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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2010/35/EU

av 16. juni 2010

om transportabelt trykkutstyr og om oppheving av rådsdirektiv 76/767/EØF, 84/525/EØF, 84/526/
EØF, 84/527/EØF og 1999/36/EF(*)

2016/EØS/12/19

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte, særlig artikkel 91,

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(1),

etter samråd med Regionkomiteen,

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Rådsdirektiv 1999/36/EF av 29. april 1999 om 
transportabelt trykkutstyr(3) ble vedtatt som et første 
tiltak for å bedre transportsikkerheten for transportabelt 
trykkutstyr og samtidig sikre fri bevegelighet 
av transportabelt trykkutstyr innenfor et felles 
transportmarked.

2) I lys av utviklingen innen transportsikkerhet må visse 
tekniske bestemmelser i direktiv 1999/36/EF ajourføres.

3) Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF 
av 24. september 2008 om innlands transport av farlig 
gods(4) ble anvendelsen av bestemmelsene i visse 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 165 av 30.6.2010, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 127/2011 av 2. desember 2011 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 15 av 15.3.2012, s. 10.

(1) Uttalelse av 17. februar 2010 (ennå ikke offentliggjort i EUT).
(2) Europaparlamentets holdning av 5. mai 2010 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT) og rådsbeslutning av 31. mai 2010.
(3) EFT L 138 av 1.6.1999, s. 20.
(4) EUT L 260 av 30.9.2008, s. 13.

internasjonale avtaler utvidet til å omfatte nasjonal trafikk 
for å harmonisere vilkårene som farlig gods transporteres 
under på vei, jernbane og innlands vannveier i Unionen.

4) Bestemmelsene i direktiv 1999/36/EF må derfor 
ajourføres for å unngå motstridende regler, særlig 
med hensyn til samsvarskrav, samsvarsvurdering og 
framgangsmåter for samsvarsvurdering i tilknytning til 
transportabelt trykkutstyr.

5) For å bedre sikkerheten når det gjelder transportabelt 
trykkutstyr som er godkjent for innlands transport av 
farlig gods, og for å sikre fri bevegelighet, herunder 
omsetning, tilgjengeliggjøring på markedet og bruk 
av slikt transportabelt trykkutstyr i Unionen, må det 
fastsettes nærmere regler om de ulike markedsdeltakernes 
forpliktelser og de kravene som det aktuelle utstyret skal 
oppfylle.

6) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 768/2008/EF 
av 9. juli 2008 om en felles ramme for markedsføring av 
produkter og om oppheving av rådsbeslutning 93/465/
EØF(5) utgjør en generell gjennomgående ramme for 
framtidig lovgivning som harmoniserer vilkårene for 
markedsføring av produkter. Denne rammen bør, der 
dette er hensiktsmessig, få anvendelse på transportabelt 
trykkutstyr i samsvar med målsettingen om å harmonisere 
regler om fri bevegelighet av produkter.

7) For ikke å hindre transportvirksomhet mellom 
medlemsstatene og tredjestater bør dette direktiv ikke få 
anvendelse på transportabelt trykkutstyr som utelukkende 
benyttes til transport av farlig gods mellom Unionens og 
tredjestatenes territorium.

(5) EUT L 218 av 13.8.2008, s. 82.
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8) Forpliktelsene til ulike markedsdeltakere, herunder eiere 
og operatører av transportabelt trykkutstyr, bør være 
klart definert av hensyn til transportsikkerhet og fri 
bevegelighet av transportabelt trykkutstyr.

9) Markedsdeltakere bør i forbindelse med sine respektive 
roller i omsetningskjeden være ansvarlige for at 
transportabelt trykkutstyr er i samsvar med reglene for 
sikkerhet og markedsadgang.

10) Det faktum at nytt transportabelt trykkutstyr samsvarer 
med de tekniske kravene i vedleggene til direktiv 
2008/68/EF og dette direktiv bør kunne påvises ved 
hjelp av en samsvarsvurdering som dokumenterer at det 
transportable trykkutstyret er sikkert.

11) Periodiske inspeksjoner, mellomliggende inspeksjoner 
og ekstraordinære kontroller av transportabelt trykkutstyr 
bør utføres i samsvar med vedleggene til direktiv 2008/68/
EF og med dette direktiv for å sikre at sikkerhetskravene 
oppfylles kontinuerlig.

12) Transportabelt trykkutstyr bør være påført et merke som 
angir at det er i samsvar med direktiv 2008/68/EF og dette 
direktiv for å sikre fri bevegelighet og fri bruk av slikt 
utstyr.

13) Dette direktiv bør ikke få anvendelse på transportabelt 
trykkutstyr som ble bragt i omsetning før den relevante 
datoen for gjennomføring av direktiv 1999/36/EF, og som 
ikke har vært gjenstand for en ny samsvarsvurdering.

14) Dersom eksisterende transportabelt trykkutstyr som ikke 
tidligere er vurdert for samsvar med direktiv 1999/36/
EF, skal omfattes av fri bevegelighet og fri bruk, bør slikt 
utstyr være gjenstand for en ny samsvarsvurdering.

15) Det må fastsettes krav til myndigheter med ansvar for 
vurdering og melding av og tilsyn med meldte organer, for 
å sikre et enhetlig kvalitetsnivå på de meldte organenes 
virksomhet.

16) Framgangsmåtene for samsvarsvurdering fastsatt i 
vedleggene til direktiv 2008/68/EF og i dette direktiv 
krever at inspeksjonsorganer griper inn og fastsetter 
detaljerte driftskrav for å sikre et enhetlig ytelsesnivå i 
hele Unionen. Disse inspeksjonsorganene bør derfor 
meldes av medlemsstatene til Kommisjonen.

17) Meldermyndigheten bør beholde ansvaret for tilsyn med 
det meldte organet uansett hvor det meldte organet har sin 
virksomhet, for å klargjøre ansvaret for løpende tilsyn.

18) Det må fastsettes felles regler for gjensidig godkjenning 
av meldte organer for å sikre samsvar med direktiv 
2008/68/EF og med dette direktiv. Slike felles regler vil 
kunne fjerne unødvendige kostnader og administrative 
framgangsmåter knyttet til godkjenning av utstyret, samt 
tekniske handelshindringer.

19) Medlemsstatene bør kunne treffe tiltak for å begrense 
eller forby omsetning og bruk av utstyr i tilfeller der 
slikt utstyr under visse nærmere presiserte forhold utgjør 
en sikkerhetsrisiko, herunder også når slikt utstyr er i 
samsvar med direktiv 2008/68/EF og med dette direktiv.

20) Kommisjonen bør utarbeide særlige retningslinjer for 
å lette den praktiske gjennomføringen av de tekniske 
bestemmelsene i dette direktiv, samtidig som det tas 
hensyn til resultatene av erfaringsutvekslingen som 
fastsatt i artikkel 28 og 29.

21) Kommisjonen bør gis myndighet til å vedta delegerte 
rettsakter i samsvar med artikkel 290 i traktaten om Den 
europeiske unions virkemåte (TEUV) når det gjelder visse 
tilpasninger av vedleggene. Det er av særlig betydning at 
Kommisjonen gjennomfører egnede samråd under det 
forberedende arbeidet, herunder på ekspertnivå.

22) Rådsdirektiv 76/767/EØF av 27. juli 1976 om tilnærming 
av medlemsstatenes lovgivning med hensyn til felles 
bestemmelser for trykkbeholdere og metoder for å 
kontrollere dem(6), rådsdirektiv 84/525/EØF av 17. 
september 1984 om tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning om sømløse gassflasker av stål(7), rådsdirektiv 
84/526/EØF av 17. september 1984 om tilnærming av 
medlemsstatenes lovgivning om sømløse gassflasker av 
ulegert og legert aluminium(8), rådsdirektiv 84/527/EØF 
av 17. september 1984 om tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning om sveisede gassflasker av ulegert stål(9) og 
direktiv 1999/36/EF er foreldede og bør derfor oppheves.

