
 
cost I  

 

Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete 

Enheten för säker hantering av farliga ämnen 

Brita Skärdin 

010-240 5495 

Datum 

2017-02-20 
Diarienr 

2017-173 

 
  

Sammanställning av dokument till Joint-mötet 
(RID/ADR/ADN) 

Joint Meeting of the RID Committee of Experts and the Working Party on the 

Transport of Dangerous Goods, den 13-17 mars 2017 i Bern 

Sverige representeras av Brita Skärdin och Fredrik Nyström, MSB, enheten för säker hantering av 

farliga ämnen. 

 

 

Dokument 

ECE/TRANS/ 

WP.15/AC.1/XX 

Titel och sammanfattning 

1. Antagande av dagordningen (Adoption of the agenda) 

/145 + 

/145/Add.1 + 

Agenda för mötet 

Lista över dokument under varje agendapunkt 

INF.2/ 

Rev.1 + 

 

INF.1 

 

Tidtabell för möte 

 

 

Dokumenten i nummerordning 

2. Tankar (Tanks) 

2017/3 Ny definition i 1.2.1 – diameter på tankskal (Tyskland) 

På det senaste Joint-mötet ställde Tyskland en tolkningsfråga om det är inner- 

eller ytterdiameter som avses när diameter på tankskal omnämns i regelverket. 

Tankarbetsgruppen var då överens om att det är innerdiametern som avses och 

Tyskland ombads att återkomma vid detta möte med förslag på en ny definition.  

 

2017/13 Utrustning på tankar – säkerhetsventiler (EIGA) 

Vid det senaste mötet diskuterades bl.a. Nederländernas förslag om förhindrande 

av inträngande av vatten i säkerhetsventiler (2016/26). Tankarbetsgruppen antog 

Nederländernas förslag med vissa korrigeringar, men EIGA ansåg dock att det 

fanns risk att man med denna skrivning missade vissa specifika problem vid 

transport av djupkylda gaser och åtog sig därför att återkomma med ett reviderat 

förslag. Vidare föreslår EIGA en ny övergångsbestämmelse. 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-141a1e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2017-3e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2017-13e.pdf
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2017/17 Brottryck för sprängbleck enligt 6.8.2.2.10 (Nederländerna) 

Ytterligare ett förslag som baseras på diskussioner som fördes vid det senaste 

Joint-mötet. Den här gången rör det definitionen för hermetiskt tillslutna tankar, 

där Nederländerna föreslår en omskrivning så att även tankar för gaser omfattas 

av definitionen, såsom det gjorde till och med 2003 års utgåva av regelverket. 

Vidare föreslås en ändring i delavsnitt 6.8.2.2.10 avseende brottrycket för 

sprängbleck. 

 

2017/18 Bestämmelser om flamskydd på avluftningsanordningar 

(Nederländerna) 

Vid det senaste Joint-mötet diskuterades i tankarbetsgruppen huruvida en 

referens till standarden EN 16522, vilken i sin tur hänvisar till ISO 16852 för 

tekniska krav, skulle inkluderas i regelverket eller inte. Det beslutades att det var 

bättre att införa kraven direkt i regelverket, utan att referera till EN 16522. 

Nederländerna återkommer med förslag om ett nytt stycke i delavsnitt 6.8.2.2.3 

samt en övergångsbestämmelse. 

 

2017/19 Modifiering av delavsnitt 6.8.2.1.23 (Nederländerna) 

I den senaste utgåvan av ADR har delavsnitt 6.8.2.1.23 modifierats i stor grad och 

det har tydliggjorts i vilken omfattning olika typer av svetsar ska genomgå 

oförstörande provning. Nederländerna har dock upptäckt att det saknas lämplig 

metod att kontrollera svetsen på tankar med gavlar som består av två plåtar. För 

att komma tillrätta med detta föreslår Nederländerna en ny fotnot som tillåter att 

”lap joints” får kontrolleras med alternativ metod, ett förtydligande att de 

problematiska svetsarna ska kontrolleras särskilt samt en ny 

övergångsbestämmelse. 

