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I
(Retsakter hvis offentliggùrelse er obligatorisk)

RDETS DIREKTIV 1999/35/EF
af 29. april 1999
om en ordning med obligatoriske syn med henblik på sikker drift af ro-ro-fñrger og
hùjhastighedspassagerfartùjer

forslag til en ordning med obligatoriske syn af
og obligatorisk kontrol med sikkerheden på alle
ro-ro-passagerfñrger, der besejler havne i Fñllesskabet, herunder ret til at foretage undersùgelser
af ulykker til sùs;

RDET FOR DEN EUROPáISKE UNION HAR Ð

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europñiske Fñllesskab, sñrlig artikel 84, stk. 2,
under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),
under henvisning til udtalelse fra Det ékonomiske og
Sociale Udvalg (2),

(4)

isñr i lyset af omfanget af passagerbefordringen
til sùs inden for det indre marked er foranstaltninger på fñllesskabsplan den mest effektive
måde, hvorpå der kan fastsñttes et fñlles minimumssikkerhedsniveau for skibe overalt i Fñllesskabet;

(5)

foranstaltninger på fñllesskabsplan er den bedste
måde til at sikre en ensartet gennemfùrelse af en
rñkke principper, der er vedtaget inden for Den
Internationale Sùfartsorganisation (IMO), og
undgå konkurrencefordrejning mellem forskellige havne i Fñllesskabet og ro-ro-fñrger og hùjhastighedspassagerfartùjer;

(6)

i betragtning af proportionalitetsprincippet er et
rådsdirektiv det rette juridiske instrument, da
det giver medlemsstaterne en ramme for ensartet
og obligatorisk anvendelse af de fñlles sikkerhedsstandarder, samtidig med at det overlades til
hver enkelt medlemsstat at afgùre, hvilke gennemfùrelsesinstrumenter der passer bedst til dens
nationale system;

(7)

skibssikkerheden er i fùrste rñkke flagstaternes
ansvar; enhver medlemsstat bùr sikre, at de roro-fñrger og hùjhastighedspassagerfartùjer, der
fùrer dens flag, og de selskaber, der driver dem,
opfylder sikkerhedskravene;

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 189
C (3), og
ud fra fùlgende betragtninger:
(1)

Som led i den fñlles transportpolitik må der vedtages yderligere foranstaltninger for at forbedre
sikkerheden ved passagerbefordring til sùs;

(2)

Fñllesskabet er dybt foruroliget over skibsulykkerne med ro-ro-fñrger, som har resulteret i
omfattende tab af menneskeliv; personer, der
benytter ro-ro-fñrger og hùjhastighedspassagerfartùjer overalt i Fñllesskabet, må med god ret
kunne forvente og stole på et betryggende sikkerhedsniveau;

(3)

Rådet opfordrede i sin resolution af 22. december 1994 om sikkerhed ved sejlads med ro-ropassagerfñrger (4) Kommissionen til at forelñgge

(1) EFT C 108 af 7.4.1998, s. 122.
(2) EFT C 407 af 28.12.1998, s. 120.
(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 7. oktober 1998 (EFT C
328 af 26.10.1998, s. 82), Rådets fñlles holdning af 21.
december 1998 (EFT C 49 af 22.2.1999, s. 15) og
Europa-Parlamentets afgùrelse af 10. februar 1999 (endnu
ikke offentliggjort i EFT).
(4) EFT C 379 af 31.12.1994, s. 8.
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havnestatskontrol omfatter ikke regelmñssige,
indgående forebyggende syn og kontrol af ro-rofñrger og hùjhastighedspassagerfartùjer; det bùr
derfor ved hjñlp af en ordning med regelmñssige obligatoriske inspektioner, der foretages af
vñrtslandene, kontrolleres, at selskaberne og
deres fñrger og fartùjer opfylder de sikkerhedsstandarder, der er vedtaget inden for IMO og,
hvor det er relevant, på regionalt plan; der bùr
udstedes forbud mod, at selskaberne driver de
pågñldende fñrger og fartùjer, hvis inspektionerne afslùrer farlige afvigelser fra disse sikkerhedsstandarder;

(13)

vñrtsstaterne bùr kontrollere, om selskaber, der
tilbyder sådanne tjenesteydelser, driver deres roro-fñrger og hùjhastighedspassagerfartùjer, så
den stùrst mulige sikkerhed garanteres; andre
interesserede medlemsstater end flagstaten kan
deltage fuldt ud i alle undersùgelser af ulykker
til sùs;

(14)

det er af afgùrende betydning at kontrollere, at
myndighederne i tredjelandsflagstater tiltrñder
selskabernes forpligtelse til at samarbejde om
enhver undersùgelse af en ulykke eller et uheld
til sùs og til at opfylde anerkendte organisationers regler for klassifikation og, når det er relevant, certificering; disse myndigheder bùr acceptere anvendelsen af harmoniserede syns- og certificeringsprocedurer;

(15)

for at sikre, at ro-ro-fñrger og hùjhastighedspassagerfartùjer til stadighed opfylder kravene i
dette direktiv, bùr vñrtsstaterne udfùre syn
inden en fñrgefart etableres og derefter med
regelmñssige mellemrum, samt når der sker
vñsentlige ñndringer af driftsbetingelserne;

(16)

for at mindske arbejdsbyrden for selskaberne
bùr der tages behùrigt hensyn til tidligere kontrol og syn; ro-ro-fñrger og hùjhastighedspassagerfartùjer bùr fritages for kravet om syn, hvis
det tidligere er fastslået, at de opfylder dette
direktivs krav til sejlads på tilsvarende ruter, og
der bùr gñlde sñrlige ordninger for fñrger og
fartùjer, der indsñttes som erstatning; ro-ro-fñrger og hùjhastighedspassagerfartùjer, der er synet
og godkendt af vñrtsstaten, bùr ikke underkastes udvidede inspektioner i henhold til Rådets
direktiv 95/21/EF af 19. juni 1995 om håndhñvelse over for skibe, der anlùber Fñllesskabets
havne og sejler i farvande under medlemsstaternes jurisdiktion, af internationale standarder for
skibes sikkerhed, for forureningsforebyggelse
samt for leve- og arbejdsvilkår om bord (havnestatskontrol) (1);

(17)

medlemsstaterne bùr samarbejde om at opfylde
deres forpligtelser som vñrtsstater;

dette direktiv er rettet til medlemsstaterne i deres
egenskab af vñrtsstater; de forpligtelser, der
pålñgges dem i denne egenskab, er baseret på
havnestaternes specifikke forpligtelser, der er i
fuld overensstemmelse med De Forenede Nationers havretskonvention af 1982 (UNCLOS);

med det formål at forbedre sikkerheden og
undgå konkurrencefordrejning bùr de fñlles sikkerhedsstandarder gñlde for alle de ro-ro-fñrger
og hùjhastighedspassagerfartùjer, der, uanset
hvilket flag de fùrer, sejler i fast rutefart til eller
fra en havn i en medlemsstat på både udenrigsruter og indenrigsruter i havområder, der ligger
mere end 20 sùmil fra kystlinjer, hvor skibbrudne kan bringes i land, idet medlemsstaterne
har mulighed for at udvide direktivets anvendelsesområde til også at omfatte ro-ro-fñrger og
hùjhastighedspassagerfartùjer, der sejler på
indenrigsruter i havområder, der ligger mindre
end 20 sùmil fra en kystlinje;

(11)

det er nùdvendigt, at vñrtsstaterne undersùger,
om ro-ro-fñrger og hùjhastighedspassagerfartùjer, der besejler havne i Fñllesskabet, opfylder en
rñkke harmoniserede krav om certificering og
syn i flagstaten;

(12)

sådanne ro-ro-fñrger og hùjhastighedspassagerfartùjer bùr ligeledes både under bygningen og i
hele deres levetid opfylde de relevante klassifikationsstandarder med hensyn til konstruktion og
vedligeholdelse af skrog, hoved- og hjñlpemaskineri samt elektriske installationer og kontrolanlñg og bùr vñre udstyret med en sort boks
(VDR), der opfylder de relevante internationale
krav;

1.6.1999

(1) EFT L 157 af 7.7.1995, s. 1. Direktivet er senest ñndret
ved Kommissionens direktiv 98/42/EF (EFT L 184 af
27.6.1998, s. 40).
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(18)

medlemsstaterne kan ved udfùrelsen af deres
opgaver finde det nyttigt at sùge bistand hos
anerkendte organisationer, der opfylder kravene
i Rådets direktiv 94/57/EF af 22. november
1994 om fñlles regler og standarder for organisationer, der udfùrer inspektion og syn af skibe,
og for sùfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse hermed (1);

(19)

ved planlñgningen af synene bùr der tages behùrigt hensyn til tidsplanerne for ro-ro-fñrgernes
og hùjhastighedspassagerfartùjernes drift og vedligeholdelse;

L 138/3

ordningen for at tage hensyn til fremtidige
ñndringer i den internationale konvention om
sikkerhed for menneskeliv på sùen (SOLAS-konventionen af 1974), som måtte trñde i kraft, og
sikre ensartet ivñrksñttelse af ñndringer i visse
IMO-resolutioner, uden at direktivets anvendelsesområde udvides Ð

UDSTEDT FéLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1
(20)

(21)

medlemsstaterne bùr sikre, at deres nationale
retssystemer gùr det muligt for dem selv og for
alle andre medlemsstater med en vñsentlig interesse i undersùgelsen af ulykker at deltage i, samarbejde om eller foretage undersùgelser på
grundlag af bestemmelserne i IMO-koden for
undersùgelse af ulykker til sùs; resultatet af
sådanne undersùgelser bùr offentliggùres;

et sñt ledsageforanstaltninger vedrùrende navigationsstyringssystemer, integrerede beredskabssystemer og lokale operative begrñnsninger vil
ùge sikkerheden yderligere;

Formål
Formålet med dette direktiv er at fastlñgge en ordning
med obligatoriske syn, der skal give stùrre garanti for
sikker drift af ro-ro-fñrger og hùjhastighedspassagerfartùjer i fast rutefart på havne i Fñllesskabets medlemsstater, og at sikre medlemsstaterne ret til at foretage, deltage i eller samarbejde om alle undersùgelser
af ulykker eller uheld til sùs på disse ruter.

Artikel 2
Definitioner

(22)

(23)

(24)

for at gùre det muligt at fùre tilsyn med dette
direktivs anvendelse bùr der oprettes en database
på grundlag af de oplysninger, der indhentes i
forbindelse med synene;

der er behov for, at et udvalg bestående af
reprñsentanter for medlemsstaterne bistår Kommissionen med den praktiske anvendelse af dette
direktiv; det udvalg, der er nedsat ved artikel 12
i Rådets direktiv 93/75/EéF af 13. september
1993 om mindstekrav til skibe, som er på vej til
eller fra Fñllesskabets sùhavne med farligt eller
forurenende gods (2), kan udùve denne funktion;

dette udvalg kan tilpasse visse af dette direktivs
bestemmelser for at bringe dem på linje med fñllesskabs- eller IMO-bestemmelser og forbedre

(1) EFT L 319 af 12.12.1994, s. 20. Direktivet er ñndret ved
Kommissionens direktiv 97/58/EF (EFT L 274 af
7.10.1997, s. 8).
(2) EFT L 247 af 5.10.1993, s. 19. Direktivet er senest
ñndret ved Kommissionens direktiv 98/74/EF (EFT L 276
af 13.10.1998, s. 7).

I dette direktiv og dets bilag forstås ved:
a) »ro-ro-fñrge«: et sùgående passagerskib, der er
indrettet således, at kùretùjer eller tog kan kùres
direkte om bord og fra borde, og som kan medtage
flere end 12 passagerer
b) »hùjhastighedspassagerfartùj«: et hurtigtgående
fartùj som defineret i regel X/1 i SOLAS-konventionen af 1974 med de på datoen for dette direktivs vedtagelse gñldende ñndringer, og som befordrer flere end 12 passagerer
c) »passager«: enhver person bortset fra:
i) skibsfùreren og besñtningsmedlemmerne eller
andre personer, der er forhyret eller beskñftiget
i en hvilken som helst egenskab om bord på et
skib, og
ii) bùrn under et år
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d) »SOLAS-konventionen af 1974«: den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på
sùen med de på datoen for dette direktivs vedtagelse gñldende protokoller og ñndringer

k) »vñrtsstat«: en medlemsstat, hvis havne besejles i
fast rutefart af en ro-ro-fñrge eller et hùjhastighedspassagerfartùj

e) »kode for hùjhastighedsfartùjer«: den internationale kode for sikkerhed i hùjhastighedsfartùjer,
som er indeholdt i den af IMO©s KomiteÂ for Sikkerhed på Sùen vedtagne resolution MSC 36(63) af
20. maj 1994 med de på datoen for dette direktivs
vedtagelse gñldende ñndringer

l) »udenrigsfart«: en sejlads fra en havn i en medlemsstat til en havn uden for den pågñldende medlemsstat eller omvendt

f) »fast rutefart«: en rñkke sejladser med ro-ro-fñrger eller hùjhastighedspassagerfartùjer, der gennemfùres mellem de samme to eller flere havne, eller en
rñkke sejladser til og fra samme havn, der gennemfùres uden mellemliggende anlùb:
i) enten i henhold til en offentliggjort fartplan
ii) eller med en sådan regelmñssighed eller hyppighed, at de fremtrñder som en systematisk
rñkke sejladser
g) »havområde«: et område, der er opfùrt på en liste
over havområder, der er opstillet i henhold til artikel 4 i Rådets direktiv 98/18/EF af 17. marts 1998
om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe (1)
h) »certifikater«:
i) for ro-ro-fñrger og hùjhastighedspassagerfartùjer i udenrigsfart: sikkerhedscertifikater udstedt
i henhold til SOLAS-konventionen af 1974 med
de gñldende ñndringer tillige med de relevante
dokumenter for udrustningen og i givet fald
undtagelsescertifikater og driftstilladelser
ii) for ro-ro-fñrger og hùjhastighedspassagerfartùjer i indenrigsfart: sikkerhedscertifikater udstedt
i henhold til direktiv 98/18/EF tillige med de
relevante dokumenter for udrustningen og i
givet fald undtagelsescertifikater og driftstilladelser
i) »undtagelsescertifikat«: et certifikat udstedt i henhold til regel I B/12(a)(vi) i SOLAS-konventionen
af 1974
j) »flagstatens administration«: de kompetente myndigheder i den stat, hvis flag ro-ro-fñrgen eller hùjhastighedspassagerfartùjet har ret til at fùre
(1) EFT L 144 af 15.5.1998, s. 1.

m) »indenrigsfart«: sejlads i havområder fra en havn i
en medlemsstat til samme havn eller en anden
havn i samme medlemsstat

n) »anerkendt organisation«: en organisation, der er
anerkendt i overensstemmelse med artikel 4 i direktiv 94/57/EF

o) »selskab«: et selskab, der driver en eller flere ro-rofñrger, og til hvilket der er udstedt et overensstemmelsesdokument i henhold til artikel 5, stk. 2, i
Rådets forordning (EF) nr. 3051/95 af 8. december
1995 om sikkerhedsledelse af ro-ro-passagerfñrger (2), eller som driver hùjhastighedspassagerfartùjer, og til hvilket der er udstedt et overensstemmelsesdokument i henhold til regel IX/4 i SOLAS-konventionen af 1974 med de på datoen for dette
direktivs vedtagelse gñldende ñndringer

p) »kode for undersùgelse af ulykker til sùs«: den
kode for undersùgelse af ulykker og uheld til sùs,
som er vedtaget af IMO ved forsamlingens resolution A.849(20) af 27. november 1997

q) »specifikt syn«: et syn udfùrt af vñrtsstaten som
anfùrt i artikel 6 og 8

r) »skibsinspektùr«: en offentligt ansat eller en anden
person, der af de kompetente myndigheder i en
medlemsstat er behùrigt bemyndiget til at udfùre
syn og inspektioner i tilknytning til certifikaterne,
og som opfylder de i bilag VI fastsatte kriterier for
kvalifikationer og uafhñngighed

s) »fejl og mangler«: forhold, der konstateres ikke at
vñre i overensstemmelse med kravene i dette direktiv.
(2) EFT L 320 af 30.12.1995, s. 14. Forordningen er ñndret
ved Kommissionens forordning (EF) nr. 179/98 (EFT L 19
af 24.1.1998, s. 35).
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Artikel 3
Anvendelsesområde
1.
Dette direktiv finder anvendelse på alle ro-ro-fñrger og hùjhastighedspassagerfartùjer, der udfùrer sejlads i fast rutefart på en havn i en medlemsstat, uanset
hvilket flag de fùrer, når de sejler i udenrigsfart eller i
indenrigsfart i havområder, der er omfattet af klasse A
som anfùrt i artikel 4 i direktiv 98/18/EF.
2.
Medlemsstaterne kan anvende dette direktiv på
ro-ro-fñrger og hùjhastighedspassagerfartùjer, der sejler i indenrigsfart i andre havområder end de i stk. 1
anfùrte. I så fald finder de relevante regler anvendelse
på alle ro-ro-fñrger og hùjhastighedspassagerfartùjer,
der udfùrer sejlads på samme vilkår, uden forskelsbehandling med hensyn til flag, nationalitet eller selskabets hjemsted.

Artikel 4
Fùrstegangskontrol af ro-ro-fñrger og
hùjhastighedspassagerfartùjer
1.
Inden en ro-ro-fñrge eller et hùjhastighedspassagerfartùj indsñttes i fast rutefart, eller senest 12
måneder efter den i artikel 19, stk. 1, anfùrte dato for
så vidt angår en ro-ro-fñrge eller et hùjhastighedspassagerfartùj, der allerede er i fast rutefart på denne
dato, kontrollerer vñrtsstaten, at ro-ro-fñrger og hùjhastighedspassagerfartùjer:
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d) er udstyret med en sort boks (VDR), der kan levere
informationer til brug for en eventuel undersùgelse
af en ulykke. Denne sorte boks skal opfylde de
standarder for ydeevne, der er fastsat i IMO-forsamlingens resolution A.861(20) af 27. november
1997, og vñre i overensstemmelse med de afprùvningsstandarder, der er fastsat i IEC-standard nr.
61996 (fra Den Internationale Elektriske Kommission). Der kan dog for sorte bokse, der skal monteres om bord på ro-ro-fñrger og hùjhastighedspassagerfartùjer, der er bygget fùr dette direktivs vedtagelse, dispenseres fra nogle af kravene. Sådanne
dispensationer og de vilkår, på hvilke de kan gives,
vedtages efter proceduren i artikel 16

e) overholder de sñrlige krav til stabilitet, der er vedtaget på regionalt niveau og omsat i national lovgivning i overensstemmelse med meddelelsesproceduren i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (1), når driften i den pågñldende
region er omfattet af den nationale lovgivning, forudsat at disse krav ikke går videre end kravene i
bilaget til resolution 14 fra SOLAS-konferencen
1995 (Stability Requirements Pertaining to the
Agreement) og er meddelt generalsekretñren for
IMO efter procedurerne i punkt 3 i nñvnte resolution.

2.
Stk 1, litra e), anvendes kun på hùjhastighedspassagerfartùjer, når det er relevant.

a) medfùrer gyldige certifikater udstedt af flagstatens
administration eller af en anerkendt organisation,
der handler på dennes vegne
b) har vñret synet med henblik på udstedelse af certifikater i overensstemmelse med de relevante procedurer og retningslinjer, der er knyttet som bilag
til IMO-forsamlingens resolution A.746(18) om
retningslinjer for syn i henhold til den harmoniserede ordning for syn og certificering, og som er
gñldende på datoen for dette direktivs vedtagelse,
eller med procedurer, der er udformet med samme
formål
c) er i overensstemmelse med de standarder, der er
specificeret for klassifikation i reglerne fra en anerkendt organisation eller i regler, der af flagstatens
administration accepteres som ñkvivalente hermed,
vedrùrende konstruktion og vedligeholdelse af
skrog, maskineri, elektriske installationer og kontrolanlñg

Artikel 5

Fùrstegangskontrol af selskaber og flagstater

Inden en ro-ro-fñrge eller et hùjhastighedspassagerfartùj indsñttes i fast rutefart, eller senest 12 måneder
efter den i artikel 19, stk. 1, anfùrte dato for så vidt
angår en ro-ro-fñrge eller et hùjhastighedspassagerfartùj, der allerede er i fast rutefart på denne dato, skal
vñrtsstaten:
(1) EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37. Direktivet er ñndret ved
direktiv 98/48/EF (EFT L 217 af 5.8.1998, s. 18).
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1) kontrollere, at selskaber, som driver eller planlñgger at drive en sådan fñrge eller et sådant fartùj i
fast rutefart:
a) trñffer de nùdvendige foranstaltninger til at
sikre, at de sñrlige krav, der er fastsat i bilag I
til dette direktiv, overholdes, og over for de
vñrtsstater, som er involveret i rutefarten, fremlñgger bevis for, at bestemmelserne i dette
stykke og i artikel 4 er overholdt
b) på forhånd vil tillade, at vñrtsstater eller
enhver medlemsstat med en vñsentlig interesse
i sagen foretager, fuldt ud deltager i eller samarbejder om enhver undersùgelse af en ulykke
eller et uheld til sùs i henhold til artikel 12, og
vil give dem adgang til informationer, der er
hentet fra den sorte boks på deres fñrge eller
fartùj, som er involveret i en sådan ulykke eller
et sådant uheld

2) for så vidt angår sådanne fñrger og fartùjer, der
fùrer et tredjelands flag, kontrollere, at den pågñldende flagstat har godkendt selskabets forpligtelse
til at opfylde kravene i dette direktiv.

Artikel 6
Specifikke fùrstegangssyn
1.
Inden en ro-ro-fñrge eller et hùjhastighedspassagerfartùj indsñttes i fast rutefart, eller senest 12
måneder efter den i artikel 19, stk. 1, nñvnte dato for
så vidt angår en ro-ro-fñrge eller et hùjhastighedspassagerfartùj, der allerede er i fast rutefart på denne
dato, foretager vñrtsstaten et specifikt fùrstegangssyn i
overensstemmelse med bilag I og III for at forvisse sig
om, at ro-ro-fñrgen eller hùjhastighedspassagerfartùjet
opfylder de fornùdne betingelser for sikker drift i fast
rutefart.
2.
Når denne artikel finder anvendelse inden sejladsen påbegyndes, fastsñtter vñrtsstaten en dato for det
specifikke fùrstegangssyn, som skal foretages senest en
måned efter modtagelsen af den dokumentation, der er
nùdvendig for at foretage den i artikel 4 og 5 nñvnte
kontrol.

nye vñrtsstat tage stùrst muligt hensyn til den kontrol
og de syn, der tidligere er udfùrt på den pågñldende
fñrge eller det pågñldende fartùj med henblik på sejlads på en tidligere fast rute, der er omfattet af dette
direktiv. Hvis den nye vñrtsstat finder den tidligere
udfùrte kontrol og de tidligere udfùrte syn fyldestgùrende, og de er relevante for de nye driftsvilkår, er det
ikke nùdvendigt at anvende artikel 4, 5 og 6, inden roro-fñrgen eller hùjhastighedspassagerfartùjet indsñttes
på den nye rute.

