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Statsrådets förordning

1008/2011

om påvisande av att förpackningar, tankar och bulkcontainrar avsedda för transport av
farliga ämnen stämmer överens med kraven

Utfärdad i Helsingfors den 1 september 2011

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från kommunikationsministeriet,
föreskrivs med stöd av lagen om transport av farliga ämnen (719/1994):

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om
påvisande av att de förpackningar, tankar och
bulkcontainrar som avses i lagen om trans-
port av farliga ämnen (714/1994) stämmer
överens med kraven samt bestämmelser om
de besiktningsorgan som utför uppgifter som
har samband med påvisandet och om orga-
nens uppgifter.

Vad som i denna förordning bestäms om
transportabla tryckbärande anordningar samt
om ventiler och andra tillbehör till dem gäller
också sådana transportabla tryckbärande an-
ordningar som är avsedda för fartygs- eller
lufttransport samt ventiler och andra tillbehör
till dem, om inget annat föreskrivs nedan.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med
1) ADR-överenskommelsen den europeiska

överenskommelsen om internationell trans-
port av farligt gods på väg (ADR) (FördrS
23/1979), sådan den är i kraft som bindande
för Finland,

2) RID-bestämmelserna de bestämmelser

om internationella järnvägstransporter av far-
ligt gods som ingår i bihang C till konventio-
nen om internationell järnvägstrafik (COTIF)
(FördrS 52/2006), sådana de är i kraft såsom
bindande för Finland,

3) IMDG-koden det regelverk som definie-
ras i kapitel VII del A regel 1 i 1974 års
internationella konvention om säkerheten för
människoliv till sjöss (FördrS 11/1981) och
som innehåller bestämmelser om transport av
farliga ämnen som styckegods på fartyg,

4) ICAO-TI de tekniska bestämmelser som
publiceras som standarder med stöd av kon-
ventionen angående internationell civil luft-
fart (FördrS 11/1949),

5 ) CSC-konventionen den internationella
konventionen av år 1972 om säkra containrar
(FördrS 111/1999),

6 ) bulkcontainer de bulkcontainrar som
avses i kapitel 6.11 i bilaga A till kommuni-
kationsministeriets förordning om transport
av farliga ämnen på väg (369/2011) och i
kapitel 6.11 i bilagan till kommunikationsmi-
nisteriets förordning om transport av farliga
ämnen på järnväg (370/2011) eller en likadan
container som är avsedd för transport av
styckegods på fartyg,

7 ) UN-tryckkärl gasflaskor, storflaskor,
tryckfat, slutna kryokärl och gasflaskpaket
som är UN-godkända.

Information om de bestämmelser som av-
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ses i 1 mom. 3 punkten och om de bestäm-
melser som avses i 4 punkten av Trafiksäker-
hetsverket.

3 §

Påvisande av förpackningars, tankars och
bulkcontainrars överensstämmelse med kra-

ven

Att förpackningar och tankar som är av-
sedda för transport av farliga ämnen stämmer
överens med kraven påvisas genom testning
av förpackningen eller tanken och genom
godkännande av konstruktionstypen, om inte
något annat föreskrivs genom en sådan för-
ordning av kommunikationsministeriet som
gäller väg- eller järnvägstransport av farliga
ämnen eller bestäms genom beslut av Trafik-
säkerhetsverket eller något annat följer av ett
internationellt avtal som är bindande för Fin-
land.

Transportabla tryckbärande anordningars
överensstämmelse med kraven påvisas ge-
nom bedömning eller förnyad bedömning av
överensstämmelsen.

Ibruktagna förpackningars och tankars
fortsatta överensstämmelse med kraven påvi-
sas vid behov genom sådana periodiska be-
siktningar som föreskrivs genom förordning
av kommunikationsministeriet eller Trafiksä-
kerhetsverket beslutar om.

Överensstämmelse med kraven hos andra
containrar än containrar enligt CSC-konven-
tionen påvisas genom godkännande av kon-
struktionstypen, om inte något annat före-
skrivs genom de förordningar som nämns i 2
§ 6 punkten eller bestäms genom beslut av
Trafiksäkerhetsverket. En bulkcontainer en-
ligt CSC-konventionen godkänns i enlighet
med CSC-konventionen.