23) I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle 
avtalen om bedre regelverksutforming(10) oppfordres 
medlemsstatene til, for egen del og i Unionens interesse, 
å utarbeide og offentliggjøre egne tabeller, som så langt 
det er mulig, viser sammenhengen mellom dette direktiv 
og innarbeidingstiltakene — 

(6) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 153.
(7) EFT L 300 av 19.11.1984, s. 1.
(8) EFT L 300 av 19.11.1984, s. 20.
(9) EFT L 300 av 19.11.1984, s. 48.
(10) EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1.
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VEDTATT DETTE DIREKTIV:

KAPITTEL 1

VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER

Artikkel 1

Virkeområde

1. I dette direktiv fastsettes nærmere regler om transportabelt 
trykkutstyr for å bedre sikkerheten og sikre fri bevegelighet av 
slikt utstyr i Unionen.

2. Dette direktiv får anvendelse på:

a) nytt transportabelt trykkutstyr som definert i artikkel 2 nr. 1, 
som ikke er påført samsvarsmerking som fastsatt i direktiv 
84/525/EØF, 84/526/EØF, 84/527/EØF eller 1999/36/EF, 
for å gjøre det tilgjengelig på markedet, 

b) transportabelt trykkutstyr som definert i artikkel 2 nr. 1, 
som er påført samsvarsmerking som fastsatt i dette direktiv 
eller i direktiv 84/525/EØF, 84/526/EØF, 84/527/EØF eller 
1999/36/EF, for periodiske inspeksjoner, mellomliggende 
inspeksjoner og ekstraordinære kontroller og bruk, 

c) transportabelt trykkutstyr som definert i artikkel 2 nr. 1, 
som ikke er påført samsvarsmerking som fastsatt i direktiv 
1999/36/EF, for ny samsvarsvurdering.

3. Dette direktiv får ikke anvendelse på transportabelt 
trykkutstyr som ble bragt i omsetning før datoen for 
gjennomføring av direktiv 1999/36/EF, og som ikke har vært 
gjenstand for ny samsvarsvurdering.

4. Dette direktiv får ikke anvendelse på transportabelt 
trykkutstyr som utelukkende benyttes til transport av farlig 
gods mellom medlemsstater og tredjestater i samsvar med 
artikkel 4 i direktiv 2008/68/EF.

Artikkel 2

Definisjoner

I dette direktiv menes med:

1) «transportabelt trykkutstyr»

a) alle trykkbeholdere, deres ventiler og eventuelt annet 
tilbehør, som omfattes av kapittel 6.2 i vedleggene til 
direktiv 2008/68/EF, 

b) tanker, batterikjøretøyer/-vogner, gassbeholdere 
med flere elementer (MEGC), deres ventiler og 
eventuelt annet tilbehør, som omfattes av kapittel 6.8 
i vedleggene til direktiv 2008/68/EF, 

 når utstyr nevnt under bokstav a) eller bokstav b) brukes 
i samsvar med nevnte vedlegg til transport av gasser i 
klasse 2, unntatt gasser eller artikler med tallene 6 og 7 i 
klassifiseringskoden, samt til transport av farlige stoffer i 
andre klasser som angitt i vedlegg I til dette direktiv.

 Transportabelt trykkutstyr skal forstås å omfatte 
gassbeholdere (FN-nr. 2037), men ikke aerosolbeholdere 
(FN-nr. 1950), åpne frysebeholdere, gassflasker for 
pusteapparater, brannslokkingsapparater (FN-nr. 1044), 
transportabelt trykkutstyr som er unntatt i henhold til 
nr. 1.1.3.2 i vedleggene til direktiv 2008/68/EF, og 
transportabelt trykkutstyr som er unntatt fra reglene for 
konstruksjon og prøving av emballasje i samsvar med 
særlige bestemmelser i nr. 3.3 i vedleggene til direktiv 
2008/68/EF, 

2) «vedleggene til direktiv 2008/68/EF» avsnitt I.1 i vedlegg 
I, avsnitt II.1 i vedlegg II og avsnitt III.1 i vedlegg III til 
direktiv 2008/68/EF, 

3) «bringe i omsetning» første gang transportabelt 
trykkutstyr blir gjort tilgjengelig på markedet i Unionen, 

4) «gjøre tilgjengelig på markedet» enhver levering av 
transportabelt trykkutstyr for distribusjon eller bruk på 
markedet i Unionen som ledd i en kommersiell eller 
offentlig tjenestevirksomhet, enten mot betaling eller 
gratis, 

5) «bruk» fylling, midlertidig lagring knyttet til transport, 
tømming og etterfylling av transportabelt trykkutstyr, 

6) «tilbaketrekking» alle tiltak rettet mot å forhindre at 
transportabelt trykkutstyr blir gjort tilgjengelig på 
markedet eller at slikt utstyr blir brukt, 

7) «tilbakekalling» alle tiltak rettet mot å oppnå retur 
av transportabelt trykkutstyr som allerede er gjort 
tilgjengelig for sluttbrukeren, 

8) «produsent» enhver fysisk eller juridisk person som 
produserer transportabelt trykkutstyr, eller deler til slikt 
utstyr, eller som får slikt utstyr konstruert eller produsert, 
og som markedsfører det under eget navn eller varemerke, 

9) «representant» enhver fysisk eller juridisk person som er 
etablert i Unionen, og som har fått en skriftlig fullmakt fra 
produsenten til å opptre på dennes vegne i tilknytning til 
nærmere angitte oppgaver, 

10) «importør» enhver fysisk eller juridisk person som 
er etablert i Unionen, og som bringer transportabelt 
trykkutstyr eller deler av slikt utstyr fra en tredjestat i 
omsetning på markedet i Unionen, 

11) «distributør» enhver fysisk eller juridisk person som 
er etablert i Unionen, bortsett fra produsenten eller 
importøren, og som gjør transportabelt trykkutstyr eller 
deler av slikt utstyr tilgjengelig på markedet, 
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12) «eier» enhver fysisk eller juridisk person som er etablert i 
Unionen, og som eier transportabelt trykkutstyr, 

13) «operatør» enhver fysisk eller juridisk person som 
er etablert i Unionen, og som bruker transportabelt 
trykkutstyr, 

14) «markedsdeltaker» produsenten, representanten, 
importøren, distributøren, eieren eller operatøren 
som opptrer som ledd i en kommersiell eller offentlig 
tjenestevirksomhet, enten mot betaling eller gratis, 

15) «samsvarsvurdering» vurderingen og framgangsmåten 
for vurderingen av samsvar som fastsatt i vedleggene til 
direktiv 2008/68/EF, 

16) «Pi-merking» en merking som viser at det transportable 
trykkutstyret oppfyller de gjeldende kravene til 
samsvarsvurdering som fastsatt i vedleggene til direktiv 
2008/68/EF og i dette direktiv, 

17) «ny samsvarsvurdering» framgangsmåten, på anmodning 
fra eieren eller operatøren, for den påfølgende vurderingen 
av samsvar for transportabelt trykkutstyr produsert 
og bragt i omsetning før datoen for gjennomføring av 
direktiv 1999/36/EF, 

18) «periodisk inspeksjon» den periodiske inspeksjonen og 
framgangsmåtene for den periodiske inspeksjonen som 
fastsatt i vedleggene til direktiv 2008/68/EF, 

19) «mellomliggende inspeksjon» den mellomliggende 
inspeksjonen og framgangsmåtene for den 
mellomliggende inspeksjonen som fastsatt i vedleggene 
til direktiv 2008/68/EF, 

20) «ekstraordinær kontroll» den ekstraordinære kontrollen 
og framgangsmåtene for den ekstraordinære kontrollen 
som fastsatt i vedleggene til direktiv 2008/68/EF, 

21) «nasjonalt akkrediteringsorgan» det eneste organet i en 
medlemsstat som utfører akkreditering på oppdrag fra 
staten, 

22) «akkreditering» en attestering fra et nasjonalt 
akkrediteringsorgan om at et meldt organ oppfyller 
kravene i nr. 1.8.6.8 annet ledd i vedleggene til direktiv 
2008/68/EF, 

23) «meldermyndighet» den myndighet som i henhold til 
artikkel 17 er utpekt av en medlemsstat, 

24) «meldt organ» et inspeksjonsorgan som oppfyller kravene 
i vedleggene til direktiv 2008/68/EF og vilkårene fastsatt 
i artikkel 20 og 26 i dette direktiv, og som er meldt i 
samsvar med artikkel 22 i dette direktiv, 

25) «melding» prosessen der et inspeksjonsorgan tildeles 
status som meldt organ, og som omfatter oversending 
av disse opplysningene til Kommisjonen og til 
medlemsstatene, 

26) «markedstilsyn» den virksomheten som utføres, og de 
tiltakene som treffes av offentlige myndigheter for å sikre 
at transportabelt trykkutstyr i løpet av sin levetid oppfyller 
kravene i direktiv 2008/68/EF og i dette direktiv, og ikke 
setter helse, sikkerhet eller andre sider ved vernet av 
offentlighetens interesser i fare.