2.
Artikel 4, 5 og 6 finder ikke anvendelse, når en
ro-ro-fñrge eller et hùjhastighedspassagerfartùj, der
opfylder bestemmelserne i dette direktiv, og som allerede sejler i fast rutefart, der er omfattet af dette direktiv, overfùres til en anden fast rutefart, som de relevante vñrtsstater er enige om er af samme karakter, og
når alle vñrtsstater er enige om, at den pågñldende
fñrge eller det pågñldende fartùj opfylder kravene til
sikker drift på den pågñldende rute.

De berùrte vñrtsstater kan efter anmodning fra et selskab på forhånd bekrñfte, at de er enige om, at rutefarten er af samme karakter.

3.
Når der som fùlge af uforudsete omstñndigheder
hurtigt må indsñttes en anden ro-ro-fñrge eller et
andet hùjhastighedspassagerfartùj for at sikre opretholdelsen af driften, og stk. 1 og 2 ikke kan anvendes,
kan vñrtsstaten tillade fñrgen eller fartùjet at sejle,
forudsat:

a) at inspektion på stedet og kontrollen af de relevante dokumenter ikke giver anledning til bekymring for, at ro-ro-fñrgen eller hùjhastighedspassagerfartùjet ikke opfylder kravene til sikker drift,
og

b) at vñrtsstaten inden en måned udfùrer den kontrol
og de syn, som krñves i henhold til artikel 4, 5 og
6.

Artikel 8

Artikel 7

Regelmñssige specifikke syn og andre syn

Sñrlige bestemmelser
1.
Såfremt en ro-ro-fñrge eller et hùjhastighedspassagerfartùj indsñttes på en anden fast rute, skal den
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Vñrtsstaten skal hver tolvte måned udfùre:
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Ð et specifikt syn i overensstemmelse med bilag III,
og
Ð et syn under en rutesejlads, hvis formål er at kontrollere så mange af de i bilag I, III og IV nñvnte
punkter, at vñrtsstaten kan vñre forvisset om, at
fñrgen eller fartùjet fortsat opfylder kravene til sikker drift.

L 138/7

c) hvis der konstateres manglende overholdelse af de i
bilag II opfùrte fñllesskabsretsakter, som indebñrer
umiddelbar fare for liv, fñrgen eller fartùjet, eller
besñtningen og passagererne

d) hvis den ikke er blevet hùrt af flagstaten om de i
artikel 13, stk. 1 eller 5, nñvnte forhold

Et specifikt fùrstegangssyn i henhold til artikel 6 tñller
som et specifikt syn med henblik på anvendelsen af
denne artikel.
2.
Vñrtsstaten udfùrer også et specifikt syn i overensstemmelse med bilag III, hver gang der på ro-rofñrgen eller hùjhastighedspassagerfartùjet foretages
stùrre reparationer, ombygninger eller forandringer,
eller hvis der sker ñndringer i ledelse eller flag eller
overfùrsel til en anden klasse. Hvis der sker ñndringer
i ledelse eller flag eller overfùrsel til en anden klasse,
kan vñrtsstaten dog under behùrig hensyntagen til
kontrol og syn, der tidligere er udfùrt for skibet eller
fartùjet, og forudsat at sikkerheden i driften for den
pågñldende fñrge eller det pågñldende fartùj ikke
berùres af denne ñndring eller overfùrsel, fritage skibet
eller fartùjet for det specifikke syn, som er fastsat i
dette stykke.
3.
Såfremt der ved de i stk. 1 nñvnte syn afslùres
eller bekrñftes fejl eller mangler i forhold til kravene i
dette direktiv, som åbner mulighed for at udstede forbud mod drift, afholdes alle udgifterne til syn i en normal regnskabsperiode af selskabet.

Artikel 9

indtil vñrtsstaten har konstateret, at faren er afvñrget
og direktivets krav opfyldt.

Vñrtsstaten giver selskaber en fyldestgùrende skriftlig
begrundelse for beslutningen om at forbyde sejlads
med en ro-ro-fñrge eller et hùjhastighedspassagerfartùj.

2.
Såfremt der imidlertid konstateres fejl og mangler
på en ro-ro-fñrge eller et hùjhastighedspassagerfartùj,
der allerede sejler i fast rutefart, krñver vñrtsstaterne,
at selskabet trñffer de nùdvendige foranstaltninger til
omgående eller inden for en nñrmere fastsat rimelig
frist at udbedre disse fejl og mangler, hvis de ikke indebñrer umiddelbar fare for liv, fñrgen eller fartùjet,
eller besñtningen og passagererne. Når fejlene og
manglerne er udbedret, kontrollerer de pågñldende
vñrtsstater, at det er sket til deres fulde tilfredshed.
Hvis dette ikke er tilfñldet, nedlñgger de forbud mod
sejlads med fñrgen eller fartùjet.

Meddelelse
En vñrtsstat giver omgående selskabet skriftlig meddelelse om resultatet af kontrol og syn, der er udfùrt i
henhold til artikel 4, 5, 6 og 8.

Artikel 10

3.
Medlemsstaterne indfùrer og opretholder i overensstemmelse med deres nationale ret passende procedurer for selskabets ret til klage i tilfñlde af et forbud mod sejlads. Klagen bùr behandles hurtigt. En
klage må ikke have til fùlge, at forbuddet automatisk
suspenderes.

Forbud mod drift
1.
En vñrtsstat forbyder sejlads med en ro-ro-fñrge
eller et hùjhastighedspassagerfartùj i fast rutefart
a) hvis den ikke har vñret i stand til at fastslå, at kravene i artikel 4 og 5 er opfyldt
b) hvis der under et af de i artikel 6 og 8 nñvnte syn
afslùres fejl og mangler, der indebñrer umiddelbar
fare for liv, fñrgen eller fartùjer, eller besñtningen
og passagererne

Den kompetente myndighed giver selskabet fyldestgùrende oplysning om klageadgangen.

4.
Når artikel 4, 5 og 6 finder anvendelse, inden en
ro-ro-fñrge eller et hùjhastighedspassagerfartùj indsñttes i fast rutefart, skal beslutningen om at nedlñgge
forbud mod at lade et skib sejle trñffes senest en
måned efter det specifikke fùrstegangssyn og straks
meddeles selskabet.
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Artikel 11
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artikel 5, stk. 1, meddeler administrationen i en vñrtsstat, der er involveret i et specifikt syn, omgående
Kommissionen årsagerne til uoverensstemmelsen.

Procedurer vedrùrende specifikke syn

1.
Ro-ro-fñrger og hùjhastighedspassagerfartùjer,
der har gennemgået specifikke syn til den eller de
involverede vñrtsstaters tilfredshed, fritages af denne
eller disse vñrtsstater for udvidede inspektioner som
anfùrt i artikel 7, stk. 4, i Rådets direktiv 95/21/EF og
fra udvidede inspektioner udelukkende begrundet i, at
de tilhùrer kategorien »passagerskibe« som anfùrt i
artikel 7, stk. 1, og bilag V, litra A, punkt 3, i nñvnte
direktiv.

2.
Administrationerne i to eller flere vñrtsstater, der
er involveret i et specifikt syn af samme fñrge eller fartùj, samarbejder med hinanden. De specifikke syn foretages af et hold bestående af skibsinspektùrer fra den
eller de involverede vñrtsstater. Såfremt der er behov
for en kvalitativ vurdering af, om klasserelaterede
bestemmelser er opfyldt, sikrer vñrtsstaterne, at holdet
råder over den nùdvendige ekspertise, eventuelt ved at
lade en inspektùr fra en anerkendt organisation deltage
i det specifikke syn. Inspektùrerne indberetter konstaterede fejl og mangler til vñrtsstaternes administrationer. Vñrtsstaten meddeler flagstaten disse oplysninger,
hvis sidstnñvnte stat ikke er en vñrtsstat, der er involveret i synet.

3.
En involveret vñrtsstat kan efter anmodning
påtage sig at udfùre et syn på vegne af en anden involveret vñrtsstat.

4.
Hvis et selskab anmoder derom, indbyder vñrtsstaterne administrationen i flagstaten, hvis denne stat
ikke er en vñrtsstat, til at vñre reprñsenteret ved
ethvert specifikt syn i henhold til bestemmelserne i
dette direktiv.

5.
Vñrtsstaterne tager ved planlñgningen af et syn i
overensstemmelse med artikel 6 og 8 behùrigt hensyn
til tidsplanen for fñrgens eller fartùjets sejlads og vedligeholdelse.

6.
Resultaterne af de specifikke syn optages i en
rapport, hvis udformning fastlñgges efter proceduren i
artikel 16.

7.
I tilfñlde af varig uoverensstemmelse mellem
vñrtsstater om opfyldelsen af kravene i artikel 4 og

8.
Kommissionen tager omgående skridt til at trñffe
en afgùrelse efter proceduren i artikel 16.

Artikel 12
Undersùgelse af ulykker

1.
Medlemsstaterne fastlñgger inden for rammerne
af deres respektive nationale retssystemer retsregler,
som giver dem selv og alle andre medlemsstater med
en vñsentlig interesse i sagen mulighed for at deltage i
eller samarbejde om eller, hvor IMO-koden for undersùgelse af ulykker til sùs åbner mulighed herfor, at
foretage enhver undersùgelse af ulykker eller uheld til
sùs, som involverer ro-ro-fñrger og hùjhastighedspassagerfartùjer.

2.
»Medlemsstat med en vñsentlig interesse i
sagen«, »stat med hovedansvaret for undersùgelsen«
og »ulykker eller uheld til sù« defineres på samme
måde som i IMO-koden for undersùgelse af ulykker til
sùs.

3.
Hvis en ro-ro-fñrge eller et hùjhastighedspassagerfartùj kommer ud for et uheld eller en ulykke til
sùs, indledes undersùgelsesproceduren af den stat, i
hvis territorialfarvand uheldet eller ulykken sker, eller
hvis uheldet eller ulykken sker i et andet farvand, af
den medlemsstat, som skibet eller fartùjet sidst har
besùgt. Dette land beholder ansvaret for undersùgelsen
og for samordningen med andre medlemsstater med en
vñsentlig interesse i sagen, indtil der er opnået enighed
om, hvilken stat der skal have hovedansvaret for
undersùgelsen.

4.
Medlemsstater, der foretager, deltager i eller samarbejder om sådanne undersùgelser, sikrer, at undersùgelsen afsluttes så effektivt og hurtigt som muligt og
under hensyntagen til koden for undersùgelse af ulykker til sùs.

5.
Medlemsstaterne sikrer, at rapporter med resultaterne af sådanne undersùgelser offentliggùres i overensstemmelse med punkt 12.3 i koden for undersùgelse af
ulykker til sùs og meddeles Kommissionen.
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Artikel 13

Ledsageforanstaltninger
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og kystaktiviteter, og de trñffer foranstaltninger til at
sikre håndhñvelse af sådanne restriktioner.
Artikel 14
Samarbejde mellem vñrtsstater

1.
Medlemsstater, der udsteder eller anerkender et
undtagelsescertifikat, arbejder sammen med den involverede vñrtsstat eller med flagstatens administration
om forud for det specifikke fùrstegangssyn at lùse
eventuelle uoverensstemmelser om betimeligheden af
undtagelserne.

Vñrtsstater, der er involveret i den samme faste rutetrafik, skal samarbejde ved anvendelsen af dette direktiv.
Artikel 15
Stùtteforanstaltninger

2.
Medlemsstaterne bùr anvende kystbaserede navigationsstyringssystemer og andre informationsordninger i overensstemmelse med IMO-resolution A.795(19)
for at bistå ro-ro-fñrger og hùjhastighedspassagerfartùjer med at gennemfùre rutefarten eller den del af
den, for hvilken de er ansvarlige for sikkerheden, tilstrñkkeligt sikkert.

3.
Hver medlemsstat forsyner Kommissionen med
kopier af de i artikel 11, stk. 6, nñvnte synsrapporter
med angivelse af IMO-identifikationsnummer, når et
sådant findes. Kommissionen kan i overensstemmelse
med proceduren i artikel 16 trñffe bestemmelse om,
hvordan andre fartùjer skal tildeles et identifikationsnummer. Hvis to eller flere vñrtsstater er involveret i
rutefarten, kan dataene leveres af den ene af disse
vñrtsstater. Kommissionen opretter og vedligeholder
en database indeholdende alle de data, medlemsstaterne leverer. Betingelserne for adgang til denne database fastlñgges efter proceduren i artikel 16.

4.
Medlemsstaterne sikrer, at selskaber, der driver
ro-ro-fñrger eller hùjhastighedspassagerfartùjer i fast
rutefart på deres havne, er i stand til at opretholde og
implementere et integreret system for katastrofeberedskab om bord. Til dette formål baserer de sig på IMOforsamlingens resolution A.852(20) om retningslinjer
for en struktur for et integreret beredskabssystem.
Hvis to eller flere medlemsstater er involveret som
vñrtsstater i den faste rutefart, udarbejder de i fñllesskab en beredskabsplan for de forskellige ruter.

5.
Medlemsstaterne sikrer sig, at de af flagstatens
administration er blevet fuldt inddraget i deres egenskab af vñrtsstat, inden de udsteder driftstilladelse for
hùjhastighedspassagerfartùjer i henhold til afsnit 1.9.3
i koden for hùjhastighedspassagerfartùjer. De sikrer
fastsñttelse eller opretholdelse af de driftsmñssige
restriktioner, som er påkrñvet på grund af lokale forhold og nùdvendige for at beskytte liv, naturressourcer

Medlemsstaterne underretter tredjelande, som der
påhviler forpligtelser som flagstat eller forpligtelser
svarende til en vñrtsstats for ro-ro-fñrger og hùjhastighedspassagerfartùjer, der er omfattet af dette
direktiv, og som sejler mellem en medlemsstats havn
og en havn i et tredjeland, om de krav, der ved dette
direktiv pålñgges alle selskaber, der driver fast rutetrafik på en havn i Fñllesskabet.
Artikel 16
Udvalg
1.
Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat
ved artikel 12, stk. 1, i direktiv 93/75/EéF.
2.
Kommissionens reprñsentant forelñgger udvalget
et udkast til de foranstaltninger, der skal trñffes.
Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden
for en frist, som formanden kan fastsñtte under hensyn til, hvor meget det pågñldende spùrgsmål haster.
Det udtaler sig med det flertal, der er fastsat i traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgùrelser,
som Rådet skal trñffe på forslag af Kommissionen.
Ved afstemninger i udvalget tildeles de stemmer, der
afgives af reprñsentanterne for medlemsstaterne, den
vñgt, der er fastlagt i nñvnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.
3. a) Kommissionen vedtager de påtñnkte foranstaltninger, når de er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse.
b) Er de påtñnkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med udvalgets udtalelse, eller er der
ikke afgivet nogen udtalelse, forelñgger Kommissionen straks Rådet et forslag til de foranstaltninger, der skal trñffes. Rådet trñffer
afgùrelse med kvalificeret flertal. Har Rådet
ved udlùbet af en frist på otte uger regnet fra
forslagets forelñggelse for Rådet, ikke truffet
nogen afgùrelse, vedtages de foreslåede foranstaltninger af Kommissionen.
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Artikel 17
ándringsprocedure
Efter proceduren i artikel 16 kan
a) bilagene
b) definitionerne
c) henvisninger til fñllesskabsretsakter og
d) henvisninger til IMO-resolutioner
ñndres, i det omfang det er nùdvendigt for at bringe
dem i overensstemmelse med gñldende fñllesskabs- og
IMO-regler, forudsat at direktivets anvendelsesområde
ikke udvides.
Bilagene kan også ñndres efter proceduren i artikel
16, når det er nùdvendigt for at forbedre den ved
direktivet fastsatte ordning, forudsat at direktivets
anvendelsesområde ikke udvides.

1.6.1999

2.
Bestemmelserne i artikel 4, stk. 1, litra d), finder
anvendelse senest 30 måneder efter datoen for offentliggùrelsen af IEC-standard nr. 61996, dog tidligst den
1. januar 2001.
3.
Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen
indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved
offentliggùrelsen ledsages af en sådan henvisning. De
nñrmere regler for denne henvisning fastsñttes af medlemsstaterne.
4.
Medlemsstaterne meddeler straks Kommissionen
teksten til alle de nationale retsforskrifter, som de
udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv. Kommissionen underretter de ùvrige medlemsstater
herom.
Artikel 20
Vurdering af anvendelsen
Tre år efter den dato, der er nñvnt i artikel 19, stk. 1,
vurderer Kommissionen på grundlag af oplysninger fra
medlemsstaterne i henhold til artikel 13 anvendelsen
af dette direktiv.

Artikel 18

Artikel 21

Sanktioner

Ikrafttrñden

Medlemsstaterne fastsñtter selv sanktionerne for overtrñdelse af de nationale bestemmelser, der vedtages i
henhold til dette direktiv, og trñffer de fornùdne foranstaltninger til at sikre, at sanktionerne håndhñves.
Sanktionerne skal vñre effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrñdelsen og have en afskrñkkende virkning.

Dette direktiv trñder i kraft på dagen for offentliggùrelsen i De Europñiske Fñllesskabers Tidende.
Artikel 22
Adressater
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Artikel 19
Anvendelse
1.
Medlemsstaterne sñtter de nùdvendige love og
administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme
dette direktiv senest den 1. december 2000 og underretter straks Kommissionen herom.

Udfñrdiget i Luxembourg, den 29. april 1999.
På Rådets vegne
W. MÜLLER

Formand
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BILAG I
SPECIFIKKE KRAV, SOM SELSKABERNE SKAL OPFYLDE
(som anfùrt i artikel 5, stk. 1, artikel 6 og 8)
Selskaberne skal om bord på deres ro-ro-fñrger og hùjhastighedspassagerfartùjer sikre:
1. at skibsfùreren, inden fñrgen eller fartùjet begynder at sejle, får fyldestgùrende informationer om
adgangen til kystbaserede navigationsstyringssystemer og andre informationssystemer, der kan bistå
ham med at fùre fñrgen eller fartùjet sikkert, og at han anvender de navigationsstyrings- og informationssystemer, der indfùres af medlemsstaterne
2. at de relevante bestemmelser i afsnit 2 til 6 i MSC-cirkulñre 699 Ð Reviderede retningslinjer for
instruktioner vedrùrende passagerers sikkerhed Ð anvendes
3. at en oversigt med arbejdsgangene om bord er opslået på et let tilgñngeligt sted og indeholder:
a) arbejdsplanen til sùs og i havn, og
b) angivelse af den maksimale sammenhñngende arbejdstid eller den krñvede minimumshviletid
for det vagthavende mandskab
4. at skibsfùreren ikke på nogen måde hindres i at trñffe afgùrelser, som efter hans faglige skùn er
nùdvendige for sikker navigation og drift, isñr i hårdt vejr og hùj sù
5. at skibsfùreren registrerer navigationsaktiviteter og uheld, som er af betydning for navigationssikkerheden
6. at enhver form for beskadigelse eller varig bùjning af ydre porte og omgivende yderklñdning, som
kan påvirke fñrgens eller fartùjets integritet, samt alle fejl og mangler ved sikringsanordningerne
for sådanne porte omgående rapporteres både til flagstatsadministrationen og til vñrtsstaten og
omgående udbedres til deres tilfredshed
7. at der foreligger en ajourfùrt sejlplan, inden ro-ro-fñrgen eller hùjhastighedspassagerfartùjet afsejler. Ved udarbejdelsen af sejlplanen skal der tages behùrigt hensyn til retningslinjerne i MSC-resolution ¼(70) om retningslinjer for sejlplaner
8. at generel information om servicefaciliteter og assistance til ñldre og handicappede om bord
bekendtgùres for passagererne og formidles i en udformning, som kan opfattes af synshñmmede.
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BILAG II
LISTE OVER DE FáLLESSKABSRETSAKTER
der henvises til i artikel 10, stk. 1, litra c)
Ð Rådets direktiv 93/75/EéF af 13. september 1993 om mindstekrav til skibe, som er på vej til eller
fra Fñllesskabets sùhavne med farligt eller forurenende gods (EFT L 247 af 5.10.1993, s. 19).
Direktivet er senest ñndret ved Kommissionens direktiv 98/74/EF (EFT L 276 af 13.10.1998, s. 7)
Ð Rådets direktiv 94/58/EF af 22. november 1994 om minimumsuddannelsesniveauet for sùfartserhverv (EFT L 319 af 12.12.1994, s. 28), når det er relevant. Direktivet er senest ñndret ved direktiv 98/35/EF (EFT L 172 af 17.6.1998, s. 1)
Ð Rådets forordning (EF) nr. 3051/95 af 8. december 1995 om sikkerhedsledelse af ro-ro-passagerfñrger (EFT L 320 af 30.12.1995, s. 14). Forordningen er ñndret ved Kommissionens forordning
(EF) nr. 179/98 (EFT L 19 af 24.1.1998, s. 35).
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BILAG III
PROCEDURER VED SPECIFIKKE SYN
(som anfùrt i artikel 6 og 8)

1. Specifikke syn skal sikre, at lovfñstede krav, isñr krav vedrùrende konstruktion, inddeling og stabilitet, maskineri og elektriske installationer, lastning, stabilitet, brandsikring, det maksimale antal
passagerer, redningsmidler og transport af farligt gods, radiokommunikation og navigation, er
opfyldt, og skal med henblik herpå, og når det er relevant, mindst omfatte:
Ð igangsñtning af nùdgeneratoren
Ð inspektion af nùdbelysningen
Ð inspektion af nùdstrùmkilden til radioanlñg
Ð afprùvning af hùjttaleranlñgget
Ð brandùvelse, herunder demonstration af evnen til at benytte brandudrustning
Ð funktionsprùvning af nùdbrandpumpen med to brandslanger tilsluttet hovedbrandledningen
Ð afprùvning af fjernstyret nùdstop for brñndselsforsyning til kedler og hoved- og hjñlpemaskineri samt for ventilationsanlñg
Ð afprùvning af fjernstyring og lokal styring af lukningen af brandspjñld
Ð afprùvning af brandmelde- og -alarmsystemer
Ð afprùvning af branddùres evne til at lukke tñt
Ð funktionsprùvning af lñnsepumper
Ð lukning af vandtñtte skotdùre både fra lokale og fra fjernbetjente kontrolpositioner
Ð demonstration af, at nùglepersoner i besñtningen er bekendt med havarikontrolplanen
Ð affiring af mindst eÂn mand-over-bord båd og mindst eÂt overlevelsesfartùj til vandet, igangsñtning og afprùvning af deres femdrifts- og styresystem og ombordtagning af dem fra vandet og
placering af dem i fastgjort position om bord
Ð kontrol af, at alle overlevelsesfartùjer og mand-over-bord både, der er opfùrt i fortegnelsen,
findes om bord
Ð afprùvning af skibets eller fartùjets styreanlñg og hjñlpestyreanlñg.
2. Specifikke syn skal omfatte kontrol af planer for vedligeholdelsessystemet om bord.
3. Ved alle specifikke syn skal opmñrksomheden rettes mod, om besñtningsmedlemmerne er fortrolige med og tilstrñkkeligt trñnede i sikkerhedsprocedurer, katastrofeberedskabsprocedurer, vedligeholdelse, arbejdsmetoder, passagerers sikkerhed, procedurer på broen og operationer, der involverer
last og kùretùjer. Sùfolks evne til at forstå, og i givet fald give, ordrer og instruktioner og rapportere tilbage på det fñlles arbejdssprog, som er anfùrt i skibets logbog, kontrolleres. Dokumentationen for, at besñtningsmedlemmerne har fuldfùrt en sñrlig uddannelse, kontrolleres, isñr med hensyn til:
Ð uddannelse i at lede en stùrre menneskemñngde
Ð uddannelse i de forskellige procedurer
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Ð sikkerhedsuddannelse for besñtningsmedlemmer, der yder direkte sikkerhedsbistand til passagerer i passagerrummene og isñr til ñldre og handicappede i en nùdsituation, og
Ð krisestyring og uddannelse i menneskelig adfñrd.
Det specifikke syn omfatter en vurdering af, om vagtskemaerne medfùrer urimelig trñthed for isñr
det vagthavende mandskab.
4. Certifikater for besñtningsmedlemmernes kompetence, der er udstedt af tredjelande, anerkendes
kun, hvis de er i overensstemmelse med reglement I/10 i den reviderede internationale konvention
om uddannelse af sùfarende, om sùnñring og om vagthold, 1978 (STCW).
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BILAG IV
VEJLEDENDE RETNINGSLINJER FOR SKIBSINSPEKTéRER, DER SKAL UDFéRE
UANMELDTE SYN UNDER EN RUTESEJLADS
(som anfùrt i artikel 8, stk. 1)

1.