4 §

Förfarande för förnyad bedömning av över-
ensstämmelse

Om en transportabel tryckbärande anord-
nings överensstämmelse inte har bedömts i
enlighet med de bestämmelser som gällde vid
ikraftträdandet av denna förordning, anord-
ningens överensstämmelse bedömas i ett för-

farande enligt bilaga för förnyad bedömning
av överensstämmelse.

5 §

Tryckbärande anordningar avsedda för far-
tygs- eller lufttransport

De skyldigheter som i 13 b § 1 mom. i
lagen om transport av farliga ämnen före-
skrivs för den som släpper ut en anordning på
marknaden och som i 2 mom. i den nämnda
paragrafen föreskrivs även för andra, gäller
också en transportabel tryckbärande anord-
ning som är avsedd för fartygs- eller lufttran-
sport.

6 §

Märkning om överensstämmelse på förpack-
ningar, tankar och bulkcontainrar

Föreskrifter om märkningen om överens-
stämmelse med kraven på förpackningar, tan-
kar och bulkcontainrar i väg- och järnvägs-
transport finns i de förordningar av kommu-
nikationsministeriet som nämns i 2 § 6 punk-
ten. Bestämmelser om märkningen om över-
ensstämmelse vid transport av styckegods
med fartyg finns i IMDG-koden och i fråga
om lufttransport i ICAO-TI.

7 §

Märkning om överensstämmelse på transpor-
tabla tryckbärande anordningar

Överensstämmelse med kraven för tryck-
kärl och tankar som hör till de transportabla
tryckbärande anordningarna påvisas förutom
enligt kraven i 6 § genom att ett sådant
pi-märke som avses i artikel 15 i direktivet
om transportabla tryckbärande anordningar
fästs permanent och synligt på anordningen.
Pi-märket ska åtföljas av identifikationsnum-
ret för det anmälda organ som utfört bedöm-
ning av överensstämmelse, förnyad bedöm-
ning av överensstämmelse eller besiktning.
Identifikationsnumret anbringas på den trans-
portabla tryckbärande anordningen av orga-
net självt eller tillverkaren i enlighet med
organets anvisningar.

Nya ventiler och andra tillbehör som har
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en direkt säkerhetsfunktion ska vara försedda
med det pi-märke som avses i 1 mom. Till
märket kan fogas det anmälda organets iden-
tifikationsnummer.

För påvisande av att en transportabel
tryckbärande anordning fortlöpande stämmer
överens med kraven ska på anordningen fin-
nas identifikationsnumret för det besiktnings-
organ som utfört den periodiska besikt-
ningen. En besiktningstjänst under tillsyn av
ett anmält organ av typ A ska dock använda
identifikationsnumret för besiktningsorganet
av typ A.

Om bedömningen av att en transportabel
tryckbärande anordning stämmer överens
med kraven har utförts av ett besiktningsor-
gan som avses i 13 d § 2 mom. i lagen om
transport av farliga ämnen, får det pi-märke
som avses i 1 mom. dock inte fästas på
anordningen.

Om en transportabel tryckbärande anord-
ning i fråga om de tekniska kraven uppfyller
sådana tekniska krav i IMDG-koden eller i
ICAO-TI som inte stämmer överens med de
bestämmelser som utfärdats för genomför-
ande av Europaparlamentets och rådets direk-
tiv 2008/68/EG om transport av farligt gods
på väg, järnväg och inre vattenvägar, får det
pi-märke som avses i 1 mom. inte fästas på
den transportabla tryckbärande anordningen.

8 §

Tillverkarens ansvar för en transportabel
tryckbärande anordning

Genom att fästa eller låta fästa ett pi-märke
på en transportabel tryckbärande anordning
som är avsedd för väg- eller järnvägstrafik
visar tillverkaren att denne tar ansvar för att
den transportabla tryckbärande anordningen
uppfyller föreskrivna krav.

9 §

Besiktningsorgan

Besiktningsorgan enligt lagen om transport
av farliga ämnen är TFÄ-besiktningsorgan,
organ för periodiska TFÄ-besiktningar, så-
dana besiktningsorgan som Strålsäkerhets-
centralen erkänt, anmälda organ av typ A,

anmälda organ av typ B och besiktningstjäns-
ter under tillsyn av anmälda organ av typ A.