 

2017/20 Tankar med en tvärsnittssektion som är konkav – tolkning av 

6.8.2.1.18 (Frankrike) 

På vårmötet 2015 diskuterades bl.a. en viss typ av tankar där tvärsnittet övergår i 

en konkav sektion, så att tankens tvärsnitt blir en kombination av cylindriskt 

(konvext) tvärsnitt och konkavt tvärsnitt. Tyskland föreslog då att denna 

kombination skulle valideras och vara ett godkänt tvärsnitt och tankarbetsgruppen 

svarade med att man ville avvakta motsvarande diskussion i CEN/TC 296. 

Frankrike kommer nu med ett tolkningsdokument där man ifrågasätter denna 

konstruktion och menar att standarderna EN 13094 och EN 14025 inte alls 

medger en sådan konstruktion, och att de existerande tankarna inte kan användas 

för transport av farligt gods. 

  

INF.8 Tankar med en tvärsnittssektion som är konkav – Tolkning av 

6.8.2.1.18 (ECFD) 

European Conference of Fuel Distributors (ECFD) har inkommit med ett 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2017-17e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2017-18e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2017-19e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2017-20e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-17-BE-inf8e.pdf


Dokument 

ECE/TRANS/ 

WP.15/AC.1/XX 

Titel och sammanfattning 

dokument där man kommenterar och bemöter kritiken mot den specifika 

tanktypen i Frankrikes tolkningsdokument. 

 

2017/21 Avmonterbara tankar och tankcontainrar – Tolkning av definitioner 

(Frankrike) 

Frankrike frågar om en specifik typ av tank (avbildad i dokumentet), avsedd för 

transport av gas och med ett skåp som skyddar utrustningen, kan anses vara en 

tankcontainer eller om det ska anses vara en avmonterbar tank. 

 

2017/22 Rapport från informella arbetsgruppen avseende kontroll och 

certifiering av tankar (Storbritannien) 

Arbetsgruppen rapporterar om det arbete som utförts. Bl.a. har man diskuterat 

svaren på den enkät som skickades ut till medlemsstaterna för att undersöka hur 

kontrollerna går till i respektive land. Resultatet från enkätundersökningen 

redovisas separat i ett informellt dokument. Vidare beskriver man kort de 

diskussioner som avförts avseende föreslagna förändringar i 6.8.2.3 och 6.8.2.4 

om harmonisering av kontrollprocedurer. Man söker också förnyat mandat från 

Joint-mötet då man ber mötet att godkänna de principer för fortsatt arbete som 

beskrivs i rapporten. 

 

INF.6 Svetsprocedurer i enlighet med 6.8.2.1.23 (UIP) 

UIP menar att kraven i 6.8.2.1.23 avseende utförande och godkännande av 

svetsning har implementerats på olika sätt runt om i Europa. Vidare säger man att 

det saknas krav på reparation och renovering i detta avseende och således hanteras 

även detta olika i Europa. UIP konstaterar att det finns krav rörande svetsning på 

tankar i EN 12972, men man anser att sådana krav inte ska ligga i en standard utan 

i själva regelverket. UIP föreslår således att ett nytt stycke läggs in efter första 

stycket i 6.8.2.1.23. 

 

INF.7 Identifiering av land som utfärdat typgodkännande (Storbritannien) 

I enlighet med 6.8.2.3.1 ska alla godkännande tankcontainrar, växeltankar och 

MEG-containrar ska typgodkännandenumret innehålla den 

nationalitetsbeteckning som används på motorfordon i internationell vägtrafik på 

den stat där godkännandet har utfärdats. Storbritannien anser att skulle finnas 

stora fördelar med att detta krav gällde även för fasta tankar (tankfordon), 

avmonterbara tankar och batterifordon. Storbritannien kommer därför att lägga 

fram ett officiellt förslag till nästkommande Joint-möte om att kravet ska gälla för 

båda kolumner i 6.8.2.3.1. Man avser då också att föreslå en lämplig 

övergångsbestämmelse. 

