för fullastad farkost. 
 

I detta syfte skall man genom beräkningar kunna påvisa att stabiliteten är tillräcklig vid 
kritiska delmoment och vid slutstadiet av fartygets vattenintag. Negativa stabilitetsvärden i 
vissa delmoment kan godkännas av de behöriga myndigheterna, om tillräcklig stabilitet kan 
bestyrkas för senare delmoment. 
 

4. När det gäller läckage skall följande antaganden beaktas: 
 

a) Omfattningen av skadorna på ena sidan av fartyget: 
 

På längden:  Minst 0,10 L 
 
Tvärskepps: 0,59 m 
 
Vertikalt:  Från baslinjen uppåt utan begränsning 
 

b) Omfattningen av skadorna på fartygets botten: 
 

På längden:  Minst 0,10 L 
 
Tvärskepps: 3,00 m 
 
Vertikalt:  Från baslinjen 0,39 m uppåt, med undantag av sumpen 

 
c) Alla skott inom det skadade området skall betraktas som skadade, vilket innebär att 

indelningen skall väljas så att fartyget förblir flytande efter det att två eller fler 
avdelningar i rad vattenfyllts. 

 
När det gäller huvudmaskinrummet behövs endast bärighet enligt 
enavdelningsstandarden påvisas, dvs. maskinrummets för- och akterskott skall betraktas 
som oskadade. 

 
När det gäller bottenskador skall även avdelningar som ligger bredvid varandra 
tvärskepps betraktas som vattenfyllda. 
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d) Permeabilitet 
 

En permeabilitet på 95 % kan användas. 
 
Som undantag från detta antagande får permeabilitet användas enligt följande: 
 
– Maskinrum och manöverrum: 85 %. 
 
– Dubbla bottnar, bränsletankar, ballasttankar osv., beroende på om dessa alltefter 

ändamålet skall anses fyllda respektive tömda, med fartyget i största tillåtna 
djupgående: 0 eller 95 %. 

 
Om man genom beräkning kan bestyrka att medelpermeabiliteten i en viss avdelning är 
lägre, kan den beräknade permeabiliteten användas i stället för detta värde. 
 

e) Underkanten på icke vattentäta stängbara öppningar (t.ex. dörrar, fönster och luckor) 
skall i slutstadiet av fartygets vattenintag ligga minst 100 mm över skadans vattenlinje. 

 
5. Läckstabiliteten är tillräcklig om ett av följande villkor är uppfyllda på grundval av 

antagandena i punkt 4: 
 

a) I slutstadiet av vattenintaget skall ett flödningsavstånd på minst 100 mm råda, och 
fartygets krängningsvinkel skall inte överstiga 5°. 

 
b) Beräkningar enligt förfarandet i ADNR del 9 för beräkning av läckstabilitet skall ge ett 

positivt resultat. 
 

6. När genom- och nedåtflödesöppningar har installerats för att minska asymmetriskt vattenintag 
skall tiden för utjämningen inte överskrida 15 minuter, om tillräcklig läckstabilitet kan 
bestyrkas för de mellanliggande faserna av vatteninströmningen. 

 
7. Om öppningar genom vilka oskadade avdelningar kan översvämmas kan stängas vattentätt 

skall dessa stängningsanordningar märkas i enlighet med kraven för detta. 
 
8. Kraven för bestyrkande genom beräkning enligt punkterna 2–5 skall betraktas vara uppfyllda 

om beräkningar av läckstabilitet enligt ADNR del 9 ger ett positivt resultat. 
 
9. Om så krävs för att punkt 2 eller 3 skall uppfyllas skall flytvattenlinjen vid största djupgående 

revideras. 
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Artikel 22a.05 
 

Ytterligare föreskrifter 
 
1. För farkoster längre än 110 m gäller följande krav: 
 

a) De skall vara utrustade med ett framdrivningssystem med flera propellrar och med 
minst två oberoende maskiner med samma effekt och en bogpropeller som kontrolleras 
från styrhytten, och som är effektiv även när farkosten är olastad. 

 
De skall ha ett framdrivningssystem med en enda propeller och en bogpropeller med 
egen kraftkälla som kontrolleras från styrhytten och som är effektiv även när farkosten 
är olastad och som gör att farkosten kan gå framåt med egen kraft om 
huvudframdrivningssystemet drabbas av maskinhaveri. 
 

b) De skall vara utrustade med ett system för radarnavigering och med en 
girhastighetsindikator i enlighet med artikel 7.06.1. 

 
c) De skall ha ett fast installerat länspumpningssystem i enlighet med artikel 8.08. 

 
d) De skall uppfylla kraven i artikel 23.09.1.1. 

 
2. För fartyg, med undantag av passagerarfartyg, som är längre än 110 m och som förutom vad 

som anges i punkt 1 
 

a) vid en eventuell olycka kan delas av vid den mittre tredjedelen av fartyget utan att tung 
bärgningsutrustning används, medan fartygets avskilda delar därefter skall fortsätta att 
flyta, 

 
b) är försedda med ett certifikat som skall medföras ombord, och som utfärdats av ett 

godkänt klassificeringssällskap, avseende bärighet, trimläge och stabilitet för fartygets 
olika delar, och som anger den lastningsgrad över vilken de två delarnas bärighet inte 
längre garanteras, 

 
c) är byggda som fartyg med dubbla skrov enligt ADNR där punkterna 9.1.0.91–9.1.0.95 i 

del 9 i ADNR skall gälla för motorfartyg och punkterna 9.3.2.11.7 och 
9.3.2.13−9.3.2.15 för tankfartyg, 

 
d) är utrustade med ett framdrivningssystem med flera propellrar enligt punkt 1 a 

första hälften av meningen, 
 
skall det anges på gemenskapscertifikatet under punkt 52 att de uppfyller samtliga krav i 
leden a–d. 
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3. För passagerarfartyg som är längre än 110 m och som förutom vad som anges i punkt 1 
 

a) är byggda eller har byggts om för högsta klassen under överinseende av ett godkänt 
klassificeringssällskap, vilket skall bekräftas genom ett certifikat utfärdat av 
klassificeringssällskapet, medan den aktuella klassen inte är nödvändig, 

 
b) antingen 
 

har en dubbelbotten med en höjd på minst 600 mm och en indelning som garanterar att 
fartyget vid vattenfyllning av två intill varandra liggande vattentäta avdelningar inte 
hamnar under marginallinjen och ett restflödningsavstånd på 100 mm kvarstår, 

 
eller 

 
har en dubbelbotten med en höjd på minst 600 mm och ett dubbelskrov med ett avstånd 
på minst 800 mm mellan fartygssidan och det längsgående skottet, 
 

c) är utrustade med ett framdrivningssystem med flera propellrar och med minst 
två oberoende maskiner med samma effekt och ett bogpropellersystem som kan 
kontrolleras från styrhytten och som fungerar både i längdriktningen och i 
tvärriktningen, 

 
d) har ett häckankare som kan kontrolleras direkt från styrhytten, 
 

skall det anges i gemenskapscertifikatet under punkt 54 att de uppfyller alla krav i 
leden a–d. 

 
Artikel 22a.6 

 
Tillämpning av del IV vid ombyggnad 

 
För fartyg som har byggts om så att de blir längre än 110 m får inspektionsorganet tillämpa 
kapitel 24 endast på särskilda rekommendationer från kommittén. 
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KAPITEL 22b 
 
 

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR HÖGHASTIGHETSFARTYG 
 

Artikel 22b.01 
 

Allmänt 
 
1. Höghastighetsfartyg får inte konstrueras som passagerarfartyg med hytter. 
 
2. Följande installationer är förbjudna ombord på höghastighetsfartyg: 
 

a) Apparater utrustade med vekbrännare enligt artikel 13.02. 
 
b) Oljepannor med förångningsbrännare enligt artiklarna 13.03 och 13.04. 
 
c) Uppvärmningsanordningar för fast bränsle enligt artikel 13.07. 
 
d) Anordningar för flytande gas enligt kapitel 14. 

 
Artikel 22b.02 

 
Tillämpning av del I 

 
1. Utöver bestämmelserna i artikel 2.03 skall höghastighetsfartyg under överinseende av ett 

godkänt klassificeringssällskap som har särskilda regler för höghastighetsfartyg konstrueras 
och klassificeras i enlighet med klassificeringssällskapets tillämpliga regler. Klassen skall 
behållas. 

 
2. Med avvikelse från artikel 2.06 skall gemenskapscertifikat som utfärdas i enlighet med 

bestämmelserna i detta kapitel gälla högst fem år. 
 

Artikel 22b.03 
 

Tillämpning av del II 
 
1. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 och artikel 22b.02.2 skall kapitlen 3–15 gälla 

för höghastighetsfartyg, med undantag av följande bestämmelser: 
 

a) Artikel 3.04.6.2. 
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b) Artikel 8.08.2 andra meningen. 
 
c) Artikel 11.02.4 andra och tredje meningen. 
 
d) Artikel 12.02.4 andra meningen. 
 
e) Artikel 15.06.3 a andra meningen. 

 
2. Med avvikelse från artikel 15.02.9 och artikel 15.15.7 skall samtliga dörrar i vattentäta skott 

kunna manövreras via fjärrkontroll. 
 
3. Med avvikelse från artikel 6.02.1 skall vid funktionsavbrott eller funktionsstörning i 

styranordningens drivenhet en andra oberoende drivenhet för styranordningen eller en 
manuell drivenhet omedelbart träda i funktion.  

 
4. Förutom föreskrifterna i del II skall höghastighetsfartyg uppfylla kraven i 

artiklarna 22b.04−22b.12. 
 

Artikel 22b.04 
 

Säten och säkerhetsbälten 
 
Det skall finnas säten för det högsta tillåtna antalet passagerare ombord. Sätena skall vara utrustade 
med säkerhetsbälten. Säkerhetsbälten är inte nödvändiga om det finns lämpligt slagskydd eller om 
säkerhetsbälten inte krävs enligt kapitel 4 del 6 i Internationella säkerhetskoden för 
höghastighetsfartyg från 2000. 
 

Artikel 22b.05 
 

Fribord 
 
Med avvikelse från artiklarna 4.02 och 4.03 skall fribordet vara minst 500 mm. 
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Artikel 22b.06 
 

Bärighet, stabilitet och indelning 
 
För höghastighetsfartyg skall tillräcklig dokumentation framläggas för följande: 
 
a) Bärighets- och stabilitetsegenskaper som garanterar säkerheten när fartyget framförs i 

deplacerande läge, både när fartyget är oskadat och vid läckage. 
 
b) Stabiliseringsegenskaper och stabiliseringssystem som garanterar fartygets säkerhet när det 

framförs i planande läge och övergångsläge. 
 
c) Stabilitetsegenskaper i icke-deplacerande läge och övergångslägen som är tillräckliga för att 

säkert överföra farkosten till deplacerande läge vid funktionsstörning i systemet. 
 

Artikel 22b.07 
 

Styrhytt 
 
1. Utformning 
 

a) Med avvikelse från artikel 7.01.1 skall styrhytter vara utformade så att rorsmannen och 
ytterligare en medlem av besättningen alltid kan utföra sina uppgifter när fartyget är 
under gång. 

 
b) Styrhytten skall vara utformad så att det finns plats för arbetsutrymmen för de personer 

som avses i led a. Instrumenten för navigering, manövrering, övervakning och 
kommunikation samt andra viktiga driftskontroller skall finnas tillräckligt nära varandra 
för att rorsmannen och ytterligare en medlem av besättningen skall kunna få nödvändig 
information och vid behov kunna sköta kontrollerna och installationerna sittande. 
Följande krav skall gälla i samtliga fall: 

 
aa) Rorsmannens styrplats skall vara utformad så att radarnavigeringen kan utföras av 

en enda person. 
 
bb) Den andra besättningsmedlemmen skall ha en egen radarskärm (slave) i sitt 

arbetsutrymme och kunna ingripa från sitt arbetsutrymme för att översända 
information och kontrollera fartygets framdrivning. 
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c) De personer som avses i a skall kunna sköta de installationer som avses i b utan hinder, 
även när de är vederbörligen fastspända med säkerhetsbälten. 

 
2. Fri sikt 
 

a) Med avvikelse från artikel 7.02.2 får den för rorsmannen skymda zonen framför bogen 
när han sitter inte överstiga en fartygslängd oberoende av lastmängden. 

 
b) Med avvikelse från artikel 7.02.3 får den totala bågen skymda sektorer från rakt föröver 

till 22,5ο akter om tvärs på båda sidor inte överstiga 20ο. Varje individuell sektor med 
skymd sikt får inte överstiga 5ο. Det fria sektorn mellan två skymda sektorer får inte 
understiga 10ο. 

 
3. Instrument 
 

Instrumentpaneler för att manövrera och övervaka de anordningar som avses i artikel 22b.11 
skall vara placerade på separata och tydligt markerade platser i styrhytten. Detta skall även i 
förekommande fall gälla kontroller för sjösättning av gemensam livräddningsutrustning. 

 
4. Belysning 
 

Rött ljus skall användas för områden eller delar av utrustning som skall vara upplysta vid 
användning. 
 

5. Fönster 
 

Reflexer skall undvikas. Bländskydd mot solljus skall finnas. 
 

6. Ytmaterial 
 

Användning av reflekterande ytmaterial i styrhytten skall undvikas. 
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Artikel 22b.08 
 

Ytterligare utrustning 
 
Höghastighetsfartyg skall ha följande utrustning: 
 
a) Radarutrustning och girhastighetsindikator enligt artikel 7.06.1. 
 
b) Lättåtkomlig individuell livräddningsutrustning enligt Europastandard EN 395:1998 för det 

största tillåtna antalet personer ombord. 
 

Artikel 22b.09 
 

Stängda utrymmen 
 
1. Allmänt 
 

Allmänna utrymmen och bostadsutrymmen och utrustningen i dessa skall vara utformade så 
att en person vid normal användning av dessa inte skadas under en normal start eller ett 
normalt stopp eller en nödstart eller ett nödstopp eller vid manövrering under normal gång 
och vid funktionsstopp eller funktionsstörning. 

 
2. Kommunikation 
 

a) För information till passagerarna om säkerhetsåtgärder skall alla passagerarfartyg vara 
utrustade med akustiska och optiska anordningar som kan ses och höras av alla ombord. 

 
b) Genom de anordningar som beskrivs under a skall befälhavaren kunna ge anvisningar 

till passagerarna. 
 
c) Varje passagerare skall ha tillgång till anvisningar för nödsituationer nära sitt säte och 

en plan över fartyget med alla utgångar, utrymningsvägar, nödutrustning, 
livräddningsutrustning och anvisningar för användning av flytvästar. 
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Artikel 22b.10 
 

Utgångar och utrymningsvägar 
 
Utrymnings- och räddningsvägar skall uppfylla följande krav: 
 
a) Från styrplatsen skall man ha lätt, säkert och snabbt tillträde till allmänt tillgängliga 

utrymmen och bostadsutrymmen. 
 
b) Utrymningsvägar som leder till nödutgångar skall vara tydligt och permanent markerade. 
 
c) Alla utgångar skall vara markerade på lämpligt sätt. Det skall synas tydligt från utsidan och 

insidan hur öppningsmekanismen fungerar. 
 
d) Utrymningsvägarna och nödutgångarna skall vara försedda med ett lämpligt 

säkerhetsledningssystem. 
 
e) Närmast utgångarna skall det finnas tillräckligt utrymme för en besättningsmedlem. 
 

Artikel 22b.11 
 

Brandskydd och förebyggande av bränder 
 
1. Allmänt tillgängliga korridorer, bostadsutrymmen och andra utrymmen och även kök och 

maskinrum skall vara anslutna till ett lämpligt brandlarmsystem. Alla bränder och deras 
lokalisering skall anges automatiskt på en plats som är permanent bemannad av besättningen. 

 
2. Maskinrummen skall vara utrustade med ett fast brandbekämpningssystem enligt 

artikel 10.03b. 
 
3. Allmänt tillgängliga bostadsutrymmen och andra utrymmen och deras utrymningsvägar skall 

vara utrustade med ett trycksatt vattensprinklersystem enligt artikel 10.03a. Det vatten som 
används vid släckningen skall kunna ledas ut snabbt och direkt. 
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Artikel 22b.12 
 

Övergångsbestämmelser 
 
Höghastighetsfartyg enligt artikel 1.01.22 som innehade ett giltigt gemenskapscertifikat 
den 31 mars 2003 skall följa följande föreskrifter i detta kapitel: 
 
a) Artiklarna 22b.01, 22b.04, 22b.08, 22b.09, 22b.10 och artikel 22b.11.1 när 

gemenskapscertifikatet förnyas. 
 
b) Den 1 april 2013 

artikel 22b.07 punkterna 1, 3, 4, 5 och 6. 
 

c) Den 1 januari 2023 
alla andra bestämmelser. 
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DEL III 
 

KAPITEL 23 
 
 

UTRUSTNING AV FARTYG MED HÄNSYN TILL BEMANNING 
 

Artikel 23.01 
 

(Utan innehåll) 
 

Artikel 23.02 
 

(Utan innehåll) 
 

Artikel 23.03 
 

(Utan innehåll) 
 

Artikel 23.04 
 

(Utan innehåll) 
 

Artikel 23.05 
 

(Utan innehåll) 
 

Artikel 23.06 
 

(Utan innehåll) 
 

Artikel 23.07 
 

(Utan innehåll) 
 

Artikel 23.08 
 

(Utan innehåll) 
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Artikel 23.09 
 

Fartygens utrustning 
 
1. För motorfartyg, skjutbogserare, skjutbogserade konvojer och passagerarfartyg skall 

inspektionsorganet i punkt 47 i gemenskapscertifikatet ange om föreskrifterna i punkt 1.1 
eller 1.2 följs eller inte. 

 
1.1 Standard S1 

 
a) Framdrivningssystemet skall vara anordnat så att hastigheten kan ändras och 

riktningen på propellerns dragkraft kan vändas från styrhytten. 
 

De hjälpmaskiner som behövs för driftsändamål skall kunna kopplas till eller från 
styrhytten, såvida detta inte sker automatiskt eller dessa maskiner går 
kontinuerligt under varje resa. 
 

b) På kritiska områden, exempelvis när det gäller 
 

– temperaturen på huvudmaskinens kylvatten, 
 

– smörjoljetrycket för huvudmaskinerna och transmissionerna, 
 

– olje- och lufttrycket i huvudmaskinens reverseringsenheter, backslag eller 
propellrar, 

 
– slagvattennivåerna i huvudmaskinrummet 

 
skall övervakning ske med instrument som ger akustiska och optiska signaler i 
styrhytten vid funktionsstörning. De akustiska larmsignalerna kan kombineras i en 
enda akustisk larmanordning. De kan kopplas från så snart som 
funktionsstörningen har registrerats. De optiska larmsignalerna får inte kopplas 
från förrän de funktionsstörningar som har utlöst dem har åtgärdats. 
 

c) Bränsletillförseln och kylningen av huvudmaskinen skall ske automatiskt. 
 
d) Styrinrättningen skall kunna hanteras av en enda person, även vid största tillåtna 

djupgående, utan särskild kraftansträngning. 
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e) De optiska och akustiska signaler som krävs enligt av sjöfartsmyndigheterna 
utfärdade nationella eller internationella föreskrifter skall i förekommande fall 
kunna ges från styrhytten. 

 
f) Om direkt kommunikation mellan styrhytt och förskepp, akter, bostadsutrymmen, 

och maskinrum saknas skall det finnas ett system för röstkommunikation. 
Kommunikation med maskinrummen kan ske i form av en optisk eller akustisk 
signal. 

 
g) Den föreskrivna arbetsbåten skall kunna sättas i av en enda besättningsmedlem 

och inom lämplig tid. 
 
h) Det skall finnas ett sökarljus som kan manövreras från styrhytten. 
 
i) Manövreringen av vevar och liknande vridbara delar av lyftanordningar skall inte 

kräva en kraft som överstiger 160 N. 
 
k) De bogserspel som anges i gemenskapscertifikatet skall vara motordrivna. 
 
l) Läns- och däckspolningspumparna skall vara motordrivna. 
 
m) De viktigaste konstrollenheterna och övervakningsinstrumenten skall vara 

ergonomisk anordnade. 
 
n) Den utrustning som krävs enligt artikel 6.01.1 skall kunna manövreras med 

fjärrkontroll från styrhytten. 
 