10 §

Uppgifter för TFÄ-besiktningsorgan

Med undantag för de uppgifter som har
samband med transportabla tryckbärande an-
ordningar, andra tryckkärl och tankar samt
förpackningar och tankar avsedda för trans-
port av radioaktiva ämnen, utför ett TFÄ-
besiktningsorgan enligt vad som i beslutet
om erkännande av organet godkänns som en
uppgift för organet

1) godkännanden av förpackningar,
2) godkännanden av tankar,
3) periodiska besiktningar av förpack-

ningar och tankar,
4) sådana andra än i 3 punkten avsedda

besiktningar av förpackningar och tankar
som bestämmelserna förutsätter samt andra
uppgifter som krävs för att påvisa överens-
stämmelse med kraven,

5) godkännande och besiktningar samt öv-
riga uppgifter som krävs för att påvisa över-
ensstämmelse med kraven i fråga om andra
bulkcontainrar än containrar enligt CSC-
konventionen,

6) i bilagorna till ADR-överenskommelsen
avsedda godkännanden och besiktningar samt
övriga uppgifter som krävs för att påvisa
överensstämmelse med kraven i fråga om
förpackningar och tankar samt andra bulk-
containrar än sådana som avses i CSC-kon-
ventionen,

7) i bilagan till RID-bestämmelserna av-
sedda godkännanden och besiktningar samt
övriga uppgifter som krävs för att påvisa
överensstämmelse med kraven i fråga om
förpackningar och tankar samt andra bulk-
containrar än containrar enligt CSC-konven-
tionen,

8) i IMDG-koden avsedda godkännanden
och besiktningar samt övriga uppgifter som
krävs för att påvisa överensstämmelse med
kraven i fråga om förpackningar och tankar
samt andra bulkcontainrar än containrar en-
ligt CSC-konventionen,

9) i ICAO-TI avsedda godkännanden och
besiktningar samt övriga uppgifter som krävs
för att påvisa överensstämmelse med kraven i
fråga om förpackningar och tankar.
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11 §

Uppgifter för organ för periodiska TFÄ-be-
siktningar

Med undantag för de uppgifter som har
samband med tryckkärl som hör till transpor-
tabla tryckbärande anordningar och andra
tryckkärl samt förpackningar som är avsedda
för transport av radioaktiva ämnen, kan ett
organ för periodiska TFÄ-besiktningar utföra
periodiska besiktningar av förpackningar
samt andra besiktningar av förpackningar
som föreskrifter och beslut förutsätter enligt
vad som i beslutet om erkännande av organet
godkänns som en uppgift för organet.

12 §

Strålsäkerhetscentralens uppgifter i fråga om
förpackningar och tankar som är avsedda för

transport av radioaktiva ämnen

Strålsäkerhetscentralen ger i fråga om för-
packningar och tankar som är avsedda för
transport av radioaktiva ämnen

1) de godkännanden som förutsätts,
2) de godkännanden som avses i bilagorna

till ADR-överenskommelsen,
3) de godkännanden som avses i bilagan

till RID-bestämmelserna,
4) de godkännanden som avses i IMDG-

koden,
5) de godkännanden som avses i ICAO-TI.
Strålsäkerhetscentralen eller ett besikt-

ningsorgan som centralen erkänt utför de
testningar, periodiska besiktningar och andra
besiktningar som förutsätts i fråga om för-
packningar och tankar som är avsedda för
transport av radioaktiva ämnen.

13 §

Uppgifter för anmälda organ av typ A

Enligt vad som i ett beslut om erkännande
av ett anmält organ av typ A godkänns som
en uppgift för organet ska detta utföra

1) bedömningar av transportabla tryckbä-
rande anordningars överensstämmelse med
kraven samt bedömningar och godkännanden
av de kvalitetssystem som hör till denna
verksamhet samt kontrollera bedömningarna
och godkännandena,

2) förnyade bedömningar av transportabla
tryckbärande anordningar,

3) förnyade bedömningar av att typen av
serietillverkade kärl som hör till transportabla
tryckbärande anordningar samt av ventiler
och andra tillbehör överensstämmer med kra-
ven,

4) periodiska besiktningar av transportabla
tryckbärande anordningar,

5) sådana andra än i 4 punkten avsedda
besiktningar av transportabla tryckbärande
anordningar som föreskrifter eller beslut för-
utsätter,