 

3. Standarder (Standards) 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2017-21e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2017-22e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-17-BE-inf6e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-17-BE-inf7e.pdf
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2017/12 Information om arbetet rörande farligt gods inom CEN 

Ett förslag om ny rutin för beslut om EN-standarder och i nästa steg även ISO-

standarder. COM vill minska utvecklingstiden för standarder till hälften genom att 

införa ett röstningsförfarande. Detta gör telefonmöten i standardarbetsgruppen än 

mer angelägna. CEN återkommer med mer information. 

 

CEN informerar Joint-mötet om standardiseringsarbetet. Standarder som är nya 

under arbete (new work items) är följande: 

 

Reference Title 

prCEN/TR 14473 rev Transportable gas cylinders - 
Porous materials for acetylene 
cylinders 

EN ISO 
11118:2015/prA1 

Gas cylinders - Non-refillable 
metallic gas cylinders - 
Specification and test methods - 
Amendment 1 

EN 15202:2012/prA1 LPG equipment and accessories - 
Essential operational dimensions 
for LPG cylinder valve outlet and 
associated equipment connections 

EN 16728:2016/prA1 LPG equipment and accessories - 
Transportable refillable LPG 
cylinders other than traditional 
welded and brazed steel cylinders - 
Periodic inspection 

EN 1440:2016/prA1 LPG equipment and accessories - 
Transportable refillable traditional 
welded and brazed steel Liquefied 
Petroleum Gas (LPG) cylinders - 
Periodic inspection 

prEN 13175 rev LPG Equipment and accessories - 
Specification and testing for 
Liquefied Petroleum Gas (LPG) 
pressure vessel valves and fittings 

EN 
13110:2012+A1:2017 

LPG equipment and accessories - 
Transportable refillable welded 
aluminium cylinders for liquefied 
petroleum gas (LPG) - Design and 
construction 

 

Standarder som Standardarbetsgruppen under Joint-mötet ska diskutera om de 

ska refereras till i RID/ADR är de nya ovan och de ändrade enligt nedan. 

 

”Stage 2” innebär ” en möjlighet till påverkan av det tekniska innehållet i 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2017-12e.pdf
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standarden medan ”Stage 3” endast innebär en möjlighet att rösta ”Accept” eller 

”Refuse” för standarden som referens i RID/ADR. 

 

Standarder vid Stage 2: 

Reference Title 

prEN ISO DIS 
15996 

Gas cylinders - Residual pressure valves 
- Specification and type testing of 
cylinder valves incorporating residual 
pressure devices  

prEN ISO DIS 18119 Gas cylinders - Seamless steel and 
seamless aluminium-alloy gas cylinders 
and tubes - Periodic inspection and 
testing 

 

EN 12493_2013 + 
A1_2014 prA2 

LPG equipment and accessories - 
Welded steel pressure vessels for LPG 
road tankers - Design and manufacture 

y 

Standarder vid Stage 3 och 4: 

Reference Title 

EN ISO 11114-
1_2012 FprEN A1 

Gas cylinders - Compatibility of 
cylinder and valve materials with gas 
contents - Part 1: Metallic materials - 
Amendment 1 

FprEN 13807_2016 Transportable gas cylinders - Battery 
vehicles and multiple-element gas 
containers (MEGCs) - Design, 
manufacture, identification and testing 
 

FprEN ISO 11114-
4_2016 

Transportable gas cylinders - 
Compatibility of cylinder and valve 
materials with gas contents - Part 4: 
Test methods for selecting steels 
resistant to hydrogen embrittlement 

FprEN 1439 LPG equipment and accessories - 
Procedure for checking transportable 
refillable LPG cylinders before, during 
and after filling 
 

FprEN 13952_2017 LPG equipment and accessories - 
Filling operations for LPG cylinders 

EN ISO 
10297_2014 Fpr A1 

Gas cylinders - Cylinder valves - 
Specification and type testing (ISO 
10297:2014/FDAM 1:2016) 
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Sveriges preliminära åsikt inför mötet: 

Endast information. Sverige deltar inte aktivt i standardiseringsarbetet för 

närvarande. 