Information om passagerer
Undersùgelse af, hvordan det sikres, at det antal passagerer, hvortil ro-ro-fñrgen eller hùjhastighedspassagerfartùjet (i det fùlgende benñvnt »skibet«) er certificeret, ikke overstiges, og at systemet til registrering af information om passagerer overholder forskrifterne og virker efter hensigten. Undersùgelse af, hvordan information om det samlede antal passagerer formidles videre til
skibsfùreren og, i givet fald, hvordan passagerer, der foretager en tur/returrejse uden at gå i land,
indregnes i det samlede antal passagerer på tilbageturen.

2.

Information om lastning og stabilitet
Kontrol af, at der deÂr, hvor det er relevant, monteres og anvendes dybgangsmålere, og kontrol af,
at der er truffet foranstaltninger til at sikre, at skibet ikke lastes for dybt, og at den relevante inddelingslastelinje ikke neddykkes. Kontrol af, at der foretages en last- og stabilitetsvurdering efter
forskrifterne, at lastbiler og anden fragt vejes, hvis reglerne foreskriver det, og at tallene formidles
til skibet til brug for vurderingen af lastning og stabilitet. Kontrol af, at havarikontrolplaner er
opslået permanent, og at skibets officerer har fået udleveret hñfter med oplysninger om havarikontrol.

3.

Sikkerhed fùr afsejling
Gennemgang af proceduren for sikring af skibet, inden det lñgger fra kaj, herunder bekrñftende
meldinger om, at alle vand- og vejrtñtte porte i yderklñdningen er lukket, og at alle porte til
vogndñk er lukket eller kun forbliver åbne, indtil bovvisiret er lukket; gennemgang af lukkeanordninger for porte i bov, agterstavn og sider samt montering af kontrollamper og tv-overvågning,
der på broen viser, om de er åbne eller lukket. Eventuelle vanskeligheder med kontrollampernes
funktion, isñr kontakter ved porte og dùre, skal efterprùves og registreres.

4.

Sikkerhedsmeddelelser
Gennemgang af rutinemñssige sikkerhedsmeddelelsers udformning samt skiltning med instruktioner og vejledning i procedurer i nùdsituationer på det eller de relevante sprog. Kontrol af, at der
gives en rutinemñssig sikkerhedsmeddelelse ved rejsens start, som kan hùres i alle offentlige rum,
herunder på åbne dñk, hvortil passagerer har adgang.

5.

Indfùrsler i logbogen
Gennemgang af logbogen for at sikre, at der indfùres oplysninger om lukning af vand- og vejrtñtte porte og dùre i bov, agterstavn og andre steder, afprùvning af vandtñtte inddelingsdùre,
afprùvning af styremaskine m. m. Kontrol af, at dybgang, fribord og stabilitet samt besñtningens
fñlles arbejdssprog registreres i logbogen.

6.

Farligt gods
Kontrol af, at enhver last af farligt eller forurenende gods fragtes i overensstemmelse med de relevante forskrifter og isñr, at der foreligger en erklñring om farligt og forurenende gods tillige med
et manifest eller en stuvningsplan, der viser dets placering om bord, at det er tilladt at fragte dette
bestemte gods med passagerskibe, og at det farlige og forurenende gods er korrekt mñrket, etiketteret, stuvet, sikret og adskilt fra andet gods.
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Kontrol af, at kùretùjer med farligt og forurenende gods er korrekt mñrket og sikret, at der,
såfremt der fragtes farligt og forurenende gods, findes en kopi i land af det relevante manifest
eller af stuvningsplanen, at skibsfùreren er bekendt med oplysningspligten i henhold til direktiv
93/75/EéF og med instrukserne for de katastrofeprocedurer, der skal fùlges, og for ydelse af fùrstehjñlp, såfremt der sker et uheld, der involverer det farlige gods eller de havforurenende stoffer.
Kontrol af, at ventilationsanlñgget på vogndñkkene er i drift hele tiden og skrues op, når kùretùjernes motorer er i gang, og at det på broen kan aflñses, at ventilationsanlñgget på vogndñkket
er i drift.

7.

Sikring af lastbiler
Gennemgang af, hvordan lastbiler sikres, f.eks. ved blokstuvning eller surring af de enkelte kùretùjer, og om der findes tilstrñkkeligt mange fastgùringspunkter. Gennemgang af foranstaltninger
til sikring af lastbiler, når der sejles i hårdt vejr eller forventes hårdt vejr. I givet fald også gennemgang af, hvordan busser og motorcykler sikres. Konstatering af, om skibet har en lastsikringsmanual.

8.

Vogndñk
Undersùgelse af, om speciallastrum og ro-ro-lastrum afpatruljeres lùbende eller overvåges via et
tv-overvågningssystem, så der kan holdes ùje med kùretùjernes bevñgelser i hårdt vejr og med,
om passagerer i strid med reglerne opholder sig på vogndñkket. Kontrol af, at branddùre og indgange holdes lukket, og at der er opsat skilte for at holde passagererne borte fra vogndñkkene,
mens skibet sejler.

9.

Lukning af vandtñtte dùre
Kontrol af, at reglerne i skibets operationelle instrukser for vandtñtte inddelingsdùre overholdes,
at der foretages de nùdvendige afprùvninger, at fjernbetjeningen på broen af de vandtñtte dùre
om muligt står på lokal betjening, at dùrene holdes lukket ved nedsat sigtbarhed og i alle farlige
situationer, og at besñtningen er instrueret i, hvordan dùrene betjenes, og er bekendt med de
risici, der er forbundet med forkert brug af dùrene.

10. Brandpatruljer
Det skal konstateres, om der opretholdes en effektiv patruljering, således at ethvert udbrud af
brand opdages hurtigt. Patruljeringen bùr omfatte speciallastrum, hvor der ikke er monteret et
fast brandvisnings- og -alarmsystem, således at disse rum kan afpatruljeres som anfùrt i punkt 8.

11. Kommunikation i nùdsituationer
Kontrol af, at der i overensstemmelse med mùnstringsrullen er tilstrñkkeligt mange besñtningsmedlemmer til at bistå passagererne i nùdsituationer, og at de er let genkendelige og i stand til at
kommunikere med passagererne i en nùdsituation, idet der skal tages hensyn til en hensigtsmñssig
og passende kombination af fùlgende faktorer:
a) det eller de sprog, der tales af hovedparten af passagererne på en bestemt rute
b) sandsynligheden for, at beherskelse af et elementñrt engelsk ordforråd til formidling af grundlñggende instruktioner kan sikre kommunikationen med en passager, der har brug for assistance, uanset om passageren og det pågñldende besñtningsmedlem taler samme sprog
c) eventuelt behov for at kunne kommunikere i en nùdsituation med andre midler (f. eks. ved
demonstration, hånd- eller fingertegn eller henvisning til placeringen af instruktioner, mùnstringssteder, redningsmidler eller evakueringsveje, såfremt der ikke kan kommunikeres
mundtligt)
d) i hvilket omfang der er givet passagererne fyldestgùrende sikkerhedsinstruktioner på deres
modersmål
e) de sprog, på hvilke meddelelser i nùdsituationer udsendes via hùjttaleranlñgget i en nùdsituation eller under en ùvelse for at give passagererne den nùdvendige vejledning og gùre det lettere for besñtningsmedlemmerne at assistere passagererne.
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12. Fñlles arbejdssprog for besñtningsmedlemmerne
Det kontrolleres, at der anvendes et fñlles arbejdssprog for at sikre, at besñtningsmedlemmerne
fungerer effektivt i sikkerhedsanliggender, samt at dette arbejdssprog er registreret i skibets logbog.

13. Sikkerhedsudstyr
Kontrol af, at redningsmidler og brandbekñmpelsesudstyr, herunder branddùre og andre former
for konstruktiv brandsikring, som let kan inspiceres, vedligeholdes, og at brandkontrolplaner er
opslået permanent, eller at skibets officerer har fået udleveret hñfter indeholdende tilsvarende
information, at redningsveste er anbragt korrekt, og at placeringen af redningsveste til bùrn er
tydeligt afmñrket, at lastningen af kùretùjer ikke forhindrer funktionen af brandsikringsanordninger, nùdafbrydere, kontrolanordninger til klapventiler osv., som måtte vñre placeret på vogndñkkene.

14. Navigations- og radioudstyr
Kontrol af, at navigations- og radiokommunikationsudstyret, herunder EPIRB (emergency positionindicating radio beacons), er funktionsdygtigt.

15. Ekstra nùdbelysning
Kontrol af, at der er monteret ekstra nùdbelysning i overensstemmelse med forskrifterne, og at
fejl og mangler ved nùdbelysningen registreres.

16. Flugtveje
Kontrol af, at afmñrkningen er i overensstemmelse med gñldende bestemmelser, og at alle flugtveje er oplyst via både hovedstrùmkilden og nùdstrùmkilderne, at kùretùjer ikke blokerer for
flugtvejene, hvor disse krydser eller passerer vogndñk, og at alle udgange, isñr udgange fra toldfrie butikker, som i visse tilfñlde har vist sig at vñre blokeret af varestabler, holdes fri.

17. Driftsmanual
Kontrol af, at kopier af driftsmanualen er udleveret til skibsfùreren og de ledende skibsofficerer,
at andre kopier er til rådighed for alle besñtningsmedlemmer og desuden, at der findes checklister
for klargùring til afsejling samt andre operationer.

18. Renholdelse af maskinrum
Kontrol af, at maskinrummet holdes rent, og at alle vedligeholdelsesprocedurer fùlges.

19. Bortskaffelse af affald
Kontrol af, at der findes tilfredsstillende ordninger for håndtering og bortskaffelse af affald.

20. Vedligeholdelsesplaner
Alle selskaber bùr operere med specifikke stående ordrer omfattende planer for et vedligeholdelsessystem for alle sikkerhedsrelaterede områder, herunder dùre og åbninger i bov, agterstavn og
sider, samt lukkeanordninger for disse, men også omfattende vedligeholdelse af maskinrum og sikkerhedsudstyr. Der bùr foreligge planer for periodisk afprùvning af alle punkter for at opretholde
det hùjest mulige sikkerhedsniveau. Der bùr foreligge procedurer for registrering af fejl og mangler og for bekrñftelse af, at de er korrekt udbedret, således at skibsfùreren og den udpegede per-
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son i land inden for selskabets ledelsesstruktur er bekendt med fejl og mangler og underrettes, når
de er udbedret inden for en nñrmere fastsat frist. Periodisk funktionsprùvning af lukkeanordninger for den indre og ydre bovport bùr omfatte kontrollamper, overvågningsudstyr og eventuelle
spygatter i rummene mellem bovvisiret og den indre port og isñr lukkemekanismerne og de dertil
hùrende hydrauliske systemer.
21. Under sejlads
Under sejlads bùr det kontrolleres, at skibet ikke har taget for mange passagerer om bord, og at
der forefindes siddepladser, samt at korridorer, trapper og nùdudgange ikke blokeres af bagage
eller passagerer, der ikke har kunnet finde siddeplads. Det bùr også kontrolleres, at alle passagerer
har forladt vogndñkket, inden skibet afsejler, og at de fùrst får adgang til vogndñkket igen, umiddelbart inden skibet lñgger til kaj.
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BILAG V
KRITERIER FOR SKIBSINSPEKTéRERS KVALIFIKATIONER OG UAFHáNGIGHED
(som anfùrt i artikel 2, litra r))
1. Skibsinspektùrer skal af medlemsstatens kompetente myndigheder vñre bemyndiget til at udfùre de
i artikel 6 anfùrte specifikke syn.
2. Skibsinspektùrer skal enten
Ð have arbejdet mindst et år som flagstatsinspektùr hos de kompetente myndigheder i en medlemsstat, hvor de har vñret beskñftiget med syn og certificering i overensstemmelse med
SOLAS-konventionen af 1974, og
Ð vñre i besiddelse af:
a) bevis som skibsfùrer, som sñtter dem i stand til at tage kommandoen over et skib på
1 600 BT og derover (jf. STCW, reg. II/2), eller
b) bevis som maskinchef, der sñtter dem i stand til at udfùre dette arbejde om bord på et
skib, hvis hovedmaskineri har en maskineffekt på 3 000 kW og derover (jf. STCW, reg.
III/2), eller
c) eksamensbevis fra en medlemsstat som skibsingeniùr, maskiningeniùr eller ingeniùr med
speciale inden for sùfartsområdet og have arbejdet som sådan i mindst fem år, og
Ð hvis de har de under litra a) eller b) nñvnte uddannelser, i en periode på mindst fem år have
arbejdet til sùs som dñksofficer eller maskinofficer
eller
Ð have fuldfùrt en relevant universitetsuddannelse eller en tilsvarende uddannelse i en medlemsstat, og
Ð vñre uddannet på og udgået fra en skole for skibsinspektùrer i en medlemsstat, og
Ð have arbejdet mindst to år som flagstatsinspektùr hos de kompetente myndigheder i en medlemsstat, hvor de har vñret beskñftiget med syn og certificering i overensstemmelse med
SOLAS-konventionen af 1974.
3. Skibsinspektùrer skal kunne kommunikere mundtligt og skriftligt med sùfolk på det mest talte
sprog til sùs.
4. Skibsinspektùrer skal have passende kendskab til bestemmelserne i SOLAS-konventionen af 1974
og til de relevante procedurer i dette direktiv.
5. Skibsinspektùrer, der udfùrer specifikke syn, må ikke have nogen kommerciel interesse hverken i
det berùrte selskab eller i noget andet selskab, der opererer på en fast rute til og fra den involverede vñrtsstat, eller i de inspicerede ro-ro-fñrger eller hùjhastighedspassagerfartùjer, og må heller
ikke vñre ansat i eller udfùre arbejde for ikke-statslige organisationer, som foretager lovfñstede
syn eller klassifikationssyn eller udsteder certifikater for den pågñldende ro-ro-fñrge eller det
pågñldende hùjhastighedspassagerfartùj.
6. Skibsinspektùrer, der ikke opfylder ovennñvnte kriterier, kan alligevel godkendes, hvis de var ansat
af den kompetente myndighed for lovfñstede syn og havnestatskontrolinspektioner på det tidspunkt, hvor direktiv 95/21/EF blev vedtaget.
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RDETS DIREKTIV 1999/36/EF
af 29. april 1999
om transportabelt trykbñrende udstyr

RDET FOR DEN EUROPáISKE UNION HAR Ð

(4)

en sådan harmonisering kan kun opnås ved en
foranstaltning på fñllesskabsplan, da medlemsstaterne ikke alene eller ved hjñlp af internationale aftaler kan skabe den samme harmonisering
af godkendelserne af dette udstyr; anerkendelse
af de forskellige medlemsstaters nuvñrende godkendelser er ikke tilfredsstillende på grund af
den vilkårlighed, dette indebñrer;

(5)

et rådsdirektiv er det mest hensigtsmñssige retsinstrument, hvormed dette udstyrs sikkerhed kan
forbedres, da medlemsstaternes anvendelse af
godkendelsesprocedurerne på dette grundlag bliver obligatorisk og ensartet;

(6)

direktiv 94/55/EF (4) og 96/49/EF (5) har udvidet
ADR's (6) og RID's (7) bestemmelser til at gñlde
national trafik for at harmonisere betingelserne
for vej- og jernbanetransport af farligt gods i
hele Fñllesskabet;

(7)

direktiv 94/55/EF og 96/49/EF giver mulighed
for at anvende procedurer for overensstemmelsesvurdering, der er baseret på moduler i overensstemmelse med afgùrelse 93/465/EéF (8), på
visse nye former for transportabelt trykbñrende
udstyr; denne mulighed bùr erstattes af en forpligtelse og udvides til at omfatte alt nyt transportabelt trykbñrende udstyr, som benyttes til

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europñiske Fñllesskab, sñrlig artikel 75, stk. 1, litra
c),
under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),
under henvisning til udtalelse fra Det ékonomiske og
Sociale Udvalg (2),
i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 189
C (3), og
ud fra fùlgende betragtninger:
(1)

Der bùr inden for rammerne af den fñlles transportpolitik trñffes yderligere foranstaltninger for
at sikre transportsikkerheden;

(2)

de enkelte medlemsstater forlanger på nuvñrende tidspunkt, at alt transportabelt trykbñrende udstyr, der benyttes på deres territorium, skal attesteres og inspiceres af deres udpegede organer, som krñver mange godkendelser,
hvis udstyret i forbindelse med transport skal
benyttes i mere end eÂn stat, er til hindring for
leveringen af transporttjenester i Fñllesskabet;
en EF-foranstaltning for at harmonisere godkendelsesprocedurerne vil derfor vñre berettiget, så
det bliver lettere at bruge transportabelt trykbñrende udstyr på en anden medlemsstats territorium i forbindelse med transport;

(3)

der bùr trñffes foranstaltninger for gradvis
oprettelse af et indre marked for transport og
isñr for at sikre fri bevñgelighed for transportabelt trykbñrende udstyr;

(1) EFT C 95 af 24.3.1997, s. 2, og
EFT C 186 af 16.6.1998, s. 11.
(2) EFT C 296 af 29.9.1997, s. 6.
(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 19. februar 1998 (EFT
C 80 af 16.3.1998, s. 212), Rådets fñlles holdning af 30.
november 1998 (EFT C 18 af 22.1.1999, s. 1) og EuropaParlamentets afgùrelse af 10. marts 1999 (endnu ikke
offentliggjort i EFT).