Artikkel 3

Krav til anlegg

Medlemsstatene kan på eget territorium fastsette krav til anlegg 
for mellomlang eller langsiktig lagring eller for bruk på stedet 
av transportabelt trykkutstyr. Medlemsstatene skal imidlertid 
ikke fastsette ytterligere krav til selve det transportable 
trykkutstyret.

KAPITTEL 2

MARKEDSDELTAKERES FORPLIKTELSER

Artikkel 4

Produsenters forpliktelser

1.  Når produsenter bringer transportabelt trykkutstyr i 
omsetning, skal de sikre at utstyret er konstruert, produsert og 
dokumentert i samsvar med kravene i vedleggene til direktiv 
2008/68/EF og i dette direktiv.

2.  Når det ved hjelp av framgangsmåten for samsvars-
vurdering som er fastsatt i vedleggene til direktiv  
2008/68/EF og i dette direktiv, dokumenteres at det  
transportable trykkutstyret oppfyller de gjeldende kravene, skal 
produsenter påføre Pi-merkingen i samsvar med artikkel 15 i 
dette direktiv.

3.  Produsenter skal oppbevare den tekniske 
dokumentasjonen angitt i vedleggene til direktiv 2008/68/EF. 
Denne dokumentasjonen skal oppbevares i det tidsrommet som 
er angitt i de nevnte vedleggene.

4.  Produsenter som anser eller har grunn til å tro at 
transportabelt trykkutstyr som de har bragt i omsetning, ikke 
er i samsvar med vedleggene til direktiv 2008/68/EF eller 
med dette direktiv, skal umiddelbart treffe de korrigerende 
tiltakene som er nødvendige for å bringe det transportable 
trykkutstyret i samsvar med kravene, eller eventuelt 
tilbaketrekke eller tilbakekalle det. Videre skal produsenter, 
i tilfeller der det transportable trykkutstyret utgjør en risiko, 
umiddelbart underrette vedkommende nasjonale myndigheter i 
de medlemsstatene der de gjorde det transportable trykkutstyret 
tilgjengelig på markedet, om dette, og særlig gi utførlige 
opplysninger om det manglende samsvaret og om eventuelle 
korrigerende tiltak som er truffet.

5.  Produsenter skal dokumentere alle slike tilfeller av 
manglende samsvar og korrigerende tiltak.
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6.  Produsenter skal, på begrunnet anmodning fra 
vedkommende nasjonale myndighet, gi denne alle de 
opplysningene og den dokumentasjonen som er nødvendig for 
å påvise at det transportable trykkutstyret oppfyller kravene, 
på et språk som lett kan forstås av nevnte myndighet. De skal 
samarbeide med nevnte myndighet på dennes anmodning om 
ethvert tiltak som treffes, for å fjerne risikoen med transportabelt 
trykkutstyr som de har bragt i omsetning.

7.  Produsenter skal bare gi opplysninger til operatører som 
oppfyller kravene i vedleggene til direktiv 2008/68/EF og i 
dette direktiv.

Artikkel 5

Representanter

1.  Produsenter kan ved en skriftlig fullmakt utpeke en 
representant.

Forpliktelsene angitt i artikkel 4 nr. 1 og 2 og utarbeiding av 
teknisk dokumentasjon skal ikke være en del av representantens 
fullmakt.

2.  En representant skal utføre de oppgavene som er angitt 
i fullmakten fra produsenten. Fullmakten skal minst tillate 
representanten å 

a) oppbevare den tekniske dokumentasjonen og stille den til 
rådighet for de nasjonale tilsynsmyndighetene i minst det 
tidsrommet som er angitt for produsenter i vedleggene til 
direktiv 2008/68/EF, 

b) på begrunnet anmodning fra vedkommende nasjonale 
myndighet, gi denne alle de opplysningene og den 
dokumentasjonen som er nødvendig for å påvise at det 
transportable trykkutstyret oppfyller kravene, på et språk 
som lett kan forstås av nevnte myndighet, 

c) samarbeide med vedkommende nasjonale myndigheter, 
på anmodning fra disse, om ethvert tiltak som treffes for å 
fjerne risikoen med transportabelt trykkutstyr som omfattes 
av fullmakten.

3.  Representantens identitet og adresse skal angis på 
samsvarssertifikatet nevnt i vedleggene til direktiv 2008/68/EF.

4.  Representanter skal bare gi opplysninger til operatører 
som oppfyller kravene i vedleggene til direktiv 2008/68/EF og 
i dette direktiv.

Artikkel 6

Importørers forpliktelser

1.  Importører skal bare bringe i omsetning i Unionen 
transportabelt trykkutstyr som er i samsvar med vedleggene til 
direktiv 2008/68/EF og med dette direktiv.

2.  Før transportabelt trykkutstyr blir bragt i omsetning, skal 
importører påse at produsenten har gjennomført den relevante 
framgangsmåten for samsvarsvurdering. De skal påse at 
produsenten har utarbeidet den tekniske dokumentasjonen og 
at det transportable trykkutstyret er påført Pi-merking og er 
ledsaget av samsvarssertifikatet nevnt i vedleggene til direktiv 
2008/68/EF.

Dersom en importør anser eller har grunn til å tro at 
transportabelt trykkutstyr ikke er i samsvar med vedleggene 
til direktiv 2008/68/EF eller med dette direktiv, skal denne 
ikke bringe det transportable trykkutstyret i omsetning før 
det oppfyller gjeldende krav. Videre skal importøren, dersom 
det transportable trykkutstyret utgjør en risiko, underrette 
produsenten og markedstilsynsmyndighetene om dette.

3.  Importører skal oppgi navn og adresse der de kan 
kontaktes, enten i eller som vedlegg til samsvarssertifikatet 
nevnt i vedleggene til direktiv 2008/68/EF.

4.  Så lenge transportabelt trykkutstyr er underlagt deres 
ansvar, skal importører sikre at lagrings- eller transportforhold 
ikke setter utstyrets samsvar med kravene i vedleggene til 
direktiv 2008/68/EF i fare.

5.  Importører som anser eller har grunn til å tro at 
transportabelt trykkutstyr som de har bragt i omsetning, ikke 
er i samsvar med vedleggene til direktiv 2008/68/EF eller med 
dette direktiv, skal umiddelbart treffe de korrigerende tiltakene 
som er nødvendige for å bringe det transportable trykkutstyret 
i samsvar, eller eventuelt tilbaketrekke eller tilbakekalle det. 
Videre skal importører, dersom det transportable trykkutstyret 
utgjør en risiko, umiddelbart underrette produsenten og 
vedkommende nasjonale myndigheter i de medlemsstatene 
der de gjorde det transportable trykkutstyret tilgjengelig på 
markedet, om dette, og særlig gi utførlige opplysninger om det 
manglende samsvaret og om eventuelle korrigerende tiltak som 
er truffet.

Importører skal dokumentere alle slike tilfeller av manglende 
samsvar og korrigerende tiltak.

6.  Importører skal, i minst det tidsrommet som er angitt i 
vedleggene til direktiv 2008/68/EF for produsenter, oppbevare 
en kopi av den tekniske dokumentasjonen og stille den til 
rådighet for markedstilsynsmyndighetene, samt sikre at 
den tekniske dokumentasjonen på anmodning kan gjøres 
tilgjengelig for nevnte myndigheter.