 

INF. X 

(Är inte 

publicerat än) 

Information om pågående arbete inom CEN (CEN) 

Dokumentet innehåller medlemsstaternas kommentarer på standarderna som 

finns i dokumentet 2017/12 

 

4. Tolkningar av RID/ADR/ADN (Interpretations) 

2017/2 Tolkning av 1.8.3.15 om intyg för säkerhetsrådgivare (Spanien) 

Spanien undrar om övriga länder accepterar säkerhetsrådgivare som har ett 

godkänt intyg utfärdat i något annat land/fördragspart.  

 

INF.4 

(Endast på 

Franska) 

Information relaterad till 2017/2 (Spanien) 

INF.4 beskriver vad som gäller i Spanien, Luxemburg, Frankrike och Belgien. 

 

2017/15 Tolkning gällande märkning av gasflaskpaket (EIGA) 

EIGA har vid tidigare möten ställt tolkningsfrågor rörande 

övergångsbestämmelser avseende märkning av gasflaskpaket. Nu återkommer 

man med en fråga avseende vilken standard som gasflaskpaketen ska märkas med 

vid den nästa återkommande kontrollen. EIGA är av den uppfattningen att det är 

den ursprungliga standarden som ska anges. EN ISO 10961 eller EN 13769 ska 

endast anges om någon av dessa standarder användes vid typgodkännandet av 

gasflaskpaketet. 

 

5. Förslag på ändringar i RID/ADR/ADN (Proposals for amendments) 

5 (a) Aktuella frågor (Pending issues) 

2017/9 Rekommendationer vid transport av lågenergilampor TL enligt ADR 

(FEAD) 

FEAD tycker att bestämmelserna för lampor inte tydligt nog undantar låg 

energilampor innehållande kvicksilver. FEAD vill därför införa en Anm. i 1.1.3.10 

som lyder ” low pressure mercury TL lamps, containing no other hazardous 

substances are not subject to ADR.” 

 

2017/10 Användning av IBC-er (11A) för transport av förpackat avfall som 

farligt gods (FEAD) 

FEAD återkommer med ett förslag från septembermötet. FEAD vill kunna 

använda behållare som är godkända som både förpackning och IBC-behållare. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2017-2e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-17-BE-inf4e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2017-15e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2017-9e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2017-10e.pdf
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Vid september mötet ville FEAD ändra definitionen av IBC-behållare, dvs. att en 

IBC inte samtidigt kan definieras som en förpackning enligt kapitel 6.1. FEAD vill 

istället att en IBC som är typgodkänd enligt kapitel 6.7 även ska kunna 

typgodkännas utifrån kriterierna i kapitel 6.1 för förpackningar. 

 

Joint-mötet hävdade dock att förslaget att ändra definitionen först måste 

diskuteras på FN:s Sub-kommitté. Samtidigt föreslog mötet att innan FEAD tar 

frågan till FN:s Sub-kommitté måste man i detalj studera konsekvenserna och om 

möjligt lösa problemet på annat sätt. FEAD ombads återkomma med ett reviderat 

för med en mer detaljerad beskrivning utifrån de frågeställningar som kommit upp 

under diskussionen. 

 

FEAD återkommer nu med ett förslag där FEAD föreslår att i stället införa en text i 

förpackningsinstruktion IBC 04 och IBC 08 enligt följande 

”Packaged waste (in small receptacles such as drums, canisters,bags, boxes, cans) 

may be packed in IBC:s (11A)” 

 

INF.9 Alternativa metoder för återkommande kontroll av påfyllningsbara 

tryckkärl (AEGPL) 

Förslaget från AEGPL om att införa alternativa metoder för återkommande 

kontroll och provning av en viss typ av gasolflaska har diskuterats under ett antal 

möten och en arbetsgrupp inrättades. Denna arbetsgrupp har sammanträtt vid 

fyra tillfällen, varav Sverige har deltagit vid två.  