(4) Rådets direktiv 94/55/EF af 21. november 1994 om indbyrdes tilnñrmelse af medlemsstaternes lovgivning om
transport af farligt gods ad vej (EFT L 319 af 12.12.1994,
s. 7).
(5) Rådets direktiv 96/49/EF af 23. juli 1996 om indbyrdes
tilnñrmelse af medlemsstaternes lovgivning om jernbanebefordring af farligt gods (EFT L 235 af 17.9.1996, s.
25).
(6) ADR: den europñiske konvention om international transport af farligt gods ad vej.
(7) RID: reglement for international befordring af farligt gods
med jernbane, der er indeholdt i bilag B, bilag I, i konventionen om internationale jernbanebefordringer (Cotif),
med dertil knyttede ñndringer.
(8) Rådets afgùrelse 93/465/EéF af 22. juli 1993 om modulerne for de forskellige faser i procedurerne for overensstemmelsesvurdering og regler om anbringelse og anvendelse af »CE-overensstemmelsesmñrkningen« med henblik på anvendelse i direktiverne om teknisk
harmonisering (EFT L 220 af 30.8.1993, s. 23).
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(13)

medlemsstaterne bùr udpege inspektionsorganer,
som skal udfùre procedurerne for overensstemmelsesvurdering eller fornyet overensstemmelsesvurdering samt for periodiske undersùgelser, og
de skal sikre, at disse organer i tilstrñkkelig
grad er uafhñngige, effektive og i stand til at
udfùre de pålagte opgaver professionelt;

(14)

der bùr indfùres specifikke procedurer til overensstemmelsesvurdering af nye ventiler og andet
tilbehùr, der anvendes til transporten;

(15)

der bùr indfùres bestemmelser vedrùrende den
fornyede vurdering af eksisterende udstyr, der er
beskrevet i bilag IV, del II, for at dette direktiv
skal kunne anvendes på sådant udstyr;

(16)

nyt udstyrs overensstemmelse med de tekniske
forskrifter i bilagene til direktiv 94/55/EF og
96/49/EF skal godtgùres ved hjñlp af overensstemmelsesvurderingsprocedurerne i bilag IV, del
I; periodiske undersùgelser af eksisterende udstyr
skal foretages efter procedurerne i bilag IV, del
III;

(17)

udstyr, som omfattes af nñrvñrende direktiv,
bùr forsynes med et mñrke, der angiver, at det
opfylder forskrifterne i direktiv 94/55/EF eller
96/49/EF og nñrvñrende direktiv og kan markedsfùres, påfyldes, anvendes og genpåfyldes i
overensstemmelse med sit formål;

(18)

medlemsstaterne skal tillade, at udstyr, som er
forsynet med dette mñrke i bilag VII, har fri
bevñgelighed på deres territorium og kan markedsfùres, benyttes i forbindelse med al transport eller anvendes i overensstemmelse med sit
formål uden yderligere vurderinger eller tekniske
forskrifter;

for ikke at skabe hindringer for transport mellem en medlemsstat og et tredjeland bùr dette
direktiv ikke finde anvendelse på transportabelt
trykbñrende udstyr, som udelukkende bruges til
transport af farligt gods mellem Fñllesskabets
og et tredjelands område;

(19)

(1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/23/EF af 29.
maj 1997 om indbyrdes tilnñrmelse af medlemsstaternes
lovgivning om trykbñrende udstyr (EFT L 181 af
9.7.1997, s. 1).
(2) Rådets direktiv 75/324/EéF af 20. maj 1975 om indbyrdes tilnñrmelse af medlemsstaternes lovgivning om aerosoler (EFT L 147 af 9.6.1975, s. 40). Direktivet er ñndret
ved direktiv 94/1/EF (EFT L 23 af 28.1.1994, s. 28).

en medlemsstat bùr, hvis den underretter Kommissionen herom, kunne trñffe foranstaltninger
til at begrñnse eller forbyde markedsfùring og
anvendelse af udstyr, som udgùr en sñrlig sikkerhedsrisiko;

(20)

der bùr anvendes en udvalgsprocedure ved
ñndring af bilagene til dette direktiv og ved en
forlñngelse af fristen for dette direktivs anvendelse;

transport af farligt gods og omfattes af direktiverne 94/55/EF og 96/49/EF;

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

i direktiv 97/23/EF (1) fastsñttes der generelle
krav vedrùrende fri bevñgelighed og sikkerhed i
forbindelse med trykbñrende udstyr;

aerosoler og gasflasker til indåndingsapparater
er ikke omfattet af nñrvñrende direktivs anvendelsesområde, da direktiv 75/324/EéF (2) for
aerosolers vedkommende og direktiv 97/23/EF
for gasflasker til indåndingsapparaters vedkommende allerede dñkker det pågñldende udstyrs
fri bevñgelighed og sikkerhed;

gensidig anerkendelse af attesteringer fra inspektionsorganer, som en medlemsstats kompetente
myndigheder har udpeget, og gensidig anerkendelse af procedurerne for overensstemmelsesvurdering eller fornyet overensstemmelsesvurdering
samt for periodiske undersùgelser bidrager til at
fjerne hindringerne for den frie levering af transporttjenester; de enkelte medlemsstater kan ikke
opfylde en sådan målsñtning på tilfredsstillende
vis på noget andet plan; for at fjerne skùnsmargenerne må det fremgå klart, hvilke procedurer
der skal fùlges;

der må indfùres fñlles regler for gensidig anerkendelse af de udpegede inspektionsorganer, der
skal sikre overensstemmelsen med direktiv
94/55/EF og 96/49/EF; disse fñlles regler vil
fjerne unùdvendige omkostninger og administrative procedurer i forbindelse med godkendelse af
udstyret og dermed rydde de tekniske handelshindringer af vejen;
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der bùr indfùjes en overgangsbestemmelse, der
giver mulighed for markedsfùring og ibrugtagning af transportabelt trykbñrende udstyr, der er
fremstillet i overensstemmelse med de nationale
bestemmelser, der var gñldende fùr gennemfùrelsen af dette direktiv;

c) for så vidt angår gentagen anvendelse og periodiske
undersùgelser:

direktiv 84/525/EéF (1), 84/526/EéF (2) og
84/527/EéF (3)
om
gasflasker
indeholder
bestemmelser om en overensstemmelsesprocedure, der er for skellig fra den, der findes i
nñrvñrende direktiv; der bùr indfùres en fñlles
procedure for alt transportabelt trykbñrende
udstyr;

Ð for eksisterende gasflasker, som er forsynet med
overensstemmelsesmñrkning som fastsat i
direktiv
84/525/EéF,
84/526/EéF
og
84/527/EéF.

der bùr indfùres en procedure for periodiske
undersùgelser for eksisterende gasflasker, der er i
overensstemmelse med direktiv 84/525/EéF,
84/526/EéF og 84/527/EéF Ð

UDSTEDT FéLGENDE DIREKTIV:

Ð for det i litra a) og b) omhandlede transportable trykbñrende udstyr

3.
Transportabelt trykbñrende udstyr, som markedsfùres inden den 1. juli 2001 eller, i det i artikel 18
nñvnte tilfñlde, i to år fra denne dato, og som ikke er
blevet vurderet på ny for at opfylde kravene i direktiv
94/55/EF og 96/49/EF, omfattes ikke af nñrvñrende
direktiv.
4.
Transportabelt trykbñrende udstyr, der udelukkende anvendes til transport af farligt gods mellem
Fñllesskabet og tredjelande i overensstemmelse med
artikel 6, stk. 1, og artikel 7 i direktiv 94/55/EF eller
artikel 6, stk. 1, og artikel 7, stk. 1 og 2, i direktiv
96/49/EF, omfattes ikke af nñrvñrende direktiv.

Artikel 1
Anvendelsesområde
1.
Dette direktiv har til formål at ùge sikkerheden i
forbindelse med transportabelt trykbñrende udstyr,
som er blevet godkendt til indenlandstransport af farligt gods ad vej og med jernbane, og at sikre dets frie
bevñgelighed, herunder markedsfùring, ibrugtagning
og gentagen anvendelse i Fñllesskabet.

Artikel 2
Definitioner
I dette direktiv forstås ved:
1) »transportabelt trykbñrende udstyr«:

2.

Dette direktiv gñlder:

a) for så vidt angår markedsfùring for nyt transportabelt trykbñrende udstyr som defineret i artikel 2
b) for så vidt angår fornyet overensstemmelsesvurdering for eksisterende transportabelt trykbñrende
udstyr, som defineret i artikel 2, der opfylder de
tekniske krav i direktiv 94/55/EF og 96/49/EF
(1) Rådets direktiv 84/525/EéF af 17. september 1984 om
indbyrdes tilnñrmelse af medlemsstaternes lovgivning om
sùmlùse gasflasker af stål (EFT L 300 af 19.11.1984, s.
1).
(2) Rådets direktiv 84/526/EéF af 17. september 1984 om
indbyrdes tilnñrmelse af medlemsstaternes lovgivning om
sùmlùse gasflasker af renaluminium og af aluminiumlegering (EFT L 300 af 19.11.1984, s. 20).
(3) Rådets direktiv 84/527/EéF af 17. september 1984 om
indbyrdes tilnñrmelse af medlemsstaternes lovgivning om
svejste gasflasker af ulegeret stål (EFT L 300 af
19.11.1984, s. 48).

Ð alle beholdere (flasker, rùr, fade, kryogenbeholdere, flaskebatterier som defineret i bilag A til
direktiv 94/55/EF)
Ð alle tanke, herunder aftagelige tanke, tankcontainere (mobile tanke), tanke til jernbanetankvogne, tanke eller beholdere til batterivogne
eller batterijernbanevogne, tanke til tankvogne
som anvendes til transport af gasser i klasse 2 i
bilagene til direktiv 94/55/EF og 96/49/EF og til
transport af visse farlige stoffer i andre klasser, der
er angivet i bilag VI til nñrvñrende direktiv, og
dertil hùrende ventiler og andet tilbehùr, der anvendes til transporten.
Definitionen dñkker ikke udstyr, der er omfattet af
undtagelsesreglerne for små mñngder og de i bilag
A til direktiv A til direktiv 94/55/EF og i bilaget til
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direktiv 96/49/EF omhandlede sñrlige tilfñlde samt
aerosoler (FN-nr. 1950) og gasflasker til indåndingsapparater
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Disse ventiler og det ùvrige tilbehùr, der anvendes til
transporten, kan underkastes en overensstemmelsesvurderingsprocedure, der adskiller sig fra proceduren for
beholderen eller tanken.

2) »mñrke«: det i artikel 10 omhandlede symbol
3) »overensstemmelsesvurderingsprocedurer«:
cedurerne i bilag IV, del I

pro-

4) »fornyet overensstemmelsesvurdering«: den procedure, der har til formål, efter anmodning fra ejeren, dennes i Fñllesskabet etablerede reprñsentant
eller fra indehaveren, efterfùlgende at vurdere, om
transportabelt trykbñrende udstyr, der eksisterede
og var taget i brug fùr den 1. juli 2001 eller, i det i
artikel 18 nñvnte tilfñlde, i to år fra denne dato,
er i overensstemmelse med de relevante krav i bilagene til direktiv 94/55/EF og 96/49/EF
5) »bemyndiget organ«: et inspektionsorgan, som
udpeges af en medlemsstats kompetente myndigheder i overensstemmelse med artikel 8, og som
opfylder kriterierne i bilag I og II
6) »godkendt organ«: et inspektionsorgan, som udpeges af en medlemsstats kompetente myndigheder i
overensstemmelse med artikel 9, og som opfylder
kriterierne i bilag I og III.

Artikel 3

4.
Hvis direktiv 94/55/EF og 96/49/EF ikke indeholder detaljerede tekniske forskrifter for ventiler og tilbehùr, som er omhandlet i stk. 3, skal disse ventiler og
dette tilbehùr opfylde kravene i direktiv 97/23/EF og i
medfùr af nñvnte direktiv underkastes en overensstemmelsesvurderingsprocedure for kategori II, III eller IV,
som fastsat i artikel 10 i direktiv 97/23/EF, alt efter
om beholderen eller tanken hùrer til kategori 1, 2 eller
3, som fastsat i bilag V til nñrvñrende direktiv.

5.
Medlemsstaterne kan ikke forbyde, begrñnse
eller lñgge hindringer i vejen for markedsfùring eller
ibrugtagning af det i artikel 1, stk. 1, litra a), nñvnte
transportable trykbñrende udstyr på deres område,
når det opfylder dette direktivs krav og er forsynet
med relevant mñrkning i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1 og 2.

Artikel 4
Overensstemmelsesvurdering med henblik på
markedsfùring af nyt transportabelt trykbñrende
udstyr på det nationale marked

Overensstemmelsesvurdering med henblik på
markedsfùring i Fñllesskabet af nyt
transportabelt trykbñrende udstyr

1.
Uanset artikel 3 kan medlemsstaterne tillade, at
beholdere og dertil hùrende ventiler og andet tilbehùr,
som anvendes til transporten, som omhandlet i artikel
1, stk. 2, litra a), hvis overensstemmelsesvurdering er
foretaget af et godkendt organ, markedsfùres, transporteres og ibrugtages på deres område.

1.
Nye beholdere og tanke skal opfylde de relevante
bestemmelser i direktiv 94/55/EF og 96/49/EF. Det
pågñldende transportable trykbñrende udstyrs overensstemmelse med disse bestemmelser fastlñgges af et
bemyndiget organ og godtgùres udelukkende ved hjñlp
af overensstemmelsesvurderingsprocedurerne i bilag
IV, del I, og bilag V.

2.
Transportabelt trykbñrende udstyr, hvis overensstemmelsesvurdering er foretaget af et godkendt organ,
må ikke forsynes med det mñrke, der er defineret i
artikel 10, stk. 1.

2.
Nye ventiler og andet tilbehùr, der anvendes til
transporten, skal opfylde de relevante forskrifter i bilagene til direktiv 94/55/EF og 96/49/EF.
3.
Ventiler og andet tilbehùr, der har direkte indflydelse på sikkerheden i forbindelse med transportabelt
trykbñrende udstyr, navnlig sikkerhedsventiler, påfyldnings- og tùmningsventiler og flaskeventiler skal
underkastes en overensstemmelsesvurderingsprocedure,
der stiller mindst lige så hùje krav som proceduren for
beholderen eller tanken, som de er anbragt på.

3.
Det godkendte organ handler udelukkende for
den organisation, som det er en del af.

4.
Ved overensstemmelsesvurderinger skal et godkendt organ anvende procedurerne i modul A1, C1, F
og G i bilag IV, del I.

5.
Denne artikels virkninger overvåges af Kommissionen og vurderes fra den 1. juli 2004. Med henblik
herpå sender medlemsstaterne Kommissionen alle rele-
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vante oplysninger om gennemfùrelsen af denne artikel.
Denne vurdering kan vedlñgges ethvert forslag til
ñndring af dette direktiv.

Artikel 5
Fornyet overensstemmelsesvurdering af eksisterende
transportabelt trykbñrende udstyr

1.
Det i artikel 1, stk. 2, litra b), nñvnte transportable trykbñrende udstyrs overensstemmelse med de
relevante forskrifter i bilagene til direktiv 94/55/EF og
96/49/EF godtgùres af et bemyndiget organ i overensstemmelse med proceduren for fornyet overensstemmelsesvurdering i bilag IV, del II.

Hvis dette udstyr er seriefremstillet, kan medlemsstaterne tillade, at den fornyede overensstemmelsesvurdering af beholdere og dertil hùrende ventiler og andet
tilbehùr udfùres af et godkendt organ, på betingelse af,
at den fornyede typeoverensstemmelsesvurdering er
udfùrt af et bemyndiget organ.

2.
Medlemsstaterne kan ikke forbyde, begrñnse
eller lñgge hindringer i vejen for markedsfùring eller
ibrugtagning af det i artikel 1, stk. 2, litra b), nñvnte
transportable trykbñrende udstyr på deres område,
når det er i overensstemmelse med dette direktiv og er
forsynet med den relevante mñrkning i henhold til
artikel 10, stk. 1.

1.6.1999

om periodiske undersùgelser ved brug af kvalitetssikring.
2.
Transportabelt trykbñrende udstyr nñvnt i artikel 1, stk. 2, kan underkastes periodiske undersùgelser
i enhver medlemsstat.
3.
Medlemsstaterne må ikke af grunde, der vedrùrer
det transportable trykbñrende udstyr som sådan, forbyde, begrñnse eller lñgge hindringer i vejen for brug
(herunder påfyldning, oplagring, tùmning og genpåfyldning) af fùlgende transportabelt trykbñrende
udstyr:
Ð udstyr, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra a),
b) og c), fùrste led, og som opfylder dette direktivs
bestemmelser og er forsynet med det tilsvarende
mñrke
Ð eksisterende gasflasker, der er forsynet med det
overensstemmelsesmñrke, der er omhandlet i
direktiv 84/525/EéF, 84/526/EéF og 84/527/EéF,
samt det mñrke og det identifikationsnummer, der
er omhandlet i artikel 10, stk. 3, og som viser, at
det har gennemgået den periodiske undersùgelse.
4.
Medlemsstaterne kan fastsñtte nationale krav til
oplagring eller anvendelse af transportabelt trykbñrende udstyr, men ikke til selve det transportable
trykbñrende udstyr eller det nùdvendige tilbehùr under
transporten. Medlemsstaterne kan dog i medfùr af
artikel 7 opretholde de nationale krav til anordninger
til tilslutning, farvekoder og referencetemperatur.

Artikel 6
Artikel 7
Periodiske undersùgelser og genanvendelse
Nationale bestemmelser
1.
Regelmñssig inspektion af beholdere og dertil
hùrende ventiler og andet tilbehùr, der anvendes til
transporten, jf. artikel 1, stk. 2, litra c), udfùres af et
bemyndiget eller et godkendt organ efter proceduren i
bilag IV, del III. Den regelmñssige inspektion af tanke
og dertil hùrende ventiler og andet tilbehùr, der anvendes til transporten, udfùres af et bemyndiget organ
efter proceduren i bilag IV, del III, modul 1.

Medlemsstaterne kan dog tillade, at de periodiske
undersùgelser på deres område af tanke ligeledes udfùres af de godkendte organer, der er anerkendt til at
foretage periodiske undersùgelser af tanke, og som
handler under tilsyn fra et bemyndiget organ efter den
procedure, der er fastsat i bilag IV, del III, modul 2,

1.
En medlemsstat kan opretholde sine nationale
bestemmelser med hensyn til tilslutningsanordninger
med andet udstyr og farvekoder for transportabelt
trykbñrende udstyr, indtil der er tilfùjet europñiske
anvendelsesstandarder i bilagene til direktiv 94/55/EF
og 96/49/EF.
Opstår der sikkerhedsproblemer for transporten eller
anvendelsen af visse typer gas, kan der dog fastsñttes
en kort overgangsperiode efter proceduren i artikel 15,
således at medlemsstaterne kan opretholde deres nationale bestemmelser, selv efter at de europñiske standarder er blevet tilfùjet i bilagene til direktiv 94/55/EF og
96/49/EF.
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2.
Medlemsstater, hvor lufttemperaturen regelmñssigt er under  20 C, kan fastsñtte strengere normer
for driftstemperaturen for materiel, som er bestemt til
indenlands transport af farlige stoffer, indtil bestemmelser om referencetemperaturer for bestemte klimazoner er blevet indarbejdet i bilagene til direktiv
94/55/EF og 96/49/EF.

Artikel 8
Bemyndigede organer
1.
Medlemsstaterne underretter Kommissionen og
de ùvrige medlemsstater om de i Fñllesskabet etablerede bemyndigede organer, de har udpeget til at udfùre
overensstemmelsesvurderingsprocedurerne i forbindelse
med nyt transportabelt trykbñrende udstyr i henhold
til bilag IV, del I, og til på ny at vurdere bestående
typers eller bestående udstyrs overensstemmelse med
kravene i bilagene til direktiv 94/55/EF og 96/49/EF i
henhold til bilag IV, del II, og/eller til at foretage periodiske undersùgelser i overensstemmelse med bilag IV,
del III, modul 1, og/eller for at udfùre tilsynsopgaverne
i henhold til bilag IV, del III, modul 2. De meddeler
ligeledes de identifikationsnumre, som Kommissionen
forudgående har tildelt dem.
Kommissionen offentliggùr i De Europñiske Fñllesskabers Tidende en fortegnelse over de bemyndigede
organer, deres identifikationsnumre og de opgaver, de
er blevet bemyndiget til at udfùre. Den påser, at denne
fortegnelse ajourfùres.
2.
Medlemsstaterne benytter kriterierne i bilag I og
II ved udpegelsen af de bemyndigede organer. De
enkelte organer forelñgger den medlemsstat, der har
til hensigt at udpege dem, fuldstñndige oplysninger
om og beviser for deres overensstemmelse med kriterierne i bilag I og II.
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erne i stk. 2 til at foretage periodiske undersùgelser af
beholdere og dertil hùrende ventiler og andet tilbehùr,
der anvendes til transporten, jf. artikel 2, nr. 1, fùrste
led, eller fornyet overensstemmelsesvurdering af eksisterende beholdere og dertil hùrende ventiler og andet
tilbehùr, der anvendes til transporten, der er i overensstemmelse med en type, der på ny er vurderet af et
bemyndiget organ efter procedurerne i bilag IV, del III,
modul 1, for at sikre, at det stadig er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i direktiv
94/55/EF og 96/49/EF. De underretter den ligeledes om
de identifikationsnumre, som Kommissionen forudgående har tildelt dem.

De medlemsstater, der benytter sig af den mulighed,
der er fastsat i artikel 6, stk. 1, andet afsnit, meddeler
ligeledes Kommissionen og de andre medlemsstater
fortegnelsen over de i Fñllesskabet etablerede godkendte organer, som de har anerkendt til periodiske
undersùgelser at tanke.

Kommissionen offentliggùr de De Europñiske Fñllesskabers Tidende fortegnelsen over de godkendte organer, der er blevet anerkendt, med angivelse af deres
identifikationsnumre og de opgaver, de har godkendelse til at udfùre. Den påser, at denne fortegnelse
ajourfùres.

2.
Medlemsstaterne benytter kriterierne i bilag I og
III ved anerkendelse af godkendte organer. De enkelte
organer forelñgger den medlemsstat, der har til hensigt
at anerkende dem, fuldstñndige oplysninger om og
beviser for deres overensstemmelse med kriterierne i
disse bilag.

3.
En medlemsstat, der har anerkendt et organ, skal
inddrage godkendelsen, hvis den konstaterer, at organet ikke lñngere opfylder kriterierne i stk. 2.

3.
En medlemsstat, der har bemyndiget et organ,
skal inddrage bemyndigelsen, hvis den konstaterer, at
organet ikke lñngere opfylder kriterierne i stk. 2.

Den underretter straks Kommissionen og de ùvrige
medlemsstater om alle tilfñlde, hvor en godkendelse
inddrages.

Den underretter straks Kommissionen og de ùvrige
medlemsstater om alle tilfñlde, hvor en bemyndigelse
inddrages.

Artikel 10

Artikel 9
Godkendte organer
1.
Medlemsstaterne underretter Kommissionen og
de ùvrige medlemsstater om de i Fñllesskabet etablerede godkendte organer, de har anerkendt efter kriteri-

Mñrkning

1.
Med forbehold af kravene til mñrkning af beholdere og tanke i direktiv 94/55/EF og 96/49/EF skal
beholdere og tanke, som opfylder bestemmelserne i
artikel 3, stk. 1, og artikel 5, stk. 1, forsynes med et
mñrke, der anbringes i overensstemmelse med bilag
IV, del I. Mñrkets udformning er beskrevet i bilag VII.
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Dette mñrke anbringes således, at det ikke kan fjernes
og er synligt, og ledsages af identifikationsnummeret
på det bemyndigede eller godkendte organ, der har
foretaget overensstemmelsesvurderingen af beholdere
og tanke. I tilfñlde af en fornyet vurdering ledsages
mñrket af identifikationsnummeret på det pågñldende
organ.
For transportabelt trykbñrende udstyr, som opfylder
bestemmelserne i artikel 7, stk. 2, skal identifikationsnummeret på det bemyndigede eller det godkendte
organ efterfùlges af angivelsen » 40 C«.
2.
Nye ventiler og andet tilbehùr, der har direkte
indflydelse på sikkerheden, skal forsynes enten med
mñrkningen i bilag VII eller mñrkningen i bilag VI i
direktiv 97/23/EF. Disse mñrkninger skal ikke nùdvendigvis ledsages af identifikationsnummeret på det
bemyndigede organ, der har foretaget overensstemmelsesvurderingen af ventiler og andet tilbehùr, som
anvendes til transporten.
De ùvrige ventiler og det ùvrige tilbehùr er ikke underkastet sñrlige krav til mñrkning.
3.
Med forbehold af kravene til mñrkning af beholdere og tanke i direktiv 94/55/EF og 96/49/EF skal alt
transportabelt trykbñrende udstyr som omhandlet i
artikel 6, stk. 1, med henblik på periodiske undersùgelser bñre identifikationsnummeret på det organ, der
har foretaget de periodiske undersùgelser af udstyret,
for at angive, at udstyret fortsat kan anvendes.
Med hensyn til gasflasker, som er omfattet af direktiv
84/525/EéF, 84/526/EéF og 84/527/EéF, skal ovennñvnte identifikationsnummer ved den fùrste periodiske undersùgelse, der foretages i overensstemmelse
med dette direktiv, anbringes efter det i bilag VII
omhandlede mñrke.
4.
Ved både overensstemmelsesvurdering og fornyet
overensstemmelsesvurdering samt ved periodiske
undersùgelser anbringes det bemyndigede eller det
godkendte organs identifikationsnummer på dettes
ansvar således, at det ikke kan fjernes og er synligt, af
organet selv, af fabrikanten, dennes i Fñllesskabet
etablerede reprñsentant eller af ejeren, dennes i Fñllesskabet etablerede reprñsentant eller af indehaveren.
5.
Transportabelt trykbñrende udstyr må ikke forsynes med mñrkning, som kan medfùre, at betydningen eller den grafiske udformning af det mñrke, der
foreskrives i dette direktiv, kan misforstås. Al anden
mñrkning kan anbringes på udstyr, forudsat det ikke
gùr mñrkningen i bilag VII mindre tydelig og vanskeligere at lñse.
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Artikel 11
Beskyttelsesklausul
1.
Hvis en medlemsstat konstaterer, at transportabelt trykbñrende udstyr, som vedligeholdes korrekt og
benyttes i overensstemmelse med sit formål, under
transport og/eller ved brug vil kunne frembyde fare for
menneskers sundhed og/eller sikkerhed og, hvor
omstñndighederne foreligger, for husdyr eller ejendom,
selv om det er forsynet med mñrke, kan den begrñnse
eller forbyde markedsfùring, transport eller anvendelse
af det pågñldende udstyr, eller den kan sikre, at det
trñkkes tilbage fra markedet eller omsñtningen. Den
underretter straks Kommissionen om denne foranstaltning og begrunder sin beslutning.
2.
Kommissionen holder snarest muligt samråd med
de berùrte parter. Hvis Kommissionen efter dette samråd konstaterer, at foranstaltningen er berettiget, giver
den straks den medlemsstat, som har taget initiativet,
samt de ùvrige medlemsstater underretning herom.
Hvis Kommissionen efter dette samråd konstaterer, at
foranstaltningen er uberettiget, giver den straks den
medlemsstat, der har taget initiativet, samt ejeren, dennes i Fñllesskabet etablerede reprñsentant eller indehaveren, fabrikanten eller dennes i Fñllesskabet etablerede reprñsentant underretning herom.
3.
Hvis transportabelt trykbñrende udstyr, der ikke
er i overensstemmelse, er forsynet med den i artikel 10
omhandlede mñrkning, trñffer den kompetente medlemsstat passende foranstaltninger over for den, der
har anbragt mñrkningen, og underretter Kommissionen og de ùvrige medlemsstater herom.
4.
Kommissionen sikrer sig, at medlemsstaterne holdes underrettet om forlùbet og resultaterne af denne
procedure.