6) bedömningar och godkännanden av
kvalitetssystemet hos den besiktningstjänst
som är under tillsyn av det anmälda organet
av typ A i samband med besiktningar av
tryckkärl som hör till transportabla tryckbä-
rande anordningar och andra tryckkärl samt
tillsyn i samband med detta,

7) godkännanden och besiktningar av an-
dra tryckkärl och tryckbärande tankar samt
godkännanden av kvalitetssystemet hos till-
verkaren av dessa kärl och tankar,

8) bedömningar av överensstämmelse av
UN-tryckkärl samt bedömningar och godkän-
nanden av kvalitetssystem i anknytning till
detta samt tillsyn och periodiska besiktningar
av dessa.

14 §

Uppgifter för anmälda organ av typ B

Enligt vad som i ett beslut om erkännande
av ett anmält organ av typ B godkänns som
en uppgift för organet ska detta utföra

1) periodiska besiktningar av tryckkärl
som hör till transportabla tryckbärande an-
ordningar och andra tryckkärl samt av venti-
ler och andra tillbehör till dem,

2) periodiska besiktningar av UN-tryck-
kärl,

3) förnyade bedömningar av att serietill-
verkade tryckkärl som hör till transportabla
tryckbärande anordningar samt ventiler och
andra tillbehör till dem stämmer överens med
kraven, om ett anmält organ av typ A har
utfört förnyad bedömning av att anordning-
ens typ stämmer överens med kraven.
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15 §

Uppgifter för en besiktningstjänst under till-
syn av ett anmält organ av typ A

Enligt vad det anmälda organet av typ A
godkänner, företar en besiktningstjänst under
tillsyn av ett anmält organ av typ A besikt-
ningar av tryckkärl som hör till transportabla
tryckbärande anordningar och andra tryck-
kärl.

16 §

Detaljerade förutsättningar för erkännande
av besiktningsorgan

Utöver det som föreskrivs i 13 e § i lagen
om transport av farliga ämnen är det en för-
utsättning för erkännande av ett besiktnings-
organ att besiktningsorganet har ett lämpligt
förfarande som tillämpas vid behandlingen
av begäran om omprövning som gäller förvä-
grande av överensstämmelse med kraven.

Ett TFÄ-besiktningsorgan ska uppfylla de
krav för besiktningsorgan av typ A som
anges i standarden SFS-EN ISO/IEC
17020:2004 eller i en motsvarande nyare
standard, ett organ för periodiska TFÄ-be-
siktningar ska uppfylla de krav för besikt-
ningsorgan av typ B som anges i standarden
och en besiktningstjänst under tillsyn av ett
anmält organ av typ A ska uppfylla de krav
för besiktningsorgan av typ C som anges i
standarden.

Verksamheten hos en besiktningstjänst
som är under tillsyn av ett anmält organ av
typ A ska beaktas vid ackrediteringen av det
anmälda organet av typ A.

Vid erkännande av ett besiktningsorgan
som erkänns av Strålsäkerhetscentralen ska i
tillämpliga delar iakttas de förutsättningar
som anges i 13 e § i lagen om transport av
farliga ämnen.

17 §

Ansökan om erkännande av besiktningsorgan

Erkännande av ett besiktningsorgan ska
sökas skriftligen hos den myndighet till vars

befogenhet erkännandet hör. I ansökan ska
anges vilka uppgifter som besiktningsorgan
som ansökan gäller och i enlighet med detta
en beskrivning av

1) åtgärder som anknyter till bedömning av
överensstämmelse, periodiska besiktningar,
mellanliggande besiktningar och extra besikt-
ningar samt förnyad bedömning av överens-
stämmelse,

2) förfaranden som anknyter till de åtgär-
der som nämns i 1 punkten,

3) de förpackningar och tankar i fråga om
vilka organet anser sig ha kompetens att ut-
föra uppgifter som besiktningsorgan.

Den som ansöker om erkännande för att få
utföra de uppgifter som besiktningsorgan
som gäller transportabla tryckbärande anord-
ningar ska till sin ansökan foga ett ackredite-
ringsbeslut om att de förutsättningar som
anges i 13 e § i lagen om transport av farliga
ämnen och i 16 § i denna förordning upp-
fylls.