7.  Importører skal, på begrunnet anmodning fra 
vedkommende nasjonale myndighet, gi denne alle de 
opplysningene og den dokumentasjonen som er nødvendig for 
å påvise at det transportable trykkutstyret oppfyller kravene, 
på et språk som lett kan forstås av nevnte myndighet. De skal 
samarbeide med nevnte myndighet på dennes anmodning om 
ethvert tiltak som treffes, for å fjerne risikoen med transportabelt 
trykkutstyr som de har bragt i omsetning.
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8.  Importører skal bare gi opplysninger til operatører som 
oppfyller kravene i vedleggene til direktiv 2008/68/EF og i 
dette direktiv.

Artikkel 7

Distributørers forpliktelser

1.  Distributører skal bare gjøre tilgjengelig transportabelt 
trykkutstyr på markedet i Unionen som er i samsvar med 
vedleggene til direktiv 2008/68/EF og med dette direktiv. Før 
distributører gjør transportabelt trykkutstyr tilgjengelig på 
markedet, skal de kontrollere at det transportable trykkutstyret 
er påført Pi-merking, og at det ledsages av samsvarssertifikatet 
og kontaktadressen nevnt i artikkel 6 nr. 3 i dette direktiv.

Dersom en distributør anser eller har grunn til å tro at 
transportabelt trykkutstyr ikke er i samsvar med vedleggene til 
direktiv 2008/68/EF eller med dette direktiv, skal denne ikke 
gjøre det transportable trykkutstyret tilgjengelig på markedet 
før det er bragt i samsvar. Videre skal distributøren, dersom 
det transportable trykkutstyret utgjør en risiko, underrette 
produsenten eller importøren samt markedstilsynsmyndig-
hetene om dette.

2.  Så lenge transportabelt trykkutstyr er underlagt deres 
ansvar, skal distributører sikre at lagrings- eller transportforhold 
ikke setter utstyrets samsvar med kravene i vedleggene til 
direktiv 2008/68/EF i fare.

3.  Distributører som anser eller har grunn til å tro at 
transportabelt trykkutstyr som de har gjort tilgjengelig på 
markedet, ikke er i samsvar med vedleggene til direktiv 
2008/68/EF eller med dette direktiv, skal påse at de korrigerende 
tiltakene som er nødvendige for å bringe det transportable 
trykkutstyret i samsvar, eller for eventuelt å tilbaketrekke 
eller tilbakekalle det, treffes. Videre skal distributører, dersom 
det transportable trykkutstyret utgjør en risiko, umiddelbart 
underrette produsenten, eventuelt importøren og vedkommende 
nasjonale myndigheter i de medlemsstatene der de gjorde 
det transportable trykkutstyret tilgjengelig på markedet, om 
dette, og særlig gi utførlige opplysninger om det manglende 
samsvaret og om eventuelle korrigerende tiltak som er truffet.

Distributører skal dokumentere alle slike tilfeller av manglende 
samsvar og korrigerende tiltak.

4.  Distributører skal, på begrunnet anmodning fra 
vedkommende nasjonale myndighet, gi denne alle de 
opplysningene og den dokumentasjonen som er nødvendig for 
å påvise at det transportable trykkutstyret oppfyller kravene, 
på et språk som lett kan forstås av nevnte myndighet. De 
skal samarbeide med vedkommende myndighet på dennes 
anmodning om ethvert tiltak som treffes for å fjerne risikoen 
med transportabelt trykkutstyr, som de har gjort tilgjengelig på 
markedet.

5.  Distributører skal bare gi opplysninger til operatører som 
oppfyller kravene i vedleggene til direktiv 2008/68/EF og i 
dette direktiv.

Artikkel 8

Eieres forpliktelser

1.  Dersom en eier anser eller har grunn til å tro at 
transportabelt trykkutstyr ikke er i samsvar med vedleggene 
til direktiv 2008/68/EF, herunder kravene om periodisk 
inspeksjon, og med dette direktiv, skal denne ikke gjøre 
det transportable trykkutstyret tilgjengelig eller ta det i 
bruk før det er bragt i samsvar. Videre skal eieren, dersom 
det transportable trykkutstyret utgjør en risiko, underrette 
produsenten eller importøren eller distributøren samt 
markedstilsynsmyndighetene om dette.

Eiere skal dokumentere alle slike tilfeller av manglende 
samsvar og korrigerende tiltak.

2.  Så lenge transportabelt trykkutstyr er underlagt deres 
ansvar, skal eiere sikre at lagrings- eller transportforhold ikke 
setter utstyrets samsvar med kravene i vedleggene til direktiv 
2008/68/EF i fare.

3.  Eiere skal bare gi opplysninger til operatører som 
oppfyller kravene i vedleggene til direktiv 2008/68/EF og i 
dette direktiv.

4.  Denne artikkel får ikke anvendelse på privatpersoner 
som har til hensikt å bruke, eller som bruker transportabelt 
trykkutstyr til personlig bruk eller husholdningsbruk, eller til 
fritids- eller idrettsaktiviteter.

Artikkel 9

Operatørers forpliktelser

1.  Operatører skal bare bruke transportabelt trykkutstyr som 
er i samsvar med kravene i vedleggene til direktiv 2008/68/EF 
og i dette direktiv.

2.  Dersom det transportable trykkutstyret utgjør en risiko, skal 
operatøren underrette eieren samt markedstilsynsmyndighetene 
om dette.

Artikkel 10

Tilfeller der produsenters forpliktelser får anvendelse på 
importører og distributører

En importør eller distributør skal anses som produsent 
med hensyn til dette direktiv og omfattes av produsentens 
forpliktelser i henhold til artikkel 4, når denne i eget navn 
eller under eget varemerke bringer i omsetning transportabelt 
trykkutstyr, eller endrer transportabelt trykkutstyr som allerede 
er bragt i omsetning på en måte som kan påvirke samsvaret 
med de gjeldende kravene.



Nr. 12/250 25.2.2016EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Artikkel 11

Identifisering av markedsdeltakere

Markedsdeltakere skal på anmodning og i et tidsrom på minst 
10 år identifisere følgende for markedstilsynsmyndigheten: 

a) alle markedsdeltakere som har levert transportabelt 
trykkutstyr til dem, 

b) alle markedsdeltakere som de har levert transportabelt 
trykkutstyr til. 

KAPITTEL 3

SAMSVAR FOR TRANSPORTABELT TRYKKUTSTYR

Artikkel 12

Samsvar for transportabelt trykkutstyr og vurdering av 
dette

1.  Transportabelt trykkutstyr som omhandlet i artikkel 
1 nr. 2 bokstav a) skal oppfylle de relevante kravene til 
samsvarsvurdering, periodisk inspeksjon, mellomliggende 
inspeksjon og ekstraordinær kontroll som er fastsatt i 
vedleggene til direktiv 2008/68/EF og i kapittel 3 og 4 i dette 
direktiv.

2.  Transportabelt trykkutstyr som omhandlet i artikkel 1 nr. 
2 bokstav b) skal oppfylle spesifikasjonene i dokumentasjonen 
som utstyret ble produsert i henhold til. Utstyret skal være 
gjenstand for periodiske inspeksjoner, mellomliggende 
inspeksjoner og ekstraordinære kontroller i samsvar med 
vedleggene til direktiv 2008/68/EF og med kravene i kapittel 3 
og 4 i dette direktiv.

3.  Samsvarsvurderingssertifikater og sertifikater for ny 
samsvarsvurdering samt rapporter om periodiske inspeksjoner, 
mellomliggende inspeksjoner og ekstraordinære kontroller 
utstedt av et meldt organ, skal være gyldige i alle medlemsstater.

Når det gjelder demonterbare deler av transportabelt 
trykkutstyr som kan etterfylles, kan det utføres en separat 
samsvarsvurdering.

Artikkel 13

Ny samsvarsvurdering

Ny samsvarsvurdering som omhandlet i artikkel 1 nr. 2 
bokstav c) for transportabelt trykkutstyr som er produsert og 
tatt i bruk før tidspunktet for gjennomføringen av direktiv 
1999/36/EF, skal gjennomføres etter framgangsmåten for ny 
samsvarsvurdering i vedlegg III til dette direktiv.

Pi-merkingen skal påføres i samsvar med vedlegg III til dette 
direktiv.

Artikkel 14

Allmenne prinsipper for Pi-merking

1.  Pi-merkingen skal bare påføres av produsenten eller, 
ved ny samsvarsvurdering, som fastsatt i vedlegg III. For 
gassflasker som tidligere var i samsvar med direktiv 84/525/
EØF, 84/526/EØF eller 84/527/EØF, skal Pi-merkingen påføres 
av, eller under tilsyn av, det meldte organet.