Artikel 12
Mñrke anbragt med urette
Hvis en medlemsstat konstaterer, at det i bilag VII
beskrevne overensstemmelsesmñrke er blevet anbragt
med urette, skal ejeren, dennes i Fñllesskabet etablerede reprñsentant eller indehaveren, fabrikanten eller
dennes i Fñllesskabet etablerede reprñsentant forpligtes til at bringe det transportable trykbñrende udstyr i
overensstemmelse med mñrkningsbestemmelserne og
bringe overtrñdelsen til ophùr på de betingelser, medlemsstaterne fastsñtter, jf. dog artikel 11.
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Hvis uoverensstemmelsen ikke bringes til ophùr, skal
medlemsstaten straks underrette Kommissionen herom
og efter proceduren i artikel 11 trñffe alle de nùdvendige foranstaltninger for at begrñnse eller forbyde
markedsfùring, transport eller anvendelse af det pågñldende udstyr eller sikre, at det trñkkes tilbage fra markedet eller fra omsñtningen.

Artikel 13

L 138/27

Er de påtñnkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med udvalgets udtalelse, eller er der ikke afgivet
nogen udtalelse, forelñgger Kommissionen straks
Rådet et forslag til de foranstaltninger, der skal trñffes. Rådet trñffer afgùrelse med kvalificeret flertal.
Har Rådet efter udlùbet af en frist på tre måneder regnet fra forslagets forelñggelse for Rådet ikke truffet
nogen afgùrelse, vedtages de foreslåede foranstaltninger af Kommissionen.

Afgùrelser om afslag eller begrñnsning
Enhver afgùrelse, der trñffes i medfùr af dette direktiv,
og som indebñrer begrñnsning af eller forbud mod
transportabelt trykbñrende udstyrs markedsfùring,
transport eller anvendelse, eller sikrer, at det trñkkes
tilbage fra markedet eller omsñtningen, skal begrundes
udfùrligt. Den meddeles hurtigst muligt den berùrte,
idet der henvises til de klagemuligheder, der findes i
medfùr af gñldende lovgivning i denne medlemsstat,
samt fristerne for indbringelse af disse klager.

Artikel 14
Udvalg
De ñndringer, der er nùdvendige for at tilpasse bilagene til dette direktiv, vedtages efter proceduren i artikel 15.

Artikel 15
1.
Når der henvises til proceduren i denne artikel,
bistås Kommissionen af det udvalg for transport af farligt gods, som er nedsat ved artikel 9 i direktiv
94/55/EF, i det fùlgende benñvnt »udvalget«, der
består af reprñsentanter for medlemsstaterne, og som
har Kommissionens reprñsentant som formand.
2.
Kommissionens reprñsentant forelñgger udvalget
et udkast til de foranstaltninger, der skal trñffes.
Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden
for en frist, som formanden kan fastsñtte under hensyn til, hvor meget det pågñldende spùrgsmål haster.
Det udtaler sig med det flertal, som er fastsat i traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgùrelser,
som Rådet skal trñffe på forslag af Kommissionen.
Ved afstemninger i udvalget tillñgges de stemmer, der
afgives af reprñsentanterne for medlemsstaterne, den
vñgt, som er fastlagt i nñvnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.
3.
Kommissionen vedtager de påtñnkte foranstaltninger, når de er i overensstemmelse med udvalgets
udtalelse.

Artikel 16
Vedtagelse og offentliggùrelse
1.
Medlemsstaterne vedtager og offentliggùr de nùdvendige love og administrative bestemmelser for at
efterkomme dette direktiv senest den 1. december
2000. De underretter straks Kommissionen herom.
Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv, eller skal ved
offentliggùrelsen ledsages af en sådan henvisning. De
nñrmere regler for henvisningen fastsñttes af medlemsstaterne.
2.
Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de
nationale retsforskrifter, som de udsteder på det
område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 17
Gennemfùrelse
1.
Senest den 1. juli 2001 anvender medlemsstaterne
de love og administrative bestemmelser, som de har
vedtaget for at efterkomme dette direktiv, på transportabelt trykbñrende udstyr.
2.
Denne frist skal forlñnges for visse former for
transportabelt trykbñrende udstyr, for hvilke der ikke
findes detaljerede tekniske forskrifter, eller for hvilke
der ikke er tilfùjet tilstrñkkelige henvisninger til de
relevante europñiske standarder i bilagene til direktiv
94/55/EF og 96/49/EF.
Det udstyr, der er berùrt af denne forlñngelse, og
datoen, på hvilken dette direktiv skal fñlde for det,
fastlñgges efter proceduren i artikel 15.
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Artikel 18
Overgangsbestemmelse
Medlemsstaterne skal tillade markedsfùring og ibrugtagning af transportabelt trykbñrende udstyr, som
opfylder de bestemmelser, der gñlder på deres område
den 1. juli 2001, indtil to år fra denne dato, samt
senere ibrugtagning af sådant udstyr, som er markedsfùrt efter sidstnñvnte dato.
Artikel 19
Sanktioner
Medlemsstaterne indfùrer en sanktionsordning for
overtrñdelse af de nationale bestemmelser, som vedtages på grundlag af dette direktiv, og trñffer alle nùdvendige foranstaltninger for at sikre, at disse sanktioner anvendes. Sanktionerne skal vñre effektive, stå i et
rimeligt forhold til overtrñdelsen og have en afskrñkkende virkning.
Medlemsstaterne underretter Kommissionen om de
relevante bestemmelser senest den 1. december 2000
og anmelder eventuelle senere ñndringer så hurtigt
som muligt.
Artikel 20

1.6.1999

i direktiv 84/525/EéF, 84/526/EéF og 84/527/EéF,
som stadig finder anvendelse, bestemmelserne i artikel
1 og bilag I, del 1, 2 og 3, i hvert af disse direktiver.
Direktiv 76/767/EéF (1) finder ikke lñngere anvendelse efter den 1. juli 2001, eller i det i artikel 18
nñvnte tilfñlde i to år fra denne dato, på transportabelt trykbñrende udstyr, som er omfattet af dette
direktivs anvendelsesområde.
Imidlertid skal EéF-typegodkendelser af flasker, der er
udleveret i medfùr af direktiv 84/525/EéF,
84/526/EéF og 84/527/EéF, anerkendes som svarende
til de EF-typeafprùvninger, der er fastsat i nñrvñrende
direktiv.
Artikel 21
Dette direktiv trñder i kraft på dagen for offentliggùrelsen de De Europñiske Fñllesskabers Tidende.
Artikel 22
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfñrdiget i Luxembourg, den 29. april 1999.

Anvendelse af bestemmelserne i andre direktiver

På Rådets vegne

Fra den 1. juli 2001, eller i det i artikel 18 nñvnte tilfñlde i to år fra denne dato, er de eneste bestemmelser

W. MÜLLER

Formand

(1) Rådets rammedirektiv 76/767/EéF af 27. juli 1976 om
indbyrdes tilnñrmelse af medlemsstaternes lovgivning om
fñlles bestemmelser for trykbeholdere og kontrolmetoder
for disse (EFT L 262 af 27.9.1976, s. 153). Direktivet er
senest ñndret ved tiltrñdelsesakten af 1994.
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BILAG I
MINIMUMSKRITERIER, SOM SKAL OPFYLDES AF DE BEMYNDIGEDE ELLER GODKENDTE
ORGANER, DER ER NáVNT I ARTIKEL 8 OG 9
1. Et bemyndiget eller et godkendt inspektionsorgan, der indgår i en organisation, som beskñftiger
sig med andre opgaver end inspektion, skal kunne identificeres inden for denne organisation.
2. Inspektionsorganet og dets personale må ikke deltage i aktiviteter, der kan betyde konflikt med
deres objektive vurderingsevne og deres integritet i forhold til inspektionsopgaverne. Inspektionsorganets personale skal navnlig vñre uafhñngigt af enhver form for forretningsmñssig, ùkonomisk
eller anden pression, som kan påvirke deres vurderinger, isñr fra personer eller foretagender, som
er udenforstående, men som har interesse i inspektionsresultaterne. Det må sikres, at inspektionsorganets personale er upartisk.
3. Inspektionsorganet skal råde over det personale og de faciliteter, som krñves, for at det kan udfùre
det tekniske og administrative arbejde i forbindelse med inspektions- og kontrolopgaverne forsvarligt. Det skal også have adgang til det udstyr, som krñves, for at kunne udfùre sñrlige kontrolopgaver.
4. Det personale i inspektionsorganet, der skal udfùre inspektionsopgaverne, skal have de tilsvarende
kvalifikationer, dvs. en solid teknisk og faglig uddannelse og tilfredsstillende kendskab til de krav,
de pågñldende inspektionsopgaver stiller, samt tilstrñkkelig erfaring med dem. For at sikre et hùjt
sikkerhedsniveau skal inspektionsorganet kunne råde over ekspertise inden for transportabelt trykbñrende udstyrs sikkerhed. Personalet skal ved hjñlp af inspektionsresultaterne kunne vurdere professionelt, om de generelle krav er blevet opfyldt, og aflñgge rapport om det. Det skal også kunne
udarbejde attester, registre og rapporter, som viser, at inspektionen er blevet udfùrt.
5. Personalet skal desuden have den relevante viden om den teknologi, der benyttes ved fremstilling
af det transportable trykbñrende udstyr og det dertil hùrende tilbehùr, som det skal inspicere, og
om, hvorledes dette udstyr anvendes, og om de fejl, der kan opstå under brugen af det.
6. Inspektionsorganet og dets personale udfùrer vurderinger og kontrol med den stùrst mulige professionelle integritet og tekniske kompetence. Inspektionsorganet sikrer, at de oplysninger, det får
under sine inspektionsaktiviteter, omgives af fortrolighed. Patentrettigheder skal beskyttes.
7. Personer, der udfùrer inspektionsaktiviteter, må ikke direkte aflùnnes efter antallet af inspektioner
og under ingen omstñndigheder efter disse inspektioners resultat.
8. Inspektionsorganet skal have en fyldestgùrende ansvarsforsikring, medmindre ansvaret overtages af
staten i overensstemmelse med national lov eller af den organisation, organet er en del af.
9. Inspektionsorganet udfùrer normalt selv de inspektionsopgaver, det indgår kontrakt om. Hvis et
inspektionsorgan giver noget af inspektionen i underentreprise, skal det sikre og kunne påvise, at
dets underentreprenùr er i stand til at udfùre den pågñldende opgave, og påtage sig det fulde
ansvar for underentreprisen.
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BILAG II
SUPPLERENDE KRITERIER, SOM SKAL OPFYLDES AF DE BEMYNDIGEDE ORGANER, DER
ER NáVNT I ARTIKEL 8
1. Et bemyndiget organ skal vñre uafhñngigt af de involverede parter og således kunne udfùre »tredjeparts«-inspektionsopgaver.
Det bemyndigede organ og dets personale, som udfùrer inspektionsopgaverne, må ikke vñre hverken konstruktùr, fabrikant, leverandùr, kùber, ejer, indehaver, bruger eller reparatùr af det transportable trykbñrende udstyr og det dertil hùrende tilbehùr, som det har til opgave at inspicere, eller
befuldmñgtiget reprñsentant for en af disse. Det må ikke vñre direkte involveret i konstruktion,
fremstilling, markedsfùring eller vedligeholdelse af det transportable trykbñrende udstyr og det
dertil hùrende tilbehùr eller reprñsentant for parter, der udfùrer disse aktiviteter. Det udelukker
dog ikke, at det transportable trykbñrende udstyrs fabrikant og inspektionsorganet kan udveksle
oplysninger.
2. Alle berùrte parter skal have adgang til inspektionsorganets tjenester. Der må ikke opstilles urimelige ùkonomiske eller andre betingelser. Procedurerne for organets opgaver udfùres uden forskelsbehandling.
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BILAG III
SUPPLERENDE KRITERIER, SOM SKAL OPFYLDES AF DE GODKENDTE ORGANER, DER ER
NáVNT I ARTIKEL 9
1. Det godkendte organ skal vñre en sñrskilt og identificerbar del af en organisation, der beskñftiger
sig med konstruktion, fremstilling, levering, brug eller vedligeholdelse af det udstyr, det inspicerer.
2. Det godkendte organ må ikke vñre direkte involveret i konstruktion, fremstilling, levering eller
brug af det transportable trykbñrende udstyr og det dertil hùrende tilbehùr eller tilsvarende konkurrerende udstyr.
3. Der skal vñre klar adskillelse mellem inspektionspersonalets opgaver og de opgaver, som udfùres
af andet personale, og den skal give sig udtryk i organisatoriske kendetegn og i inspektionsorganets
rapporteringsmetoder inden for moderorganisationen.
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BILAG IV
DEL I
PROCEDURER FOR OVERENSSTEMMELSESVURDERING
Modul A (Intern fabrikationskontrol)
1. Dette modul beskriver den procedure, hvorved fabrikanten, eller dennes i Fñllesskabet etablerede
reprñsentant, der opfylder betingelserne i punkt 2, garanterer og erklñrer, at det transportable
trykbñrende udstyr opfylder de relevante krav i direktivet. Fabrikanten eller dennes i Fñllesskabet
etablerede reprñsentant anbringer P-mñrkningen på alt transportabelt trykbñrende udstyr og
udsteder en skriftlig overensstemmelseserklñring.
2. Fabrikanten udarbejder den tekniske dokumentation, der er beskrevet i punkt 3, og fabrikanten
eller dennes i Fñllesskabet etablerede reprñsentant stiller den til rådighed for de nationale myndigheder med henblik på inspektion i ti år fra datoen for ophùret af fremstillingen af det transportable
trykbñrende udstyr.
Er hverken fabrikanten eller dennes reprñsentant etableret i Fñllesskabet, påhviler pligten til at
fremlñgge den tekniske dokumentation den person, som er ansvarlig for markedsfùringen af det
transportable trykbñrende udstyr i Fñllesskabet.
3. Den tekniske dokumentation skal gùre det muligt at vurdere det transportable trykbñrende udstyrs
overensstemmelse med de relevante krav i direktivet. Dokumentationen skal, i det omfang det er
nùdvendigt for vurderingen, dñkke det transportable trykbñrende udstyrs konstruktion, fremstilling og funktion og omfatte:
Ð en generel beskrivelse af det transportable trykbñrende udstyr
Ð konstruktions- og produktionstegninger samt diagrammer over komponenter, delmontager,
kredslùb mv.
Ð de nùdvendige beskrivelser og forklaringer til forståelse af ovennñvnte tegninger og diagrammer samt af det transportable trykbñrende udstyrs funktion
Ð en beskrivelse af de lùsninger, der er valgt med henblik på at opfylde kravene i direktivet
Ð resultater af konstruktionsberegninger og kontrolundersùgelser mv.
Ð prùvningsrapporter.
4. Fabrikanten eller dennes i Fñllesskabet etablerede reprñsentant opbevarer sammen med den tekniske dokumentation en kopi af overensstemmelseserklñringen.
5. Fabrikanten trñffer alle nùdvendige foranstaltninger for, at fremstillingsprocessen sikrer, at det
fremstillede transportable trykbñrende udstyr er i overensstemmelse med den tekniske dokumentation, der er omhandlet i punkt 2, og med de relevante krav i direktivet.
Modul A1 (Intern fabrikationskontrol med overvågning af den afsluttende verifikation)
Foruden kravene i modul A gñlder fùlgende:
Den afsluttende verifikation overvåges ved uanmeldte besùg af et bemyndiget organ udvalgt af fabrikanten.
Under disse besùg skal det bemyndigede organ:
Ð sikre sig, at fabrikanten virkelig foretager den afsluttende verifikation
Ð på fabrikationsstedet eller lageret udtage prùveeksemplarer af det transportable trykbñrende udstyr
med henblik på kontrol. Det bemyndigede organ vurderer, hvor meget udstyr der skal udtages til
kontrol, samt om det er nùdvendigt at foretage eller lade foretage en hel eller delvis afsluttende
verifikation af det udtagne udstyr.
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Hvis et eller flere eksemplarer af det transportable trykbñrende udstyr ikke overholder kravene, trñffer
det bemyndigede organ de nùdvendige forholdsregler.
Fabrikanten anbringer på det bemyndigede organs ansvar dettes identifikationsnummer på hvert enkelt
transportabelt trykbñrende udstyr.