1.2 Standard S2 
 

a) För motorfartyg som framförs ensamma: 
 

Standard S1 med tillägg av en bogpropeller som kan manövreras från styrhytten. 
 

b) För motorfartyg som framdriver en fast sidoformering: 
 

Standard S1 med tillägg av en bogpropeller som kan manövreras från styrhytten. 
 

c) För motorfartyg som framdriver skjutbogserade konvojer bestående av 
motorfartyget självt och en farkost framför: 

 
Standard S1 med tillägg av hydrauliska eller elektriska kopplingsvinschar. Sådan 
utrustning krävs dock inte om den främsta farkosten i den skjutbogserade 
konvojen är utrustad med en bogpropeller som kan manövreras från det 
skjutbogserande motorfartygets styrhytt. 

 



 

 
13274/1/05 REV 1  JM/mr,mg,cs,am 243 
BILAGA II DG C III   SV 

d) För skjutbogserare som framdriver en skjutbogserad konvoj: 
 

Standard S1 med tillägg av hydrauliska eller elektriska kopplingsvinschar. Sådan 
utrustning krävs dock inte om den främsta farkosten i den skjutbogserade 
konvojen är utrustad med en bogpropeller som kan manövreras från 
skjutbogserarens styrhytt. 
 

e) För passagerarfartyg: 
 

Standard S1 med tillägg av en bogpropeller som kan manövreras från styrhytten. 
Sådan utrustning krävs dock inte om passagerarfartygets framdrivningssystem och 
styrinrättning garanterar samma manöverförmåga. 

 
Artikel 23.10 

 
(Utan innehåll) 

 
Artikel 23.11 

 
(Utan innehåll) 
Artikel 23.12 

 
(Utan innehåll) 

 
Artikel 23.13 

 
(Utan innehåll) 

 
Artikel 23.14 

 
(Utan innehåll) 

 
Artikel 23.15 

 
(Utan innehåll) 
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DEL IV 
 

KAPITEL 24 
 
 

ÖVERGÅNGS- OCH SLUTBESTÄMMELSER 
 

Artikel 24.01 
 

Övergångsbestämmelsernas tillämplighet på farkoster som redan är i trafik 
 
1. Bestämmelserna i artiklarna 24.02–24.04 gäller endast farkoster som den …* innehar ett 

giltigt fartygscertifikat enligt den förordning om inspektion av fartyg på Rhen som gällde 
den 31 december 1994 eller som var under byggnad eller ombyggnad den 31 december 1994. 

 
2. För farkoster som inte omfattas av punkt 1 skall bestämmelserna i artikel 24.06 gälla. 
 

Artikel 24.02 
 

Undantag för farkoster som redan är i trafik 
 
1. Med avvikelse från artiklarna 24.03 och 24.04 skall farkoster som inte följer bestämmelserna i 

detta direktiv 
 

a) anpassas så att de följer de bestämmelserna enligt övergångsbestämmelserna i tabellen 
nedan, 

 
b) tills dess att de anpassats följa den förordning om inspektion av fartyg på Rhen som 

gällde den 31 december 1994. 
 

                                                 
* Två år efter det att detta direktiv har trätt i kraft. 
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2. Följande definitioner gäller i tabellen nedan: 
 

– "N.E.O.": Bestämmelsen gäller inte farkoster som redan är i trafik, om inte de berörda 
delarna har ersatts eller byggts om, dvs. bestämmelsen gäller endast nybyggda farkoster 
och ersättande eller ombyggnad av de berörda delarna eller områdena. Om befintliga 
delar ersätts med reservdelar med samma teknik och av samma typ skall detta inte anses 
som ett ersättande ("E") i den mening som avses i övergångsbestämmelserna. 

 
– "Utfärdande eller förnyelse av gemenskapscertifikatet": Bestämmelsen skall vara 

uppfylld när gemenskapscertifikatet utfärdas eller förnyas efter det att bestämmelsen 
trätt i kraft. 
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Artikel och 
punkt INNEHÅLL TIDSFRIST OCH KOMMENTARER 

 KAPITEL 3  
3.03 punkt 1 
 led a 

Kollisionsskottets läge N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2035 

Bostadsutrymmen N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 

 punkt 2 

Säkerhetsutrustning N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2015 

 punkt 4 Bostadsutrymmen gastätt avskilda från 
maskin-, pann- och lastrum 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 

 punkt 5 
 andra 
stycket 

 
Övervakning av dörrar i akterpikskott  

 
N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 

 punkt 7 Ankare skjuter inte ut i fartygs för N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2041 

3.04 punkt 3, 
andra 
meningen 

Isoleringsmaterial som används i 
maskinrum 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet  

 punkt 3, 
tredje och 
fjärde 
meningarna 

Öppningar och låsanordningar N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 

3.04 punkt 6 Utgångar från maskinrum Maskinrum som före 1995 inte betraktades 
som maskinrum enligt artikel 1.01 skall vara 
utrustade med en andra utgång vid N.E.O., 
senast vid utfärdandet eller förnyelsen av 
gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2035 

 KAPITEL 5  
5.06 punkt 1 
första 
meningen 

Minimihastighet (vid gång framåt)  För farkoster kölsträckta före 1996, senast vid 
utfärdandet eller förnyelsen av 
gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2035 
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 KAPITEL 6  
6.01 punkt 1 Manöverförmåga som motsvarar kraven i 

kapitel 5 
N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2035 

 punkt 3 Permanenta slagsidor och 
omgivningstemperaturer  

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 

 punkt 7 Hjärtstockarnas konstruktion För farkoster kölsträckta före 1996: N.E.O., 
senast vid utfärdandet eller förnyelsen av 
gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2015 

6.02 punkt 2 Tillräckligt med ett moment för start av 
reservdrivenheten  

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 

 punkt 3 Den manöverförmåga som anges i kapitel 5 
skall kunna uppnås med reservdrivenheten  

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2035 

6.03 punkt 1 Anslutning av andra strömförbrukande 
apparater till den hydrauliska drivenheten 
för styranordningen  

N.E.O., senast vid utfärdandet eller förnyelsen 
av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 

 punkt 2 Separat hydraultank N.E.O., senast vid utfärdandet eller förnyelsen 
av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 

6.05  punkt 1 En manuell ratt får inte sättas i rörelse av en 
motoriserad drivenhet  

N.E.O., senast vid utfärdandet eller förnyelsen 
av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 

6.06  punkt 1 Två av varandra oberoende kontrollsystem N.E.O., senast vid utfärdandet eller förnyelsen 
av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2015 

6.07 punkt 2 
 led a 

Övervakningsanordningar för nivå i 
hydraultank och arbetstryck 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller förnyelsen 
av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 

 punkt 2 
led e 

Övervakning av hjälpanordningarna  N.E.O., senast vid utfärdandet eller förnyelsen 
av gemenskapscertifikatet 

6.08 punkt 1 Krav på elektronisk utrustning enligt 
artikel 9.20 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller förnyelsen 
av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2015 
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 KAPITEL 7  
7.02 punkt 3 
andra stycket  

Fri sikt inom rorsmannens normala synlinje N.E.O., senast vid utfärdandet eller förnyelsen 
av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2015 

 punkt 5 Minsta genomsiktlighet N.E.O., senast vid utfärdandet eller förnyelsen 
av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 

7.03 punkt 7 Avstängning av larm N.E.O., senast vid utfärdandet eller förnyelsen 
av gemenskapscertifikatet, såvida inte 
styrhytten har utformats för radarnavigering 
utförd av en enda person  

 punkt 8 Automatisk omkoppling till annan 
kraftkälla 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller förnyelsen 
av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 

7.04 punkt 1 Kontroll av huvudmaskiner och 
styrinrättningar 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller förnyelsen 
av gemenskapscertifikatet 

7.04 punkt 2 Kontroll av huvudmaskin  om styrhytter har utformats för 
radarnavigering utförd av en enda person: 
N.E.O., senast vid utfärdandet eller förnyelsen 
av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2035 om gångriktningen kan 
åstadkommas direkt; N.E.O., senast vid 
utfärdandet eller förnyelsen av 
gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 beträffande övriga 
maskiner 

7.09 Larmsystem N.E.O., senast vid utfärdandet eller förnyelsen 
av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 

7.12 
första stycket 

Höj- och sänkbara styrhytter N.E.O., senast vid utfärdandet eller förnyelsen 
av gemenskapscertifikatet 
Icke hydrauliska system för sänkning: N.E.O., 
senast vid utfärdandet eller förnyelsen av 
gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2035 

andra och 
tredje styckena 

 N.E.O., senast vid utfärdandet eller förnyelsen 
av gemenskapscertifikatet 
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 KAPITEL 8  
8.01 punkt 3 Endast förbränningsmotorer för bränsle 

med en antändningstemperatur på över 55 
C 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2015 

8.02 punkt 1 Förhindrande av oavsiktlig start av 
maskinerna  

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 

 punkt 4 Skydd för maskindelar N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet  

8.03 punkt 2 Övervakningsanordningar N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 

 punkt 3 Övervarvsskydd N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 

 punkt 5 Utformning av axelgenomföringar  N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2015 

8.05 punkt 1 Ståltankar för flytande bränsle N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2015 

 punkt 2 Automatisk stängning av tankventiler  N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 

 punkt 3 Inga bränsletankar belägna för om 
kollisionsskottet 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 

 punkt 4 Inga bränsletankar och rörsystem till dem 
placerade direkt ovanför motorer eller 
avgasrör 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010. Till dess skall bränslen 
undanskaffas på ett säkert sätt genom 
lämpliga anordningar 
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 punkt 6 
tredje till femte 
meningarna 

Installation och mått på utluftningsrör och 
förbindelserör 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 

8.05 punkt 7 Stängningsanordning som kan manövreras 
från däck 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2015 

 punkt 9 
första 
meningen 

Nivåmätare som kan läsas ända upp till full 
tank 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 

 punkt 13 Kontroll av nivån i tankarna inte bara när 
det gäller huvudmaskiner utan även andra 
motorer som krävs för säker drift av 
fartyget 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2015 

8.08 punkt 8 Enkel avstängningsanordning inte 
tillräcklig för anslutning av 
ballastutrymmen till länspumpningsrör i 
fråga om lastrum som är utformade för 
ballast. 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 

 punkt 9 Nivåmätare under lastrummet N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 

8.09 punkt 2 Anordningar för uppsamling av 
oljebemängt vatten och spillolja 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 

8.10 punkt 3 Bullergräns på 65 dB(A) för stillastående 
fartyg 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2015 
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 KAPITEL 8a  
 Övergångsbestämmelserna om kapitel 8 a i 

förordningen om tillsyn av sjöfarten på 
Rhen tillämpas 

 

 KAPITEL 9  
9.01 punkt 1 
andra 
meningen 

Aktuella dokument som skall uppvisas för 
inspektionsorganet 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2035 

 punkt 2 
 led b 

Kretsscheman för huvudkopplingstavlan, 
reservkopplingstavlan och 
distributionstavlan som skall finnas ombord 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 

 punkt 3 Omgivande inomhustemperaturer och 
temperaturer på däck 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 

9.02  
punkterna 1 
till 3 

Elförsörjningsystem N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 

9.05 punkt 4 Tvärsnitt för jordledarna N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2015 

9.11 punkt 4 God ventilation om ackumulatorerna är 
placerade i ett stängt fack eller skåp eller i 
en stängd låda 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 

9.12 punkt 2 
 led d 

Kopplingsutrustning N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2015 

 punkt 3 
 led b 

Anordning för kontroll av isolering mot 
jord försedd med både optiskt och akustiskt 
larm 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 

 9.13 Nödfrånskiljare N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 
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9.14 punkt 3 
andra 
meningen 

Förbud mot enpoliga strömbrytare i 
tvättrum, badrum och andra våtrum 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 

9.15 punkt 2 Tvärsnitt på minst 1,5 mm² per kabel N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 

 punkt 9 Kablar kopplade till höj- och sänkbara 
styrhytter 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 

9.16 punkt 3 
andra 
meningen 

En andra krets N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2015 

9.19 Larm- och säkerhetssystem för mekanisk 
utrustning 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2015 

9.20 Elektronisk utrustning N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2035 

9.21 Elektromagnetisk kompatibilitet N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2035 
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 KAPITEL 10  
10.01 Ankringsutrustning N.E.O., senast vid utfärdandet eller 

förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 

10.02
 punkt 2 
 led a 

Certifikat för förtöjningskablar och andra 
kablar 

Den första kabeln som skall bytas ut på 
fartyget:N.E.O., senast den 1 januari 2008 
Den andra och tredje kabeln: 
den 1 januari 2013 

10.03
 punkt 1  

Europastandard Vid ersättande, senast den 1 januari 2010 

 punkt 2 Lämplighet för bränder av klass A, B och C  Vid ersättande, senast den 1 januari 2010 
 punkt 4 Förhållande mellan CO2 - innehåll och 

utrymmets storlek 
Vid ersättande, senast den 1 januari 2010 

10.03a Fasta brandbekämpningssystem i 
bostadsutrymmen, styrhytter och 
passagerarutrymmen 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2035 

10.03b Fasta brandbekämpningssystem i maskin-, 
pann- och pumprum  

1 

10.04 Tillämpning av Europastandarden på 
arbetsbåtar  

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2015 

10.05
 punkt 2 

Uppblåsbara räddningsvästar N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010. Räddningsvästar som 
fanns ombord den 30 september 2003 får 
användas till utfärdandet eller förnyelsen av 
gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010. 

                                                 
1 1. CO2-brandbekämpningssystem som installerats före den 1 oktober 1980 får användas 

till utfärdandet eller förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter den 1 januari 2035, om 
de uppfyller kraven i artikel 7.03.5 enligt resolution 1975-I-23 från 
Centralkommissionen för sjöfarten på Rhen. 

2. Fasta CO2-brandbekämpningssystem som installerats mellan den 1 april 1992 och 
den 31 december 1994 får fortsätta att användas till utfärdandet eller förnyelsen av 
gemenskapscertifikatet efter den 1 januari 2035, om de uppfyller kraven i artikel 7.03.5 
i den förordning om tillsyn av sjöfarten på Rhen som gällde den 31 december 1994. 

3. Rekommendationer från Centralkommissionen för sjöfarten på Rhen som utfärdats 
mellan den 1 april 1992 och den 31 december 1994 avseende artikel 7.03.5 i den 
förordning om tillsyn av sjöfarten på Rhen som gällde den 31 december 1994 förblir 
giltiga till utfärdandet eller förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2035. 

4. Artikel 10.03b.2 a är endast tillämplig till utfärdandet eller förnyelsen av 
gemenskapscertifikatet efter den 1 januari 2035, om anläggningarna har installerats i 
fartyg som kölsträckts efter den 1 oktober 1992. 
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 KAPITEL 11  
11.02 punkt 4 Utrustning vid ytterkanten på däck och i 

arbetsutrymmen 
N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2015 

11.04 Skarndäck 1Första utfärdandet eller förnyelsen av 
gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2035, om bredden överstiger 
7,30 m 

11.05
 punkt 1 

Tillträdesvägar till arbetsutrymmen N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2035 

  
punkterna 2 
och 3 

Dörrar och tillträdesvägar, utgångar och 
passager vid nivåskillnad på mer än 0.50 m 

Utfärdande eller förnyelse av 
gemenskapscertifikatet 

 punkt 4 Trappor vid permanent bemannade 
arbetsutrymmen 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2035 

11.06
 punkt 2 

Utgångar och nödutgångar N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2035 

11.07
 punkt 1 
andra 
meningen 

Lejdare, steg och liknande anordningar  N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2035 

  
punkterna 2 
och 3 

 Utfärdande eller förnyelse av 
gemenskapscertifikatet 

11.10 Lastluckor N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 

11.11 Vinschar N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 

11.12 
punkterna 2−6 
samt punkterna 
8−10 

Kranar: tillverkarskylt, högsta tillåtna 
belastningar, skyddsanordningar, 
beräkningsprov, inspektion av experter, 
intyg ombord 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2015 

11.13 Förvaring av brandfarliga vätskor N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 

                                                 
1 Bestämmelsen tillämpas på fartyg som kölsträckts efter den 31 december 1994 och på fartyg i 

drift enligt följande: Kraven i artikel 11.04 skall uppfyllas vid förnyelse av hela 
lastrumszonen. Om en ombyggnad, varigenom skarndäckets fria bredd ändras, omfattar 
skarndäckens hela längd gäller följande: 
a) Artikel 11.04 skall iakttas om skarndäckets fria bredd skall minskas upp till en höjd av 

0,90 m, eller om den fria bredden över den höjden skall minskas. 
b) Skarndäckets fria bredd före ombyggnaden till en höjd av 0,90 m eller den fria bredden 

över den höjden får inte understiga de mått som anges i artikel 11.04. 
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 KAPITEL 12  
12.01
 punkt 1 

Bostadsutrymmen för de personer som 
normalt bor ombord 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2035 

12.02
 punkt 3 

Durkarnas läge N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2035 

 punkt 4 Uppehållsrum och sovutrymmen N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2035 

 punkt 6 Fri höjd i bostadsutrymmen N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2035 

 punkt 8 Fri golvyta i gemensamma uppehållsrum N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2035 

 punkt 9 Utrymmenas och rummens volym N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2035 

 punkt 10 Luftvolymen per person N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2035 

 punkt 11 Dörrarnas storlek N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2035 

 punkt 12
 leden a 
och b 

Trappornas dimensioner N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2035 

 punkt 13 Rörledningar för farliga gaser eller vätskor N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2035 

12.03 Sanitära anordningar N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2035 

12.04 Kök N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2035 

12.05 Dricksvatten N.E.O., senast den 31 december 2006 
12.06 Uppvärmning och ventilation N.E.O., senast vid utfärdandet eller 

förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2035 

12.07
 punkt 1 
andra 
meningen 

Andra anordningar i bostadsutrymmen N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2035 
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 KAPITEL 15  
15.01
 punkt 1 
 led d 

Artikel 9.14.3 andra meningen för 
märkspänning på över 50 V tillämpas inte  

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 

 punkt 2
 led c 

Förbud mot pannor för fast bränsle enligt 
artikel 13.07 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 
Bestämmelserna tillämpas inte på farkoster 
med maskiner för fast bränsle (ångmaskiner) 

 led e Förbud mot anordningar för flytande gas 
enligt kapitel 14 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2045 

15.02 punkt 2 Antalet skott och deras placering N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2045 

 punkt 5 
andra 
meningen 

Marginallinje vid avsaknad av skottdäck För passagerarfartyg som kölsträckts före den 
1 januari 1996 tillämpas kravet vid N.E.O., 
senast vid utfärdandet eller förnyelsen av 
gemenskapscertifikatet efter den 1 januari 
2045  

 punkt 10
 led c 

Tid för stängningen N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2015 

 punkt 12 Optiskt varningssystem N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 

 punkt 15 Minsta höjd för dubbla bottnar eller dubbla 
sidor 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2045 

15.03 
punkterna 1–6 

Intakt stabilitet N.E.O., och när maximiantalet passagerare 
ökas, senast vid utfärdandet eller förnyelsen 
av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2045 

 punkterna 
7 och 8 

Läckstabilitet N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2045 

 punkt 9 2-avdelningsstatus N.E.O. 
 punkterna 
10–13 

Läckstabilitet N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2045 
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15.05 punkt 2 
 led a 

Det antal passagerare för vilka ett 
utrymningsområde enligt artikel 15.06.8 har 
dokumenterats 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2045 

 led b Det antal passagerare som har tagits med i 
beräkningen av stabiliteten enligt artikel 
15.03  

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2045 

15.06 punkt 1 
 led a 

Passagerarutrymmen på alla däck akter om 
kollisionsskottet och för om akterpikskottet  

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2045 

 punkt 3 
 led c  
första 
meningen 
andra 
meningen 

Fri höjd i utgångar 
 
 
Fri bredd för dörrar till passagerarhytter och 
andra små utrymmen 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2045 
 
Beträffande måttet 0,7 m gäller N.E.O., 
senast vid utfärdandet eller förnyelsen av 
gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2045 