2.  Pi-merkingen skal bare påføres transportabelt trykkutstyr 
som 

a) oppfyller samsvarsvurderingskravene i vedleggene til 
direktiv 2008/68/EF og i dette direktiv, eller 

b) oppfyller kravene for ny samsvarsvurdering nevnt i artikkel 
13.

Pi-merkingen skal ikke påføres annet transportabelt trykkutstyr.

3.  Ved å påføre eller sørge for å få påført Pi-merkingen angir 
produsenten at denne påtar seg ansvar for at det transportable 
trykkutstyret er i samsvar med alle gjeldende krav i vedleggene 
til direktiv 2008/68/EF og i dette direktiv.

4.  Med hensyn til dette direktiv skal Pi-merkingen være 
den eneste merkingen som attesterer at det transportable 
trykkutstyret er i samsvar med de gjeldende kravene i 
vedleggene til direktiv 2008/68/EF og i dette direktiv.

5.  Det er forbudt å påføre transportabelt trykkutstyr merking, 
symboler og preging som kan villede tredjemann med hensyn 
til Pi-merkingens betydning eller grafiske utforming. All annen 
merking skal påføres på det transportable trykkutstyret på en 
slik måte at den ikke gjør Pi-merkingen mindre synlig eller 
leselig eller endrer dens betydning.

6.  Demonterbare deler av transportabelt trykkutstyr som kan 
etterfylles, og som har direkte sikkerhetsfunksjon, skal være 
påført Pi-merking.

7.  Medlemsstatene skal sikre korrekt gjennomføring 
av reglene for Pi-merking og skal treffe egnede tiltak ved 
urettmessig bruk av merkingen. Medlemsstatene skal også 
fastsette sanksjoner for overtredelser, som kan omfatte 
strafferettslige sanksjoner for alvorlige overtredelser. Slike 
sanksjoner skal stå i forhold til hvor alvorlig overtredelsen er, 
og virke avskrekkende mot urettmessig bruk.
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Artikkel 15

Regler og vilkår for påføring av Pi-merking

1.  Pi-merkingen skal bestå av følgende symbol i følgende 
grafiske utforming:

2.  Pi-merkingen skal ha en høyde på minst 5 mm. For 
transportabelt trykkutstyr med en diameter på 140 mm eller 
mindre skal høyden være minst 2,5 mm.

3.  Størrelsesforholdet slik det framgår av modellen i nr. 1 
skal overholdes. Rutenettet er ikke en del av merkingen.

4.  Pi-merkingen skal påføres slik at den er synlig, leselig 
og ikke kan fjernes, på det transportable trykkutstyret eller 
på utstyrets merkeplate, samt på demonterbare deler av 
transportabelt trykkutstyr som kan etterfylles, og som har en 
direkte sikkerhetsfunksjon.

5.  Pi-merkingen skal påføres før nytt transportabelt 
trykkutstyr eller demonterbare deler av transportabelt 
trykkutstyr som kan etterfylles, og som har en direkte 
sikkerhetsfunksjon, blir bragt i omsetning.

6.  Pi-merkingen skal etterfølges av identifikasjonsnummeret 
til det meldte organet som er involvert i innledende inspeksjoner 
og prøvinger.

Identifikasjonsnummeret til det meldte organet skal påføres av 
organet selv, eller av produsenten etter organets anvisninger.

7.  Merkingen av datoen for den periodiske inspeksjonen, 
eller eventuelt den mellomliggende inspeksjonen, skal ledsages 
av identifikasjonsnummeret til det meldte organet som har 
ansvaret for den periodiske inspeksjonen.

8.  Når den første periodiske inspeksjonen blir utført i samsvar 
med dette direktiv for gassflasker som tidligere var i samsvar 
med direktiv 84/525/EØF, 84/526/EØF eller 84/527/EØF, men 
som ikke er påført Pi-merking, skal identifikasjonsnummeret til 
det meldte ansvarlige organet påføres etter Pi-merkingen.

Artikkel 16

Fri bevegelighet av transportabelt trykkutstyr

Uten at det berører framgangsmåtene ved beslutninger om 
beskyttelsestiltak i artikkel 30 og 31 i dette direktiv, og uten at 
det berører rammen for markedstilsyn fastsatt i forordning (EF) 
nr. 765/2008(11), skal ingen medlemsstat på sitt territorium 
forby, begrense eller hindre at transportabelt trykkutstyr 
som er i samsvar med dette direktiv, beveger seg fritt, gjøres 
tilgjengelig på markedet eller brukes..

KAPITTEL 4

MELDERMYNDIGHETER OG MELDTE ORGANER

Artikkel 17

Meldermyndigheter

1.  Medlemsstatene skal utpeke en meldermyndighet 
som skal ha ansvar for å opprette og utføre de nødvendige 
framgangsmåtene for vurdering av, melding om og etterfølgende 
tilsyn med meldte organer.

2.  Medlemsstatene kan bestemme at vurdering og tilsyn som 
omhandlet i nr. 1 skal utføres av et nasjonalt akkrediteringsorgan 
som definert i og i samsvar med forordning (EF) nr. 765/2008.

3.  Dersom meldermyndigheten delegerer eller på annen 
måte overlater tilsynet nevnt i nr. 1 til et ikke-statlig organ, skal 
dette organet være en juridisk person og på tilsvarende måte 
oppfylle kravene i artikkel 18 nr. 1˗6. I tillegg skal dette organet 
ha ordninger for å dekke erstatningsansvar som oppstår som 
følge av dets virksomhet.

4.  Meldermyndigheten skal være fullt ut ansvarlig for de 
oppgavene som utføres av organet nevnt i nr. 3.

Artikkel 18

Krav til meldermyndigheter

1.  Meldermyndigheten skal være opprettet på en slik måte at 
det ikke oppstår interessekonflikter med meldte organer.

2.  Meldermyndigheten skal være organisert og drevet på en 
slik måte at virksomheten er objektiv og upartisk.

3.  Meldermyndigheten skal være organisert på en slik måte 
at alle beslutninger om melding av de meldte organene treffes 
av kvalifiserte personer som ikke er de samme som dem som 
utførte vurderingen.

(11) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008 av 9. juli 2008 om 
fastsettelse av kravene til akkreditering og markedstilsyn for markedsføring 
av produkter, og om oppheving av forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218 
av 13.8.2008, s. 30).
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4.  Meldermyndigheten skal ikke på forretningsmessig eller 
konkurransemessig grunnlag tilby eller utføre noen form for 
virksomhet eller konsulenttjenester som også utføres av meldte 
organer.

5.  Meldermyndigheten skal sikre at de opplysningene den 
innhenter, behandles fortrolig.

6.  Meldermyndigheten skal ha tilstrekkelig med kompetent 
personell til disposisjon for å kunne utføre sine oppgaver på en 
tilfredsstillende måte.

Artikkel 19

Meldermyndigheters opplysningsplikt

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om sine 
nasjonale framgangsmåter for vurdering av, melding om og 
tilsyn med meldte organer og om eventuelle endringer av disse 
framgangsmåtene.

Kommisjonen skal offentliggjøre disse opplysningene.

Artikkel 20

Krav til meldte organer

1.  Når det gjelder melding, skal et meldt organ oppfylle 
kravene i vedleggene til direktiv 2008/68/EF og i dette direktiv.

2.  Vedkommende myndighet, som definert i vedleggene til 
direktiv 2008/68/EF, kan være et meldt organ, forutsatt at det 
oppfyller kravene i vedleggene til direktiv 2008/68/EF og i 
dette direktiv og ikke også opptrer som meldermyndighet.

3.  Det meldte organet skal være opprettet i henhold til 
nasjonal lovgivning og være en juridisk person.

4.  Det meldte organet skal delta i, eller sikre at 
dets vurderingspersonale blir underrettet om, relevant 
standardiseringsvirksomhet og virksomheten til samordnings-
gruppen for meldte organer, som er opprettet i henhold 
til artikkel 29, og anvende de forvaltningsvedtakene og 
dokumentene som er resultatet av den nevnte gruppens arbeid, 
som generelle retningslinjer.