Den som ansöker om erkännande för att få
utföra de uppgifter som besiktningsorgan
som inte gäller transportabala tryckbärande
anordningar ska till sin ansökan foga ett av
Mätteknikcentralen eller någon motsvarande
organisation givet intyg eller utlåtande om att
de förutsättningar som anges i 13 e § i lagen
om transport av farliga ämnen och i 16 § i
denna förordning uppfylls eller något annat
intyg eller utlåtande om att nämnda förutsätt-
ningar uppfylls som den myndighet som er-
känner organet anser tillräckligt

Om besiktningsorganet redan tidigare har
erkänts som organ för att utföra uppgifter
som gäller påvisande av att förpackningar
eller tankar som är avsedda för transport av
farliga ämnen överensstämmer med kraven,
kan de intyg, utlåtanden eller andra utred-
ningar som framlagts i samband med detta
erkännande beaktas vid prövningen av huru-
vida besiktningsorganet ska erkännas för nya
uppgifter.

Med avvikelse från 1—4 mom. ska erkän-
nande av en besiktningstjänst under tillsyn av
ett anmält organ av typ A sökas hos ett
anmält organ av typ A och på ansökningsför-
farandet tillämpas punkterna 1.8.7.6.2 och
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1.8.7.7.5 i bilagorna till de förordningar som
nämns i 2 § 1 mom. 6 punkten.

18 §

Erkännande av besiktningsorgan

Den myndighet som erkänner besiktnings-
organ erkänner ett besiktningsorgan som an-
mält organ av typ A för att utföra sådana
uppgifter som avses i 13 § eller som anmält
organ av typ B för att utföra sådana uppgifter
som avses i 14 §, om organet uppfyller vill-
koren för ett erkännande.

Om organet uppfyller villkoren, erkänner
Säkerhets- och kemikalieverket

1) besiktningsorganet som TFÄ-besikt-
ningsorgan för att i den omfattning som
anges i ansökan utföra sådana uppgifter som
avses i 10 § i fråga om förpackningar och
tankar samt andra bulkcontainrar än contain-
rar enligt CSC-konventionen,

2) besiktningsorganet som organ för perio-
diska TFÄ-besiktningar för att i den omfatt-
ning som anges i ansökan utföra i 11 § av-
sedda besiktningar av förpackningar.

Om en besiktningstjänst under tillsyn av
ett anmält organ av typ A uppfyller de villkor
som föreskrivs för erkännande, erkänner ett
anmält organ av typ A besiktningstjänsten för
att utföra i 15 § avsedda uppgifter.

19 §

Temporärt erkännande av besiktningsorgan

Ett besiktningsorgan som inleder sin verk-
samhet och utför de uppgifter som besikt-
ningsorgan som gäller transportabla tryckbä-
rande anordningar kan erkännas temporärt.
Före det temporära erkännandet ska den er-
kännande myndigheten säkerställa att den
som ansöker om erkännande uppfyller de
villkor som anges i 13 e § i lagen om trans-
port av farliga ämnen och i 16 § i denna
förordning.

Ett besiktningsorgan med temporärt erkän-
nande måste ackrediteras under sitt första
verksamhetsår. Om besiktningsorganet inte
ackrediteras under det första verksamhetsåret,
upphör det temporära erkännandet att gälla
ett år efter att det getts.

20 §

Utförande av uppgifter som besiktningsorgan

Ett besiktningsorgan och dess personal ska
utföra bedömningar och sina övriga uppgifter
som besiktningsorgan med bästa möjliga yr-
kesmässiga integritet och tekniska kompe-
tens.

21 §

Utförande av besiktningsorganets uppgifter
som underentreprenad

Ett besiktningsorgan ska självt utföra de
uppgifter som besiktningsorgan som det för-
binder sig att utföra. Det kan dock anlita
underleverantörer för delar av de uppgifter
som gäller påvisande av överensstämmelse
med kraven, periodisk besiktning och andra
besiktningar. Den aktör som utför dessa upp-
gifter måste dock omfattas av det anmälda
organets ackreditering eller vara separat ack-
rediterad.

Besiktningsorganet ska säkerställa att un-
derleverantören uppfyller de föreskrivna kra-
ven för besiktningsorgan. Besiktningsorganet
ska också övervaka underleverantören och
anmäla till den myndighet som erkänt besikt-
ningsorganet om sina arrangemang för under-
entreprenader.