Modul B (EF-typeafprùvning)
1. Dette modul beskriver den procedure, hvorved et bemyndiget organ konstaterer og attesterer, at et
prùveeksemplar, som er reprñsentativt for den pågñldende produktion, opfylder de relevante krav
i direktivet.
2. Ansùgning om EF-typeafprùvning indgives af fabrikanten eller denne i Fñllesskabet etablerede
reprñsentant til et enkelt bemyndiget organ efter eget valg.
Ansùgningen skal indeholde:
Ð fabrikantens navn og adresse samt navn og adresse på fabrikantens reprñsentant, hvis ansùgningen indgives af denne
Ð en skriftlig erklñring om, at samme ansùgning ikke er indgivet til andre bemyndigede organer
Ð den tekniske dokumentation, der er beskrevet i punkt 3.
Ansùgeren stiller et prùveeksemplar, som er reprñsentativt for den pågñldende produktion, og som
i det fùlgende benñvnes »ype«, til rådighed for det bemyndigede organ. Det bemyndigede organ
kan anmode om yderligere prùveeksemplarer, såfremt det er nùdvendigt af hensyn til gennemfùrelsen af prùvningsprogrammet.
En type kan omfatte flere forskellige varianter af det transportable trykbñrende udstyr, når blot
forskellene mellem varianterne ikke berùrer sikkerhedsniveauet.
3. Den tekniske dokumentation skal gùre det muligt at vurdere det transportable trykbñrende udstyrs
overensstemmelse med de relevante krav i direktivet. Den skal, i det omfang det er nùdvendigt for
vurderingen, dñkke det transportable trykbñrende udstyrs konstruktion, fremstilling og funktion
og indeholde:
Ð en generel beskrivelse af typen
Ð konstruktions- og produktionstegninger samt diagrammer over komponenter, delmontager,
kredslùb mv.
Ð de nùdvendige beskrivelser og forklaringer til forståelse af ovennñvnte tegninger og diagrammer samt af det transportable trykbñrende udstyrs funktion
Ð en beskrivelse af de lùsninger, der er valgt med henblik på at opfylde kravene i direktivet
Ð resultater af konstruktionsberegninger og kontrolundersùgelser mv.
Ð prùvningsrapporter
Ð oplysninger om de prùvninger, der skal foretages i forbindelse med fabrikationen
Ð oplysninger om kvalifikationer eller godkendelser.
4. Det bemyndigede organ
4.1. undersùger den tekniske dokumentation, kontrollerer, at typen er fremstillet i overensstemmelse med denne, og fastslår, hvilke elementer der er konstrueret i overensstemmelse med de
relevante bestemmelser i direktivet.
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Det bemyndigede organ skal navnlig:
Ð undersùge den tekniske dokumentation for så vidt angår konstruktionen og fremstillingsmåderne
Ð vurdere de anvendte materialer, når de ikke er i overensstemmelse med de relevante
bestemmelser i direktivet, samt kontrollere den af fabrikanten udstedte attestation
Ð godkende de metoder, der anvendes til endelig sammenfùjning af delene, eller kontrollere,
at de er blevet godkendt på et tidligere tidspunkt
Ð kontrollere, at det personale, der foretager den endelige sammenfùjning af delene og de
ikke-destruktive prùvninger, er kvalificeret eller godkendt.
4.2. gennemfùrer eller lader gennemfùre de nùdvendige undersùgelser og prùvninger til kontrol af,
om fabrikantens lùsninger opfylder kravene i direktivet
4.3. gennemfùrer eller lader gennemfùre de nùdvendige undersùgelser og prùvninger til kontrol af,
om de relevante standarder rent faktisk er anvendt i de tilfñlde, hvor fabrikanten har valgt at
anvende dem
4.4. aftaler med ansùgeren, hvor undersùgelserne og de nùdvendige prùvninger skal gennemfùres.
5. Konstateres det, at typen opfylder de relevante bestemmelser i dette direktiv, udsteder det bemyndigede organ en EF-typeafprùvningsattest til ansùgeren. Attesten med en gyldighedsperiode på ti år,
der kan fornyes, skal indeholde fabrikantens navn og adresse, undersùgelsens resultater og de nùdvendige data til identificering af den godkendte type.
En oversigt over de relevante dele af den tekniske dokumentation vedlñgges attesten, og en kopi
heraf opbevares af det bemyndigede organ.
Afslår det bemyndigede organ at udstede en EF-typeafprùvningsattest til fabrikanten eller dennes i
Fñllesskabet etablerede reprñsentant, skal det give en detaljeret redegùrelse for årsagerne hertil.
Der fastlñgges en klageprocedure.
6. Ansùgeren underretter det bemyndigede organ, som opbevarer den tekniske dokumentation vedrùrende EF-typeafprùvningen, om enhver ñndring af det godkendte transportable trykbñrende
udstyr; dette udstyr skal godkendes på ny, hvis ñndringerne kan påvirke overensstemmelsen med
kravene i direktivet eller de foreskrevne betingelser for dets anvendelse. Denne tillñgsgodkendelse
gives i form af en tilfùjelse til den oprindelige EF-typeafprùvningsattest.
7. Hvert bemyndiget organ meddeler medlemsstaterne alle relevante oplysninger om de EF-typeafprùvningsattester, det har inddraget, og, på anmodning, om dem, det har udstedt.
Hvert bemyndiget organ skal også meddele de ùvrige bemyndigede organer alle relevante oplysninger om de EF-typeafprùvningsattester, det har inddraget eller afslået at udstede.
8. De ùvrige bemyndigede organer kan få tilstillet kopi af EF-typeafprùvningsattesterne og/eller tillñgsgodkendelserne. Bilagene stilles til de ùvrige bemyndigede organers rådighed.
9. Fabrikanten eller dennes i Fñllesskabet etablerede reprñsentant skal foruden den tekniske dokumentation opbevare en kopi af EF-typeafprùvningsattesten og eventuelle tillñg til denne i ti år fra
datoen for ophùret af fremstillingen af det transportable trykbñrende udstyr.
Er hverken fabrikanten eller dennes reprñsentant etableret i Fñllesskabet, påhviler pligten til at
fremlñgge den tekniske dokumentation den person, som er ansvarlig for markedsfùringen af produktet i Fñllesskabet.
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Modul B1 (EF-konstruktionsafprùvning)
1. Dette modul beskriver den procedure, hvorved et bemyndiget organ fastslår og attesterer, at det
transportable trykbñrende udstyrs konstruktion opfylder de relevante krav i direktivet.
2. Fabrikanten eller dennes i Fñllesskabet etablerede reprñsentant indgiver anmodning om EF-konstruktionsafprùvning til et enkelt bemyndiget organ.
Anmodningen skal indeholde:
Ð fabrikantens navn og adresse samt navn og adresse på fabrikantens reprñsentant, hvis anmodningen indgives af denne
Ð en skriftlig erklñring om, at samme anmodning ikke er indgivet til andre bemyndigede organer
Ð den tekniske dokumentation, der er beskrevet i punkt 3.
Anmodningen kan omfatte flere forskellige varianter af det transportable trykbñrende udstyr, når
blot forskellene mellem varianterne ikke berùrer sikkerhedsniveauet.
3. Den tekniske dokumentation skal gùre det muligt at vurdere det transportable trykbñrende udstyrs
overensstemmelse med de relevante krav i direktivet. Den skal, i det omfang det er nùdvendigt for
vurderingen, dñkke dette udstyrs konstruktion, fremstilling og funktion og indeholde:
Ð en generel beskrivelse af det pågñldende udstyr
Ð konstruktions- og produktionstegninger samt diagrammer over komponenter, delmontager,
kredslùb mv.
Ð de nùdvendige beskrivelser og forklaringer til forståelse af ovennñvnte tegninger og diagrammer samt af dette udstyrs funktion
Ð en beskrivelse af de lùsninger, der er valgt med henblik på at opfylde kravene i direktivet
Ð den nùdvendige dokumentation for, at konstruktionslùsningerne er dñkkende. Denne dokumentation skal omfatte resultaterne af de prùvninger, der er foretaget af fabrikantens dertil
udstyrede laboratorium, eller som er udfùrt for dennes regning
Ð resultater af konstruktionsberegninger og kontrolundersùgelser mv.
Ð oplysninger om kvalifikationer eller godkendelser.
4. Det bemyndigede organ
4.1. undersùger den tekniske dokumentation og fastslår, hvilke elementer der er konstrueret i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i direktivet.
Det bemyndigede organ skal navnlig:
Ð vurdere de anvendte materialer, når disse ikke er i overensstemmelse med de relevante
bestemmelser i direktivet
Ð godkende de metoder, der anvendes til endelig sammenfùjning af delene, eller kontrollere,
at de er blevet godkendt på et tidligere tidspunkt
Ð kontrollere, at det personale, der foretager den endelige sammenfùjning af delene og de
ikke-destruktive prùvninger, er kvalificeret eller godkendt
4.2. gennemfùrer de nùdvendige undersùgelser til kontrol af, om fabrikantens lùsninger opfylder
kravene i direktivet
4.3. gennemfùrer de nùdvendige undersùgelser til kontrol af, om bestemmelserne i direktivet er
blevet overholdt.
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5. Når konstruktionen er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i direktivet, udsteder det
bemyndigede organ en EF-konstruktionsafprùvningsattest til ansùgeren. Attesten skal indeholde
ansùgerens navn og adresse, undersùgelsens resultater, betingelserne for attestens gyldighed og de
nùdvendige oplysninger til identifikation af den godkendte konstruktion.
En oversigt over de relevante dele af den tekniske dokumentation vedlñgges attesten, og en kopi
heraf opbevares af det bemyndigede organ.
Afslår det bemyndigede organ at udstede en EF-konstruktionsafprùvningsattest til fabrikanten eller
dennes i Fñllesskabet etablerede reprñsentant, skal det give en detaljeret redegùrelse for årsagerne
hertil. Der fastlñgges en klageprocedure.
6. Ansùgeren skal underrette det bemyndigede organ, som opbevarer den tekniske dokumentation
vedrùrende EF-konstruktionsafprùvningen, om enhver ñndring af det godkendte transportable
trykbñrende udstyr; udstyret skal godkendes på ny, hvis ñndringerne kan påvirke overensstemmelsen med kravene eller de foreskrevne betingelser for dets anvendelse. Denne tillñgsgodkendelse
gives i form af en tilfùjelse til den oprindelige EF-konstruktionsafprùvningsattest.
7. Hvert bemyndiget organ meddeler medlemsstaterne relevante oplysninger om de EF-konstruktionsafprùvningsattester, det har inddraget, og, på anmodning, om dem, det har udstedt.
Hvert bemyndiget organ skal også meddele de ùvrige bemyndigede organer relevante oplysninger
om de EF-konstruktionsafprùvningsattester, det har inddraget eller afslået at udstede.
8. De ùvrige bemyndigede organer kan, på anmodning, få tilstillet relevante oplysninger om:
Ð udstedelse af EF-konstruktionsafprùvningsattester samt tillñgsgodkendelser hertil
Ð inddragelse af EF-konstruktionsafprùvningsattester samt tillñgsgodkendelser hertil.
9. Fabrikanten eller dennes i Fñllesskabet etablerede reprñsentant skal foruden den i punkt 3
omhandlede tekniske dokumentation opbevare en kopi af EF-konstruktionsafprùvningsattesten og
eventuelle tillñg til denne i ti år fra datoen for ophùret af fremstillingen af det transportable trykbñrende udstyr.
Er hverken fabrikanten eller dennes reprñsentant etableret i Fñllesskabet, påhviler pligten til at
fremlñgge den tekniske dokumentation den person, som en ansvarlig for markedsfùringen af produktet i Fñllesskabet.

Modul C1 (Typeoverensstemmelse)
1. Dette modul beskriver den procedure, hvorved fabrikanten eller dennes i Fñllesskabet etablerede
reprñsentant garanterer og erklñrer, at det transportable trykbñrende udstyr er i overensstemmelse
med typen som beskrevet i EF-typeafprùvningsattesten og opfylder de relevante krav i direktivet.
Fabrikanten eller dennes i Fñllesskabet etablerede reprñsentant anbringer P-mñrkningen på alt
transportabelt trykbñrende udstyr og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklñring.
2. Fabrikanten trñffer alle nùdvendige foranstaltninger for, at fremstillingsprocessen sikrer, at det
fremstillede transportable trykbñrende udstyr er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EFtypeafprùvningsattesten og med de relevante krav i direktivet.
3. Fabrikanten eller dennes i Fñllesskabet etablerede reprñsentant skal opbevare en kopi af overensstemmelseserklñringen i ti år fra datoen for ophùret af fremstillingen af det transportable trykbñrende udstyr.
Er hverken fabrikanten eller dennes reprñsentant etableret i Fñllesskabet, påhviler pligten til at
fremlñgge den tekniske dokumentation den person, som er ansvarlig for markedsfùringen af det
transportable trykbñrende udstyr i Fñllesskabet.
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4. Den afsluttende verifikation overvåges ved uanmeldte besùg af et bemyndiget organ udvalgt af
fabrikanten.
Under disse besùg skal det bemyndigede organ:
Ð sikre sig, at fabrikanten virkelig foretager den afsluttende verifikation
Ð på fabrikationsstedet eller lageret udtage prùveeksemplarer af det transportable trykbñrende
udstyr med henblik på kontrol. Det bemyndigede organ vurderer, hvor meget udstyr der skal
udtages til kontrol, samt om det er nùdvendigt at foretage eller lade foretage en hel eller delvis
afsluttende verifikation af udstyret.
Hvis et eller flere eksemplarer at det transportable trykbñrende udstyr ikke overholder kravene,
trñffer det bemyndigede organ de nùdvendige forholdsregler.
Fabrikanten anbringer på det bemyndigede organs ansvar dettes identifikationsnummer på hvert
enkelt transportabelt trykbñrende udstyr.

Modul D (Kvalitetssikring af produktionen)
1. Dette modul beskriver den procedure, hvorved en fabrikant, der opfylder betingelserne i punkt 2,
garanterer og erklñrer, at det transportable trykbñrende udstyr er i overensstemmelse med typen
som beskrevet i EF-typeafprùvningsattesten og opfylder de relevante krav i direktivet. Fabrikanten
eller dennes i Fñllesskabet etablerede reprñsentant anbringer P-mñrkningen på alt transportabelt
trykbñrende udstyr og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklñring. Sammen med P-mñrkningen anfùres det identifikationsnummer, der anvendes at det bemyndigede organ, som er ansvarligt
for den i punkt 4 omhandlede fñllesskabskontrol.
2. Fabrikanten anvender for produktion, afsluttende inspektion og prùvninger et godkendt kvalitetsstyringssystem, der opfylder kravene i punkt 3, og han er underlagt den i punkt 4 omhandlede kontrol.
3. Kvalitetsstyringssystem
3.1. Fabrikanten indsender en ansùgning om vurdering af kvalitetsstyringssystemet til et bemyndiget organ efter eget valg.
Ansùgningen skal indeholde:
Ð alle oplysninger, der er relevante for det pågñldende transportable trykbñrende udstyr
Ð dokumentationen vedrùrende kvalitetsstyringssystemet
Ð den tekniske dokumentation for den godkendte type og en kopi af EF-typeafprùvningsattesten.
3.2. Kvalitetsstyringssystemet skal sikre, at det transportable trykbñrende udstyr er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafprùvningsattesten.
Alle de forhold, krav og bestemmelser, som fabrikanten har taget hensyn til, skal dokumenteres på en systematisk og overskuelig måde i en skriftlig redegùrelse for forholdsregler, procedurer og instruktioner. Denne dokumentation vedrùrende kvalitetsstyringssystemet skal
sikre, at kvalitetsprogrammer, -planer, -manualer og -registre fortolkes ens.
Dokumentationen skal navnlig indeholde en fyldestgùrende beskrivelse af:
Ð kvalitetsmålsñtninger og organisationsstruktur samt ledelsens ansvar og befùjelser med
hensyn til det transportable trykbñrende udstyrs kvalitet
Ð teknikker, fremgangsmåder og de systematiske foranstaltninger, der vil blive anvendt i
produktionen samt ved kvalitetskontrol og -sikring
Ð de undersùgelser og prùvninger, der skal udfùres fùr, under og efter fremstillingen, og den
hyppighed hvormed dette sker
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Ð kvalitetsregistre, herunder kontrolrapporter, prùvnings- og kalibreringsdata, rapporter om
personalets kvalifikationer eller godkendelse
Ð hvordan det kontrolleres, at den krñvede produktkvalitet er opnået, og at kvalitetsstyringssystemet fungerer effektivt.
3.3. Det bemyndigede organ vurderer kvalitetsstyringssystemet for at fastslå, om det opfylder kravene i punkt 3.2.
Kontrolholdet skal mindst omfatte eÂt medlem, som har erfaring med at vurdere det pågñldende transportable trykbñrende udstyr. Vurderingsprocessen skal omfatte et besùg på fabrikantens anlñg.
Afgùrelsen meddeles fabrikanten. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersùgelsen og
den begrundede vurderingsafgùrelse. Der fastlñgges en klageprocedure.
3.4. Fabrikanten forpligter sig til at opfylde sine forpligtelser i henhold til kvalitetsstyringssystemet, således som det er godkendt, og til at vedligeholde det, således at det forbliver hensigtsmñssigt og effektivt.
Fabrikanten eller dennes i Fñllesskabet etablerede reprñsentant underretter det bemyndigede
organ, som har godkendt kvalitetsstyringssystemet, om enhver påtñnkt ñndring af dette.
Det bemyndigede organ vurderer de foreslåede ñndringer og afgùr, om det ñndrede kvalitetsstyringssystem stadig opfylder de i punkt 3.2 omhandlede krav, eller om en fornyet vurdering
er nùdvendig.
Afgùrelsen meddeles fabrikanten. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersùgelsen og
den begrundede vurderingsafgùrelse.
4. Kontrol på det bemyndigede organs ansvar
4.1. Formålet med kontrollen er at sikre, at fabrikanten fuldt ud opfylder sine forpligtelser i henhold til det godkendte kvalitetsstyringssystem.
4.2. Fabrikanten skal give det bemyndigede organ adgang til at inspicere produktions-, inspektions-, prùvnings- og oplagringsfaciliteterne og give det alle nùdvendige oplysninger, herunder:
Ð dokumentation vedrùrende kvalitetsstyringssystemet
Ð kvalitetsregistre, herunder kontrolrapporter, prùvnings- og kalibreringsdata, rapporter om
personalets kvalifikationsioner mv.
4.3. Det bemyndigede organ aflñgger regelmñssigt kontrolbesùg for at sikre sig, at fabrikanten
vedligeholder og anvender kvalitetsstyringssystemet; det udsteder en kontrolrapport til fabrikanten. De regelmñssige kontrolbesùg skal vñre af en sådan hyppighed, at der foretages en
fuldstñndig genvurdering over en treårig periode.
4.4. Det bemyndigede organ kan derudover aflñgge uanmeldte besùg hos fabrikanten. Behovet for
sådanne supplerende besùg og disses hyppighed afgùres på grundlag af et kontrolbesùgssystem, som det bemyndigede organ forvalter. Der skal i dette kontrolbesùgssystem navnlig
tages hensyn til nedenstående faktorer:
Ð udstyrets risikokategori
Ð resultaterne af tidligere kontrolbesùg
Ð behovet for opfùlgning af de regulerende indgreb
Ð eventuelt specielle betingelser i forbindelse med godkendelses af systemet
Ð betydelige ñndringer i fremstillingsprocessens organisation, planlñgning eller teknik.
Under disse besùg kan det bemyndigede organ om nùdvendigt foretage eller lade foretage
prùvninger for at kontrollere, om kvalitetsstyringssystemet fungerer korrekt. Det udsteder en
besùgsrapport og, hvis der er foretaget en prùvning, en prùvningsrapport til fabrikanten.
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5. I ti år fra datoen for ophùret af fremstillingen af det transportable trykbñrende udstyr skal fabrikanten kunne forelñgge de nationale myndigheder:
Ð den i punkt 3.1, andet led, omhandlede dokumentation
Ð de i punkt 3.4, andet afsnit, omhandlede ñndringer
Ð de i punkt 3.3, sidste afsnit, og punkt 3.4, sidste afsnit, samt i punkt 4.3 og 4.4 omhandlede
afgùrelser og rapporter fra det bemyndigede organ.
6. Hvert bemyndiget organ meddeler medlemsstaterne alle relevante oplysninger om de godkendelser
og kvalitetsstyringssystemer, det har inddraget, og, på anmodning, om dem, det har udstedt.
Hvert bemyndiget organ skal også meddele de ùvrige bemyndigede organer alle relevante oplysninger om de godkendelser af kvalitetsstyringssystemer, det har inddraget eller afslået.

Modul D1 (Kvalitetssikring af produktionen)
1. Dette modul beskriver den procedure, hvorved en fabrikant, der opfylder betingelserne i punkt 3,
garanterer og erklñrer, at det pågñldende transportable trykbñrende udstyr opfylder de relevante
krav i direktivet. Fabrikanten eller dennes i Fñllesskabet etablerede reprñsentant anbringer
P-mñrkningen på alt transportabelt trykbñrende udstyr og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklñring. Sammen med P-mñrkningen anfùres det identifikationsnummer, der anvendes af det
bemyndigede organ, som er ansvarligt for den i punkt 5 omhandlede fñllesskabskontrol.
2. Fabrikanten udarbejder den nedenfor beskrevne dokumentation.
Den tekniske dokumentation skal gùre det muligt at vurdere det transportable trykbñrende udstyrs
overensstemmelse med de relevante krav i direktivet. Den skal, i det omfang det er nùdvendigt for
denne vurdering, omfatte det transportable trykbñrende udstyrs konstruktion, fremstilling og funktion og indeholde:
Ð en generel beskrivelse af det pågñldende udstyr
Ð konstruktions- og produktionstegninger samt diagrammer over komponenter, delmontager,
kredslùb mv.
Ð de nùdvendige beskrivelser og forklaringer til forståelse af ovennñvnte tegninger og diagrammer samt af dette udstyrs funktion
Ð den beskrivelse af de lùsninger, der er valgt med henblik på at opfylde kravene i direktivet
Ð resultater af konstruktionsberegninger og kontrolundersùgelser mv.
Ð prùvningsrapporter.
3. Fabrikanten anvender for produktion, afsluttende inspektion og prùvninger et godkendt kvalitetsstyringssystem, der opfylder kravene i punkt 4, og han er underlagt den i punkt 5 omhandlede kontrol.
4. Kvalitetsstyringssystem
4.1. Fabrikanten indsender en ansùgning om vurdering af kvalitetsstyringssystemet til et bemyndiget organ efter eget valg.
Ansùgningen skal indeholde:
Ð alle oplysninger, der er relevante for det pågñldende transportable trykbñrende udstyr
Ð dokumentationen vedrùrende kvalitetsstyringssystemet.
4.2. Kvalitetsstyringssystemet skal sikre, at det transportable trykbñrende udstyr er i overensstemmelse med de relevante krav i direktivet.
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Alle de forhold, krav og bestemmelser, som fabrikanten har taget hensyn til, skal dokumenteres på en systematisk og overskuelig måde i en skriftlig redegùrelse for forholdsregler, procedurer og instruktioner. Denne dokumentation vedrùrende kvalitetsstyringssystemet skal
sikre, at kvalitetsprogrammer, -planer, - manualer og -registre fortolkes ens.
Dokumentationen skal navnlig indeholde en fyldestgùrende beskrivelse af:
Ð kvalitetsmålsñtninger og organisationsstruktur samt ledelsens ansvar og befùjelser med
hensyn til det transportable trykbñrende udstyrs kvalitet
Ð teknikker, fremgangsmåder og de systematiske foranstaltninger, der vil blive anvendt i
produktionen samt ved kvalitetskontrol og -sikring
Ð de undersùgelser og prùvninger, der skal udfùres fùr, under og efter fremstillingen, og den
hyppighed, hvormed dette sker
Ð kvalitetsregistre, herunder kontrolrapporter, prùvnings- og kalibreringsdata, rapporter om
personalets kvalifikationer eller godkendelse
Ð hvordan det kontrolleres, at den krñvede produktkvalitet er opnået, og at kvalitetsstyringssystemet fungerer effektivt.
4.3. Det bemyndigede organ vurderer kvalitetsstyringssystemet for at fastslå, om det opfylder kravene i punkt 4.2.
Kontrolholdet skal mindst omfatte eÂt medlem, som har erfaring med at vurdere det pågñldende transportable trykbñrende udstyr. Vurderingsprocessen skal omfatte et besùg på fabrikantens anlñg.
Afgùrelsen meddeles fabrikanten. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersùgelsen og
den begrundede vurderingsafgùrelse. Der fastlñgges en klageprocedure.
4.4. Fabrikanten forpligter sig til at opfylde sine forpligtelser i henhold til kvalitetsstyringssystemet, således som det er godkendt, og til at vedligeholde det, således at det forbliver hensigtsmñssigt og effektivt.
Fabrikanten eller dennes i Fñllesskabet etablerede reprñsentant underretter det bemyndigede
organ, som har godkendt kvalitetsstyringssystemet, om enhver påtñnkt ñndring af dette.
Det bemyndigede organ vurderer de foreslåede ñndringer og afgùr, om det ñndrede kvalitetsstyringssystem stadig opfylder de i punkt 4.2 omhandlede krav, eller om en fornyet vurdering
er nùdvendig.
Afgùrelsen meddeles fabrikanten. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersùgelsen og
den begrundede vurderingsafgùrelse.

5. Kontrol på det bemyndigede organs ansvar
5.1. Formålet med kontrollen er at sikre, at fabrikanten fuldt ud opfylder sine forpligtelser i henhold til det godkendte kvalitetsstyringssystem.
5.2. Fabrikanten skal give det bemyndigede organ adgang til at inspicere produktions-, inspektions-, prùvnings- og oplagringsfaciliteterne og give det alle nùdvendige oplysninger, herunder:
Ð dokumentation vedrùrende kvalitetsstyringssystemet
Ð kvalitetsregistre, herunder kontrolrapporter, prùvnings- og kalibreringsdata, rapporter om
personalets kvalifikationer mv.
5.3. Det bemyndigede organ aflñgger regelmñssigt kontrolbesùg for at sikre sig, at fabrikanten
vedligeholder og anvender kvalitetsstyringssystemet; det udsteder en kontrolrapport til fabrikanten. De regelmñssige kontrolbesùg skal vñre af en sådan hyppighed, at der foretages en
fuldstñndig genvurdering over en treårig periode.
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5.4. Det bemyndigede organ kan derudover aflñgge uanmeldte besùg hos fabrikanten. Behovet for
sådanne supplerende besùg og disses hyppighed afgùres på grundlag af et kontrolbesùgssystem, som det bemyndigede organ forvalter. Der skal i dette kontrolbesùgssystem navnlig
tages hensyn til nedenstående faktorer:
Ð udstyrets risikokategori
Ð resultaterne af tidligere kontrolbesùg
Ð behovet for opfùlgning af de regulerende indgreb
Ð eventuelt specielle betingelser i forbindelse med godkendelsen af systemet
Ð betydelige ñndringer i fremstillingsprocessens organisation, planlñgning eller teknik.
Under disse besùg kan det bemyndigede organ om nùdvendigt foretage eller lade foretage
prùvninger for at kontrollere, om kvalitetsstyringssystemet fungerer korrekt. Det udsteder en
besùgsrapport og, hvis der er foretaget en prùvning, en prùvningsrapport til fabrikanten.