15.06 punkt 3 
 led f  
första 
meningen 

Nödutgångarnas storlek N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2045 

 led g Utgångar i utrymmen avsedda att användas 
av personer med nedsatt rörelseförmåga 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2045 

 punkt 4 
 led d 

Dörrar avsedda för personer med nedsatt 
rörelseförmåga 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2045 

 punkt 5 Krav på anslutande korridorer N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2045 

 punkt 6 
 led b 

Räddningsvägar till utrymningsområden  N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2045 

 led d Inga stegpinnar, lejdare eller liknande 
monterade utmed räddningsvägarna 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2045 

 punkt 7 Lämpligt säkerhetsledningsystem N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2045 

 punkt 8 Krav på samlingsområden N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2045 

 punkt 9 Krav på trappor och trappavsatser i 
passagerarzonerna 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2045 
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 punkt 10 
 led a  
första 
meningen 

Räcke enligt Europastandard EN 711:1995 N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2045 

andra 
meningen 

Höjd på relingar eller räcken på däck 
avsedda att användas av personer med 
nedsatt rörelseförmåga 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2045 

15.06 punkt 10
 led b  
andra 
meningen 

Fri bredd på öppningar som normalt 
används för ombordtagning eller 
landsättning av personer med nedsatt 
rörelseförmåga 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2045 

 punkt 13  Passager och väggar i passager avsedda att 
användas av personer med nedsatt 
rörelseförmåga 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2045 

 punkt 14  
första 
meningen 

Konstruktion av glasdörrar och glasväggar i 
passager samt av fönsterrutor 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2045 

 punkt 15 Krav på överbyggnader och tak på dessa 
vilka helt utgörs av panoramarutor 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2045 

 punkt 16 Dricksvattensystem enligt artikel 12.05 N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 31 december 2006 

 punkt 17  
andra 
meningen 

Krav på toaletter utrustade för användning 
av personer med nedsatt rörelseförmåga 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2045 

 punkt 18 Ventilationssystem för hytter utan 
öppningsbart fönster  

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2045 

 punkt 19 Krav i artikel 15.06 på utrymmen som 
bebos av besättningsmedlemmar eller 
övriga ombordanställda 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2045 

15.07 Krav på framdrivningsystemet N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2045 

15.08 punkt 2 Krav på högtalarsystem i passagerarzoner För passagerarfartyg med LWL på mindre än 
40 m eller för högst 75 personer tillämpas 
bestämmelsen vid N.E.O., senast vid 
utfärdandet eller förnyelsen av 
gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 

 punkt 3 Krav på larmsystemet För dagstursfartyg tillämpas bestämmelsen 
vid N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 

 punkt 4 Larm för slagvattennivå för varje vattentät 
avdelning  

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 
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 punkt 5 Två maskindrivna länspumpar N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 

 punkt 6 Permanent installerat länspumpsystem N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2015 

 punkt 8 Ventilationssystem för 
koldioxidanläggningar i utrymmen under 
däck 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 

15.09 punkt 3 Lämplig utrustning för flyttning av 
personer  

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 

15.09 punkt 4 Personlig livräddningsutrustning för barn Till utfärdandet eller förnyelsen av 
gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 betraktas denna utrustning 
som ett alternativ till personlig 
livräddningsutrustning 

 Livräddningsutrustning För passagerarfartyg som var utrustade med 
gemensamma livräddningsanordningar enligt 
artikel 15.09.5 före den 1 januari 2005 
betraktas dessa anordningar som ett alternativ 
till personlig livräddningsutrustning. 
För passagerarfartyg som var utrustade med 
gemensamma livräddningsanordningar enligt 
artikel 15.09.6 före den 1 januari 2005 
betraktas dessa som ett alternativ till 
personlig livräddningsutrustning till dess att 
gemenskapscertifikatet utfärdas eller förnyas 
efter den 1 januari 2010 

 punkt 5 
 leden b 
 och c 

Tillräckligt sittutrymme, bärighet på minst 
750 N  

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 

 led f Stabilt flytläge och lämpliga anordningar att 
gripa tag i  

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 

 led i Lämpliga anordningar för utrymning från 
utrymningsområdena till livflottarna  

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 

 punkt 10 Arbetsbåt utrustad med motor och sökarljus N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 

15.10 punkt 2 Artikel 9.16.3 gäller även för passager och 
uppehållsrum för passagerare 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2015 

 punkt 3 Tillräcklig nödbelysning Nödbelysning N.E.O., senast vid utfärdandet 
eller förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2015 
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15.10 punkt 4 Reservströmanläggning För dagstursfartyg med LWL på 25 m eller 
mindre, gäller bestämmelsen vid N.E.O., 
senast vid utfärdandet eller förnyelsen av 
gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2015 

 led f Reservel till sökarljus enligt artikel 10.02.2 
i 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2015 

 led i Reservel till hissar och lyftutrustning enligt 
artikel 15.06.9 andra meningen 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2015 

 punkt 6 Krav på reservströmanläggningen:  
 – Skiljeväggar enligt artikel 15.11.2 N.E.O., senast vid utfärdandet eller 

förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2015 

 – Kabelinstallation N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2015 

 – Reservströmanläggningen ovanför 
marginallinjen 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2015 

15.11 Brandskydd  
 punkt 1 Materials och komponenters 

brandskyddslämplighet 
N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2045 

 punkt 2 Skiljeväggarnas utformning N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2045 

 punkt 3 Målarfärger, lacker och andra 
ytbehandlingsprodukter samt 
däcksbeklädnader som används i utrymmen 
utom i maskinrum och förrådsrum skall 
vara flamhämmande 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2015 

 punkt 4 Salongstak och väggbeklädnader tillverkade 
av icke brännbara material  

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2045 

 punkt 5 Möbler och armaturer i samlingsområden 
tillverkade av icke brännbara material 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2045 

 punkt 6 Provad enligt koden  N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2045 

 punkt 7 Isoleringsmaterial i salonger N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2045 

 punkt 8 Krav på dörrar i skiljeväggar N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2045 
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 punkt 9 Väggar  På passagerarfartyg med hytter utan trycksatt 
automatiskt vattensprinklersystem, väggslut 
mellan hytter: N.E.O., senast vid utfärdandet 
eller förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2010 

 punkt 10 Väggar  N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2045 

15.11 punkt 11 Dragstoppare  N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2045 

 punkt 12 
andra 
meningen 

Trappor gjorda av stål eller annat likvärdigt 
icke brännbart material 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2045 

 punkt 13 Inkapsling av inre trappor  N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2045 

 punkt 14 Anläggningar för ventilation och 
lufttillförsel 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2045 

 punkt 15 Ventilationsanläggningar och spisar med 
utsugningsfläktar 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2045 

 punkt 16 Kontrollcentraler, trapphus, 
samlingsområden och 
rökutsugningsanläggningar  

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2045 

 punkt 17 Anläggning för brandlarm  För dagstursfartyg: N.E.O., senast vid 
utfärdandet eller förnyelsen av 
gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 

15.12
 punkt 1 

Bärbara brandsläckare Brandsläckare och släckmedel i kök, 
frisersalonger och parfymerier: N.E.O., senast 
vid utfärdandet eller förnyelsen av 
gemenskapscertifikatet  

 punkt 2 Brandpostanläggning Andra brandpump: N.E.O., senast vid 
utfärdandet eller förnyelsen av 
gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 

 punkt 3 Krav på brandpostanläggningar Tryck och vattenstrålelängd: N.E.O., senast 
vid utfärdandet eller förnyelsen av 
gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 

 punkt 6 Material, skydd mot driftsavbrott N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 
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15.12
 punkt 7 

Undvikande av möjligheten av att rör och 
brandposter fryser 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 

 punkt 8 
 led b 

Brandpumpar skall kunna manövreras 
oberoende av varandra 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 

 led c Vattenstrålelängd på samtliga däck N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 

 led d Montering av brandpumpar N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 

 punkt 9 Brandsläckningsanordning i maskinrum N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2045 

15.14
 punkt 1 

Utrustning för uppsamling och 
bortskaffande av avloppsvatten  

För de passagerarfartyg med hytter som har 
högst 50 bäddar och för dagstursfartyg: 
N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2045 

 punkt 2 Krav på uppsamlingstankar för 
avloppsvatten 

För de passagerarfartyg med hytter som har 
högst 50 bäddar och för dagstursfartyg med 
högst 50 passagerare: N.E.O., senast vid 
utfärdandet eller förnyelsen av 
gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2045 

15.15 punkt 1 Stabilitet efter skada N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2045 

 punkt 4 (Utan innehåll)  
 punkt 5 Utrustat med arbetsbåt, en plattform eller en 

likvärdig anordning 
För passagerarfartyg med tillstånd för högst 
250 passagerare eller 50 bäddar: N.E.O., 
senast vid utfärdandet eller förnyelsen av 
gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 

15.15 punkt 6 Utrustat med arbetsbåt, en plattform eller en 
likvärdig anordning 

För passagerarfartyg med tillstånd för högst 
250 passagerare eller 50 bäddar: N.E.O., 
senast vid utfärdandet eller förnyelsen av 
gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 

 punkt 9 
 led a 

Larmsystem för anläggningar för flytande 
gas  

N.E.O., senast vid förnyelsen av certifikatet 
enligt artikel 14.15 

 led b Gemensamma livräddningsanordningar 
enligt artikel 15.09.5 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 
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 KAPITEL 16  
16.01 punkt 2 Särskilda vinschar eller motsvarande 

kopplingsanordningar 
Kravet gäller farkoster som fått tillstånd före 
den 1 januari 1995 till skjutbogsering utan 
korrekt säkringsanordning, endast vid N.E.O., 
senast vid utfärdandet eller förnyelsen av 
gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2035 

16.01 punkt 3, 
sista meningen 

Krav på drivenheter N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2035 

 KAPITEL 17  
17.02 punkt 3 Ytterligare krav Samma övergångsbestämmelser som anges i 

den tillämpliga artikeln gäller. 
17.03 punkt 1 Allmänt larmsystem N.E.O., senast vid utfärdandet eller 

förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
 punkt 4 Högsta tillåtna belastning N.E.O., senast vid utfärdandet eller 

förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
17.04 
punkterna 2 
och 3 

Restflödningsavstånd N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 

17.05 
punkterna 2 
och 3 

Restfribord N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 

17.06, 17.07 
och 17.08 

Krängningsprov och bestyrkande av 
stabiliteten  

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 

17.09 Lastmärken och åmningar N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 

 KAPITEL 20  
 Övergångsbestämmelserna om kapitel 20 i 

förordningen om tillsyn av sjöfarten på 
Rhen tillämpas 

 

 KAPITEL 21  
21.01 till 21.02  Kraven tillämpas på fritidsfartyg byggda före 

den 1 januari 1995, endast vid N.E.O., senast 
vid utfärdandet eller förnyelsen av 
gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2035 
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Artikel 24.03 
 

Undantag för farkoster som kölsträcktes senast den 1 april 1976 
 
1. Utöver bestämmelserna i artikel 24.02 gäller följande bestämmelser för farkoster som 

kölsträcktes senast den 1 april 1976. 
 

Följande definitioner gäller i nedanstående tabell: 
 
– "E.O.": Föreskriften gäller inte farkoster som redan är i trafik, om inte de berörda 

delarna har ersatts eller byggts om, dvs. bestämmelsen gäller endast ersättande eller 
ombyggnad av de berörda delarna eller områdena. Om befintliga delar ersätts med 
reservdelar med samma teknik och av samma typ skall detta inte anses som ett 
ersättande ("E") i den mening som avses i övergångsbestämmelserna. 

 
– "Utfärdande eller förnyelse av gemenskapscertifikatet": bestämmelsen skall vara 

uppfylld när gemenskapscertifikatet utfärdas eller förnyas efter det att bestämmelsen 
trätt i kraft. 

 
Artikel och 
punkt INNEHÅLL TIDSFRIST OCH KOMMENTARER 

 KAPITEL 3  
3.03 punkt 1 
 led a 

Kollisionsskottets placering E.O., senast vid utfärdandet eller förnyelsen 
av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2035  

3.04 punkt 2 Gemensamma ytor i förrådsrum, 
bostadsutrymmen och passagerarzoner 

E.O., senast vid utfärdandet eller förnyelsen 
av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2035 

 punkt 7 Högsta tillåtna ljudnivå Utfärdande eller förnyelse av 
gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2015 

 KAPITEL 4  
4.01  punkt 2, 
4.02 och 4.03 

Flödningsavstånd, fribord, minimifribord Utfärdande eller förnyelse av 
gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2015 

 KAPITEL 7  
7.01 punkt 2 Ljudnivå från fartyget E.O., senast vid utfärdandet eller förnyelsen 

av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2015 

7.05 punkt. 2 Övervakning av lanternor Utfärdande eller förnyelse av 
gemenskapscertifikatet 
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 KAPITEL 8  
8.08 punkterna 
3 och 4 

Pumparnas minikapacitet och länsrörens 
inre diameter 

Utfärdande eller förnyelse av 
gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2015 

8.10 punkt 2  Buller fartyget alstrar under gång E.O., senast vid utfärdandet eller förnyelsen 
av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2015 

 KAPITEL 9  
9.01 Krav på elektriska anläggningar E.O., senast vid utfärdandet eller förnyelsen 

av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2015 

9.03 Skydd mot beröring, genomträngning av 
fasta föremål och inträngning av vatten 

E.O., senast vid utfärdandet eller förnyelsen 
av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2015 

9.06 Högsta tillåtna spänning  E.O., senast vid utfärdandet eller förnyelsen 
av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2015 

9.10 Generatorer och motorer E.O., senast vid utfärdandet eller förnyelsen 
av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2015 

9.11 punkt 2 Installation av ackumulatorer E.O., senast vid utfärdandet eller förnyelsen 
av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2015 

9.12 Installation av kopplingutrustning E.O., senast vid utfärdandet eller förnyelsen 
av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2015 

9.14 Installationsutrustning E.O., senast vid utfärdandet eller förnyelsen 
av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2015 

9.15 Kablar E.O., senast vid utfärdandet eller förnyelsen 
av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2015 

9.17 Lanternor E.O., senast vid utfärdandet eller förnyelsen 
av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2015 
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 KAPITEL 12  
12.02 punkt 5 Buller och vibrationer i bostadsutrymmen Utfärdande eller förnyelse av 

gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2015 

 KAPITEL 15  
15.02 punkt 5,  
 punkt 6  
första 
meningen,  
 punkterna 
7 till 11 samt 
 punkt 13 

Marginallinje om skottdäck saknas E.O., senast vid utfärdandet eller förnyelsen 
av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2045 

15.02 punkt 16 Vattentäta fönster E.O., senast vid utfärdandet eller förnyelsen 
av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2045 

15.04 Flödningsavstånd, fribord, mått avseende 
djupgående 

E.O., senast vid utfärdandet eller förnyelsen 
av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2045 

15.05 Passagerarantal Utfärdande eller förnyelse av 
gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2015 

15.10 punkt 4,  
 punkt 6,  
 punkt 7,  
 punkt 8 
och  punkt 11 

Reservströmanläggning E.O., senast vid utfärdandet eller förnyelsen 
av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2045 
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2. Artikel 15.11.3 a skall tillämpas på dagstursfartyg, kölsträckta senast den 1 april 1976, till det 
första utfärdandet eller den första förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2045 med bestämmelsen att endast målarfärger, lacker och andra material som 
används på ytor som vetter mot räddningsvägar samt andra material för ytbehandling av 
paneler skall vara brandhämmande och att rök eller giftiga ångor inte får uppstå i farlig 
omfattning. 

 
3. Artikel 15.09.4 första och andra meningarna skall tillämpas på fartyg, som används för 

dagsturer, och som kölsträckts senast den 1 april 1976, med bestämmelsen att, i stället för 
trappor i form av en bärande stålkonstruktion, räcker det med de trappor som utgör 
räddningsväg om de är så konstruerade att de kan användas vid brand ungefär lika länge som 
trappor i form av en bärande stålkonstruktion. 

 
Artikel 24.04 

 
Andra undantag 

 
1. För farkoster vars minimifribord fastställdes enligt artikel 4.04 i den förordning om tillsyn av 

sjöfarten på Rhen som gällde den 31 mars 1983, får inspektionsorganet på begäran av ägaren 
fastställa fribordet enligt artikel 4.03 i den förordning om tillsyn av sjöfarten på Rhen som 
gällde den 1 januari 1995. 

 
2. Farkoster som kölsträcktes senast den 1 juli 1983 behöver inte uppfylla bestämmelserna i 

kapitel 9 men skall åtminstone uppfylla bestämmelserna i kapitel 6 i den förordning om tillsyn 
av sjöfarten på Rhen som gällde den 31 mars 1983. 

 
3. Artikel 15.06.3 a–15.06.3 e och artikel 15.12.3 a, om regeln om en slanglängd, skall endast 

tillämpas på farkoster som kölsträckts efter den 30 september 1984, och på ombyggnader av 
de berörda områdena, senast när gemenskapscertifikatet först utfärdas eller förnyas efter 
den 1 januari 2045. 
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4. Om det är svårt att tillämpa bestämmelserna i detta kapitel efter det att 
övergångsbestämmelserna upphört att gälla, eller om tillämpningen av dessa medför orimligt 
höga kostnader, kan undersökningsorganet medge undantag från dessa bestämmelser på 
rekommendation av kommittén. Dessa undantag skall anges i gemenskapscertifikatet. 

 
5. Om det i denna bestämmelse i fråga om krav på konstruktion av utrustning hänvisas till en 

Europastandard eller internationell standard, får utrustningen vid revideringar av standarden 
användas i ytterligare 20 år efter revideringen av standarden. 

 
Artikel 24.05 

 
(utan innehåll) 

 
Artikel 24.06 

 
Undantag för farkoster som inte omfattas av artikel 24.01 
 
1. Följande bestämmelser gäller 
 

a) farkoster för vilka ett fartygscertifikat enligt förordningen om tillsyn av sjöfarten på 
Rhen för första gången utfärdades mellan den 1 januari 1995 och …*, förutsatt att de 
inte var under byggnad eller ombyggnad den 31 december 1994, 

 
b) farkoster som erhållit ett annat trafikstillstånd mellan den 1 januari 1995 och … *. 
 

2. Det måste bevisas att de farkosterna uppfyller bestämmelserna i den förordning om tillsyn av 
sjöfarten på Rhen som gällde det datum då fartygscertifikatet eller det andra trafiktillståndet 
beviljades. 

 

                                                 
* Två år efter det att detta direktiv har trätt i kraft. 
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3. Farkosterna skall anpassas så att de följer de bestämmelser som träder i kraft efter det att 
fartygscertifikatet eller det andra trafiktillståndet utfärdats första gången, enligt 
övergångsbestämmelserna i tabellen nedan. 

 
4. Artikel 24.04.4 och 24.04.5 gäller i tillämpliga delar. 
 
5. Följande definitioner gäller i tabellen nedan: 
 

– "N.E.O.": Bestämmelsen gäller inte farkoster som redan är i trafik, om inte de berörda 
delarna har ersatts eller byggts om, dvs. bestämmelsen gäller endast nybyggda farkoster 
och ersättande eller ombyggnad av de berörda delarna eller områdena. Om befintliga 
delar ersätts med reservdelar med samma teknik och av samma typ skall detta inte anses 
som ett ersättande ("E") i den mening som avses i övergångsbestämmelserna. 