 

Vid det senaste Joint-mötet framfördes en mängd frågor och även viss oro för hur 

detta ska fungera i praktiken. Det senaste mötet i arbetsgruppen, som hölls 10-11/1 

2017, fokuserade på att besvara dessa frågeställningar. Svaren har vävts in som 

förtydliganden och nya krav i de föreslagna bestämmelserna. Då dokumentet 

endast är ett informellt dokument har man presenterat detta för att få en sista(?) 

kommentar från Joint-mötet innan det läggs fram skarpt i september. 

 

Förslaget har genom åren förändrats så att det nu föreslås en generell möjlighet till 

att använda andra kontrollmetoder för den återkommande kontrollen än de som 

anges i RID/ADR. Förslaget gäller inte en specifik typ av gasflaska och inte en 

specifik gas.  

 

Om den generella bestämmelsen antas föreslås en paragraf som anger att det alltid 

ska undersökas om det finns en annan icke-förstörande provningsmetod att tillgå 

och som i sådant fall ska utföras på 100% av gasflaskorna. Vidare föreslås 

ytterligare en paragraf vilken under vissa förutsättningar, om en oförstörande 

provningsmetod inte finns att tillgå, medger att en metod som bygger på slumpvis 

urval och statistisk provning får användas. Innan en sådan metod får användas ska 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-17-BE-inf9e.pdf
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dock oberoende expertis, vilken ska ha erfarenhet inom både statistik och 

gasflaskor, validera provningsmetoden och säkerställa att en likvärdig 

säkerhetsnivå upprätthålls. 

 

5 (b) Nya förslag (New proposals) 

2017/1 Bestämmelser om motståndskraft mot väderpåkänning hos skyltar och 

märken i kapitel 5.2 (UIC) 

UIC uppmärksammar problemet med att storetiketter och orangefärgade skyltar i 

många fall inte tål väder och vind i samband med transporten. De tänker särskilt 

på etiketter som är självhäftande och som transportören klistrar på fordonet. De 

föreslår därför att införa en förtydligandet till bestämmelserna i 5.3.1.1.1, 5.3.2.2.1, 

och 5.3.3 som kräver att etiketter och märken ska vara hela och läsbara under hela 

transporten. 

Följande texter föreslås läggas till i: 

5.3.1.1.1 
"The placards shall be weather-resistant and shall ensure durable marking. Suitable marking 
methods shall be used to ensure that placards remain readily visible throughout the entire 

journey. When considering suitable marking methods, the ease of marking of the respective 

surfaces of the cargo transport units shall be taken into account." 
5.3.2.2.1 

"Suitable marking methods shall be used to ensure that orange-coloured plates remain readily 

visible throughout the entire journey. When considering suitable marking methods, the ease of 
marking of the respective surfaces of the cargo transport units shall be taken into account." 

5.3.3, alt.1 
"The mark shall be weather-resistant and shall ensure durable marking. Suitable marking 
methods shall be used to ensure that the mark remains readily visible throughout the entire 

journey. When considering suitable marking methods, the ease of marking of the respective 

surfaces of the cargo transport units shall be taken into account." 

5.3.3, alt.2 
"The other provisions of 5.3.1 concerning placards shall apply mutatis mutandis to the mark." 
(It is not necessary to amend the provisions for the marking of environmentally hazardous 

substances, because for these marks, the other provisions of 5.3.1 for placards apply accordingly 

(cf. last sentence of 5.3.6.3.)). 

 

2017/4 Ändring i 1.8.3.1.16.2 (Italien) 

Italien vill återinföra fallstudien vid repetitionsprov, dvs. de föreslår att sista 

meningen i 1.8.3.1.16.2 stryks. 

 

2017/5 Ändring i 1.8.3 (Italien) 

Förslag 1: Italen föreslår att  

1.8.3.12.4 (a) kompletteras med texten  
…”A result of at least [9/10] is required to pass the examination. To achieve this result, all 

answers to multiple-choice questions must be correct.” 