6. I ti år fra datoen for ophùret af fremstillingen af det transportable trykbñrende udstyr skal fabrikanten kunne forelñgge de nationale myndigheder:
Ð den i punkt 2 omhandlede tekniske dokumentation
Ð den i punkt 4.1, andet led, omhandlede dokumentation
Ð de i punkt 4.4, andet afsnit, omhandlede ñndringer
Ð de i punkt 4.3, sidste afsnit, punkt 4.4, sidste afsnit, og punkt 5.3 og 5.4 omhandlede afgùrelser og rapporter fra det bemyndigede organ.
7. Hvert bemyndiget organ meddeler medlemsstatene alle relevante oplysninger om de EF-konstruktionsafprùvningsattester, det har inddraget, og, på anmodning, om dem, det har udstedt.
Hvert bemyndiget organ skal også meddele de ùvrige bemyndigede organer alle relevante oplysninger om de EF-konstruktionsafprùvningsattester, det har inddraget eller afslået at udstede.

Modul E (Kvalitetssikring af produkterne)
1. Dette modul beskriver den procedure, hvorved fabrikanten, der opfylder betingelserne i punkt 2,
garanterer og erklñrer, at det transportable trykbñrende udstyr er i overensstemmelse med typen
som beskrevet i EF-typeafprùvningsattesten og opfylder de relevante krav i direktivet. Fabrikanten
eller dennes i Fñllesskabet etablerede reprñsentant anbringer P-mñrkningen på alt transportabelt
trykbñrende udstyr og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklñring. Sammen med P-mñrkningen anfùres det identifikationsnummer, der anvendes af det bemyndigede organ, som er ansvarligt
for den i punkt 4 omhandlede kontrol.
2. Fabrikanten anvender for den afsluttende inspektion af det transportable trykbñrende udstyr og
prùvningerne et godkendt kvalitetsstyringssystem, der opfylder kravene i punkt 3, og han er underlagt den i punkt 4 omhandlede kontrol.
3. Kvalitetsstyringssystem
3.1. Fabrikanten indsender en ansùgning om vurdering af kvalitetsstyringssystemet til et bemyndiget organ efter eget valg.
Ansùgningen skal indeholde:
Ð alle oplysninger, der er relevante for det pågñldende transportable trykbñrende udstyr
Ð dokumentationen vedrùrende kvalitetsstyringssystemet
Ð den tekniske dokumentation for den godkendte type og en kopi af EF-typeafprùvningsattesten.
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3.2. Under kvalitetsstyringssystemet undersùges hvert enkelt transportabelt trykbñrende udstyr, og
der gennemfùres de fornùdne prùvninger for at sikre, at det transportable trykbñrende udstyr
opfylder de relevante krav i direktivet. Alle de forhold, krav og bestemmelser, som fabrikanten har taget hensyn til, skal dokumenteres på en systematisk og overskuelig måde i en skriftlig redegùrelse for forholdsregler, procedurer og instruktioner. Denne dokumentation vedrùrende kvalitetsstyringssystemet skal sikre, at kvalitetsprogrammer, -planer-, -manualer og
-registre fortolkes ens.
Dokumentationen skal bl. a. indeholde en fyldestgùrende beskrivelse af:
Ð kvalitetsmålsñtninger og organisationsstrukturer samt ledelsens ansvar og befùjelser med
hensyn til det transportable trykbñrende udstyrs kvalitet
Ð de undersùgelser og prùvninger, der vil blive udfùrt efter fremstillingen
Ð hvordan det kontrolleres, at kvalitetsstyringssystemet fungerer effektivt
Ð kvalitetsregistre, herunder kontrolrapporter, prùvnings- og kalibreringsdata, rapporter om
personalets kvalifikationer eller godkendelse.
3.3. Det bemyndigede organ vurderer kvalitetsstyringssystemet for at fastslå, om det opfylder kravene i punkt 3.2.
Kontrolholdet skal mindst omfatte eÂt medlem, som har erfaring med at vurdere det pågñldende transportable trykbñrende udstyr. Vurderingsprocessen skal omfatte et besùg på fabrikantens anlñg.
Afgùrelsen meddeles fabrikanten. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersùgelsen og
den begrundede vurderingsafgùrelse.
3.4. Fabrikanten forpligter sig til at opfylde sine forpligtelser i henhold til kvalitetsstyringssystemet, således som det er godkendt, og til at vedligeholde det, således at det forbliver hensigtsmñssigt og effektivt.
Fabrikanten eller dennes i Fñllesskabet etablerede reprñsentant underretter det bemyndigede
organ, som har godkendt kvalitetsstyringssystemet, om enhver påtñnkt ñndring af dette.
Det bemyndigede organ vurderer de foreslåede ñndringer og afgùr, om det ñndrede kvalitetsstyringssystem stadig opfylder de i punkt 3.2 omhandlede krav, eller om en fornyet vurdering
er nùdvendig.
Afgùrelsen meddeles fabrikanten. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersùgelsen og
den begrundede vurderingsafgùrelse.

4. Kontrol på det bemyndigede organs ansvar
4.1. Formålet med kontrollen er at sikre, at fabrikanten fuldt ud opfylder sine forpligtelser i henhold til det godkendte kvalitetsstyringssystem.
4.2. Fabrikanten skal give det bemyndigede organ adgang til at inspicere inspektions-, prùvningsog oplagringsfaciliteterne og give det alle nùdvendige oplysninger, herunder:
Ð dokumentation vedrùrende kvalitetsstyringssystemet
Ð teknisk dokumentation
Ð kvalitetsregistre, herunder kontrolrapporter, prùvnings- og kalibreringsdata, rapporter om
personalets kvalifikationer mv.
4.3. Det bemyndigede organ aflñgger regelmñssigt kontrolbesùg for at sikre sig, at fabrikanten
vedligeholder og anvender kvalitetsstyringssystemet; det udsteder en kontrolrapport til fabrikanten. De regelmñssige kontrolbesùg skal vñre af en sådan hyppighed, at der foretages en
fuldstñndig genvurdering over en treårig periode.
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4.4. Det bemyndigede organ kan derudover aflñgge uanmeldte besùg hos fabrikanten. Behovet for
sådanne supplerende besùg og disses hyppighed afgùres på grundlag af et kontrolbesùgssystem, som det bemyndigede organ forvalter. Der skal i dette kontrolbesùgssystem navnlig
tages hensyn til nedenstående faktorer:
Ð udstyrets risikokategori
Ð resultaterne af tidligere kontrolbesùg
Ð behovet for opfùlgning af de regulerende indgreb
Ð eventuelt specielle betingelser i forbindelse med godkendelsen af systemet
Ð betydelige ñndringer i fremstillingsprocessens organisation, planlñgning eller teknik.
Under disse besùg kan det bemyndigede organ foretage eller lade foretage prùvninger for om
nùdvendigt at kontrollere, om kvatlitetsstyringssystemet fungerer korrekt. Det udsteder en
besùgsrapport og, hvis der er foretaget en prùvning, en prùvningsrapport til fabrikanten.
5. I ti år fra datoen for ophùret af fremstillingen at det transportable trykbñrende udstyr skal fabrikanten kunne forelñgge de nationale myndigheder:
Ð den i punkt 3.1, andet led, omhandlede dokumentation
Ð de i punkt 3.4, andet afsnit, omhandlede ñndringer
Ð de i punkt 3.3, sidste afsnit, og punkt 3.4, sidste afsnit, samt i punkt 4.3 og 4.4 omhandlede
afgùrelser og rapporter fra det bemyndigede organ.
6. Hvert bemyndiget organ meddeler medlemsstaterne alle relevante oplysninger om de godkendelser
af kvalitetsstyringssystemer, det har inddraget, og, på anmodning, om dem, det har udstedt.
Hvert bemyndiget organ skal også meddele de ùvrige bemyndigede organer alle relevante oplysninger om de godkendelser af kvalitetsstyringssystemer, det har inddraget eller afslået.

Modul E1 (Kvalitetssikring af produkterne)
1. Dette modul beskriver den procedure, hvorved en fabrikant, der opfylder betingelserne i punkt 3,
garanterer og erklñrer, at det pågñldende transportable trykbñrende udstyr opfylder de relevante
krav i direktivet. Fabrikanten eller dennes i Fñllesskabet etablerede reprñsentant anbringer
P-mñrkningen på alt transportabelt trykbñrende udstyr og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklñring. Sammen med P-mñrkningen anfùres det identifikationsnummer, der anvendes af det
bemyndigede organ, som er ansvarligt for den i punkt 5 omhandlede kontrol.
2. Fabrikanten udarbejder den nedenfor beskrevne tekniske dokumentation.
Den tekniske dokumentation skal gùre det muligt at vurdere det transportable trykbñrende udstyrs
overensstemmelse med de relevante krav i direktivet. Den skal, i det omfang det er nùdvendigt for
denne vurdering, omfatte dette udstyrs konstruktion, fremstilling og funktion og indeholde:
Ð en generel beskrivelse af det pågñldende udstyr
Ð konstruktions- og produktionstegninger samt diagrammer over komponenter, delmontager,
kredslùb mv.
Ð de nùdvendige beskrivelser og forklaringer til forståelse af ovennñvnte tegninger og diagrammer samt af dette udstyrs funktion
Ð en beskrivelse af de lùsninger, der er valgt med henblik på at opfylde kravene i direktivet
Ð resultater af konstruktionsberegninger og kontrolundersùgelser mv.
Ð prùvningsrapporter.
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3. Fabrikanten anvender for den afsluttende inspektion af det trykbñrende udstyr og prùvningerne et
godkendt kvalitetsstyringssystem, der opflyder kravene i punkt 4, og han er underlagt den i punkt
5 omhandlede kontrol.
4. Kvalitetsstyringssystem
4.1. Fabrikanten indsender en ansùgning om vurdering af kvalitetsstyringssystemet til et bemyndiget organ efter eget valg.
Ansùgningen skal indeholde:
Ð alle oplysninger, der er relevante for det pågñldende transportable trykbñrende udstyr
Ð dokumentationen vedrùrende kvalitetsstyringssystemet.
4.2. Under kvalitetsstyringssystemet undersùges hvert enkelt transportabelt trykbñrende udstyr, og
der gennemfùres fornùdne prùvninger for at sikre, at det transportable trykbñrende udstyr
opfylder de relevante krav i direktivet. Alle de forhold, krav og bestemmelser, som fabrikanten har taget hensyn til, skal dokumenteres på en systematisk og overskuelig måde i en skriftlig redegùrelse for forholdsregler, procedurer og instruktioner. Denne dokumentation vedrùrende kvalitetsstyringssystemet skal sikre, at kvalitetsprogrammer, -planer, -manualer og -registre fortolkes ens.
Dokumentationen skal navnlig indeholde en fyldestgùrende beskrivelse af:
Ð kvalitetsmålsñtninger og organisationsstrukturer samt ledelsens ansvar og befùjelser med
hensyn til det transportable trykbñrende udstyrs kvalitet
Ð godkendte metoder til sammenfùjning af delene
Ð undersùgelser og prùvninger, der skal udfùres efter fremstillingen
Ð hvordan det kontrolleres, at kvalitetsstyringssystemet fungerer effektivt
Ð kvalitetsregistre, herunder kontrolrapporter, prùvnings- og kalibreringsdata, rapporter om
personalets kvalifikationer eller godkendelse.
4.3. Det bemyndigede organ vurderer kvalitetsstyringssystemet for at fastslå, om det opfylder kravene i punkt 4.2.
Kontrolholdet skal mindst omfatte eÂt medlem, som har erfaring med at vurdere det pågñldende transportable trykbñrende udstyr. Vurderingsprocessen skal omfatte et besùg på fabrikantens anlñg.
Afgùrelsen meddeles fabrikanten. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersùgelsen og
den begrundede vurderingsafgùrelse. Der fastlñgges en klageprocedure.
4.4. Fabrikanten forpligter sig til at opfylde sine forpligtelser i henhold til kvalitetsstyringssystemet, således som det er godkendt, og til at vedligeholde det, således at det forbliver hensigtsmñssigt og effektivt.
Fabrikanten eller dennes i Fñllesskabet etablerede reprñsentant underretter det bemyndigede
organ, som har godkendt kvalitetsstyringssystemet, om enhver påtñnkt ñndring af dette.
Det bemyndigede organ vurderer de foreslåede ñndringer og afgùr, om det ñndrede kvalitetsstyringssystem stadig opfylder de i punkt 4.2 omhandlede krav, eller om en fornyet vurdering
er nùdvendig.
Afgùrelsen meddeles fabrikanten. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersùgelsen og
den begrundede vurderingsafgùrelse.
5. Kontrol på det bemyndigede organs ansvar
5.1. Formålet med kontrollen er at sikre, at fabrikanten fuldt ud opfylder sine forpligtelser i henhold til det godkendte kvalitetsstyringssystem.
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5.2. Fabrikanten giver det bemyndigede organ adgang til at inspicere produktions-, inspektions-,
prùvnings- og oplagringsfaciliteterne og give det alle nùdvendige oplysninger, herunder:
Ð dokumentation vedrùrende kvalitetsstyringssystemet
Ð teknisk dokumentation
Ð kvalitetsregistre, herunder kontrolrapporter, prùvnings- og kalibreringsdata, rapporter om
personalets kvalifikations mv.
5.3. Det bemyndigede organ aflñgger regelmñssigt kontrolbesùg for at sikre sig, at fabrikanten
vedligeholder og anvender kvalitetsstyringssystemet; det udsteder en kontrolrapport til fabrikanten. De regelmñssige kontrolbesùg skal vñre af en sådan hyppighed, at der foretages en
fuldstñndig genvurdering over en treårig periode.
5.4. Det bemyndigede organ kan derudover aflñgge uanmeldte besùg hos fabrikanten. Behovet for
sådanne supplerende besùg og disses hyppighed afgùres på grundlag af et kontrolbesùgssystem, som det bemyndigede organ forvalter. Der skal i dette kontrolbesùgssystem navnlig
tages hensyn til nedenstående faktorer:
Ð udstyrets risikokategori
Ð resultaterne af tidligere kontrolbesùg
Ð behovet for opfùlgning af de regulerende indgreb
Ð eventuelt specielle betingelser i forbindelse med godkendelsen af systemet
Ð betydelige ñndringer i fremstillingsprocessens organisation, planlñgning eller teknik.
Under disse besùg kan det bemyndigede organ om nùdvendigt foretage eller lade foretage
prùvninger for at kontrollere, om kvalitetsstyringssystemet fungerer korrekt. Det udsteder en
besùgsrapport og, hvis der er foretaget en prùvning, en prùvningsrapport til fabrikanten.
6. I ti år fra datoen for ophùret af fremstillingen af det transportable trykbñrende udstyr skal fabrikanten kunne forelñgge de nationale myndigheder:
Ð den i punkt 2 omhandlede tekniske dokumentation
Ð den i punkt 4.1, andet led, omhandlede dokumentation
Ð de i punkt 4.4, andet afsnit, omhandlede ñndringer
Ð de i punkt 4.3, sidste afsnit, punkt 4.4, sidste afsnit, og punkt 5.3 og 5.4 omhandlede afgùrelser og rapporter fra det bemyndigede organ.
7. Hvert bemyndiget organ meddeler medlemsstaterne alle relevante oplysninger om de EF-konstruktionsafprùvningsattester, det har inddraget, og, på anmodning, om dem, det har udstedt.
Hvert bemyndiget organ skal også meddele de ùvrige bemyndigede organer alle relevante oplysninger om de EF-konstruktionsafprùvningsattester, det har inddraget eller afslået at udstede.

Modul F (Produktverifikation)
1. Dette modul beskriver den procedure, hvorved fabrikanten eller dennes i Fñllesskabet etablerede
reprñsentant garanterer og erklñrer, at det transportable trykbñrende udstyr, som bestemmelserne
i punkt 3 er blevet anvendt på, er i overensstemmelse med typen som beskrevet
Ð i EF-typeafprùvningsattesten, eller
Ð i EF-konstruktionsafprùvningsattesten
og opfylder de relevante krav i dette direktiv.
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2. Fabrikanten trñffer alle nùdvendige foranstaltninger for, at fremstillingsprocessen sikrer, at det
fremstillede transportable trykbñrende udstyr er i overensstemmelse med typen som beskrevet
Ð i EF-typeafprùvningsattesten, eller
Ð i EF-konstruktionsafprùvningsattesten
og med de relevante krav i dette direktiv.
Fabrikanten eller dennes i Fñllesskabet etablerede reprñsentant anbringer P-mñrkningen på alt
transportabelt trykbñrende udstyr og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklñring.
3. Det bemyndigede organ foretager de nùdvendige undersùgelser og prùvninger for at verificere, at
det transportable trykbñrende udstyr er i overensstemmelse med de relevante krav i dette direktiv;
dette foregår ved kontrol og prùvning af hvert enkelt produkt som beskrevet i punkt 4.
Fabrikanten eller dennes i Fñllesskabet etablerede reprñsentant opbevarer en kopi af overensstemmelseserklñringen i ti år fra datoen for ophùret af fremstillingen af det transportable trykbñrende
udstyr.
4. Verifikation ved kontrol og prùvning af alt transportabelt trykbñrende udstyr
4.1. Alt transportabelt trykbñrende udstyr undersùges enkeltvis, og der foretages fornùdne kontroller og prùvninger for at verificere, at udstyret er i overensstemmelse med typen og med de
relevante krav i direktivet.
Det bemyndigede organ skal navnlig:
Ð kontrollere, at det personale, der foretager den endelige sammenfùjning af delene og de
ikke-destruktive prùvninger, er kvalificeret eller godkendt
Ð kontrollere den af fabrikanten udstedte attestation
Ð foretage den afsluttende undersùgelse og prùvning eller lade dem foretage samt i givet
fald kontrollere sikkerhedsforanstaltningerne.
4.2. Det bemyndigede organ anbringer eller lader anbringe sit identifikationsnummer på alt transportabelt trykbñrende udstyr og udsteder en skriftlig overensstemmelsesattest vedrùrende de
gennemfùrte prùvninger.
4.3. Fabrikanten eller dennes i Fñllesskabet etablerede reprñsentant skal på opfordring kunne
forevise den overensstemmelsesattest, der er udstedt af det bemyndigede organ.
Modul G (EF-enhedsverifikation)
1. Dette modul beskriver den procedure, hvorved fabrikanten garanterer og erklñrer, at det transportable trykbñrende udstyr, for hvilket der er udstedt den i punkt 4.1 omhandlede attest, er i overensstemmelse med de relevante krav i direktivet. Fabrikanten eller dennes i Fñllesskabet etablerede
reprñsentant anbringer P-mñrkningen på dette udstyr og udsteder en overensstemmelseserklñring.
2. Fabrikanten anmoder et bemyndiget organ efter eget valg om at foretage enhedsverifikationen.
Anmodningen indeholder:
Ð fabrikantens navn og adresse samt det sted, hvor det transportable trykbñrende udstyr befinder
sig
Ð en skriftlig erklñring om, at den samme anmodning ikke er indgivet til et andet bemyndiget
organ
Ð en teknisk dokumentation.
3. Den tekniske dokumentation skal gùre det muligt at vurdere, om det transportable trykbñrende
udstyr er i overensstemmelse med de relevante krav i direktivet, og at forstå dets konstruktion,
fremstilling og funktion.
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Den tekniske dokumentation skal indeholde:
Ð en generel beskrivelse af det pågñldende udstyr
Ð konstruktions- og produktionstegninger samt diagrammer over komponenter, delmontager,
kredslùb mv.
Ð de nùdvendige beskrivelser og forklaringer til forståelse af ovennñvnte tegninger og diagrammer samt af dette udstyrs funktion
Ð resultater af konstruktionsberegninger og kontrolundersùgelser mv.
Ð prùvningsrapporter
Ð relevante elementer i forbindelse med godkendelse af fremstillings- og kontrolprocedurernes
standard samt med personalets kvalifikationer eller godkendelse.
4. Det bemyndigede organ undersùger konstruktion og fremstilling af hvert enkelt transportabelt
trykbñrende udstyr og gennemfùrer under fabrikationen de fornùdne prùvninger for at verificere
overensstemmelsen med de relevante krav i dette direktiv.
4.1. Det bemyndigede organ anbringer eller lader anbringe sit identifikationsnummer på det transportable trykbñrende udstyr og udsteder en skriftlig overensstemmelsesattest vedrùrende de
gennemfùrte prùvninger. Attesten skal opbevares i ti år.
4.2. Fabrikanten eller dennes i Fñllesskabet etablerede reprñsentant skal på opfordring kunne
forevise den overensstemmelseserklñring og overensstemmelsesattest, der er udstedt af det
bemyndigede organ.
Det bemyndigede organ skal navnlig:
Ð undersùge den tekniske dokumentation, for så vidt angår konstruktion og fremstillingsmåder
Ð vurdere de anvendte materialer, når de ikke er i overensstemmelse med de relevante
bestemmelser i direktivet, og kontrollere den attest, materialefabrikanten har udstedt
Ð godkende de metoder, der anvendes til endelig sammenfùjning af delene
Ð kontrollere kvalifikationer eller godkendelser
Ð foretage den afsluttende undersùgelse, udfùre eller lade udfùre prùvningen og i givet fald
kontrollere sikkerhedsforanstaltningerne.
Modul H (Fuld kvalitetssikring)
1. Dette modul beskriver den procedure, hvorved fabrikanten, der opfylder betingelserne i punkt 2,
garanterer og erklñrer, at det transportable trykbñrende udstyr opfylder de relevante krav i direktivet. Fabrikanten eller dennes i Fñllesskabet etablerede reprñsentant anbringer P-mñrkningen på
alt transportabelt trykbñrende udstyr og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklñring. Sammen med P-mñrkningen anfùres det identifikationsnummer, der anvendes af det bemyndigede
organ, som er ansvarligt for den i punkt 4 omhandlede kontrol.
2. Fabrikanten anvender et godkendt kvalitetsstyringssystem for konstruktion og fremstilling samt
afsluttende inspektion og prùvninger som anfùrt i punkt 3, og han er underlagt den i punkt 4
omhandlede kontrol.
3. Kvalitetsstyringssystem
3.1. Fabrikanten indgiver en ansùgning om vurdering af kvalitetsstyringssystemet til et bemyndiget
organ efter eget valg.
Ansùgningen skal indeholde:
Ð alle relevante oplysninger om det pågñldende transportable trykbñrende udstyr
Ð dokumentationen vedrùrende kvalitetsstyringssystemet.
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3.2. Kvalitetsstyringssystemet skal sikre, at det transportable trykbñrende udstyr opfylder de relevante krav i direktivet.
Alle de forhold, krav og bestemmelser, som fabrikanten har taget hensyn til, skal dokumenteres på en systematisk og overskuelig måde i en skriftlig redegùrelse for forholdsregler, procedurer og instruktioner. Denne dokumentation vedrùrende kvalitetsstyringssystemet skal
sikre, at procedure- og kvalitetsmñssige foranstaltninger, såsom kvalitetsprogrammer, -planer,
-manualer og -registre, fortolkes ens.
Ð Dokumentationen skal navnlig indeholde en fyldestgùrende beskrivelse af:
Ð kvalitetsmålsñtninger og organisationsstruktur samt ledelsens ansvar og befùjelser med
hensyn til konstruktions- og produktkvalitet
Ð de tekniske konstruktionsspecifikationer, herunder standarder, der vil blive anvendt
Ð de teknikker til kontrol og verifikation af konstruktionen samt de fremgangsmåder og
systematiske forholdsregler, der vil blive anvendt ved konstruktionen af det transportable
trykbñrende udstyr
Ð de tilsvarende teknikker, fremgangsmåder og forholdsregler, der systematisk vil blive
anvendt i produktionen
Ð de undersùgelser og prùvninger, der skal udfùres fùr, under og efter fremstillingen, med
angivelse af den hyppighed, hvormed dette sker
Ð kvalitetsregistre, herunder kontrolrapporter, prùvnings- og kalibreringsdata, rapporter om
personalets, kvalifikationer eller godkendelse
Ð metoderne til overvågning af, at den krñvede konstruktions- og produktkvalitet for det
transportable trykbñrende udstyr er opnået, og at kvalitetsstyringssystemet fungerer
effektivt.
3.3. Det bemyndigede organ vurderer kvalitetsstyringssystemet for at fastslå, om det opfylder kravene i punkt 3.2.
Kontrolholdet skal mindst omfatte eÂt medlem, som har erfaring med at vurdere det transportable trykbñrende udstyr. Vurderingsprocessen skal omfatte et besùg på fabrikantens anlñg.
Afgùrelsen meddeles fabrikanten. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersùgelsen og
den begrundede vurderingsafgùrelse. Der fastlñgges en klageprocedure.