 
– "Utfärdande eller förnyelse av gemenskapscertifikatet": bestämmelsen skall var 

uppfylld när gemenskapscertifikatet utfärdas eller förnyas efter det att bestämmelsen 
trätt i kraft. 
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Artikel och 
punkt INNEHÅLL TIDSFRIST OCH KOMMENTARER 

Gäller för 
farkoster med 
fartygs-
certifikat 
eller 
trafiktillstånd 
innan 

 KAPITEL 3   
3.03 punkt 7 Ankare skjuter inte ut i fartygs för N.E.O., senast vid utfärdandet eller 

förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2041 

1.10.1999 

3.04 punkt 3  
andra 
meningen 

Isolering i maskinrum N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet  

1.4.2003 

 punkt 3 
tredje och 
fjärde 
meningarna  

Öppningar och stänganordningar N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 

1.10.2003 

 KAPITEL 8   
8.02 punkt 4 Skydd för maskindelar N.E.O., senast vid utfärdandet eller 

förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
1.4.2003 

8.03 punkt 3 Skydd mot övervarv N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2010 

1.4.2004 

8.05 punkt 9 
första 
meningen 

Nivåmätare skall kunna läsas ända 
upp till full tank 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2010 

1.4.1999 

 punkt 13 Övervakning av bränslenivån inte 
bara när det gäller 
framdrivningsmaskineriet utan även 
när det gäller övriga motorer som 
krävs för driften 
 
 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2015 

1.4.1999 

 KAPITEL 8a   
 Övergångsbestämmelserna om 

kapitel 8a i förordningen om tillsyn 
av sjöfarten på Rhen gäller. 
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 KAPITEL 10   
10.02 punkt 2 
 led a 

Certifiering av stållinor och övriga 
linor 

Den första linan ersatt på fartyget: 
N.E.O., senast den 1 januari 2008 
Andra och tredje linan: 
den 1 januari 2013 

1.4.2003 

10.03 punkt 1 Europastandard Vid ersättande, senast 
den 1 januari 2010 

1.4.2002 

 punkt 2 Avsedda för brandklass A, B och C Vid ersättande, senast 
den 1 januari 2010 

1.4.2002 

10.03a Fasta brandbekämpningssystem i 
hytter, styrhytter och 
passagerarutrymmen 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2035 

1.4.2002 

10.03b Fasta brandbekämpningssystem i 
maskin-, pann- och pumprum  

1 senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2035 

1.4.2002 

10.04 Tillämpning av Europastandarden på 
arbetsbåtar  

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2015 

1.10.2003 

10.05 punkt 2 Uppblåsbara räddningsvästar N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2010. 
Räddningsvästar som fanns ombord 
den 30 september 2003 får användas 
till utfärdandet eller förnyelsen av 
gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2010 

1.10.2003 

 KAPITEL 11   
11.13 Förvaring av brandfarliga vätskor N.E.O., senast vid utfärdandet eller 

förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
1.10.2002 

 KAPITEL 15   
15.01 punkt 1 
 led c 

Artikel 8.06.2 andra meningen 
tillämpas inte 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 

1.1.2006 

 led d Artikel 9.14.3 andra meningen för 
märkspänning på över 50 V 
tillämpas inte 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2010 

1.1.2006 

                                                 
1 1. Fasta CO2-brandbekämpningssystem som installerats mellan den 1 januari 1995 och 

den 31 mars 2003 är fortfarande tillåtna, om de uppfyller kraven i artikel 10.03.5 i den 
förordning om tillsyn av sjöfarten på Rhen som gällde den 31 mars 2002. 

2. Rekommendationer från Centralkommissionen för sjöfarten på Rhen som utfärdats 
mellan den 1 januari 1995 och den 31 mars 2002 avseende artikel 10.03.5 i den 
förordning om tillsyn av sjöfarten på Rhen som gällde den 31 mars 2002 förblir giltiga. 

3. Artikel 10.03b.2 a är endast tillämplig, om anläggningarna har installerats i fartyg som 
kölsträckts efter den 1 oktober 1992. 
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 punkt 2 
 led b 

Förbud mot oljepannor med 
förångningsbrännare enligt artikel 
13.04 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet  

1.1.2006 

 led c Förbud mot pannor för fast bränsle 
enligt artikel 13.07 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2010 

1.1.2006 

 led e Förbud mot anordningar för flytande 
gas enligt kapitel 14 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2045 

1.1.2006 

15.02 punkt 2 Antalet skott och deras placering N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2045 

1.1.2006 

 punkt 5  
andra 
meningen 

Marginallinje vid avsaknad av 
skottdäck 

För passagerarfartyg som kölsträckts 
före den 1 januari 1996 tillämpas 
kravet vid N.E.O., senast vid 
utfärdandet eller förnyelsen av 
gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2045  

1.1.2006 

 punkt 15 Minsta höjd för dubbla bottnar eller 
dubbla sidor 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2045 

1.1.2006 

15.03 
punkterna 1 
 till 6 

Intakt stabilitet N.E.O., och när maximiantalet 
passagerare ökas, senast efter 
utfärdandet eller förnyelsen av 
gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2045 

1.1.2006 

 punkterna 
7  och 8 

Läckstabilitet N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2045 

1.1.2006 

 punkt 9 2-avdelningsstatus N.E.O. 1.1.2007 
 punkterna 
10  till 13 

Läckstabilitet N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2045 

1.1.2006 

15.05 punkt 2 
 led a 

Det antal passagerare för vilka ett 
utrymningsområde enligt artikel 
15.06.8 har dokumenterats 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2045 

1.1.2006 
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 led b Det antal passagerare som har tagits 
med i beräkningen av stabiliteten 
enligt artikel 15.03  

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2045 

1.1.2006 

15.06 punkt 1 
  

Passagerarutrymmen på alla däck 
akter om kollisionsskottet och för 
om akterpikskottet  

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2045 

1.1.2006 

punkt 2 
 punkt 3 
 led c  
första 
meningen 
andra 
meningen 

Skåp och utrymmen som avses i 
artikel 11.13, avsedda för förvaring 
av brandfarliga vätskor 
Fri höjd i utgångar 
 
 
Fri bredd för dörrar till 
passagerarhytter och andra små 
utrymmen 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2045 
 
Beträffande måttet 0,7 m gäller 
N.E.O., senast efter utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2045 

1.1.2006 
 
1.1.2006 
 
 
1.1.2006 

15.06 punkt 3 
 led f  
första 
meningen 

Nödutgångarnas storlek N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2045 

1.1.2006 

 led g Utgångar i utrymmen avsedda att 
användas av personer med nedsatt 
rörelseförmåga 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2045 

1.1.2006 

 punkt 4 
 led d 

Dörrar avsedda för personer med 
nedsatt rörelseförmåga 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2045 

1.1.2006 

 punkt 5 Krav på anslutande korridorer N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2045 

1.1.2006 

 punkt 6 
 led b 

Räddningsvägar till 
utrymningsområden  

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2045 

1.1.2006 

 led c Inga räddningsvägar genom 
maskinrum och kök 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 

1.1.2006 

 led d Inga stegpinnar, lejdare eller 
liknande monterade utmed 
räddningsvägarna 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2045 

1.1.2006 
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 punkt 7 Lämpligt säkerhetsledningsystem N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2045 

1.1.2006 

 punkt 8 Krav på samlingsområden N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2045 

1.1.2006 

 punkt 9 
leden a till c, 
led e och sista 
meningen 

Krav på trappor och trappavsatser i 
passagerarzonerna 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2045 

1.1.2006 

 punkt 10 
led a första 
meningen 

Räcke enligt Europastandard 
EN 711:1995 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2045 

1.1.2006 

andra 
meningen 

Höjd på relingar eller räcken på däck 
avsedda att användas av personer 
med nedsatt rörelseförmåga 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2045 

1.1.2006 

 led b  
andra 
meningen 

Fri bredd på öppningar som normalt 
används för ombordtagning eller 
landsättning av personer med nedsatt 
rörelseförmåga 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2045 

1.1.2006 

 punkt 12 Landgångar i enlighet med 
Europastandard EN 14206: 2003 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 

1.1.2006 

 punkt 13  Passager och väggar i passager 
avsedda att användas av personer 
med nedsatt rörelseförmåga 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2045 

1.1.2006 

 punkt 14 
första 
meningen 

Konstruktion av glasdörrar och 
glasväggar i passager samt av 
fönsterrutor 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2045 

1.1.2006 

 punkt 15 Krav på överbyggnader och tak på 
dessa vilka helt utgörs av 
panoramarutor 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2045 

1.1.2006 

 punkt 16 Dricksvattensystem enligt artikel 
12.05 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet  

1.1.2006 

 punkt 17  
andra 
meningen 

Krav på toaletter utrustade för 
användning av personer med nedsatt 
rörelseförmåga 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2045 

1.1.2006 
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 punkt 18 Ventilationssystem för hytter utan 
öppningsbart fönster  

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2045 

1.1.2006 

15.07 Krav på framdrivningsystemet N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2045 

1.1.2007 

15.08 punkt 2 Krav på högtalarsystem i 
passagerarzoner 

För passagerarfartyg med LWL på 
mindre än 40 m eller för högst 
75 personer tillämpas bestämmelsen 
vid N.E.O., senast efter utfärdandet 
eller förnyelsen av 
gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 

1.1.2006 

 punkt 3 Krav på larmsystemet För dagstursfartyg tillämpas 
bestämmelsen vid N.E.O., senast efter 
utfärdandet eller förnyelsen av 
gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 

1.1.2006 

 punkt 3 
 led c 

Larmsystem som möjliggör för 
fartygets befäl att varna besättningen 
och övriga ombordanställda  

För dagstursfartyg tillämpas 
bestämmelsen vid N.E.O., senast vid 
utfärdandet eller förnyelsen av 
gemenskapscertifikatet 

1.1.2006 

 punkt 4 Larm för slagvattennivå för varje 
vattentät avdelning  

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2010 

1.1.2006 

 punkt 5 Två maskindrivna länspumpar N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2010 

1.1.2006 

 punkt 6 Permanent installerat 
länspumpsystem enligt artikel 8.06.4 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2015 

1.1.2006 

 punkt 7 Kylrumsdörrar öppningsbara från 
insidan 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 

1.1.2006 

 punkt 8 Ventilationssystem för 
koldioxidanläggningar i utrymmen 
under däck 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2010 

1.1.2006 

 punkt 9 Första hjälpen-lådor N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 

1.1.2006 
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15.09 punkt 1 
första 
meningen 

Livbojar N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 

1.1.2006 

 punkt 2 Personlig livräddningsutrustning N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 

1.1.2006 

punkt 3 Lämplig utrustning för flyttning av 
personer  

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2010 

1.1.2006 

15.09 punkt 4 Personlig livräddningsutrustning 
enligt Europastandard EN 395:1998 
eller EN 396:1998 för 100 % av 
passagerarna 
Personlig livräddningsutrustning för 
barn 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
 
Till utfärdandet eller förnyelsen av 
gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 betraktas denna 
utrustning som ett alternativ till 
personlig livräddningsutrustning 

1.1.2006 
 
 
1.1.2006 

 Livräddningsutrustning För passagerarfartyg som var 
utrustade med kollektiva 
livräddningsanordningar enligt 
artikel 15.09.5 före den 1 januari 2005 
betraktas dessa anordningar som ett 
alternativ till personlig 
livräddningsutrustning. 
För passagerarfartyg som var 
utrustade med gemensamma 
livräddningsredskap enligt 
artikel 15.09.6 före den 1 januari 2005 
betraktas dessa som ett alternativ till 
personlig livräddningsutrustning till 
dess att gemenskapscertifikatet 
utfärdas eller förnyas efter 
den 1 januari 2010. 

1.1.2006 

 punkt 5 
 leden b 
 och c 

Tillräckligt sittutrymme, bärighet på 
minst 750 N  

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2010 

 

 led f Stabilt flytläge och lämpliga 
anordningar att gripa tag i  

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2010 

1.1.2006 

15.09 punkt 4 Personlig livräddningsutrustning 
enligt Europastandard EN 395:1998 
eller EN 396:1998 för 100 % av 
passagerarna 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet  

1.1.2006 

 led i Lämpliga anordningar för utrymning 
från utrymningsområdena till 
livflottarna  

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2010 

1.1.2006 
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 punkt 9 Kontroll av livräddningsutrustningen 
i enlighet med tillverkarens 
anvisningar 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 

1.1.2006 

 punkt 10 Arbetsbåt utrustad med motor och 
sökarljus 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2010 

1.1.2006 

 punkt 11 Bår N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 

1.1.2006 

 Elektrisk utrustning  1.1.2006 
15.10 punkt 2 Artikel 9.16.3 gäller även för 

passager och uppehållsrum för 
passagerare 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2015 

1.1.2006 

 punkt 3 Tillräcklig nödbelysning Nödbelysning N.E.O., senast vid 
utfärdandet eller förnyelsen av 
gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2015 

1.1.2006 

punkt 4 Reservströmanläggning För dagstursfartyg med LWL på 25 m 
eller mindre, gäller bestämmelsen vid 
N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2015 

1.1.2006 

 led f Reservel till sökarljus enligt 
artikel 10.02.2 i 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2015 

1.1.2006 

 led i Reservel till hissar och lyftutrustning 
enligt artikel 15.06.9 
andra meningen 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2015 

1.1.2006 

 punkt 6 Krav på reservströmanläggningen:  1.1.2006 
 – Skiljeväggar enligt 

artikel 15.11.2 
N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2015 

1.1.2006 

 – Kabelinstallation N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2015 

1.1.2006 

 – Reservströmanläggningen 
ovanför marginallinjen 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2015 

1.1.2006 
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15.11 Brandskydd  1.1.2007 
 punkt 1 Materials och komponenters 

brandskyddslämplighet 
N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2045 

1.1.2006 

15.11 punkt 2 Skiljeväggarnas utformning N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2045 

1.1.2006 

 punkt 3 Målarfärger, lacker och andra 
ytbehandlingsprodukter samt 
däcksbeklädnader som används i 
utrymmen utom i maskinrum och 
förrådsrum skall vara 
flamhämmande 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2015 

1.1.2006 

 punkt 4 Salongstak och väggbeklädnader 
tillverkade av icke brännbara 
material  

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2045 

1.1.2006 

 punkt 5 Möbler och armaturer i 
samlingsområden tillverkade av icke 
brännbara material 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2045 

1.1.2006 

 punkt 6 Provad enligt koden  N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2045 

1.1.2006 

 punkt 7 Isoleringsmaterial i salonger N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2045 

1.1.2006 

 punkt 8 
leden a, b, c 2:a 
meningen och 
led d 

Krav på dörrar i skiljeväggar N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2045 

1.1.2006 

 punkt 9 Väggar  På passagerarfartyg med hytter utan 
trycksatt automatiskt 
vattensprinklersystem, väggslut 
mellan hytter: N.E.O., senast vid 
utfärdandet eller förnyelsen av 
gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 

1.1.2006 
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 punkt 10 Skiljeväggar  N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2045 

1.1.2006 

 punkt 12  
andra 
meningen 

Trappor gjorda av stål eller annat 
likvärdigt icke brännbart material 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2045 

1.1.2006 

 punkt 13 Inkapsling av inre trappor  N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2045 

1.1.2006 

 punkt 14 Anläggningar för ventilation och 
lufttillförsel 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2045 

1.1.2006 

 punkt 15 Ventilationsanläggningar i kök och 
spisar med utsugningsfläktar 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2045 

1.1.2006 

 punkt 16 Kontrollcentraler, trapphus, 
samlingsområden och 
rökutsugningsanläggningar  

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2045 

1.1.2006 

 punkt 17 Anläggning för brandlarm  För dagstursfartyg: N.E.O., senast vid 
utfärdandet eller förnyelsen av 
gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 

1.1.2006 

15.12 punkt 1 Bärbara brandsläckare Brandsläckare och brandfilt i kök 
frisersalonger och parfymerier: 
N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet  

1.1.2006 

 punkt 2 Brandpostanläggning Andra brandpump: N.E.O., senast vid 
utfärdandet eller förnyelsen av 
gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2010 

1.1.2006 

 punkt 4 Brandpostventiler N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 

1.1.2006 

 punkt 5 Axialt ansluten vinda N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 

1.1.2006 
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 punkt 6 Material, skydd mot driftsavbrott N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2010 

1.1.2006 

 punkt 7 Undvikande av möjligheten av att 
rör och brandposter fryser 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2010 

1.1.2006 

 punkt 8 
 led b 

Brandpumpar skall kunna 
manövreras oberoende av varandra 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2010 

1.1.2006 

 led d Montering av brandpumpar N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2010 

1.1.2006 

 punkt 9 Brandsläckningsanordning i 
maskinrum 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2010 

1.1.2006 

15.12
 punkt 9 

Brandsläckningsanordning i 
maskinrum av stål eller med 
motsvarande egenskaper  

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2045. 
Övergångsperioden gäller inte 
passagerarfartyg som kölsträckts efter 
den 31 december 1995 och vars skrov 
är av trä, aluminium eller plast och 
vars maskinrum inte är tillverkade av 
material enligt artikel 3.04.3 och 
3.04.4 

1.1.2006 

15.13 Säkerhetsorganisation För dagstursfartyg: N.E.O., senast vid 
utfärdandet eller förnyelsen av 
gemenskapscertifikatet 

1.1.2006 

15.14
 punkt 1 

Utrustning för uppsamling och 
bortskaffande av avloppsvatten  

För de passagerarfartyg med hytter 
som har högst 50 bäddar och för 
dagstursfartyg: N.E.O., senast vid 
utfärdandet eller förnyelsen av 
gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2045 

1.1.2006 

 punkt 2 Krav på uppsamlingstankar för 
avloppsvatten 

För de passagerarfartyg med hytter 
som har högst 50 bäddar och för 
dagstursfartyg med tillstånd för 
högst 50 passagerare: N.E.O., senast 
vid utfärdandet eller förnyelsen av 
gemenskapscertifikatet efter 
den 1 januari 2045 

1.1.2006 
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15.15 Undantag för vissa passagerarfartyg  1.1.2006 
 punkt 1 Läckstabilitet N.E.O., senast vid utfärdandet eller 

förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2045 

1.1.2006 

 punkt 4 (Utan innehåll)  1.1.2006 
 punkt. 5 Utrustat med arbetsbåt, en plattform 

eller en likvärdig anordning 
För passagerarfartyg med tillstånd för 
högst 250 passagerare eller 50 bäddar: 
N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2010 

1.1.2006 

 punkt 6 Utrustat med arbetsbåt, en plattform 
eller en likvärdig anordning 

För passagerarfartyg med tillstånd för 
högst 250 passagerare eller 50 bäddar: 
N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2010 

1.1.2006 

15.15 punkt 9 
 led a 

Larmsystem för anläggningar för 
flytande gas  

N.E.O., senast vid förnyelsen av 
certifikatet enligt artikel 14.15 

1.1.2006 

 led b Gemensamma 
livräddningsanordningar enligt 
artikel 15.09.5 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
efter den 1 januari 2010 

1.1.2006 

 
Artikel 24.07 

 
(Utan innehåll) 
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KAPITEL 24a 
 
 

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER FÖR FARKOSTER SOM INTE TRAFIKERAR 
VATTENVÄGAR I ZON R 

 
Artikel 24a.01 

 
Tillämpning av övergångsbestämmelser för farkoster som redan är i trafik och tidigare 

gemenskapscertifikats giltighet 
 
1. Följande bestämmelser gäller 
 

a) för farkoster för vilka ett gemenskapscertifikat utfärdades för första gången före 
den … *, och 

 
b) för farkoster som erhöll ett annat trafiktillstånd före den … *. 

 
2. Det skall bevisas att dessa farkoster uppfyller föreskrifterna i kapitlen 1–13 i bilaga II till 

direktiv 82/714/EEG av den 4 oktober 1982 den dag då fartygscertifikatet eller det andra 
trafiktillståndet beviljas. 

 
3. Gemenskapscertifikat som utfärdas före den … * fortsätter att gälla till om med det datum när 

certifikatet löper ut, vilket anges i certifikatet. Artikel 2.09.2 fortsätter att gälla. 
 

Artikel 24a.02 
 

Undantag för farkoster som redan är i trafik 
 
1. Farkoster som kölsträcktes före den … * skall undantas från följande bestämmelser på de 

villkor som anges i tredje kolumnen i tabellen under förutsättning av att de uppfyller 
föreskrifterna i bilaga II kapitlen 1–12 i detta direktiv i den version som gällde 
den 4 oktober 1982. 

                                                 
* Två år efter det att detta direktiv har trätt i kraft. 
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2. I tabellen innebär begreppet 
 

– "N.E.O." att bestämmelsen inte gäller farkoster som redan är i trafik, om inte de berörda 
delarna har ersatts eller byggts om, dvs. bestämmelsen gäller endast nybyggda farkoster 
och ersättande eller ombyggnad av de berörda delarna eller områdena. Om befintliga 
delar ersätts med reservdelar med samma teknik och av samma typ skall detta inte anses 
som ett ersättande ("E") i den mening som avses i övergångsbestämmelserna. 

 
– "Utfärdande eller förnyelse av gemenskapscertifikatet" att denna bestämmelse skall 

vara uppfylld nästa gång certifikatet utfärdas eller förnyas efter den … *. Om certifikatet 
upphör att gälla mellan den … * och dagen före den … ** skall bestämmelsen dock vara 
obligatorisk endast från och med den … **. 