22 §

Uppföljning av besiktningsorganets verksam-
het

Varje besiktningsorgan ska årligen lämna
en redogörelse för sin verksamhet till den
myndighet som har till uppgift att erkänna
organet.

23 §

Skyldighet att lämna uppgifter i fråga om ett
besiktningsorgans verksamhet

På ett anmält organs skyldighet att lämna
uppgifter till den myndighet som erkänner
besiktningsorganet och till andra anmälda or-
gan som utför motsvarande uppgifter som
besiktningsorgan ska bestämmelserna i arti-
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kel 27 i direktivet om transportabla tryckbä-
rande anordningar tillämpas.

24 §

Besiktningsorganens samarbete

Ett anmält organ ska delta i det relevanta
standardiseringsarbetet och det arbete som
utförs i samordningsgruppen för anmälda or-
gan som ordnas av kommissionen, eller se till
att dess nyckelpersoner känner till samord-
ningsarbetet. Ett anmält organ ska som anvis-
ningar använda de dokument som samord-
ningsgruppens arbete resulterar i.

25 §

Anmälningsskyldighet för den myndighet som
erkänner besiktningsorgan

Den myndighet som erkänner besiktnings-
organ ansvarar för att kommissionen samt de
stater som hör till Europeiska unionen och
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
underrättas om de organ som erkänts i enlig-
het med direktivet om transportabla tryckbä-
rande anordningar och om de identifikations-
nummer som kommissionen har tilldelat or-
ganen samt om varje återkallande av ett er-
kännande.

26 §

Samarbete mellan myndigheter

Om tillsynsmyndigheten med stöd av 15 §
i lagen om transport av farliga ämnen förbju-
der en transport av farliga ämnen, ska myn-

digheten utan dröjsmål anmäla detta till Sä-
kerhets- och kemikalieverket, som vid behov
ska vidta åtgärder enligt den lagen.

27 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15
september 2011.

Genom denna förordning upphävs statsrå-
dets förordning om påvisande av att förpack-
ningar, tankar och bulkcontainrar avsedda för
transport av farliga ämnen stämmer överens
med kraven (302/2001).

28 §

Övergångsbestämmelser

Kommunikationsministeriet erkänner an-
mäld organ av typ A och anmäld organ av
typ B fram till och med 31 december 2011.

De rättigheter för TFÄ-besiktningsorgan
och organ för periodiska TFÄ-besiktningar
som motsvarar de föreskrifter som gäller vid
denna förordnings ikraftträdande förblir i
kraft som sådana.

I den anmälan som avses i 3 mom. i ikraft-
trädandebestämmelseni lagen om ändring av
lagen om transport av farliga ämnen
(1004/2011) ska ett anmält eller godkänt or-
gan bekräfta att det uppfyller de krav för
besiktningsorgan som gäller vid denna för-
ordnings ikraftträdande. Kommunikationsmi-
nisteriet underrättar kommissionen om de be-
siktningsorgan som anmäler att deras verk-
samhet fortsätter.

Helsingfors den 1 september 2011

Trafikminister Merja Kyllönen

Trafikråd, ledande sakkunnig Seija Miettinen-Bellevergue
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Bilaga

FÖRFARANDE FÖR FÖRNYAD BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE

1. I denna bilaga föreskrivs det om det förfarande för förnyad bedömning av överensstämmelse
som avses i 4 § och om anbringande av det pi-märke som avses i 7 § 1 mom. Vid förfarandet
säkerställs att de transportabla tryckbärande anordningar som inte har genomgått bedömning
eller förnyad bedömning av överensstämmelse uppfyller kraven på transportabla tryckbärande
anordningar i enlighet med vad som är tillämpligt vid tidpunkten för den förnyade bedöm-
ningen.

2. Med avseende på förnyade bedömningar av överensstämmelse, ska ägaren eller operatören
för ett anmält organ av typ A enligt EN ISO/IEC 17020:2004 tillhandahålla sådana uppgifter
om de transportabla tryckbärande anordningarna som gör en noggrann identifiering möjlig.
Sådana uppgifter är anordningens ursprung, de bestämmelser och föreskrifter som har tilläm-
pats vid konstruktionen och, när det gäller acetylenflaskor, även uppgifter om den porösa
massan. I förekommande fall ska man även ange eventuella begränsningar av användningen
och uppgifter om skador och utförda reparationer.