Artikkel 21

Søknad om melding

1.  Et inspeksjonsorgan skal inngi en søknad om melding til 
meldermyndigheten i den medlemsstaten der det er etablert.

2.  Søknaden skal ledsages av en beskrivelse av 

a) virksomheten knyttet til samsvarsvurdering, periodiske 
inspeksjoner, mellomliggende inspeksjoner, ekstraordinære 
kontroller og ny samsvarsvurdering, 

b) framgangsmåtene i tilknytning til bokstav a), 

c) det transportable trykkutstyret organet hevder å ha 
kompetanse på, og 

d) et akkrediteringsbevis utstedt av et nasjonalt 
akkrediteringsorgan som definert i forordning (EF) nr. 
765/2008, der det bekreftes at inspeksjonsorganet oppfyller 
kravene i artikkel 20 i dette direktiv.

Artikkel 22

Framgangsmåte for melding

1.  Meldermyndigheter skal bare melde de organene som har 
oppfylt kravene i artikkel 20.

2.  De skal underrette Kommisjonen og de øvrige 
medlemsstatene ved hjelp av det elektroniske verktøyet som 
Kommisjonen har utviklet og forvalter.

3.  Meldingen skal inneholde de opplysningene som kreves i 
artikkel 21 nr. 2.

4.  Det berørte organet kan utøve virksomhet som meldt organ 
bare dersom Kommisjonen eller de øvrige medlemsstatene ikke 
har reist innvendinger mot dette innen to uker etter meldingen.

Bare et slikt organ skal anses som et meldt organ i henhold til 
dette direktiv.

5.  Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene skal 
underrettes om eventuelle senere relevante endringer av 
meldingen.

6.  Søkerens interne inspeksjonstjenester, som definert i 
vedleggene til direktiv 2008/68/EF, skal ikke meldes.

Artikkel 23

Identifikasjonsnumre og lister over meldte organer

1.  Kommisjonen skal tildele hvert meldt organ et 
identifikasjonsnummer.

Den skal tildele organet bare ett identifikasjonsnummer selv 
om det er meldt i henhold til flere unionsrettsakter.

2.  Kommisjonen skal offentliggjøre listen over de 
organene som er meldt i henhold til dette direktiv, herunder de 
identifikasjonsnumrene de er tildelt, og den virksomheten de er 
meldt for.

Kommisjonen skal påse at listen blir ajourført.

Artikkel 24

Endringer av meldinger

1.  Dersom meldermyndigheten har fastslått eller er blitt 
underrettet om at et meldt organ ikke lenger oppfyller kravene 
i artikkel 20, eller at det ikke oppfyller sine forpliktelser, skal 
meldermyndigheten enten begrense, midlertidig oppheve 
eller trekke tilbake meldingen, avhengig av hvor alvorlig den 
manglende oppfyllelsen av disse kravene eller forpliktelsene 
er. Den skal umiddelbart underrette Kommisjonen og de øvrige 
medlemsstatene om dette.
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2.  Ved tilbaketrekking, begrensning eller midlertidig 
oppheving av en melding eller dersom det meldte organet har 
opphørt med sin virksomhet, skal meldermedlemsstaten treffe 
egnede tiltak for å sikre at det meldte organets saker enten 
blir behandlet av et annet meldt organ eller på anmodning blir 
gjort tilgjengelig for de ansvarlige meldermyndighetene og 
markedstilsynsmyndighetene.

Artikkel 25

Tvil om meldte organers kompetanse

1.  Kommisjonen skal undersøke alle saker der den er i tvil 
om eller er blitt gjort oppmerksom på at det foreligger tvil om 
hvorvidt et meldt organ er kompetent eller fortsatt oppfyller de 
kravene og det ansvaret det er underlagt.

2.  Meldermedlemsstaten skal på anmodning gi 
Kommisjonen alle opplysninger om grunnlaget for meldingen 
eller for opprettholdelsen av det berørte organets kompetanse.

3.  Kommisjonen skal sikre at alle følsomme opplysninger 
som den innhenter mens undersøkelsene pågår, blir behandlet 
fortrolig.

4.  Dersom Kommisjonen fastslår at et meldt organ ikke 
oppfyller, eller ikke lenger oppfyller, kravene som gjelder for 
meldingen, skal den underrette meldermedlemsstaten om dette 
og anmode den om å treffe nødvendige korrigerende tiltak, 
herunder eventuelt tilbaketrekking av meldingen.

Artikkel 26

Meldte organers driftsmessige forpliktelser

1.  Meldte organer skal utføre samsvarsvurderinger, 
periodiske inspeksjoner, mellomliggende inspeksjoner og 
ekstraordinære kontroller i samsvar med vilkårene i meldingen 
og etter framgangsmåtene fastsatt i vedleggene til direktiv 
2008/68/EF.

2.  Meldte organer skal utføre nye samsvarsvurderinger i 
samsvar med vedlegg III.

3.  Meldte organer som er meldt av én medlemsstat, skal 
ha tillatelse til å utøve sin virksomhet i alle medlemsstater. 
Meldermyndigheten som gjennomførte den opprinnelige 
vurderingen og meldingen, har fortsatt ansvar for å overvåke 
det meldte organets løpende virksomhet.

Artikkel 27

Meldte organers opplysningsplikt

1.  Meldte organer skal underrette meldermyndigheten om 

a) alle tilfeller der et sertifikat er nektet utstedt eller er 
begrenset, midlertidig opphevet eller trukket tilbake, 

b) alle omstendigheter som påvirker omfanget av og vilkårene 
for melding, 

c) alle anmodninger de har mottatt fra markedstilsyns-
myndighetene om opplysninger om utført virksomhet, 

d) på anmodning, virksomhet som er utøvd innenfor 
rammen av meldingen, og all annen virksomhet, herunder 
virksomhet og underleveranser over landegrensene.

2.  Meldte organer skal gi de andre organene som er meldt 
i henhold til dette direktiv, og som utfører tilsvarende former 
for samsvarsvurdering, periodisk inspeksjon, mellomliggende 
inspeksjoner og ekstraordinære kontroller, som omfatter det 
samme transportable trykkutstyret, relevante opplysninger 
om spørsmål som gjelder negative og, på anmodning, positive 
resultater av samsvarsvurderinger.

Artikkel 28

Erfaringsutveksling

Kommisjonen skal sørge for at det organiseres erfarings-
utveksling mellom medlemsstatenes nasjonale myndigheter 
som i henhold til dette direktiv har ansvar for 

a) meldingspolitikk og 

b) markedstilsyn.

Artikkel 29

Samordning av meldte organer

Kommisjonen skal sørge for at egnet samordning av og 
samarbeid mellom organer som er meldt i henhold til dette 
direktiv, blir iverksatt og forvaltet på en hensiktsmessig måte i 
form av en sektorgruppe av meldte organer.

Medlemsstatene skal sørge for at de organene de har meldt, 
deltar i denne gruppens arbeid, enten direkte eller gjennom 
utpekte representanter.

KAPITTEL 5

FRAMGANGSMÅTE VED BESLUTNINGER OM 
BESKYTTELSESTILTAK

Artikkel 30

Framgangsmåte for håndtering av transportabelt 
trykkutstyr som utgjør en risiko på nasjonalt plan

1.  Dersom markedstilsynsmyndighetene i én medlemsstat 
har truffet tiltak i henhold til artikkel 20 i forordning (EF) nr. 
765/2008, eller dersom de har tilstrekkelig grunn til å anta at 
transportabelt trykkutstyr som omfattes av dette direktiv, utgjør 
en risiko for menneskers helse eller sikkerhet eller for andre 
sider ved vernet av offentlighetens interesser som omfattes 
av dette direktiv, skal de vurdere om det berørte transportable 
trykkutstyret er i samsvar med alle kravene fastsatt i dette 
direktiv. De berørte markedsdeltakerne skal samarbeide med 
markedstilsynsmyndighetene om dette når det er nødvendig, 
herunder ved å gi adgang til sine lokaler og eventuelt legge 
fram prøver.
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Dersom markedstilsynsmyndighetene ved denne vurderingen 
finner at det transportable trykkutstyret ikke oppfyller kravene 
i vedleggene til direktiv 2008/68/EF og i dette direktiv, skal 
de umiddelbart kreve at den berørte markedsdeltakeren 
treffer alle egnede korrigerende tiltak for å bringe det 
transportable trykkutstyret i samsvar med disse kravene, 
trekke det transportable trykkutstyret tilbake fra markedet eller 
tilbakekalle det innen en rimelig frist som de fastsetter ut fra 
risikoens art.