 
Artikel och 
punkt INNEHÅLL TIDSFRIST OCH KOMMENTARER 

 KAPITEL 3  
3.03 punkt 1 a Kollisionsskottets placering  N.E.O., senast vid utfärdandet eller 

förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den …*** 

3.03 punkt 2 Säkerhetsutrustning i bostadsutrymmen N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den …**** 

3.03 punkt 2 Säkerhetsutrustning N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapsscertifikatet efter 
den …***** 

3.03 punkt 4  Gastätt avskiljande  N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapsscertifikatet efter 
den …**** 

3.03 punkt 5 
andra stycket  

Övervakning av dörrar i akterpikskottet  

3.03 punkt 7 Förskepp med ankarklys  N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapsscertifikatet efter 
den …*** 

3.04 punkt 3 
andra 
meningen 

Isolering i maskinrum N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapsscertifikatet  

3.04 punkt 3  
tredje och 
fjärde 
meningen 

Öppningar och låsanordningar  N.E.O, senast vid utfärdandet eller förnyelsen 
av gemenskapsscertifikatet  

                                                 
* Två år efter det att detta direktiv har trätt i kraft. 
** Tre år efter det att detta direktiv har trätt i kraft. 
*** 43 år efter det att detta direktiv har trätt i kraft. 
**** 18 år efter det att detta direktiv har trätt i kraft. 
***** 23 år efter det att detta direktiv har trätt i kraft. 
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3.04 punkt 6 Utgångar från utrymmen som klassificeras 
som maskinrum till följd av detta direktiv  

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapsscertifikatet efter 
den …* 

 KAPITEL 4  
4.04 Lastmärken N.E.O., senast vid utfärdandet eller 

förnyelsen av gemenskapsscertifikatet efter 
den …** 

 KAPITEL 5  
5.06 punkt 1 
första 
meningen 

Föreskriven hastighet (vid gång framåt) N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den …* 

 CHAPTER 6  
6.01 punkt 1 Manöverförmåga enligt kapitel 5 N.E.O., senast vid utfärdandet eller 

förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den …* 

 punkt 3 Permanent slagsida och 
omgivningstemperatur  

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den …** 

6.01 punkt 7 Utformning av hjärtstockar  N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den …*** 

6.02 punkt 2 Inkoppling av drivenheten i ett moment  N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den …** 

 punkt 3 Manöverförmåga enligt kapitel 5 
säkerställd genom en reservdrivenhet eller 
en manuell drivenhet 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den …* 

6.03  punkt 1 Anslutning av andra strömförbrukande 
apparater till den hydrauliska drivenheten 
för styranordningen  

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den …** 

 punkt 2 Separata hydraultankar N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den …** 

6.05 punkt 1 Automatisk frånkoppling av den manuella 
drivenheten  

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den …** 

6.06 punkt 1 Två oberoende kontrollsystem N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den …*** 

6.07  punkt 2 
 led a 

Nivålarm för båda hydraultankarna och 
hydraulsystemets tryck  

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den …** 

 led e Övervakning av hjälpanordningarna  N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet  

6.08  punkt 1 Föreskrifter för elektronisk utrustning 
enligt artikel 9.20 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den …*** 

                                                 
* 43 år efter det att detta direktiv har trätt i kraft. 
** 18 år efter det att detta direktiv har trätt i kraft. 
*** 23 år efter det att detta direktiv har trätt i kraft. 
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 KAPITEL 7  
7.02 punkterna 
2–7 

Fri sikt från styrhytten utom följande 
punkter:  

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den …* 

7.02 punkt 3 
andra stycket 

Fri sikt i rorsmannens synlinje N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den …** 

 punkt 5 Rutornas minsta genomsiktlighet N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den …*** 

7.03 punkt 7 Avstängning av varningssignalerna N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet  

 punkt 8 Automatisk koppling till en alternativ 
kraftkälla 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den …*** 

7.04 punkt 1 Kontroll av huvudmaskiner och 
styrinrättningar 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet  

7.04 punkt 2 Kontroll av huvudmaskinerna  Om styrhytten har utformats för 
radarnavigering utförd av en enda person: 
N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den …*om färdriktningen kan uppnås direkt; 
N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den …***för andra maskiner 

7.09 Larmsystem N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den …*** 

7.12 
första stycket 

Höj- och sänkbara styrhytter N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet 
Utan automatisk sänkning: N.E.O., senast vid 
utfärdandet eller förnyelsen av 
gemenskapscertifikatet efter den …* 

7.12 andra och 
tredje styckena 

 N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet  

                                                 
* 43 år efter det att detta direktiv har trätt i kraft. 
** 23 år efter det att detta direktiv har trätt i kraft. 
*** 18 år efter det att detta direktiv har trätt i kraft. 
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 KAPITEL 8  
8.01  punkt 3 Endast förbränningsmotorer för bränsle 

med en antändningstemperatur på över 
55 °C 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den … * 

8.02 punkt 1 Förhindrande av oavsiktlig start av 
maskinerna  

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den … ** 

 punkt 4  Skydd av maskindelar N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet  

8.03 punkt 2 Övervakningsanordningar N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den … ** 

 punkt 3 Automatiskt skydd mot övervarv  N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den … ** 

 punkt 5 Utformning av genomföringar för 
drivaxlarna 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den … * 

8.05 punkt 1 Ståltankar för flytande bränsle N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den …* 

8.05 punkt 2 Automatisk stängning av tankventiler N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet  

 punkt 3 Inga bränsletankar för om kollisionsskottet N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den …** 

 punkt 4 Inga bränsletankar eller rörsystem till dem 
direkt ovanför motorerna eller avgasrören  

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den …**. Till dess skall det genom lämpliga 
anordningar säkerställas att utrinnande 
bränsle kan avledas utan risk. 

 punkt 6 
tredje till femte 
meningen 

Installation av och dimensioner på 
utluftningsrör och förbindelserör 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den …** 

 punkt 7 Stängningsanordningar som kan 
manövreras från däck 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den …* 

 punkt 9 
första 
meningen 

Nivåmätare som skall kunna läsas ända upp 
till full tank  

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den …** 

 punkt 13 Kontroll av bränslenivån inte bara för 
huvudmaskinerna utan även för andra 
maskiner som krävs för säker drift av 
fartyget  

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den …* 

                                                 
* 23 år efter det att detta direktiv har trätt i kraft. 
** 18 år efter det att detta direktiv har trätt i kraft. 
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8.06 Förvaring av smörjolja, rör och tillbehör N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den … * 

8.07 Förvaring av oljor som används i 
kraftöverföringssystem, kontroll- och 
aktiveringssystem samt 
uppvärmningssystem, rör och tillbehör 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den … * 

8.08 punkt 8 Enkla avstängningsanordningar är inte 
tillräckliga för anslutning av 
ballastutrymmen till länsrören för lastrum 
som är utformade för ballast  

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den … ** 

8.08 punkt 9 Nivåmätare i slaget under lastrummet N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den …** 

8.09 punkt 2 Anordningar för uppsamling av 
oljebemängt vatten och spillolja 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den … ** 

8.10 punkt 3 Bullergräns på 65 dB(A) för stillastående 
farkoster 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den … *** 

   
   
 KAPITEL 9  
9.01  punkt 1 
andra 
meningen 

Aktuella dokument som skall uppvisas för 
inspektionsorganet 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den … * 

9.01 punkt 2 
led b 

Kretsscheman för huvudkopplingstavlan, 
reservkopplingstavlan och 
distributionstavlan som skall finnas ombord 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den … ** 

 punkt 3 Omgivande inomhustemperaturer och 
temperaturer på däck 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den … ** 

9.02 punkterna 
1–3 

Elförsörjningssystem N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den …** 

9.03 Skydd mot beröring, genomträngning av 
fasta föremål och inträngning av vatten  

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den …*** 

9.05 punkt 4 Tvärsnitt för jordledarna  N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den …*** 

                                                 
* 43 år efter det att detta direktiv har trätt i kraft. 
** 18 år efter det att detta direktiv har trätt i kraft. 
*** 23 år efter det att detta direktiv har trätt i kraft. 
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9.11 punkt 4 God ventilation om ackumulatorerna är 
placerade i ett stängt fack eller skåp eller i 
en stängd låda  

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet  

9.12 Kopplingsutrustning N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den … * 

9.12 punkt 3 
 led b 

Anordning för kontroll av isolering mot 
jord försedd med både optiskt och akustiskt 
larm 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den … ** 

9.13 Nödfrånskiljare N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den …** 

9.14 Installationsutrustning  N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den … * 

9.14 punkt 3 
andra 
meningen 

Förbud mot enpoliga strömbrytare i 
tvättrum,, badrum och andra våtrum 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den …** 

9.15 punkt 2 Minsta tvärsnitt på 1.5 mm² per kabel N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den …** 

 punkt 10 Kablar som är kopplade till höj- och 
sänkbara styrhytter  

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den …** 

9.16 punkt 3 
andra 
meningen 

En andra krets N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den …* 

9.19 Larm- och säkerhetssystem för mekanisk 
utrustning 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den …* 

9.20 Elektronisk utrustning N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den …*** 

9.21 Elektromagnetisk kompatibilitet N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den …*** 

                                                 
* 23 år efter det att detta direktiv har trätt i kraft. 
** 18 år efter det att detta direktiv har trätt i kraft. 
*** 43 år efter det att detta direktiv har trätt i kraft. 
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 KAPITEL 10  
10.01 Ankringsutrustning N.E.O., senast vid utfärdandet eller 

förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den …* 

10.02 punkt 2 
 led a 

Certifikat för förtöjningskablar och andra 
kablar 

Kabel nr 1 skall ersättas på fartyget: N.E.O., 
senast vid utfärdandet eller förnyelsen av 
gemenskapscertifikatet efter den …* 
Kabel nr 2 och kabel nr 3: …** 

10.03 punkt 1  Europastandard  Vid ersättande, senast den …* 
 punkt 2 Lämplighet for bränder av klass A, B och C Vid ersättande, senast den …* 
 punkt 4 Förhållandet mellan CO2- innehållet och 

utrymmets storlek  
Vid ersättande, senast den …* 

10.03a Fasta brandbekämpningssystem i 
bostadsutrymmen, styrhytter och 
passagerarutrymmen 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den …*** 

10.03b Fasta brandbekämpningssystem i maskin-, 
pann- och pumprum  

Brandbekämpningsystem med CO2, som 
installerats före den 1 oktober 1985, får 
fortsätta att användas tills utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den …***, om de uppfyller kraven i artikel 
13.03 i bilaga II till direktivet i versionen av 
den 4 oktober 1982. 

10.04 Tillämpning av Europastandarden på 
arbetsbåtar 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den …** 

10.05 punkt 2 Uppblåsbara räddningsvästar N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den … * 
Räddningsvästar som finns ombord dagen 
före den … ****. får användas tills förnyelsen 
av gemenskapscertifikatet efter den …*. 

                                                 
* 18 år efter det att detta direktiv har trätt i kraft. 
** 23 år efter det att detta direktiv har trätt i kraft. 
*** 43 år efter det att detta direktiv har trätt i kraft. 
**** Två år efter det att detta direktiv har trätt i kraft. 
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 KAPITEL 11  
11.02 punkt 4 Utrustning för ytterkanten på däck och 

arbetsutrymmen 
N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den … * 

11.04 Skarndäck 1Första förnyelsen av certifikatet efter 
den … ** om bredden är större än 7,30 m 

11.05 punkt 1  Tillträde till arbetsutrymmen N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den … ** 

punkterna 2 
och 3 

Dörrar och tillträden, utgångar och passager 
med en nivåskillnad på mer än 0.50 m  

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet  

 punkt 4 Trappor i permanent bemannade 
arbetsutrymmen  

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den … ** 

11.06 punkt 2 Utgångar och nödutgångar N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den … ** 

11.07 punkt 1 
andra 
meningen 

Lejdare, steg och liknande anordningar  N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den … ** 

punkterna 2 
och 3 

 N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet  

11.10 Lastluckor N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den … *** 

11.11 Vinschar N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den … *** 

11.12 
punkterna 2–6 
och 8–10 

Kranar: tillverkarskylt, högsta tillåtna 
belastningar, skyddsanordningar, 
bestyrkande genom beräkning, inspektion 
utförd av experter, intyg ombord 

N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den … * 

11.13 Förvaring av brandfarliga vätskor  N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet  

                                                 
* 23 år efter det att detta direktiv har trätt i kraft. 
1 Föreskriften gäller fartyg som kölsträcks två år efter det att detta direktiv har trätt i kraft och 

fartyg i trafik med följande förbehåll: 
Föreskrifterna i artikel 11.04 skall vara uppfyllda vid förnyelse av hela lastrumsutrymmet. 
Om en ombyggnad genom vilken skarndäcksbredden ändras omfattar skarndäckens hela 
längd, 
a) skall artikel 11.04 följas, om skarndäcksbredden kommer att minskas till en höjd 

av 0,90 m eller om skarndäcksbredden ovanför den höjden kommer att minskas, 
b) får skarndäcksbredden före ombyggnaden till en höjd av 0,90 m eller 

skarndäcksbredden ovanför den höjden inte vara lägre än de dimensioner som anges i 
artikel 11.04. 

** 43 år efter det att detta direktiv har trätt i kraft. 
*** 18 år efter det att detta direktiv har trätt i kraft. 
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 KAPITEL 12  
12.01 punkt 1 Bostadsutrymmen för de personer som 

normalt bor ombord  
N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den … * 

12.02 punkt 3 Durkarnas läge N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den … * 

 punkt 4 Uppehållsrum och sovrum  N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den … * 

12.02 punkt 5 Buller och vibrationer i bostadsutrymmen N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den … ** 

 punkt 6 Fri höjd i bostadsutrymmen  N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den … * 

 punkt 8 Fri golvyta i gemensamma uppehållsrum N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den … * 

 punkt 9 Volymen i bostadsutrymmen N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den … * 

 punkt 10 Luftvolym per person N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den … * 

 punkt 11 Dörrarnas storlek N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den … * 

 punkt 12  
 leden a
 och b 

Trappor N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den … * 

 punkt 13 Rörledningar för farliga gaser eller vätskor  N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den … * 

12.03 Sanitära anordningar N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den … * 

12.04 Kök N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den … * 

12.05 Dricksvatten N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet  

12.06 Uppvärmning och ventilation  N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den … * 

12.07 punkt 1  
andra 
meningen 

Andra anordningar i bostadsutrymmen N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den … * 

                                                 
* 43 år efter det att detta direktiv har trätt i kraft. 
** 23 år efter det att detta direktiv har trätt i kraft. 
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 KAPITEL 15  
 Passagerarfartyg Se artikel 8 i detta direktiv 
 KAPITEL 15a  
 Passagerarsegelfartyg Se artikel 8 i detta direktiv 
 KAPITEL 16  
16.01 punkt 2 Särskilda vinschar eller motsvarande 

kopplingsanordningar 
N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den …* 

 punkt 3 
sista meningen  

Föreskrifter för drivenheter N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den …* 

 KAPITEL 17  
 Flytande utrustning Se artikel 8 i detta direktiv 
 KAPITEL 21  
 Fritidsfartyg Se artikel 8 i detta direktiv  
 KAPITEL 22b  
22b.03 En andra oberoende drivenhet för 

styranordningen 
N.E.O., senast vid utfärdandet eller 
förnyelsen av gemenskapscertifikatet efter 
den …** 

 

                                                 
* 43 år efter det att detta direktiv har trätt i kraft. 
** 23 år efter det att detta direktiv har trätt i kraft. 
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Artikel 24a.03 
 

Undantag för farkoster som kölsträcktes före den 1 januari 1985 
 
1. Farkoster som kölsträcktes före den 1 januari 1985 skall förutom från föreskrifterna i 

artikel 24a.02 även undantas från följande föreskrifter, på de villkor som anges i 
tredje kolumnen i tabellen om fartygets och dess besättnings säkerhet garanteras på annat 
lämpligt sätt:  

 
2. I tabellen innebär begreppet 
 

– N.E.O. att föreskriften inte gäller farkoster som redan är i trafik, om inte de berörda 
delarna har ersatts eller byggts om, dvs. föreskriften gäller endast nybyggda farkoster 
och ersättande eller ombyggnad av de berörda delarna eller områdena. Om befintliga 
delar ersätts med reservdelar med samma teknik och av samma typ skall detta inte anses 
som ett ersättande ("E") i den mening som avses i övergångsbestämmelserna. 

 
– Utfärdande eller förnyelse av gemenskapscertifikatet att denna föreskrift skall vara 

uppfylld nästa gång certifikatet utfärdas eller förnyas efter den …*. Om certifikatet 
upphör att gälla mellan den …* och dagen före den …** skall föreskriften dock vara 
obligatorisk endast från och med den …**. 

 
 

Artikel och 
punkt INNEHÅLL TIDSFRIST OCH KOMMENTARER 

 KAPITEL 3  
3.03 punkt 1 Vattentäta kollisionsskott N.E.O. 
3.03 punkt 2 Bostadsutrymmen, säkerhetsanordningar N.E.O. 
3.03 punkt 5 Öppningar i vattentäta skott N.E.O. 
3.04 punkt 2 Ytor i bränsleförråd N.E.O. 
3.04 punkt 7 Högsta tillåtna ljudnivå i maskinrum  N.E.O. 

                                                 
* Två år efter det att detta direktiv har trätt i kraft. 
** Tre år efter det att detta direktiv har trätt i kraft. 
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 KAPITEL 4  
4.01 Flödningsavstånd  N.E.O., senast vid utfärdandet eller förnyelsen 

av gemenskapscertifikatet efter den …* 
4.02 Fribord N.E.O. 
 KAPITEL 6  
6.01 punkt 3 Föreskrifter för styrinrättningen N.E.O. 
 KAPITEL 7  
7.01 punkt 2 Högsta tillåtna ljudnivå i styrhytten N.E.O. 
7.05 punkt 2 Övervakning av lanternor  N.E.O. 
7.12 Höj- och sänkbara styrhytter  

 
N.E.O. 

 KAPITEL 8  
8.01 punkt 3 Förbud mot vissa flytande bränslen N.E.O. 
8.04 Motorernas avgasrör  N.E.O., senast vid utfärdandet eller förnyelsen 

av gemenskapscertifikatet  
8.05 punkt 13 Larmanordning för bränslenivån N.E.O. 
8.08 punkt 2 Utrustning med länspumpar N.E.O. 
8.08 punkterna 
3 och 4 

Länspumparnas diameter och 
minimikapacitet 

N.E.O. 

8.08 punkt 5 Självsugande länspumpar  N.E.O. 
8.08 punkt 6 Utrustning med sugfilter N.E.O. 
8.08 punkt 7 Automatiskt stängbar anordning för 

akterpiken 
N.E.O. 

8.10 punkt 2 Buller från farkoster  N.E.O. 
 KAPITEL 9  
9.01 punkt 2 Dokument om elektrisk utrustning N.E.O. 
9.01 punkt 3 Installation av elektrisk utrustning  N.E.O. 

                                                 
* 13 år efter det att detta direktiv har trätt i kraft. 
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9.06 Högsta tillåtna spänning  N.E.O. 
9.10 Generatorer och motorer N.E.O. 
9.11 punkt 2  Ackumulatorer  N.E.O., senast vid utfärdandet eller förnyelsen 

av gemenskapscertifikatet efter den …* 
9.12 punkt 2 Brytare, skyddsanordningar  N.E.O., senast vid utfärdandet eller förnyelsen 

av gemenskapscertifikatet efter den …* 
9.14 punkt 3 Samtidig koppling av strömmen N.E.O. 
9.15 Kablar N.E.O. 
9.16 punkt 3 Belysning i maskinrum N.E.O. 
9.17 punkt 1 Kopplingstavlor för lanternor N.E.O. 
9.17 punkt 2  Strömförsörjning till lanternor  N.E.O. 
 KAPITEL 10  
10.01 punkt 9 Ankarspel  N.E.O. 
10.04 punkt 1 Arbetsbåtar enligt standard N.E.O. 
10.05 punkt 1 Livbojar enligt standard N.E.O. 
10.05 punkt 2 Räddningsvästar enligt standard N.E.O. 
 KAPITEL 11  
11.11 punkt 2 Vinschars säkerhet N.E.O. 
 KAPITEL 12  
12.02 punkt 13 Rörledningar för farliga gaser eller vätskor  N.E.O. 

 
Artikel 24a.4 

 
Andra undantag 

 
Om det är svårt att praktiskt tillämpa föreskrifterna i detta kapitel efter det att 
övergångsbestämmelserna upphört att gälla, eller om tillämpningen av dessa medför orimligt höga 
kostnader, kan undersökningsorganet medge undantag från dessa föreskrifter på rekommendation 
av kommittén. Dessa undantag skall anges i gemenskapscertifikatet. 