3. Det anmälda organet av typ A ska bedöma om de transportabla tryckbärande anordningarna
uppfyller de säkerhetskrav som fastställts i bestämmelserna och föreskrifterna. Bedömningen
ska genomföras på grundval av de uppgifter som hämtats in i enlighet med punkt 2 och om så
behövs ska ytterligare kontroller göras.

4. Om resultaten av bedömningarna i punkt 3 är tillfredsställande ska de transportabla
tryckbärande anordningarna undergå den periodiska inspektion som avses i de förordningar
som nämns i 2 § 6 punkten. Om de krav som ställs i samband med den periodiska inspektionen
uppfyllts ska pi-märket anbringas av eller under överinseende av det anmälda organ som
ansvarar för den periodiska inspektionen i enlighet med punkter 1—5 i artikel 14. Pi-märket
ska följas av identifikationsnumret för det anmälda organ som ansvarar för den periodiska
inspektionen. Det anmälda organ som ansvar för den periodiska inspektionen ska utfärda ett
intyg om förnyad bedömning i enlighet med punkt 6.

5. För serietillverkade tryckbehållare kan medlemsstaterna godkänna att en förnyad bedömning
av överensstämmelse för enskilda behållare, inklusive ventiler på dessa och andra tillbehör som
används för transport, utförs av ett anmält organ som anmälts för periodisk inspektion av de
relevanta transportabla tryckbehållarna, förutsatt att ett anmält organ av typ A med ansvar för
förnyad bedömning av överensstämmelse har utfört en bedömning av typöverensstämmelse i
enlighet med punkt 3. Pi-märket ska följas av identifikationsnumret för det anmälda organ som
ansvarar för den periodiska inspektionen.

6. I samtliga fall ska det anmälda organ som ansvarar för den periodiska inspektionen utfärda
ett intyg om förnyad bedömning, vilket åtminstone ska innehålla

a) identifiering av det anmälda organ som utfärdar intyget, och identifikationsnum-
ret för det anmälda organ av typ A som ansvarar för den förnyade bedömningen
av överensstämmelse om detta är ett annat, i enlighet med punkt 3,

b) uppgifter om namn och adress för ägaren eller den operatör som avses i punkt 2,
c) uppgifter för identifiering av intyget för förnyad typbedömning, vid tillämp-

ning av förfarandet i punkt 5,
d) uppgifter för identifiering av de transportabla tryckbärande anordningar som

har pi-märkts, inklusive åtminstone serienumret eller serienumren,
e) datum för utfärdande.
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7. Ett intyg om förnyad typbedömning ska utfärdas.
När det förfarande som avses i punkt 5 tillämpas ska organet av typ A, som är ansvarigt för den
förnyade bedömningen av överensstämmelse, utfärda intyget om förnyad typbedömning, vilket
åtminstone ska innehålla

a) identifiering av det anmälda organ som utfärdar intyget,
b) uppgifter om namn och adress för tillverkaren och innehavaren av det ur-

sprungliga typgodkännandet för de transportabla tryckbärande anordningar
som undergår en förnyad bedömning om innehavaren och tillverkaren inte är
en och samma person,

c) uppgifter som identifierar de transportabla tryckbärande anordningar som
tillhör serien,

d) datum för utfärdande,
e) följande anmärkning: ″detta intyg tillåter inte tillverkning av transportabla

tryckbärande anordningar eller delar därav″.

8. Genom att anbringa eller låta anbringa pi-märket visar ägaren eller operatören att han tar
ansvar för att den transportabla tryckbärande anordningen uppfyller de krav på transportabla
tryckbärande anordningar enligt bestämmelserna och föreskrifterna som är tillämpliga vid
tidpunkten för den förnyade bedömningen.

9. En transportabel tryckbärande anordning ska dessutom uppfylla kraven i 17 § i statsrådets
förordning om transport av farliga ämnen på väg (194/2002) och 18 § i statsrådets förordning
om transport av farliga ämnen på järnväg (195/2002). En transportabel tryckbärande anordning
ska också vara försedd med den köldbeständighetsmärkning som avses i nämnda paragrafer.
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