Markedstilsynsmyndighetene skal underrette det berørte 
meldte organ om dette.

Artikkel 21 i forordning (EF) nr. 765/2008 får anvendelse på 
de korrigerende tiltakene som er omhandlet i annet ledd i dette 
nummer.

2.  Dersom markedstilsynsmyndighetene anser at det 
manglende samsvaret ikke er begrenset til nasjonalt territorium, 
skal de underrette Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene 
om resultatene av vurderingen og om de tiltakene de har pålagt 
markedsdeltakeren å treffe.

3.  Markedsdeltakeren skal sikre at alle egnede korrigerende 
tiltak blir truffet når det gjelder transportabelt trykkutstyr som 
denne har gjort tilgjengelig på markedet i Unionen.

4.  Dersom den berørte markedsdeltakeren ikke treffer 
egnede korrigerende tiltak innen fristen nevnt i nr. 1 annet 
ledd, skal markedstilsynsmyndighetene treffe alle egnede 
midlertidige tiltak for å forby eller begrense at det transportable 
trykkutstyret blir gjort tilgjengelig på deres nasjonale marked, 
trekke utstyret tilbake fra dette markedet eller tilbakekalle det.

De skal umiddelbart underrette Kommisjonen og de øvrige 
medlemsstatene om disse tiltakene.

5.  Underretningen nevnt i nr. 4 skal omfatte alle 
tilgjengelige opplysninger, særlig opplysninger som er 
nødvendige for å identifisere det transportable trykkutstyret 
som ikke oppfyller kravene, utstyrets opprinnelse, arten av det 
påståtte manglende samsvaret og risikoen i den forbindelse, 
arten og varigheten av de nasjonale tiltakene som er truffet, 
og de argumentene som den berørte markedsdeltakeren har 
framsatt. Markedstilsynsmyndighetene skal særlig angi om det 
manglende samsvaret skyldes 

a) at det transportable trykkutstyret ikke oppfyller krav med 
hensyn til menneskers helse eller sikkerhet eller andre 
sider ved vernet av offentlighetens interesser fastsatt i 
vedleggene til direktiv 2008/68/EF og i dette direktiv, 
eller 

b) mangler i de standardene eller det tekniske regelverket 
som er nevnt i vedleggene til direktiv 2008/68/EF, eller i 
andre bestemmelser i nevnte direktiv.

6.  Andre medlemsstater enn den medlemsstaten som innledet 
framgangsmåten, skal umiddelbart underrette Kommisjonen 
og de øvrige medlemsstatene om eventuelle tiltak som er 
truffet, og eventuelle tilleggsopplysninger de måtte ha om det 
berørte transportable trykkutstyrets manglende samsvar, samt 
eventuelle innvendinger de måtte ha mot det meldte nasjonale 
tiltaket.

7.  Dersom verken en medlemsstat eller Kommisjonen 
har reist innvendinger mot et midlertidig tiltak truffet av en 
medlemsstat innen to måneder etter mottak av opplysningene 
nevnt i nr. 4, skal tiltaket anses for å være berettiget.

8.  Medlemsstatene skal sikre at det umiddelbart treffes 
egnede begrensende tiltak med hensyn til det berørte 
transportable trykkutstyret, for eksempel at det transportable 
trykkutstyret trekkes tilbake fra deres marked.

Artikkel 31

Unionsframgangsmåte ved beslutninger om 
beskyttelsestiltak

1.  Dersom det etter at framgangsmåten i artikkel 30 
nr. 3 og nr. 4 er fullført, reises innvendinger mot et tiltak 
truffet av en medlemsstat, eller dersom Kommisjonen 
anser at et nasjonalt tiltak er i strid med en rettslig bindende 
unionsrettsakt, skal Kommisjonen umiddelbart innlede samråd 
med medlemsstatene og den eller de berørte markedsdeltakerne 
og vurdere det nasjonale tiltaket. På grunnlag av resultatene 
av denne vurderingen skal Kommisjonen beslutte om det 
nasjonale tiltaket er berettiget eller ikke.

Kommisjonen skal rette sin beslutning til alle medlemsstatene 
og umiddelbart underrette medlemsstatene og den eller de 
berørte markedsdeltakerne om dette.

2.  Dersom det nasjonale tiltaket anses for å være berettiget, 
skal alle medlemsstater treffe de tiltakene som er nødvendige 
for å sikre at det transportable trykkutstyret som ikke oppfyller 
kravene, trekkes tilbake fra deres marked, og underrette 
Kommisjonen om dette.

Dersom det nasjonale tiltaket anses for å være uberettiget, skal 
den berørte medlemsstaten trekke det tilbake.

3.  Dersom det nasjonale tiltaket anses for å være berettiget, 
og det transportable trykkutstyrets manglende samsvar 
tilskrives mangler ved de standardene som er nevnt i artikkel 
30 nr. 5 bokstav b), skal Kommisjonen underrette det eller de 
berørte europeiske standardiseringsorganene om dette, og den 
kan bringe saken inn for komiteen som er nedsatt ved artikkel 
5 i direktiv 98/34/EF(12). Denne komiteen kan rådføre seg med 
det eller de berørte europeiske standardiseringsorganene før 
den avgir sin uttalelse.

(12) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF av 22. juni 1998 om en 
informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter samt regler for 
informasjonssamfunnstjenester (EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37).
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Artikkel 32

Transportabelt trykkutstyr som oppfyller kravene, men 
som utgjør en risiko for helse og sikkerhet

1.  Dersom en medlemsstat, etter en vurdering i henhold 
til artikkel 30 nr. 1, finner at transportabelt trykkutstyr er i 
samsvar med direktiv 2008/68/EF og med dette direktiv, selv 
om det utgjør en risiko for menneskers helse eller sikkerhet 
eller andre sider ved vernet av offentlighetens interesser, skal 
den kreve at den berørte markedsdeltakeren treffer alle egnede 
tiltak for å sikre at det berørte transportable trykkutstyret, når 
det bringes i omsetning, ikke lenger utgjør en risiko, eller for å 
trekke utstyret tilbake fra markedet eller tilbakekalle det innen 
en rimelig frist som medlemsstaten fastsetter ut fra risikoens 
art.

2.  Markedsdeltakeren skal sørge for at det treffes 
korrigerende tiltak med hensyn til alt berørt transportabelt 
trykkutstyr som denne har gjort tilgjengelig på markedet eller 
bruker i Unionen.

3.  Medlemsstaten skal umiddelbart underrette Kommisjonen 
og de øvrige medlemsstatene. Underretningen skal omfatte 
alle tilgjengelige opplysninger, særlig de opplysningene som 
er nødvendige for å identifisere det berørte transportable 
trykkutstyret, utstyrets opprinnelse og omsetningskjede, 
den risikoen utstyret utgjør, samt arten og varigheten av de 
nasjonale tiltakene som er truffet.

4.  Kommisjonen skal umiddelbart innlede samråd med 
medlemsstatene og den eller de berørte markedsdeltakerne og 
vurdere de nasjonale tiltakene som er truffet. På grunnlag av 
resultatene av denne vurderingen skal Kommisjonen beslutte 
om tiltaket er berettiget eller ikke og om nødvendig foreslå 
egnede tiltak.

5.  Kommisjonen skal rette sin beslutning til alle 
medlemsstatene og umiddelbart underrette medlemsstatene og 
den eller de berørte markedsdeltakerne om beslutningen.

Artikkel 33

Formelt manglende samsvar

1.  Med forbehold for artikkel 30 skal en medlemsstat, 
dersom denne finner at et av følgende forhold er tilfelle, 
pålegge den berørte markedsdeltakeren å bringe det manglende 
samsvaret til opphør:

a) Pi-merkingen er påført i strid med artikkel 12, 13, 14 eller 
15, 

b) Pi-merkingen er ikke påført, 

c) den tekniske dokumentasjonen er enten utilgjengelig eller 
ufullstendig, 

d) kravene i vedleggene til direktiv 2008/68/EF og i dette 
direktiv er ikke oppfylt.