                                                 
* 23 år efter det att detta direktiv har trätt i kraft. 
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Tillägg I 
 

SÄKERHETSSKYLTNING 
 

Figur 1 
Obehöriga äga ej tillträde 

 

 

Färg: röd / vit / svart 

Figur 2 
Öppen eld och rökning 
förbjuden 

 

Färg: röd / vit / svart 

Figur 3 
Brandsläckare 

 

Färg: röd / vit 
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Figur 4 
Fara 

 

Färg: svart / gul 

Figur 5 
Brandslang 

 

Färg: röd / vit 

Figur 6 
Andra 
brandskyddsanordningar eller 
brandskyddsutrustningar 

 

Färg: röd / vit 

Figur 7 
Hörselskydd måste användas 

 

Färg: blå / vit 
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Figur 8 
Första hjälpen-låda 

 

Färg: grön / vit 

 
De symboler som används får skilja sig något från eller vara mer detaljerade än symbolerna i detta 
tillägg, under förutsättning att betydelsen inte ändras och att inga skillnader eller ändringar gör dem 
omöjliga att förstå. 
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Tillägg II 
 

ADMINISTRATIVA ANVISNINGAR 
 
Nr 1:  Föreskrifter för förmåga till undanmanöver och förmåga att vända. 
 
Nr 2:  Föreskrifter för högsta hastighet, förmåga att stoppa och att backa. 
 
Nr 3: Föreskrifter för kopplingssystem och kopplingsanordningar för farkoster som 

skjutbogserar eller skjutbogseras i en fast sammankoppling. 
 
Nr 4:  Mätning av buller. 
 
Nr 5:  Specialankare med minskad massa. 
 
Nr 6:  Vattentäta sidoventilers styrka. 
 
Nr 7:  Föreskrifter för automatiska trycksatta vattensprinklersystem. 
 
Nr 8:  Utfärdande av fartygscertifikat. 
 
Nr 9:  Bränsletankar på flytande farkoster. 
 
Nr 10: Pråmars minsta skrovtjocklek. 
 
Nr 11: Anordningar för uppsamling av spillolja. 
 
Nr 12: Fartygs rörelse för egen maskin. 
 
Nr 13: Lämpligt brandlarmsystem. 
 
Nr 14: Bevis på olika fartygsdelars bärighet, trim och stabilitet. 
 
Nr 15: Utrustning för fartyg som skall framföras med en minimibesättning. 
 
Nr 16: Elektriska kablar. 
 
Nr 17: Sikt från styrhytten. 
 
 

___________ 
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BILAGA III 
 

Områden för eventuella ytterligare tekniska föreskrifter för fartyg som 
trafikerar inre vattenvägar i zonerna 1 och 2 

 
Alla ytterligare tekniska föreskrifter som antas av medlemsstaterna enligt artikel 5.1 i detta direktiv 

för fartyg som trafikerar zonerna 1 och/eller 2 på denna medlemsstats territorium skall begränsas till 

följande områden: 

 

1. Definitioner 
 

– Nödvändiga för att förstå ytterligare föreskrifter 
 
2. Stabilitet 
 

– Förstärkt konstruktion 
 
– Certifikat/intyg från ett godkänt klassificeringssällskap 

 
3. Flödningsavstånd och fribord 
 

– Fribord 
 
– Flödningsavstånd 
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4. Vattentäthet i öppningar i skrovet och i överbyggnader 
 

– Överbyggnader 
 
– Dörrar 
 
– Fönster och skylight 
 
– Lastrumsluckor 
 
– Andra öppningar (ventilationsrör, avgasrör, osv) 

 
5. Utrustning 
 

– Ankare och ankarkättingar 
 
– Lanternor 
 
– Ljudsignaler 
 
– Kompass 
 
– Radar 
 
– Sändar- och mottagaranläggningar 
 
– Livräddningsutrustning 
 
– Tillgång till sjökort 

 
6. Ytterligare föreskrifter för passagerarfartyg 
 

– Stabilitet (vindstyrka, kriterier) 
 
– Livräddningsutrustning 
 
– Fribord 
 
– Flödningsavstånd 
 
– Sikt från styrhytten 
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7. Konvojer och containertransport 
 

– Koppling mellan skjutbogserare och läktare 
 
– Stabilitet hos farkoster eller läktare som transporterar containrar 
 
 

___________ 
 



 

 
13274/1/05 REV 1  JM/mr,mg,cs,am 1 
BILAGA IV DG C III  SV 

BILAGA IV 
 

Områden för eventuella begränsningar av de tekniska föreskrifterna 
för fartyg som trafikerar inre vattenvägar i zonerna 3 och 4 

 
Alla begränsningar av de tekniska föreskrifterna som medges av en medlemsstat enligt artikel 5.7 

i detta direktiv för fartyg som uteslutande trafikerar inre vattenvägar i zonerna 3 och 4 på denna 

medlemsstats territorium skall endast omfatta följande områden: 

 

Zon 3 
 
– Ankringsutrustning, inklusive ankarkättingarnas längd 
 
– Hastighet (framåt) 
 
– Gemensamma livräddningsredskap 
 
– 2-avdelningsstatus 
 
– Sikt från styrhytten 
 
Zon 4 
 
– Ankringsutrustning, inklusive ankarkättingarnas längd 
 
– Hastighet (framåt) 
 
– Livräddningsredskap 
 
– 2-avdelningsstatus 
 
– Sikt från styrhytten 
 
– Andra oberoende drivenhet 
 
 

___________ 
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BILAGA V 
 

FÖRLAGA TILL GEMENSKAPSCERTIFIKAT FÖR FARTYG I INLANDSSJÖFART 
 

Del I 
 

FÖRLAGA TILL GEMENSKAPSCERTIFIKAT FÖR FARTYG I INLANDSSJÖFART 
 

 
 

GEMENSKAPSCERTIFIKAT FÖR FARTYG I INLANDSSJÖFART 
 
 

(Plats för statsvapen) 
 

STATENS NAMN  
 
 

 
CERTIFIKAT NR ......................................................................................................................... 
 
 Ort, datum 
 
..................................................... 
 
 Inspektionsorgan 
 
 ..................................................... 
 
 
 
 Stämpel 
 
 
 
  ..................................................... 
 (Namnteckning) 
 

Anmärkningar: 
Farkosten får endast användas i trafik enligt detta certifikat om den är i det skick som anges i certifikatet. 
 
Efter ombyggnad eller större reparationer måste farkosten genomgå särskild inspektion innan någon som helst ny resa 
företas. 
 
Farkostens ägare eller hans ombud skall underrätta ett inspektionsorgan om eventuellt namnbyte eller byte av ägare, 
ommätning, eller byte av officiellt nummer, registreringsnummer eller hemmahamn, och skall sända in 
inspektionscertifikatet för ändring. 
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Certifikat nr .............................................  Inspektionsorgan ............................................ 
1. Farkostens namn 

 
2. Farkosttyp 

 
3. Officiellt nummer 

4. Ägarens namn och adress  
 
 
 

5. Registreringsort och registreringsnummer  
 
 
 

6. Hemmahamn 

7. Byggnadsår  8. Varv, namn och adress 
 
 
 

9. Detta certifikat ersätter certifikat nr ..................................... utfärdat den .............................. av inspektionsorganet i 
........................................................................... 
 

10. Efter inspektion utförd den* ............................................................................................................................................  
 och efter uppvisande av ett certifikat utfärdat den* .........................................................................................................  
 av det godkända klassificeringssällskapet .......................................................................................................................  
 har den farkost som omnämns i certifikatet godkänts för trafik 

– på gemenskapens vattenvägar i zonen/zonerna* ..................................................................................................  
– på vattenvägarna i zonen/zonerna* ......................................................................................................................  
– i (staternas namn*) ...............................................................................................................................................  

 med undantag för: ...........................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................................................ 
 – på följande vattenvägar i: (statens namn*) ...................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................  
 med största tillåtna djupgående och med nedan angiven utrustning. 

11. Detta certifikat löper ut den ...................................................... 
 

* Ändring(ar) under nummer: ....................................................... 
 Ny lydelse: ......................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................  
 Denna sida har bytts ut. 
 Ort, datum ..................................................................... 
 Inspektionsorgan 
 ...................................................................... 
 Stämpel 
 .................................................... 
 (Namnteckning) 

_______________________ 
* Stryk det som ej är tillämpligt 
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Certifikat nr .............................................  Inspektionsorgan ............................................ 
12. Certifikatnumret (1), det officiella numret (2), registreringsnumret (3) och mätbrevsnumret (4) är anbringade på följande 

platser på farkosten, märkta på angivet sätt:  
 
1. .....................................................................................................................................................................................  
 
2. .....................................................................................................................................................................................  
 
3. .....................................................................................................................................................................................  
 
4. .....................................................................................................................................................................................  
 

 
13. Största tillåtna djupgående anges på båda sidorna av farkosten 
 – av två ......................................... lastmärken* 
 – av de översta åmningsmärkena* 
 Två åmningar är markerade* 
 De aktre lastmärkena fungerar som åmningar och har för ändamålet försetts med siffror som anger djupgåendet*. 
 
 
14. Utan att de begränsningar* som anges i punkterna 15 och 52 påverkas är farkosten lämpad för  
 

1. att genom skjutbogsering framdriva en konvoj* 4. att framdrivas i fast sidoformering* 
1.1 i fast formering* 5. att släpbogsera* 
1.2 i sammankoppling som tillåter kontrollerad rörelse* 5.1 farkoster som inte har eget framdrivningsmaskineri* 
2. att framdrivas genom skjutbogsering* 5.2 motordrivna farkoster* 
2.1 i fast formering* 5.3 endast motströms* 
2.2 i täten av en fast formering* 6. att släpbogseras* 
2.3 i sammankoppling som tillåter kontrollerad rörelse* 6.1 som motordriven farkost* 
3. att framdriva en konvoj i fast sidoformering* 6.2 som farkost utan eget framdrivningsmaskineri* 

 
 
* Ändringar under nummer: .................... 
 Ny lydelse: ......................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................  
 
* Denna sida har bytts ut. 

 Ort, datum ............................................... 
 Inspektionsorgan 
 
 ................................................................... 
 Stämpel 
 
 .................................................................. 
 (Namnteckning) 
 _______________________ 
 * Stryk det som ej är tillämpligt 
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Certifikat nr .............................................  Inspektionsorgan ............................................ 
15. Tillåtna formeringar  

1. Farkosten är tillåten för framdrivning av följande formeringar: 
 Ritning 

av 
form-

eringar 

Begränsningar till följd av kapitlen 5 och 16 

  Mått, max Trafikriktning och lastningsgrad Del under vatten   
  m MOTSTRÖMS MEDSTRÖMS max. m2 Anmärkningar  
 nr längd bredd lastat t tomt lastat t tomt motströms medströms   
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
  

Teckenförklaring: 

1 
2 

3 4 
5 

6 7 8 
9 

10 11 
12 

13 

14 15 16 
17 

Andra formeringar : 

eller 

Skjutbogserare 

Farkost med eget 
framdrivningsmaskineri Läktare 

 
2. Kopplingar:  

 Kopplingstyp: ........................................  Antal kopplingar per sida: ......................................... 
 Antal kopplingskablar: ..........................  Längd per kopplingskabel: ......................................m 
 Brottgräns per längskoppling: ............ kN  Antal kabelvarv: ........................................................ 
 Brottgräns per kopplingskabel: .......... kN 

* 
 
 
 
* 

Ändringar under nummer: .................... 
Ny lydelse: .........................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
Denna sida har bytts ut. 
Ort, datum ..............................................................      Inspektionsorgan 

 ............................................................. 
  Stämpel 
 ........................................................................ 
 (Namnteckning) 
_______________________ 
* Stryk det som ej är tillämpligt 
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Certifikat nr .............................................  Inspektionsorgan ............................................ 
16. Mätbrev nr .................. inspektionsorgan ......................................................... daterat ............................... 
17a. 
17b. 

Högsta längd ........... m 
Längd L .................m 

18a. Högsta bredd ............m
18b. Bredd B ..................m 

19. Största djupgående 
...................m 

20. Fribord ................ cm 

21. Dödvikt/Deplacement* 

...................................................... 
t/m3*............................................... 

22. Antal passagerare:  
............................................ 

23. Antal bäddar för passagerare: 
........................................................... 

24. Antal vattentäta avdelningar  
........................... 

25. Antal lastrum  
.............................. 

26. Typ av lastluckor  
....................... 

27. Antal huvudmaskiner för 
framdrivning ................................. 

28. Huvudmaskineriets totaleffekt 
..................................................... kW  

29. Antal huvudpropellrar  
............................................ 

30. Antal förliga ankarspel ................................................... 31. Antal aktre ankarspel .............................................. 
 varav ................................................. motordrivna  varav ......................................... motordrivna 
32. Antal bogserkrokar ...................... 33. Antal bogservinschar .................................................................................... 
   varav ............................... motordrivna 
34. Styrinrättning    
 Antal roderblad för 

huvudstyrningen  
Huvudstyrningens 
manövreringssätt  

– manuellt* 
– elektriskt* 

– elektriskt/hydrauliskt* 
– hydrauliskt* 

 Annan utrustning: ja/nej* Typ: 
 Sidstyrning: 

ja/nej* 
Sidstyrningens 
manövreringssätt: 

– manuellt* 
– elektriskt* 

– elektriskt/hydrauliskt* 
– hydrauliskt* 

 Förlig styrinrättning 
ja/nej* 
 

– förroder* 
– bogpropeller* 
– annan utrustning* 

– Fjärrstyrning 
 ja/nej* 

 Fjärrinkoppling 
 ja/nej* 

35. Länspumpnings-
utrustning  
Total beräknad kapacitet
..............................l/min

Antal motordrivna 
länspumpar  
 
....................... 

Genomströmning  
 
................................. l/min 

Antal handlänspumpar  
 
.......................................... 

* 
 
 
 

*) 

Ändringar under nummer: .............................................. 
Ny lydelse: ..........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Denna sida har bytts ut. 
Ort, datum  ......................................................................... 
 Inspektionsorgan 
 ................................................................. 
 Stämpel 
 .......................................................... 
 (Namnteckning) 
_______________________ 
* Stryk det som ej är tillämpligt 
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Certifikat nr .............................................  Inspektionsorgan ............................................ 
36. Antal tillslutningsanordningar enligt artikel 8.08.10 och 8.08.11 och deras läge 

 
 
 

37. Ankare    
 
 

Antal bogankare 
.................................... 

Bogankarnas totala massa 
.................................... kg  

Häckankarnas antal 
........................................... 

Häckankarnas totala massa
..................................... kg 

38. Ankarkättingar    
  
 

Antal bogankarkättingar
..................................... 

Varje kättings längd  
...................................... m 

Varje kättings brottgräns 
..................................... kN  

  
 

Antal 
akterankarkättningar 
..................................... 

Varje kättings längd  
....................................... m 

Varje kättings brottgräns 
....................................... kN  

39. Förtöjningskablar    
 En första kabel med en längd på .................. m och med en brottgräns på .......................................... kN 
 En andra kabel med en längd på .................. m och med en brottgräns på .......................................... kN 
 En tredje kabel med en längd på .................. m och med en brottgräns på .......................................... kN 

40. Bogserkablar  
 med en längd på .................... m och med en brottgräns på ..................................... kN  
 med en längd på .................... m och med en brottgräns på ..................................... kN  

41. Ljus- och ljudsignaler  
 
Fartyget medför lanternor, flaggor, klot och akustiska varningssystem för förande av signalfigurer och för avgivande av 
de visuella och akustiska signaler som föreskrivs av fartygsmyndigheterna i medlemslstaterna, liksom nödljus, 
oberoende av fartygets huvudströmkrets, för de ljus för fartyg till ankars som föreskrivs av fartygsmyndigheterna i 
medlemsstaterna.  
 

 
* 
 
 
 

* 

 
Ändringar under nummer: ...................................................................... 
Ny lydelse: ..........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Denna sida har bytts ut. 
Ort, datum ......................................................................... 
 Inspektionsorgan 
 ........................................................... 
 Stämpel 
 ..................................................... 
 (Namnteckning) 
_______________________ 
* Stryk det som ej är tillämpligt 
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Certifikat nr .............................................  Inspektionsorgan ............................................ 
42. Annan utrustning 

 kastlina  
 landgång med räcke 
 båtshake 
 första hjälpen-låda 
 kikare 

 anslag med instruktioner 
om räddning och 

 återupplivning vid 
drunkningsolyckor 

 brandsäkra behållare 
 trappa/lejdare för 

ombordstigning*) 

System för röstkommunikation 
 
 
 
 
Radiotelefonutrustning 
 
 
 
 
Kranar 

– kommunikationsradio* 
– samtidig 

kommunikation/telefon* 
– intern radiotelefon* 
 
– nät mellan fartyg 
– nät för trafikinformation 
– nät mellan fartyget och 

hamnmyndigheterna 
 
– enligt artikel 11.12.9* 
– andra kranar med en nyttig last 

på upp till 2 000 kg* 
43. Anordningar för 

brandbekämpning 
Antal bärbara 
brandsläckare 
.................................. 

Fast monterat (monterade) 
sprinklersystem) 
Annat (andra) fast monterat (monterade) 
brandbekämpningssystem 

Nej Antal* 
............................... 

Nej Antal*) 
............................ 

 Antal brandpumpar Antal vattenposter Antal brandslangar 
 Den motordrivna länspumpen ersätter en brandpump    Ja/Nej* 

44. Livräddningsutrustning 
Antal livbojar 
En räddningsväst för samtliga personer som regelbundet befinner sig ombord. 
Annan livräddningsutrustning på passagerarfartyg* ...................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
En arbetsbåt med en uppsättning åror, en fånglina, och ett öskar* 

Gemensam livräddningsutrustning på passagerarfartyg* .........................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................
45. Särskild iordningställning av styrhytten för radarnavigering utförd av en enda person: 

Godkänd för radarnavigering utförd av en enda person* 
* Ändringar under nummer: ................................................... 

Ny lydelse: .................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Denna sida har bytts ut. 
Ort, datum ...................................................... 
 Inspektionsorgan 
 ........................................................................
 Stämpel 
 .................................................................
 (Namnteckning) 
_______________________ 
* Stryk det som ej är tillämpligt 
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Certifikat nr .............................................  Inspektionsorgan ............................................ 
46. Användningstyp som uppfyller föreskrifterna avseende besättningen i nationell respektive internationell rätt** 

 
47. 

 
Fartygets utrustning enligt artikel 23.09 
 
Fartyget (följer)*/(följer inte)* artikel 23.09.1.1* / (artikel 23.09.1.2)* 
 

 Utrymme för att ange minimibesättning enligt nationell 
respektive internationell rätt** 

Utrymme för att ange användningstyper enligt 46  
 

      
  
 

……………………………………………

…………………………………………… 

……………

…………... 

……………

…………… 

……………

…………… 
 

  
48. Utrymme för att ange minimibesättning för fartyg som inte omfattas av allmänna föreskrifter om minimibesättning 

enligt nationella respektive internationella regler** 
 

  Utrymme för att ange användningstyper**  
 

     

  
  
  
  
  
  
  
 

 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………. 

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

………………….. 

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

………………… 

 

 Anmärkningar och särskilda villkor: 
.....................................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................................  