1.8.3.12.4 (b) komplettteras med texten  
A result of at least [8/10] is required to pass the examination. 

Italien vill harmonisera examinationen av säkerhetsrådgivare. De föreslår att 

precisera bedömningen av provet genom att införa genom att ange andelen rätta 

svar för att få godkänt. Italien förslår att 90% av frågorna ska vara rätt besvarade. 

Med rätt svara menas då att alla alternativ i frågan ska vara rätt ifyllda. Vid 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2017-1e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2017-4e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2017-5e.pdf
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fallstudien föreslår Italien att 80% ska vara rätt besvarat. Andelen står dock i 

hakparates och är således förhandlingsbar.  

 

Förslag 2: Här föreslår Italien att om en säkerhetsrådgivare kompletterar sin 

behörig under pågående giltighetstid ska den ursprungliga giltighetstiden inte 

påverkas. Motsvarade bestämmelse finns för ADR-intyg i 8.2.2.8.2. 

 

2017/6 Ändring i särbestämmelse 386 

Förslaget är inte helt enkelt att förstå. Eftersom det dessutom avser FN-text bör 

frågan först tas på FN:s Sub-kommitté. 

 

2017/7 Ändring av förklaring till kolumn (9a) i 3.2.1 

Italien vill komplettera den förklarande texten till kolumn (9A) i Tabell A i avsnitt 

3.2.1. I den sista strecksatsen om storförpackningar vill de lägga till bokstaven 

”LL” efter bokstaven ”L”. Anledningen är att för UN3509 förpackningar, uttjänta, 

tömda, ej rengjorda finns särbestämmelse ”LL1”. 

 

2017/8 Ändring i 6.6.3.1 (c) 

Förslaget från Italien berör märkning av storförpackningar. De har 

uppmärksammat att märkningen ska ange vilken förpackningsgrupp som är 

tillåten. Detta ställer till problem för de UN-nummer som inte har tilldelats någon 

förpackningsgrupp, t.ex. litiumbatterier och säkerhetsutrustning. Då detta är text i 

FN-rekommendationerna undrar Italien om förslaget i första hand ska  tas upp på 

FN:s Sub-kommitté, där det dessutom förs diskussioner om litiumbatterier. 

 

6. Rapporter från informella arbetsgrupper (Reports of informal working groups) 

  

7. Olyckor och riskhantering (Accidents and risk management) 

  

8. Kommande arbete (Future work) 

 Nästa möte 

Nästa Joint-möte hålls i Genève 19-29 september 2017. 

 

9. Övriga frågor (Any other business) 

2017/11 Polsk lag med krav att införa ägaren av det farliga godset enligt kapitel 

5.4 

 

2017/14 Transport av DOT-godkända tryckkärl i Europa (EIGA) 

EIGA redogör för läget i diskussionerna om ett eventuellt ömsesidigt erkännande 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2017-6e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2017-7e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2017-8e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2017-11e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2017-14e.pdf


Dokument 

ECE/TRANS/ 

WP.15/AC.1/XX 

Titel och sammanfattning 

av gasflaskor mellan Europa och USA. 

 

2017/16 

INF.5 

2016/09 

Förfrågan om konsultativ status på Joint-mötet (COSTHA) 

COSTHA, som står för Council on Safe Transportation of Hazardous Articles, vill 

delta med konsultativ status vid Joint-mötet. Mer information om organisationen 

finns i dokumentet INF.5 

 

Resultat vid det senaste Joint-mötet: 

Flera länder saknade en beskrivning av vad Costha kan bidra med för 

kompetensområden och då speciellt de områden som inte redan finns 

representerade av andra organisationer. Mötet var inte enigt om att anta Costhas 

förfrågan, utan bad Costha presentera organisationens möjliga bidrag mer i detalj 

vid nästa möte.  

 

10. Antagande av rapporten (Adoption of the report) 

  

 

 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2017-16e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2016-GE-INF5e.pdf