2.  Dersom det manglende samsvaret omhandlet i nr. 1 
vedvarer, skal den berørte medlemsstaten treffe alle egnede 
tiltak for å begrense eller forby at det transportable trykkutstyret 
blir gjort tilgjengelig på markedet, eller sikre at det tilbakekalles 
eller trekkes tilbake fra markedet.

KAPITTEL 6

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 34

Overgangsbestemmelser

Medlemsstatene kan, på sine territorier, opprettholde 
bestemmelsene oppført i vedlegg II.

Medlemsstater som opprettholder de nevnte bestemmelsene, 
skal underrette Kommisjonen om dette. Kommisjonen skal 
underrette de øvrige medlemsstatene.

Artikkel 35

Tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utviklingen

Kommisjonen kan vedta delegerte rettsakter i samsvar med 
artikkel 290 i TEUV med hensyn til tilpasninger av vedleggene 
til dette direktiv til den vitenskapelige og tekniske utviklingen, 
særlig med hensyn til endringer av vedleggene til direktiv 
2008/68/EF.

Framgangsmåtene i artikkel 36, 37 og 38 får anvendelse på de 
delegerte rettsaktene nevnt i denne artikkel.

Artikkel 36

Utøvelse av delegering

1.  Myndighet til å vedta de delegerte rettsaktene nevnt i 
artikkel 35 skal tillegges Kommisjonen for et ubestemt tidsrom.

2.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt skal den 
samtidig underrette Europaparlamentet og Rådet.

3.  Myndighet til å vedta delegerte rettsakter tillegges 
Kommisjonen på vilkårene fastsatt i artikkel 37 og 38.

Artikkel 37

Tilbakekalling av delegeringen

1.  Delegeringen av myndighet nevnt i artikkel 35 kan 
tilbakekalles av Europaparlamentet eller av Rådet.

2.  Den institusjonen som har innledet en intern 
framgangsmåte for å avgjøre om delegeringen av myndighet 
skal tilbakekalles, skal forsøke å underrette den andre 
institusjonen og Kommisjonen innen rimelig tid før den 
endelige beslutningen blir tatt, og angi hvilke delegerte 
myndigheter som kan bli tilbakekalt, og eventuelle årsaker til 
dette.

3.  Beslutningen om tilbakekalling innebærer at delegeringen 
av den myndigheten som er angitt i beslutningen, opphører, 
og det får virkning umiddelbart eller på et senere tidspunkt 
som er nærmere angitt i beslutningen. Den skal ikke påvirke 
gyldigheten av de delegerte rettsaktene som allerede er trådt i 
kraft. Den skal offentliggjøres i Den europeiske unions tidende.
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Artikkel 38

Innvendinger mot delegerte rettsakter

1.  Europaparlamentet eller Rådet kan reise innvendinger 
mot en delegert rettsakt innen en frist på to måneder fra datoen 
for underretning.

På Europaparlamentets eller Rådets initiativ skal denne fristen 
forlenges med to måneder.

2.  Dersom verken Europaparlamentet eller Rådet ved 
utløpet av nevnte frist har reist innvendinger mot den delegerte 
rettsakten, skal den offentliggjøres i Den europeiske unions 
tidende og tre i kraft på den datoen som er fastsatt der.

Den delegerte rettsakten kan offentliggjøres i Den europeiske 
unions tidende og tre i kraft før denne fristen utløper dersom 
både Europaparlamentet og Rådet har underrettet Kommisjonen 
om at de ikke har til hensikt å reise innvendinger.

3.  Dersom Europaparlamentet eller Rådet reiser 
innvendinger mot en delegert rettsakt, skal den ikke tre i kraft. 
Den institusjonen som reiser innvendinger, skal begrunne 
innvendingene mot den delegerte rettsakten.

Artikkel 39

Oppheving

Direktiv 76/767/EØF, 84/525/EØF, 84/526/EØF, 84/527/EØF 
og 1999/36/EF oppheves med virkning fra 1. juli 2011.

Henvisninger til det opphevede direktivet 1999/36/EF skal 
forstås som henvisninger til dette direktiv.

Artikkel 40

Anerkjennelse av likeverdighet

1.  EØF-typegodkjenningssertifikater for transportabelt 
trykkutstyr utstedt i henhold til direktiv 84/525/EØF, 84/526/
EØF og 84/527/EØF og EF-sertifikater for designkontroll 
utstedt i henhold til direktiv 1999/36/EF skal anerkjennes som 
likeverdige med typegodkjenningssertifikatene omhandlet 
i vedleggene til direktiv 2008/68/EF, og skal omfattes 
av bestemmelsene om tidsbegrenset anerkjennelse av 
typegodkjenninger fastsatt i nevnte vedlegg.

2.  Ventiler og tilbehør nevnt i artikkel 3 nr. 3 i direktiv 
1999/36/EF og påført merkingen angitt i direktiv 97/23/EF(13) i 
samsvar med artikkel 3 nr. 4 i direktiv 1999/36/EF, kan fortsatt 
brukes.

(13) Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/23/EF av 29. mai 1997 om 
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om trykkutstyr. (EFT L 181 av  
9.7.1997 s. 1).

Artikkel 41

Medlemsstatenes forpliktelser

Medlemsstatene skal treffe de tiltakene som er nødvendige 
for å sikre at de berørte markedsdeltakerne overholder 
bestemmelsene i kapittel 2 og 5. Medlemsstatene skal også 
sikre at de nødvendige gjennomføringstiltakene blir truffet med 
hensyn til artikkel 12˗15.

Artikkel 42

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1.  Medlemsstatene skal innen 30. juni 2011 sette i kraft de 
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om 
dette.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.

3.  Uten at det berører nr. 1 skal medlemsstatene sikre at 
artikkel 21 nr. 2 bokstav d) får anvendelse fra senest 1. januar 
2012.

4.  Medlemsstatene skal sørge for at de lover og forskrifter 
som er nevnt i nr. 1, får anvendelse på trykkbeholdere, deres 
ventiler og annet tilbehør som benyttes for transport av FN-nr. 
1745, FN-nr. 1746 og FN-nr. 2495 fra senest 1. juli 2013.

Artikkel 43

Ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Artikkel 44

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 16. juni 2010.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BUZEK D. LÓPEZ GARRIDO

 President Formann
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VEDLEGG I

Liste over annet farlig gods enn gods i klasse 2

FN-nummer Klasse Farlig stoff

1051 6.1 HYDROGENCYANID, 
STABILISERT

som inneholder mindre enn 3 % 
vann

1052 8 HYDROGENFLUORID, 
VANNFRITT

1745 5.1 BROMPENTAFLUORID
med unntak av transport i tanker

1746 5.1 BROMTRIFLUORID
med unntak av transport i tanker

1790 8 FLUSSYRE
med mer enn 85 % hydrogenfluorid

2495 5.1 JODPENTAFLUORID
med unntak av transport i tanker
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VEDLEGG II

OVERGANGSBESTEMMELSER

1.  Medlemsstatene kan opprettholde sine nasjonale bestemmelser som gjelder innretninger som er beregnet 
på tilkopling til annet utstyr, og de fargekodene som får anvendelse på transportabelt trykkutstyr, fram til det 
tidspunktet relevante standarder for bruk tilføyes vedleggene til direktiv 2008/68/EF.

2.  Medlemsstater der omgivelsestemperaturen regelmessig er lavere enn –20 ℃, kan på sitt territorium innføre 
strengere standarder for driftstemperatur for materialer som er beregnet på transportabelt trykkutstyr til bruk i 
nasjonal jernbanetransport av farlig gods, inntil bestemmelser om egnede referansetemperaturer for bestemte 
klimasoner er innarbeidet i vedleggene til direktiv 2008/68/EF.

 I slike tilfeller skal Pi-merkingen av det transportable trykkutstyret, herunder de demonterbare deler som har en 
direkte sikkerhetsfunksjon, være påført identifikasjonsnummeret til det meldte organet, etterfulgt av «–40 °C» eller 
annen relevant merking som er godkjent av vedkommende myndighet.

______

 