* 
 
 
 
* 

Ändringar under nummer: .................... 
Ny lydelse: ..................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................................  
Denna sida har bytts ut. 
Ort, datum ........................................................... 
 Inspektionsorgan 
 ........................................................................... 
 Stämpel 
 ................................................................... 
 (Namnteckning) 
_______________________ 
* Stryk det som ej är tillämpligt 
** Medlemsstaterna kan välja att tillämpa föreskrifter enligt nationell eller internationell rätt eller att inte ha några föreskrifter 
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Certifikat nr .............................................  Inspektionsorgan ............................................ 
49. Förlängning/bekräftelse* av certifikatets giltighet* Periodisk/speciell* inspektion* 

Inspektionsorganet inspekterade fartyget den .................................................*. 
Ett tillstånd daterat den ....................................... utfärdat av det godkända klassificeringssällskapet ............................... 
.............................................................................................................................................................................................. 
har överlämnats till inspektionsorganet*. 
Anledningen till denna inspektion/detta tillstånd* var följande: 
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 

På grundval av denna inspektion/detta tillstånd –* bekräftas/förlängs* certifikatets giltighetstid fram till ..................... 
................................................, den ................................................... 
 (Ort) (datum) 
 ........................................................ 
 Inspektionsorgan 
 Stämpel 
 .................................................................... 
 (Namnteckning) 
______________________ 
* Stryk det som ej är tillämpligt 

49. Förlängning/bekräftelse* av certifikatets giltighet* Periodisk/speciell* inspektion* 

Inspektionsorganet inspekterade fartyget den .................................................*. 
Ett tillstånd daterat den ....................................... utfärdat av det godkända klassificeringssällskapet ............................... 
.............................................................................................................................................................................................. 
har överlämnats till inspektionsorganet*. 
Anledningen till denna inspektion/detta tillstånd* var följande: 
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 

På grundval av denna inspektion/detta tillstånd –* bekräftas/förlängs* certifikatets giltighetstid fram till ..................... 
................................................, den ................................................... 
 (Ort) (datum) 
 ........................................................ 
 Inspektionsorgan 
 Stämpel 
 .................................................................... 
 (Namnteckning) 
______________________ 
* Stryk det som ej är tillämpligt 

49. Förlängning/bekräftelse* av certifikatets giltighet* Periodisk/speciell* inspektion* 

Inspektionsorganet inspekterade fartyget den .................................................*. 
Ett tillstånd daterat den ....................................... utfärdat av det godkända klassificeringssällskapet ............................... 
.............................................................................................................................................................................................. 
har överlämnats till inspektionsorganet*. 
Anledningen till denna inspektion/detta tillstånd* var följande: 
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 

På grundval av denna inspektion/detta tillstånd –* bekräftas/förlängs* certifikatets giltighetstid fram till ..................... 
................................................, den ................................................... 
 (Ort) (datum) 
 ........................................................ 
 Inspektionsorgan 
 Stämpel 
 .................................................................... 
 (Namnteckning) 
______________________ 

* Stryk det som ej är tillämpligt 
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Certifikat nr .............................................  Inspektionsorgan ............................................ 
49. Förlängning/bekräftelse* av certifikatets giltighet* Periodisk/speciell* inspektion* 

Inspektionsorganet inspekterade fartyget den .................................................*. 
Ett tillstånd daterat den ....................................... utfärdat av det godkända klassificeringssällskapet ............................... 
.............................................................................................................................................................................................. 
har överlämnats till inspektionsorganet*. 
Anledningen till denna inspektion/detta tillstånd* var följande: 
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 

På grundval av denna inspektion/detta tillstånd –* bekräftas/förlängs* certifikatets giltighetstid fram till ..................... 
................................................, den ................................................... 
 (Ort) (datum) 
 ........................................................ 
 Inspektionsorgan 
 Stämpel 
 .................................................................... 
 (Namnteckning) 
______________________ 

* Stryk det som ej är tillämpligt 
49. Förlängning/bekräftelse* av certifikatets giltighet* Periodisk/speciell* inspektion* 

Inspektionsorganet inspekterade fartyget den .................................................*. 
Ett tillstånd daterat den ....................................... utfärdat av det godkända klassificeringssällskapet ............................... 
.............................................................................................................................................................................................. 
har överlämnats till inspektionsorganet*. 
Anledningen till denna inspektion/detta tillstånd* var följande: 
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 

På grundval av denna inspektion/detta tillstånd –* bekräftas/förlängs* certifikatets giltighetstid fram till ..................... 
................................................, den ................................................... 
 (Ort) (datum) 
 ........................................................ 
 Inspektionsorgan 
 Stämpel 
 .................................................................... 
 (Namnteckning) 
______________________ 

* Stryk det som ej är tillämpligt 
49. Förlängning/bekräftelse* av certifikatets giltighet* Periodisk/speciell* inspektion* 

Inspektionsorganet inspekterade fartyget den .................................................*. 
Ett tillstånd daterat den ....................................... utfärdat av det godkända klassificeringssällskapet ............................... 
.............................................................................................................................................................................................. 
har överlämnats till inspektionsorganet*. 
Anledningen till denna inspektion/detta tillstånd* var följande: 
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 

På grundval av denna inspektion/detta tillstånd –* bekräftas/förlängs* certifikatets giltighetstid fram till ..................... 
................................................, den ................................................... 
 (Ort) (datum) 
 ........................................................ 
 Inspektionsorgan 
 Stämpel 
 .................................................................... 
 (Namnteckning) 
______________________ 

* Stryk det som ej är tillämpligt 
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Certifikat nr .............................................  Inspektionsorgan ............................................ 
50. Intyg för anläggning(ar) för flytande gas 

Anläggningen/anläggningarna för flytande gas ombord ................................................................................................... 
– har inspekterats av behörig tjänsteman* ....................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................ 
– har på grundval av rapporten från ..................................* befunnits uppfylla de föreskrivna villkoren*. 
Anläggningen/anläggningarna omfattar följande gasdrivna apparater: 

 Anläggning Serienummer Modell Märke Typ Placering 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 Detta intyg gäller fram till ................................................................................................................................................. 

..........................................................................., den ..................................................... 
 (Ort) (Datum) 
 
 .............................................................. 
 Inspektionsorgan 
 .............................................................. 
 Behörig tjänsteman* 

 
 Stämpel 
 .............................................................. 
 (Namnteckning) 

* 
 
 
 
* 

Ändringar under nummer: ................................................................... 
Ny lydelse: ..................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................................  
Denna sida har bytts ut. 
Ort, datum .......................................................... 
 Inspektionsorgan 
 ............................................................................ 
 Stämpel 
 .................................................................... 
 (Namnteckning) 
_______________________ 
* Stryk det som ej är tillämpligt 
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Certifikat nr .............................................  Inspektionsorgan ............................................ 
51. Förlängning av giltighetstiden för intyg för anläggning(ar) för flytande gas 

Giltighetstiden för intyget för anläggning(ar) för flytande gas  
av den ............................................ är förlängd fram till ........................................................... 
– efter periodisk inspektion av behörig tjänsteman* .......................................................................................... 
– på grundval av rapport från* ......................................................................................................................... 
................................................................................, den ........................................................................... 
 (Ort) (Datum) 
 ......................................................................... 
 Inspektionsorgan 
 Stämpel 
 ......................................................................... 
 (Namnteckning) 

51. Förlängning av giltighetstiden för intyg för anläggning(ar) för flytande gas 

Giltighetstiden för intyget för anläggning(ar) för flytande gas  
av den ............................................ är förlängd fram till ........................................................... 
– efter periodisk inspektion av behörig tjänsteman* .......................................................................................... 
– på grundval av rapport från* ......................................................................................................................... 
................................................................................, den ........................................................................... 
 (Ort) (Datum) 
 ......................................................................... 
 Inspektionsorgan 
 Stämpel 
 ......................................................................... 
 (Namnteckning) 

51. Förlängning av giltighetstiden för intyg för anläggning(ar) för flytande gas 

Giltighetstiden för intyget för anläggning(ar) för flytande gas  
av den ............................................ är förlängd fram till ........................................................... 
– efter periodisk inspektion av behörig tjänsteman* .......................................................................................... 
– på grundval av rapport från* ......................................................................................................................... 
................................................................................, den ........................................................................... 
 (Ort) (Datum) 
 ......................................................................... 
 Inspektionsorgan 
 Stämpel 
 ......................................................................... 
 (Namnteckning) 
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Certifikat nr .............................................  Inspektionsorgan ............................................ 
52. Bilaga till certifikat nr ..............................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................
* 
 
 
 
 
* 

Ändringar under nummer: .................... 
Ny lydelse: ...............................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................  
Denna sida har bytts ut. 

................................................................................, den ...........................................................................
 (Ort) (Datum) 
 ......................................................................... 
 Inspektionsorgan 
 Stämpel 
 ......................................................................... 

 (Namnteckning) 
_______________________ 
* Stryk det som ej är tillämpligt 

  Forts. sid.* 

 Slut på inspektionscertifikatet* 
 
 

__________ 
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Del II 
 

FÖRLAGA TILL KOMPLETTERANDE GEMENSKAPSCERTIFIKAT 
FÖR INLANDSSJÖFART 

 
Bilaga till inspektionscertifikat för Rhen med nummer: ………………………. Sida 1 
 

KOMPLETTERANDE GEMENSKAPSCERTIFIKAT FÖR INLANDSSJÖFART 
 

(Plats för statsvapen) 
 

STATENS NAMN 
 
Den myndighets namn och adress som är behörig att utfärda det kompletterande certifikatet 
1. Fartygets namn: ………………………………………………………………………………………. 
2. Officiellt nummer: ……………………………………………………………………………….…… 
3. Registreringsort och -nummer: ………………………………………………………………….…… 
4. Registreringsland och hemmahamn: (1) ………………………………………………………….…… 
5. På grundval av inspektionscertifikatet för Rhen med nummer 
 ……………………………….……………… 
 av den …………………………….., giltigt till och med den …………………………………… och 
6. på grundval av inspektionen av ……………………………………………………………….……… 
 …………………………………………………. den………………………………………………… 
7. har det ovannämnda fartyget godkänts för trafik på de inre vattenvägarna i 
 zon(erna) …………….. i Europeiska gemenskapen. 
8. Detta kompletterande certifikat löper ut den …………………………………………………………… 
9. Utfärdat i …………………………………………. den ……………………………………………….. 
10. 
 
 
 
 ……………………………………. 
 Den behöriga myndigheten 
 
 
 
 ……………………………………. 
 (Namnteckning) 
 
 
_________________ 

(1) Stryk det som ej är tillämpligt. 
 

Stämpel 
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Sida 2  Bilaga till inspektionscertifikatet för Rhen med nummer ………………………………… 
 

Zon och/eller vattenvägar1  
4 3 2 1  

med stängt 
lastrum 

     

11. 

Fribord 
(cm) 

med öppet 
lastrum 

     

12. Avvikelser från inspektionscertifikatet för Rhen med nummer ……………………………………….... 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
13. Anmärkningarna i inspektionscertifikatet för Rhen avseende antalet besättningsmedlemmar är inte 

tillämpliga. 
14. På grundval av inspektionscertifikatet för Rhen med nummer 
 ……………………………………..…………… 
 av den …………………………….., giltigt till och med den ……………………………………… och 
 på grundval av inspektionen av……………………………………………………………………..…… 
 …………………………………………………. den …………………………………………………… 
 förlängs/förnyas1 detta kompletterande certifikats giltighetstid fram till …………………….………… 
 …………………………………………….. den ………………………………….……………… 
 (Ort) 
 
 ……………………………………. 
 Den behöriga myndigheten 
 ……………………………………. 
 (Namnteckning) 
_________________ 

1 Stryk det som ej är tillämpligt. 
 
 

___________ 

Stämpel 
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Del III 
 

FÖRLAGA TILL TILLFÄLLIGT GEMENSKAPSCERTIFIKAT FÖR INLANDSSJÖFART 
 
 

Tillfälligt gemenskapscertifikat*/ Tillfälligt intyg om godkännande* 
Nr ……… 

1. Farkostens namn 
 

2. Farkosttyp 3. Officiellt nummer 

4. Ägarens namn och adress 
 
 

5. Längd L/ LWL
* ..........................................  Antal passagerare ................................................ 

Antal bäddar*) ........................................... 

6. Utrymme för uppgifter om besättningen ....................................................................................................................... 

 

6.1 Användningstyp som uppfyller föreskrifterna enligt nationell respektive internationell rätt**. 

6.2 Farkostens utrustning enligt artikel 23.09  

Farkosten (följer)*/(följer inte)* artikel 23.09.1.1*/ (artikel 23.09.1.2)* 

 Utrymme för att ange minimibesättning enligt 
föreskrifterna i nationell respektive internationell 
rätt** 

Utrymme för att ange användningstyper enligt 6.1  

      

 ................................................................................. .......................... ........................ ..........................  

 ................................................................................. .......................... ........................ .........................  

  

6.3. Utrymme för att ange minimibesättning för fartyg som inte omfattas av allmänna föreskrifter om minimibesättning 
enligt nationell respektive internationell rätt ** 

7. Anläggningen/anläggningarna för flytande gas ombord 

Tillståndet gäller fram till .......................................................................................................... 

8. Särskilda villkor  
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9. Transport av farligt gods, se särskild ruta* 

10. Giltighet 

Provisoriskt certifikat* / provisoriskt intyg om godkännande* giltigt till och med ..................................................   

för trafik* / för en resa*        (Datum) 

 
Den ovannämnda farkosten har konstaterats vara lämpad för trafik 
– på gemenskapens vattenvägar i zonen/zonerna*......................................................................................................... 

 på vattenvägar i zonen/zonerna*................................................................................................................................. 

 i ....(medlemsstaternas namn*) 
............................................................................................................................................................................................ 

 utom:........................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................ 

– på följande vattenvägar i:...(medlemsstatens namn*)................................................................................................. 

......................................................................................................................................................................................... 

11.  .........................................  ......................................... 

 Ort Datum 

......................................................................................... 

Behörig myndighet för provisoriskt intyg om 
godkännande 

 

 Stämpel 

 ........................................................

 Namnteckning 

_______________________ 

* Stryk det som ej är tillämpligt. 

** Medlemsstaterna kan välja att tillämpa föreskrifter 
enligt nationell eller internationell rätt eller att inte ha 
några föreskrifter. 

.........................................  ......................................... 

 Ort Datum 

........................................................................................... 

 Inspektionsorgan 

 

 Stämpel 

 ........................................................

 Namnteckning 
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9. Transport av farligt gods 
 

(Uppge om fartyget uppfyller föreskrifterna enligt nationell och internationell rätt, om sådana finns.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

___________ 
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BILAGA VI 
 

 
FÖRLAGA TILL REGISTER ÖVER GEMENSKAPSCERTIFIKAT FÖR INLANDSSJÖFART 

 
Behörig myndighet/inspektionsorgan … 

 
Register över gemenskapscertifikat för inlandssjöfart 

 
År … 
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(vänstersida) 
 

Gemenskapscertifikat för 
inlandssjöfart Ägare Fartygsregister 

Nr Dag Månad 
Fartygets namn Fartygets officiella nummer 

Namn Adress Ort Nr 
Fartygstyp 
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(högersida) 
 

Dödvikt enligt mätbrev eller deplacement* Sträcka på inre vattenväg 
Mätbrevets 

datum Mätmärke t/m3 från till 

Anteckningar om kompletterande eller 
särskilda inspektioner, tillbakadragande 

och annullering av certifikatet 

Gemenskapscertifikat för 
inlandssjöfart giltigt till och med Övriga anmärkningar 

        

* Om mätbrev saknas uppskattas dödvikten eller deplacementet. 
 
 

___________ 
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BILAGA VII 
 

Klassificeringssällskap 
 

INNEHÅLL 
 

Del I:  Kriterier för godkännande av klassificeringssällskap 
 
Del II: Förfarande för godkännande av klassificeringssällskap 
 
Del III: Förteckning över godkända klassificeringssällskap 



 

 
13274/1/05 REV 1  JM/mr,mg,cs,am 2 
BILAGA VII DG C III  SV 

Del I 
 
 

Kriterier för godkännande av klassificeringssällskap 
 
 
Klassificeringssällskap som ansöker om godkännande i enlighet med artikel 10 i detta direktiv skall 
uppfylla följande kriterier: 
 
1. Klassificeringssällskapet skall kunna dokumentera en omfattande erfarenhet av att bedöma 

konstruktion och byggande av fartyg för inlandssjöfart, inbegripet fartyg för transport av 
farligt gods. Klassificeringssällskapet skall ha uttömmande regler och föreskrifter för 
konstruktion, byggande och periodisk besiktning av fartyg för inlandssjöfart, inbegripet fartyg 
för transport av farligt gods, som skall vara offentliggjorda åtminstone på engelska, franska, 
nederländska eller tyska och som kontinuerligt skall uppdateras och förbättras genom 
forsknings- och utvecklingsprogram. Reglerna får inte strida mot gällande bestämmelser i 
gemenskapsrätten eller mot gällande internationella avtal. 

 
2. Klassificeringssällskapet skall offentliggöra sitt fartygsregister årligen. 
 
3. Klassificeringssällskapet skall inte vara styrt av redare eller varv eller av andra som har 

kommersiella intressen i konstruktion, byggnad, utrustning, reparation, drift, eller försäkring 
av fartyg. Klassificeringssällskapet skall inte vara beroende av ett enda kommersiellt företag 
för sin inkomst. 

 
4. Klassificeringssällskapet skall ha sitt huvudkontor, eller en filial med befogenhet att fatta 

beslut och vidta åtgärder inom alla områden som den ansvarar för enligt bestämmelserna för 
inlandssjöfart, i någon av EU:s medlemsstater. 

 
5. Klassificeringssällskapet och dess experter skall ha ett gott rykte inom 

inlandsjöfartsbranschen. Experterna skall kunna styrka sin yrkeskompetens. De skall agera på 
klassificeringssällskapets ansvar. 

 
6. Klassificeringssällskapet skall ha en stor personal för tekniska frågor, ledning, stödjande 

uppgifter, tillsyn och forskning, som skall stå i proportion till arbetsuppgifterna och till antalet 
klassade fartyg och som skall övervaka utvecklingen av organisationens kapacitet samt 
utarbeta och upprätthålla regler och föreskrifter. Klassificeringssällskapet skall ha inspektörer 
i åtminstone en medlemsstat. 
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7. Klassificeringssällskapet skall styras av etiska regler. 
 
8. Klassificeringssällskapet skall förvaltas och administreras på ett sådant sätt att sekretessen 

garanteras för den information som en medlemsstat begär. 
 
9. Klassificeringssällskapet skall vara berett att lämna relevant information till en medlemsstat. 
 
10. Klassificeringssällskapets ledning skall ha fastställt och dokumenterat sin policy och sina 

mål och åtaganden när det gäller kvalitet och skall ha säkerställt att alla nivåer inom 
klassificeringssällskapet förstår, genomför och upprätthåller denna policy. 

 
11. Klassificeringssällskapet skall ha utvecklat, genomfört och upprätthållit ett effektivt internt 

system för kvalitetskontroll som grundar sig på tillämpliga delar av internationellt godkända 
kvalitetsstandarder och uppfyller CEN-standarderna 45004 (inspektionsorgan) och 29001, så 
som de tolkas i "Quality System Certification Scheme Requirements" (IACS). Systemen för 
kvalitetskontroll skall certifieras av ett oberoende kontrollorgan som har erkänts av 
förvaltningen i den stat där klassificeringssällskapet har sitt huvudkontor eller sin filial enligt 
punkt 4, och som bland annat skall säkerställa att 

 
a) klassificeringssällskapets regler och föreskrifter fastställs och upprätthålls på ett 

systematiskt sätt, 
 
b) klassificeringssällskapets regler och föreskrifter följs, 
 
c) kraven är uppfyllda för det lagstadgade arbete som klassificeringssällskapet har 

befogenhet att utföra, 
 
d) ansvarsområden, befogenheter och inbördes förhållande fastställs och dokumenteras för 

de anställda vars arbete påverkar kvaliteten på klassificeringssällskapets tjänster, 
 
e) allt arbete utförs under kontrollerade förhållanden, 
 
f) det finns ett kontrollsystem för övervakning av de handlingar och det arbete som utförs 

av inspektörer och teknisk och administrativ personal som är direkt anställda av 
klassificeringssällskapet, 
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g) föreskrifterna för viktigt lagstadgat arbete som klassificeringssällskapet har tillstånd att 
utföra endast genomförs eller direkt övervakas av sällskapets särskilda inspektörer eller 
genom särskilda inspektörer vid andra godkända klassificeringssällskap, 

 
h) det införs ett system för fortbildning av inspektörer och ständig uppdatering av 

inspektörernas kunskaper, 
 
i) det förs register som visar att de föreskrivna standarderna uppnåtts inom de olika 

områden där tjänster utförs samt att kvalitetssystemet fungerar effektivt, och 
 
j) det finns ett övergripande system för planerad och dokumenterad internrevision av den 

kvalitetsrelaterade verksamheten på alla platser där den förekommer. 
 

12. Kvalitetssystemet skall certifieras av ett oberoende revisionsorgan som erkänts av 
förvaltningen i den stat där klassificeringssällskapet har sitt huvudkontor eller filial enligt 
punkt 4. 

 
13. Klassificeringssällskapet skall förbinda sig att anpassa sina föreskrifter till Europeiska 

unionens riktlinjer och att i god tid ge kommittén all relevant information. 
 
14. Klassificeringssällskapet skall förbinda sig att regelbundet samråda med de redan godkända 

klassificeringssällskapen för att garantera att klassificeringssällskapens tekniska standarder 
och genomförandet av dessa är likvärdiga, och bör tillåta företrädare för en medlemsstat och 
andra berörda parter att delta i utarbetandet av sällskapets regler och/eller föreskrifter. 
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Del II 
 
 

Förfarande för godkännande av klassificeringssällskap 
 

 
Ett beslut om att godkänna ett klassificeringssällskap enligt artikel 10 i detta direktiv skall fattas av 
kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 19.2 i detta direktiv. Dessutom skall följande 
förfarande tillämpas: 
 
1. En ansökan om godkännande skall lämnas till kommissionen av företrädarna för den stat där 

klassificeringssällskapet har sitt huvudkontor eller en filial med befogenhet att fatta beslut och 
vidta åtgärder på alla områden som den ansvarar för enligt bestämmelserna för fartyg i 
inlandssjöfart. Dessutom skall företrädarna för denna stat översända all information och 
dokumentation som behövs för att kontrollera att kriterierna för godkännande är uppfyllda. 

 
2. Varje kommittémedlem kan begära att det berörda klassificeringssällskapet hörs eller att 

ytterligare information lämnas. 
 
3. Godkännanden skall återkallas på liknande sätt. Varje kommittémedlem kan begära att ett 

godkännande återkallas. Företrädarna för den stat som begär att godkännandet skall återkallas 
skall lämna information och dokumentation till stöd för sin begäran. 

 
4. När kommissionen fattar sina beslut skall den beakta beslut som fattats av 

Centralkommissionen för sjöfarten på Rhen beträffande godkännandet av det berörda 
klassificeringssällskapet. Innan kommissionen godkänner ett klassificeringssällskap som inte 
godkänts av Centralkommissionen för sjöfarten på Rhen skall den samråda med 
Centralkommissionens sekretariat. 

 
5. Efter varje beslut om godkännande av ett klassificeringssällskap eller återkallande av ett 

godkännande skall förteckningen över godkända sällskap ändras. 
 
6. Kommissionen skall underrätta det berörda klassificeringssällskapet om kommissionens 

beslut. 
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Del III 
 

Förteckning över godkända klassificeringssällskap 
 
 
På grundval av kriterierna i del I och del II har för närvarande följande klassificeringssällskap 
godkänts enligt artikel 10 i detta direktiv: 
 
1. Bureau Veritas 
 
2. Germanischer Lloyd 
 
3. Lloyd's Register of Shipping 
 
 
Klassificeringssällskap som erkänts och godkänts av en medlemsstat enligt rådets direktiv 94/57/EG 
av den 22 november 1994 om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför 
inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i 
förbindelse därmed1 skall tills de har godkänts enligt del I och del II för närvarande godkännas 
enligt artikel 10 i det här direktivet endast för fartyg som uteslutande trafikerar vattenvägar i denna 
medlemsstat. 
 

___________ 
 

                                                 
1 EGT L 319, 12.12.1994, s. 20. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2002/84/EG (EGT L 324, 29.11.2002, s. 53). 
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BILAGA VIII 
 

Förfaranderegler för genomförande av inspektioner 
 

Artikel 1 
 
Om myndigheterna vid inspektion finner att det certifikat som finns ombord är ogiltigt eller att 
fartyget inte uppfyller föreskrifterna i certifikatet, men att ogiltigheten eller det faktum att 
föreskrifterna inte är uppfyllda inte utgör någon uppenbar fara, skall fartygets ägare eller dennes 
ombud vidta alla nödvändiga åtgärder för att råda bot på situationen. Den myndighet som utfärdade 
certifikatet eller som senast förnyade det skall underrättas inom sju dagar. 
 

Artikel 2 
 
Om myndigheterna, då de utför den inspektion som avses i artikel 1, finner att certifikatet inte finns 
ombord eller att fartyget utgör en uppenbar fara, får de stoppa fartygets vidare resa till dess att 
nödvändiga åtgärder vidtagits för att råda bot på situationen. 
De får också föreskriva åtgärder som gör att fartyget, eventuellt efter avslutad transport, utan fara 
kan framföras till en plats där det antingen kan inspekteras eller repareras om det är lämpligt. Den 
myndighet som utfärdade eller senast förnyade certifikatet skall underrättas inom sju dagar. 
 

Artikel 3 
 
En medlemsstat som hindrat ett fartyg från att fortsätta sin resa, eller som underrättat dess ägare om 
sin avsikt att göra detta om de brister som konstaterats inte avhjälpts, skall inom sju dagar 
underrätta den myndighet i en medlemsstat som utfärdat eller senast förnyat certifikatet om det 
beslut den fattat eller avser att fatta. 
 

Artikel 4 
 
I varje beslut om att avbryta ett fartygs resa som fattats med stöd av regler som antagits för att 
genomföra detta direktiv skall skälen till beslutet noggrant anges. Beslutet skall utan dröjsmål 
anmälas till den berörda parten, som samtidigt skall underrättas om möjligheterna att överklaga 
enligt gällande lagstiftning i medlemsstaterna, samt om tidsfristerna för detta. 
 
 

___________ 
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BILAGA IX 
 

Föreskrifter om signalljus, radarinstallationer och girhastighetsindikatorer 
 

Innehåll 
 
Del I: Föreskrifter om lanternors färg och ljusstyrka och om godkännande av signallanternor 

för fartyg i inlandssjöfart 
 
Del II: Föreskrifter om provningsförhållanden och godkännandevillkor för signallanternor för 

fartyg i inlandssjöfart 
 
Del III: Föreskrifter om minimikrav och provningsvillkor för radaranläggningar som används av 

fartyg i inlandssjöfart 
 
Del IV: Föreskrifter om minimikrav och provningsvillkor för girhastighetsindikatorer för fartyg 

i inlandssjöfart 
 
Del V: Föreskrifter för installation och funktionsprovning av radaranläggningar och 

girhastighetsindikatorer för fartyg i inlandssjöfart 
 
Del VI: Förlaga till förteckning över provningsinstitut, godkänd utrustning och godkända 

installationsföretag 
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Del I 
 
 

Föreskrifter om lanternors 
färg och ljusstyrka och om godkännande 

av signallanternor för 
fartyg i inlandssjöfart 

 
Innehållsförteckning 

 
Kapitel 1 Definitioner 
 
Artikel 1.01 Signallanternor 
 

1.02 Signalljus 
 

 1.03 Ljuskällor 
 

1.04 Optiska enheter 
 

 1.05 Filter 
 

1.06 Förhållande mellan IO, IB och t 
 
 

Kapitel 2 Föreskrifter för signalljus 
 
Artikel 2.01 Signalljusens färg 
 
 2.02 Signalljusens ljusstyrka och räckvidd 
 
 2.03 Spridning av signalljusens ljusstyrka 
 
 
Kapitel 3 Föreskrifter för signallanternor 
 
Artikel 3.01 Tekniska föreskrifter 
 
 
Kapitel 4 Provning, godkännande och märkning 
 
Artikel 4.01 Typprovning 
 
 4.02 Provningsförfarande 
 
 4.03 Intyg om godkännande 
 
 4.04 Kontrollprovning 
 
 4.05 Märkning 
 
Tillägg 
 
Förlaga till intyg om godkännande av signallanternor för fartyg i inlandssjöfart 
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Kapitel 1 
 
 

DEFINITIONER 
 

Artikel 1.01 
 

Signallanternor 
 

1. Med lanterna avses en anordning för att sprida ljuset från en artificiell ljuskälla, inbegripet 
de komponenter som behövs för att filtrera, bryta eller reflektera ljuset och för att fästa eller 
driva ljuskällan. 

 
2. Lanternor för signalering på fartyg kallas signallanternor. 

 
Artikel 1.02 

 
Signalljus 

 
1. Med signalljus avses de ljussignaler som utstrålas av signallanternor. 
 
2. Med toppljus avses ett vitt ljus som är synligt över en horisontvinkel på 225° och som avger 

ett jämnt, kontinuerligt ljussken som sträcker sig 112°30' på varje sida, dvs. från fören till 
22°30' akter om tvärs. 

 
3. Med sidoljus avses ett grönt ljus på styrbords sida och ett rött ljus på babords sida, vilka båda 

skall vara synliga över en horisontvinkel på 112°30' och avge ett jämnt, kontinuerligt 
ljussken, dvs. från fören till 22°30' akter om tvärs. 

 
4. Med akterljus avses ett vitt ljus som är synligt över en horisontvinkel på 135° och som avger 

ett jämnt, kontinuerligt ljussken som sträcker sig 67°30' på vardera sidan från aktern. 
 
5. Med gult akterljus avses ett gult ljus som är synligt över en horisontvinkel på 135° och som 

avger ett jämnt, kontinuerligt ljussken som sträcker sig 67°30' på vardera sidan från aktern. 
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6. Med ett ljus synligt från alla sidor avses ett ljus som är synligt över en horisontvinkel på 360° 
och avger ett jämnt, kontinuerligt ljussken. 

 
7. a) Med blinkande ljus avses ett ljus med en frekvens på 40–60 ljusperioder per minut. 

 
b) Med snabbt blinkande ljus avses ett ljus med en frekvens på 100–120 ljusperioder 

per minut. 
 

Ett blinkande ljus är ett serie regelbundna ljusperioder per tidsenhet. 
 
8. Signalljusen klassificeras enligt sin ljusstyrka som 
 

– vanligt ljus, 
 

– klart ljus, 
 

– starkt ljus. 
 

Artikel 1.03 
 

Ljuskällor 
 
Med ljuskällor avses elektriska eller icke-elektriska anordningar med syfte att alstra ljusflöden 
i signallanternor. 
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Artikel 1.04 
 

Optiska enheter 
 
1. Med optisk enhet avses en anordning bestående av brytande, reflekterande eller brytande och 

reflekterande komponenter inklusive hållare för dessa. Dessa komponenter leder ljusstrålarna 
från en ljuskälla i nya, bestämda riktningar. 

 
2. Med genomfärgad optisk enhet avses en optisk enhet som förändrar det genomsläppta ljusets 

färg och styrka. 
 
3. Med neutral optisk enhet avses en optisk enhet som förändrar det genomsläppta ljusets styrka. 
 

Artikel 1.05 
 

Filter 
 
1. Med färgfilter avses ett selektivt filter som ändrar det genomsläppta ljusets färg och styrka. 
 
2. Med neutralfilter avses ett icke-selektivt filter som ändrar det genomsläppta ljusets styrka. 
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Artikel 1.06 
 

Förhållande mellan IO, IB och t 
 
IO är den fotometriska ljusstyrkan i candela (cd) hos elektriskt ljus vid normal spänning. 
 
IB är driftsljusstyrkan i candela (cd). 
 
t är räckvidden i kilometer (km). 
 
Med hänsyn till exempelvis ljuskällans åldrande, nedsmutsningsgraden av den optiska enheten och 
spänningssvängningar i elnätet ombord antas IB vara 25 % mindre än IO. 
 
Följaktligen är 
 

IB = 0,75 . IO. 
 
Förhållandet mellan IB och signalljusens t ges av ekvationen 
 

IB = 0,2 . t2 . q-t 
 
Den atmosfäriska transmissionsfaktorn q antas ha värdet 0,76, vilket motsvarar en meteorologisk 
sikt på 14,3 km. 
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Kapitel 2 
 
 

FÖRESKRIFTER FÖR SIGNALLJUS 
 

Artikel 2.01 
 

Signalljusens färg 
 
1. För signalljusen skall ett signalsystem användas som består av följande färger: 

 
– vitt, 
 
– rött, 
 
– grönt, 
 
– gult, 
 
– blått. 

 
Systemet skall överensstämma med Internationella belysningskommissionens 
rekommendationer i IEC-publikation nr 2.2 (TC-1.6) 1975 "Colours for Signal Lights". 

 
Färgerna gäller de ljusflöden som signallanternorna avger. 

 
2. Gränserna mellan färgområdena skall fastställas med hjälp av koordinaterna för 

skärningspunkterna i färgdiagrammet i IEC-publikation nr 2.2 (TC-1.6) 1975 (se 
färgdiagrammet) enligt tabellen nedan. 

 
Signalljusets färg Skärningspunkternas koordinater 
 

vitt 
 
rött 
 
grönt 
 
gult 
 
blått 

x 
y 
x 
y 
x 
y 
x 
y 
x 
y 

0,310 
0,283 
0,690 
0,290 
0,009 
0,720 
0,612 
0,382 
0,136 
0,040 

0,443 
0,382 
0,710 
0,290 
0,284 
0,520 
0,618 
0,382 
0,218 
0,142 

0,500 
0,382 
0,680 
0,320 
0,207 
0,397 
0,575 
0,425 
0,185 
0,175 

0,500 
0,440 
0,660 
0,320 
0,013 
0,494 
0,575 
0,406 
0,102 
0,105 

0,453 
0,440 

0,310 
0,348 
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Färgdiagram enligt IEC 
 

där  2 930 K motsvarar ljuset från en lufttom glödlampa 
 

2 848 K motsvarar ljuset från en gasfylld glödlampa 
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Artikel 2.02 
 

Signalljusens ljusstyrka och räckvidd 
 

I tabellen nedan anges de tillåtna gränsvärdena för IO, IB och t (användning under dag och natt) 
för de olika signalljusen. De angivna värdena gäller ljusflödet från signallanternorna. 
 
IO och IB anges i cd och t i km. 
 

Gränsvärden 
 

Signalljusets färg 
vitt grönt/rött gult blått Typ av signalljus 

min. max. min. max. min. max. min. max. 
IO  

vanligt IB 
t 

2,7 
2,0 
2,3 

10,0 
7,5 
3,7 

1,2 
0,9 
1,7 

4,7 
3,5 
2,8 

1,1 
0,8 
1,6 

3,2 
2,4 
2,5 

0,9 
0,7 
1,5 

2,7 
2,0 
2,3 

IO  
klart  IB 

t 

12,0 
9,0 
3,9 

33,0 
25,0 
5,3 

6,7 
5,0 
3,2 

27,0 
20,0 
5,0 

4,8 
3,6 
2,9 

20,0 
15,0 
4,6 

6,7 
5,0 
3,2 

27,0 
20,0 
5,0 

IO  
starkt  IB 

t 

47,0 
35,0 
5,9 

133,0 
100,0 
8,0 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

47,0 
35,0 
5,9 

133,0 
100,0 
8,0 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 
För användning av gult blinkande ljus under dagen gäller dock en minsta ljusstyrka IO på 900 cd. 
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Artikel 2.03 
 

Spridning av signalljusens ljusstyrka 
 
1. Horisontal spridning av ljusstyrkan 
 
1.1 De ljusstyrkor som anges i artikel 2.02 skall gälla i alla riktningar i horisontalplanet genom 

den optiska enhetens brännpunkt eller ljusets mittpunkt hos en korrekt justerad ljuskälla i en 
vertikalt installerad signallanterna. 

 
1.2 För toppljus, akterljus och sidoljus skall de föreskrivna ljusstyrkorna upprätthållas över en 

horisontvinkel inom den föreskrivna sektorn som sträcker sig till minst 5° från gränslinjerna. 
 

Från och med 5° innanför den föreskrivna sektorns gränslinjer får ljusstyrkan avta med 50 %. 
Därefter skall den gradvis avta så att endast ett försumbart ljus förekommer från och med 5° 
utanför sektorns gränslinjer. 

 
1.3 I riktning rakt framåt skall sidoljusen ha den föreskrivna ljusstyrkan. I området mellan 1° och 

3° utanför den föreskrivna sektorns gränslinjer skall ljusstyrkan avta till nästan noll. 
 
1.4 Hos två- eller trefärgade lanternor skall spridningen av ljusstyrkan vara så jämn att den minsta 

föreskrivna ljusstyrkan uppnås samtidigt som den största tillåtna ljusstyrkan inte överskrids 
inom ett område på 3° på båda sidor om de föreskrivna gränslinjerna. 

 
1.5 I horisontalplanet skall lanternornas ljusstyrka vara så jämnt spridd över hela sektorn att 

skillnaden mellan det minsta och det högsta värdet för den fotometriska ljusstyrkan uppgår till 
högst faktor 1,5. 

 
2. Vertikal spridning av ljusstyrkan 
 

Vid lutning av signallampan med ±5° i förhållande till horisontlinjen skall ljusstyrkan uppgå 
till minst 80 % och vid lutning med ±7,5° till minst 60 % av ljusstyrkan vid en lutning på 0°. 
Ljusstyrkan får dock vara högst 1,2 gånger den som råder vid en lutning på 0°. 
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Kapitel 3 
 
 

FÖRESKRIFTER FÖR SIGNALLANTERNOR 
 

Artikel 3.01 
 

Tekniska föreskrifter 
 
1. Signallanternor och ljuskällor skall vara av sådan konstruktion och sådant material att deras 

säkerhet och hållbarhet garanteras. 
 
2. Komponenterna i lanternorna (t.ex. stag) får inte negativt påverka ljusets styrka, färg, eller 

spridning. 
 
3. Det skall vara enkelt att montera signallanternorna ombord i korrekt läge. 
 
4. Det skall vara enkelt att byta ljuskällan. 
 

 
Kapitel 4 

 
 

PROVNING, GODKÄNNANDE OCH MÄRKNING 
 

Artikel 4.01 
 

Typprovning 
 
Det skall genom typprovning enligt "Provningsförhållanden och godkännandevillkor för 
signallanternor i inlandssjöfart" fastställas om signallanternorna och deras ljuskällor uppfyller 
dessa föreskrifter. 
 

Artikel 4.02 
 

Provningsförfarande 
 
1. En ansökan om typprovning skall lämnas till den behöriga provningsmyndigheten 

tillsammans med minst två exemplar av ritningarna och typmodellerna samt de ljuskällor som 
behövs. 
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2. Om typprovningen inte leder till några anmärkningar, återfår sökanden det ena exemplaret av 
de inlämnade ritningarna, med en anteckning om godkännande, samt en av de godkända 
typmodellerna. Provningsmyndigheten skall behålla de andra exemplaren. 

 
3. Tillverkaren skall för provningsmyndigheten försäkra att den serietillverkade lanternan till 

alla delar överensstämmer med typmodellen. 
 

Artikel 4.03 
 

Intyg om godkännande 
 
1. Om typprovningen visar att dessa föreskrifter är uppfyllda, skall den ifrågavarande typen av 

signallanterna godkännas och sökanden erhålla ett intyg om godkännande enligt förlagan i 
tillägget med märkning enligt artikel 4.05. 

 
2. Innehavaren av intyget om godkännande 
 

– skall ha rätt att märka komponenterna enligt artikel 4.05, 
 

– får endast tillverka kopior enligt de av provningsmyndigheten godkända ritningarna och 
enligt den teknik som använts för de provade typmodellerna, och 

 
– får avvika från de godkända ritningarna och typmodellerna endast med 

provningsmyndighetens godkännande. Denna myndighet skall även besluta om det 
endast behövs en komplettering av intyget om godkännande eller om en ny ansökan om 
provning för godkännande krävs. 

 
 

Artikel 4.04 
 

Kontrollprovning 
 
1. Provningsmyndigheten skall ha befogenhet ta provexemplar av signallanternor ur 

tillverkningsserien för kontrollprovning. 
 
2. Om allvarliga brister framkommer vid kontrollprovningen kan godkännandet återkallas. 
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Artikel 4.05 
 

Märkning 
 
1. Godkända signallanternor, optiska enheter och ljuskällor skall märkas enligt följande: 
 

 e . X . YY . nnn 
 

där  är godkännandemärket, 
 

"X" är den stat där godkännandet beviljats, där 
 

1 = Tyskland 18 = Danmark 

2 = Frankrike 20 = Polen 

3 = Italien 21 = Portugal 

4 = Nederländerna 23 = Grekland 

5 = Sverige 24 = Irland 

6 = Belgien 26 = Slovenien 

7 = Ungern 27 = Slovakien 

8 = Tjeckien 29 = Estland 

9 = Spanien 32 = Lettland 

11 = Förenade kungariket 36 = Litauen 

12 = Österrike 49 = Cypern 

13 = Luxemburg 50 = Malta 

17 = Finland  

 
"YY" är de två sista siffrorna i året för godkännande. 
 
"nnn" är det godkännandenummer som utfärdats av provningsmyndigheten. 
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