3.4. Fabrikanten forpligter sig til at opfylde sine forpligtelser i henhold til kvalitetsstyringssystemet, således som det er godkendt, og til at vedligeholde det, således at det forbliver hensigtsmñssigt og effektivt.
Fabrikanten eller dennes i Fñllesskabet etablerede reprñsentant underretter det bemyndigede
organ, som har godkendt kvalitetsstyringssystemet, om enhver påtñnkt ñndring af dette.
Det bemyndigede organ vurderer de foreslåede ñndringer og afgùr, om det ñndrede kvalitetsstyringssystem stadig opfylder de i punkt 3.2 omhandlede krav, eller om en fornyet vurdering
er nùdvendig.
Afgùrelsen meddeles fabrikanten. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersùgelsen og
den begrundede vurderingsafgùrelse.
4. Kontrol på det bemyndigede organs ansvar
4.1. Formålet med kontrollen er at sikre, at fabrikanten fuldt ud opfylder sine forpligtelser i henhold til det godkendte kvalitetsstyringssystem.
4.2. Fabrikanten skal give det bemyndigede organ adgang til at inspicere konstruktions-, produktions-, inspektions-, prùvnings- og oplagringsfaciliteterne og skal give det alle nùdvendige
oplysninger, herunder:
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Ð dokumentation vedrùrende kvalitetsstyringssystemet
Ð kvalitetsregistre i henhold til konstruktionsdelen i kvalitetsstyringssystemet, herunder
resultater af analyser, beregninger, prùvninger mv.
Ð kvalitetsregistre i henhold til produktionsdelen i kvalitetsstyringssystemet, herunder kontrolrapporter samt prùvnings- og kalibreringsdata, rapporter om personalets kvalifikationer.
4.3. Det bemyndigede organ aflñgger regelmñssigt kontrolbesùg for at sikre sig, at fabrikanten
vedligeholder og anvender kvalitetsstyringssystemet; det udsteder en kontrolrapport til fabrikanten. De regelmñssige kontrolbesùg skal vñre af en sådan hyppighed, at der foretages en
fuldstñndig genvurdering over en treårig periode.
4.4. Det bemyndigede organ kan derudover aflñgge uanmeldte besùg hos fabrikanten. Behovet for
sådanne supplerende besùg og disses hyppighed afgùres på grundlag af et kontrolbesùgssystem, som det bemyndigede organ styrer. Der skal i dette kontrolbesùgssystem navnlig tages
hensyn til nedenstående faktorer:
Ð udstyrets kategori
Ð resultaterne af tidligere kontrolbesùg
Ð behovet for opfùlgning af regulerende indgreb
Ð eventuelt specielle betingelser i forbindelse med godkendelsen af systemet
Ð betydelige ñndringer i fremstillingsprocessens organisation, planlñgning eller teknik.
Under disse besùg kan det bemyndigede organ om nùdvendigt foretage eller lade foretage
prùvninger for at kontrollere, om kvalitetsstyringssystemet fungerer korrekt. Det udsteder en
besùgsrapport og, hvis der er foretaget en prùvning, en prùvningsrapport til fabrikanten.
5. I ti år fra datoen for ophùret af fremstillingen af det transportable trykbñrende udstyr skal fabrikanten kunne forelñgge de nationale myndigheder:
Ð den i punkt 3.1, andet afsnit, andet led, omhandlede dokumentation
Ð de i punkt 3.4, andet afsnit, omhandlede ñndringer
Ð de i punkt 3.3, sidste afsnit og punkt 3.4, sidste afsnit, samt punkt 4.3 og 4.4 omhandlede
afgùrelser og rapporter fra det bemyndigede organ.
6. Hvert bemyndiget organ meddeler medlemsstaterne alle relevante oplysninger om de godkendelser
af kvalitetsstyringssystemer, det har inddraget, og, på anmodning, om dem, det har udstedt.
Hvert bemyndiget organ meddeler ligeledes de ùvrige bemyndigede organer alle relevante oplysninger om de godkendelser af kvalitetsstyringssystemer, det har inddraget eller afslået.

Modul H1 (Fuld kvalitetssikring med konstruktionskontrol og sñrlig kontrol af den afsluttende prùvning)
1. Ud over kravene i modul H gñlder fùlgende:
a) Fabrikanten indgiver en anmodning om konstruktionskontrol til det bemyndigede organ.
b) Anmodningen skal gùre det muligt at forstå det transportable trykbñrende udstyrs konstruktion, fremstilling og funktion og at vurdere overensstemmelsen med de relevante krav i dette
direktiv.
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Den skal omfatte:
Ð konstruktionens tekniske specifikationer, herunder de standarder, der er anvendt
Ð den nùdvendige dokumentation for, at disse er dñkkende. Denne dokumentation skal
omfatte resultaterne af de prùvninger, der er foretaget af fabrikantens dertil udstyrede laboratorium eller for hans regning.
c) Det bemyndigede organ undersùger anmodningen, og hvis konstruktionen opfylder de relevante bestemmelser i direktivet, udsteder det en EF-konstruktionsafprùvningsattest til ansùgeren. Attesten skal indeholde undersùgelsens resultater, betingelserne for dens gyldighed samt de
nùdvendige data til identificering af den godkendte konstruktion og i givet fald en beskrivelse
af det trykbñrende transportable udstyr.
d) Ansùrgeren skal holde det bemyndigede organ, som har udstedt EF-konstruktionsafprùvningsattesten, underrettet om enhver ñndring af den godkendte konstruktion. ándres den godkendte konstruktion, skal ñndringerne også godkendes af det bemyndigede organ, som har
udstedt EF-konstruktionsafprùvningsattesten, hvis ñndringerne kan påvirke overensstemmelsen
med kravene i direktivet eller de foreskrevne betingelser for anvendelse af det transportable
trykbñrende udstyr. Denne tillñgsgodkendelse gives i form af en tilfùjelse til EF-konstruktionsafprùvningsattesten.
e) Hvert bemyndiget organ meddeler ligeledes de ùvrige bemyndigede organer relevante oplysninger om de EF-konstruktionsafprùvningsattester, som det har inddraget eller afslået at udstede.
2. For den afsluttende verifikation gñlder en skñrpet kontrol i form af uanmeldte kontrolbesùg af det
bemyndigede organ. I forbindelse med disse besùg skal det bemyndigede organ foretage kontrol af
det transportable trykbñrende udstyr.

DEL II
PROCEDURE I FORBINDELSE MED FORNYET OVERENSSTEMMELSESVURDERING
1. Denne procedure beskriver den metode, der skal anvendes for at sikre, at markedsfùrt transportabelt trykbñrende udstyr, som defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), opfylder de relevante krav i direktiv 94/55/EF og 96/49/EF.
2. Brugeren skal give et bemyndiget organ sådanne oplysninger vedrùrende det markedsfùrte transportable trykbñrende udstyr, der gùr det muligt at foretage en prñcis identifikation (oprindelse,
anvendte regler i forbindelse med konstruktion og, for så vidt angår acetylenflasker, også angivelser
vedrùrende fyldmassen). Han skal, hvor det er relevant, oplyse om foreskrevne restriktioner for
anvendelsen, påtegninger vedrùrende eventuelle skader eller de reparationer, der er foretaget. Det
bemyndigede organ skal kontrollere, at ventiler og andet tilbehùr, der har direkte indflydelse på
sikkerheden, har et sikkerhedsniveau, som svarer til det, der er fastlagt i medfùr af artikel 3 i dette
direktiv.

3. Det bemyndigede organ skal ligeledes kontrollere, at det markedsfùrte transportable trykbñrende
udstyr er mindst lige så sikkert som det transportable trykbñrende udstyr, der er omfattet af
Rådets direktiv 94/55/EF og 96/49/EF. Kontrollen skal foretages på grundlag af de dokumenter, der
er udarbejdet i henhold til punkt 2 og, hvor det er relevant, på grundlag af supplerende kontrol.
4. Hvis resultaterne af ovennñvnte kontrol er tilfredsstillende, skal det transportable trykbñrende
udstyr underkastes den regelmñssige inspektion, der er omhandlet i bilag IV, del III.
5. Hvad angår seriefremstillede beholdere og dertil hùrende ventiler og andet tilbehùr, der anvendes
til transporten, kan den fornyede vurdering af overensstemmelsen, der tager sigte på individuel
kontrol af udstyret som omhandlet i punkt 3 og 4 ovenfor, foretages af et godkendt organ på betingelse af, at et bemyndiget organ i forvejen har foretaget den fornyede vurdering af typeoverensstemmelsen som omhandlet i punkt 3.
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DEL III
PROCEDURER I FORBINDELSE MED PERIODISKE UNDERSéGELSER

Modul 1 (periodiske undersùgelser af produktet)
1. I dette modul beskrives den procedure, hvorefter ejeren, dennes i Fñllesskabet etablerede reprñsentant eller indehaveren sikrer, at det transportable trykbñrende udstyr, som omfattes af bestemmelserne i punkt 3, stadig opfylder kravene i dette direktiv.
2. For at opfylde kravene i punkt 1 skal ejeren, dennes i Fñllesskabet etablerede reprñsentant eller
indehaveren trñffe alle nùdvendige foranstaltninger for at sikre, at anvendelses- og vedligeholdelsesbetingelserne giver sikkerhed for, at det transportable trykbñrende udstyr stadig er i overensstemmelse med kravene i dette direktiv, og isñr for at sikre:
Ð at transportabelt trykbñrende udstyr anvendes i overensstemmelse med sit formål, og
Ð at det fyldes i egnede påfyldningscentre
Ð at der om nùdvendigt udfùres vedligeholdelses- eller reparationsarbejde, og
Ð at de nùdvendige periodiske undersùgelser også udfùres.
De foranstaltninger, der gennemfùres, skal anfùres i dokumenter, og skal af ejeren, dennes i Fñllesskabet etablerede reprñsentant eller indehaveren kunne stilles til rådighed for de nationale myndigheder.
3. Inspektionsorganet skal foretage de relevante undersùgelser og prùver for at kontrollere, at det
transportable trykbñrende udstyr er i overensstemmelse med de relevante krav i dette direktiv, ved
at undersùge og afprùve hvert produkt.
3.1. Alt transportabelt trykbñrende udstyr skal undersùges enkeltvis, og de relevante prùver, som
beskrives i bilagene til direktiv 94/55/EF og 96/49/EF, skal udfùres for at godtgùre, at det
opfylder disse direktivers krav.
3.2. Inspektionsorganet skal anbringe sit identifikationsnummer eller lade det anbringe på hvert
produkt, der underkastes periodisk undersùgelse, umiddelbart efter undersùgelsestidspunktet
og udfñrdige en skriftlig attest om periodisk undersùgelse. Denne attest kan vedrùre en serie
udstyr (kollektiv attest).
3.3. Ejeren, dennes i Fñllesskabet etablerede reprñsentant eller indehaveren skal opbevare den
attest om periodisk undersùgelse, som krñves i punkt 3.2, foruden de dokumenter, der krñves
i punkt 2, mindst indtil den nñste periodiske undersùgelse finder sted.

Modul 2 (periodiske undersùgelser ved brug af kvalitetssikring)
1. I dette modul beskrives fùlgende procedurer:
Ð den procedure, hvorefter ejeren, dennes i Fñllesskabets etablerede reprñsentant eller indehaveren, som skal opfylde forpligtelserne i punkt 2, sikrer og erklñrer, at det transportable trykbñrende udstyr stadig opfylder kravene i dette direktiv. Ejeren, dennes i Fñllesskabet etablerede reprñsentant eller indehaveren anbringer datoen for den periodiske undersùgelse på alt
transportabelt trykbñrende udstyr og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklñring. Datoen
for den periodiske undersùgelse skal ledsages af identifikationsnummeret på det bemyndigede
organ, der er ansvarligt for tilsynet, således som beskrevet i punkt 4
Ð den procedure, hvorefter det godkendte organ, som skal opfylde betingelserne i punkt 2, sidste
afsnit, i forbindelse med periodisk undersùgelse af tanke foretaget af det godkendte organ i
overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, andet afsnit, attesterer, at det transportable trykbñrende udstyr stadig opfylder kravene i dette direktiv. Det godkendte organ skal anbringe
datoen for den periodiske undersùgelse på alt transportabelt trykbñrende udstyr og udstede en
skriftlig attest om periodisk undersùgelse.
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Datoen for den periodiske undersùgelse skal ledsages af identifikationsnummeret på det godkendte
organ.
2. Ejeren, dennes i Fñllesskabet etablerede reprñsentant eller indehaveren skal trñffe alle nùdvendige
foranstaltninger for at sikre, at anvendelses- og vedligeholdelsesbetingelserne giver sikkerhed for, at
det transportable trykbñrende udstyr stadig er i overensstemmelse med dette direktivs krav, og
isñr for at sikre:
Ð at transportabelt trykbñrende udstyr anvendes i overensstemmelse med sit formål, og
Ð at det fyldes i egnede påfyldningscentre
Ð at der om nùdvendigt udfùres vedligeholdelses- eller reparationsarbejde, og
Ð at de nùdvendige periodiske undersùgelser også udfùres.
De foranstaltninger, der gennemfùres, skal anfùres i dokumenter, og skal af ejeren, dennes i Fñllesskabet etablerede reprñsentant eller indehaveren kunne stilles til rådighed for de nationale myndigheder.
Ejeren, dennes i Fñllesskabet etablerede reprñsentant eller indehaveren sùrger for, at der stilles
kvalificeret personale og nùdvendige faciliteter som omhandlet i punkt 3±6 i bilag I til rådighed
med henblik på de periodiske undersùgelser, der skal udfùres.
Ejeren, dennes i Fñllesskabet etablerede reprñsentant, indehaveren eller det godkendte organ skal
benytte et godkendt kvalitetsstyringssystem til de periodiske undersùgelser og afprùvning af udstyret, som beskrives i punkt 3, og vñre underkastet det tilsyn, der beskrives i punkt 4.
3. Kvalitetsstyringssystem
3.1. Ejeren, dennes i Fñllesskabet etablerede reprñsentant, indehaveren eller det godkendte organ
skal indgive en ansùgning om vurdering af det kvalitetsstyringssystem, der benyttes i forbindelse med det transportable trykbñrende udstyr, til et bemyndiget organ efter eget valg.
Ansùgningen skal indeholde fùlgende:
Ð alle relevante oplysninger om det transportable trykbñrende udstyr, der underkastes
periodiske undersùgelser
Ð dokumentation for kvalitetsstyringssystemet.
3.2. Under kvalitetsstyringssystemet skal alt transportabelt trykbñrende udstyr undersùges, og de
relevante prùver udfùres for at sikre, at det er i overensstemmelse med kravene i bilagene til
direktiv 94/55/EF og 96/49/EF. Alle forhold, krav og bestemmelser, som fabrikanten benytter,
skal dokumenteres systematisk og velordnet i form af skriftlige forholdsregler, procedurer og
instruktioner. Denne dokumentation for kvalitetsstyringssystemet skal muliggùre ensartet fortolkning af kvalitetsprogrammer, planer, vejledninger og oversigter.
Den skal isñr indeholde fyldestgùrende beskrivelse af fùlgende:
Ð kvalitetsmålsñtninger og organisationsstruktur samt ledelsens ansvar og befùjelser, når
det gñlder det transportabelt trykbñrende udstyrs kvalitet
Ð de undersùgelser og prùver, der skal udfùres i forbindelse med de periodiske undersùgelser
Ð de metoder, hvormed det overvåges, at kvalitetsstyringssystemet fungerer effektivt
Ð kvalitetsoversigterne, herunder inspektionsrapporter, afprùvningsdata, kalibreringsdata og
rapporter om det pågñldende personales kvalifikationer eller godkendelse
3.3. Det bemyndigede organ skal vurdere kvalitetsstyringssystemet for at afgùre, om det opfylder
kravene i punkt 3.2.
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Vurderingsholdet skal omfatte mindst eÂt medlem, som har erfaring med vurdering af det
pågñldende transportable trykbñrende udstyr. Vurderingsproceduren skal omfatte et inspektionsbesùg hos ejeren, dennes i Fñllesskabet etablerede reprñsentant, indehaveren eller det
godkendte organ.
Afgùrelsen skal meddeles ejeren, dennes i Fñllesskabet etablerede reprñsentant, indehaveren
eller det godkendte organ. Meddelelsen skal indeholde inspektionens konklusioner og begrundelsen for afgùrelsen.
3.4. Ejeren, dennes i Fñllesskabet etablerede reprñsentant, indehaveren eller det godkendte organ
skal forpligte sig til at opfylde de forpligtelser, det godkendte kvalitetsstyringssystem medfùrer,
og til at sikre, at det forbliver tilfredsstillende og effektivt.
Ejeren, dennes i Fñllesskabets etablerede reprñsentant, indehaveren eller det godkendte organ
skal underrette det bemyndigede organ, som har godkendt kvalitetsstyringssystemet, om planlagte ñndringer af det.
Det bemyndigede organ skal vurdere de foreslåede ñndringer og afgùre, om det ñndrede kvalitetsstyringssystem stadig opfylder kravene i punkt 3.2, eller om en omvurdering er påkrñvet.
Det meddeler sin afgùrelse til ejeren, dennes i Fñllesskabet etablerede reprñsentant, indehaveren eller det godkendte organ. Meddelelsen skal indeholde inspektionens konklusioner og
begrundelsen for afgùrelsen.
4. Tilsyn under bemyndigede organs ansvar
4.1. Tilsynets formål er at sikre, at ejeren, dennes i Fñllesskabet etablerede reprñsentant, indehaveren eller det godkendte organ opfylder de forpligtelser, det godkendte kvalitetsstyringssystem fùrer med sig.
4.2. Ejeren, dennes i Fñllesskabet etablerede reprñsentant, indehaveren eller det godkendte organ
skal give det bemyndigede organ adgang til at foretage inspektion på inspektions-, afprùvnings- og oplagringsstedet og give det alle nùdvendige oplysninger, det gñlder isñr:
Ð dokumentationen for kvalitetsstyringssystemet
Ð den tekniske dokumentation
Ð kvalitetsoversigterne, herunder inspektionsrapporter, afprùvningsdata og rapporter vedrùrende det pågñldende personales kvalifikationer osv.
4.3. Det bemyndigede organ skal foretage regelmñssige eftersyn for at sikre, at ejeren, dennes i
Fñllesskabet etablerede reprñsentant, indehaveren eller det godkendte organ opretholder og
anvender kvalitetsstyringssystemet, og give ejeren, dennes i Fñllesskabet etablerede reprñsentant, indehaveren eller det godkendte organ en rapport herom.
4.4. Det bemyndigede organ kan desuden aflñgge uanmeldte besùg hos ejeren, dennes i Fñllesskabet etablerede reprñsentant, indehaveren eller det godkendte organ. Under sådanne besùg kan
det bemyndigede organ om nùdvendigt foretage eller lade foretage prùver for at godtgùre, om
kvalitetsstyringssystemet fungerer korrekt. Det bemyndigede organ giver ejeren, dennes i Fñllesskabet etablerede reprñsentant, indehaveren eller det godkendte organ en rapport om besùget og en prùvningsrapport, hvis der er foretaget prùver.
5. Ejeren, dennes i Fñllesskabet etablerede reprñsentant, indehaveren eller det godkendte organ skal i
et tidsrum på ti år efter tidspunktet for den seneste periodiske undersùgelse af det transportable
trykbñrende udstyr kunne stille fùlgende til rådighed for de nationale myndigheder:
Ð den i punkt 3.1, andet afsnit, andet led, omtalte dokumentation
Ð de i punkt 3.4, andet afsnit, omtalte ñndringer
Ð de i punkt 3.3, sidste afsnit, og punkt 3.4, sidste afsnit, samt punkt 4.3 og 4.4 omtalte afgùrelser og rapporter fra det bemyndigede organ.
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BILAG V
DE TIL OVERENSSTEMMELSESVURDERINGEN BENYTTEDE MODULER
Fùlgende tabel viser, hvilke af overensstemmelsesvurderingens moduler der i overensstemmelse med
bilag IV, del I, skal anvendes på det i artikel 2 definerede transportable trykbñrende udstyr.
Kategorier af transportabelt trykbñrende udstyr

Moduler

1. Beholdere, hvor produktet af prùvningstryk og volumen
er hùjst 100 MPa  liter (1 000 bar  liter),

A1 eller B kombineret med C1

2. Beholdere, hvor produktet af prùvningstryk og volumen
er over 100 og hùjst 300 MPa  liter (henholdsvis
1 000 og 3 000 bar  liter),

H eller B kombineret med E eller B
kombineret med C1

3. Beholdere, hvor produktet af prùvningstryk og volumen
er over 300 MPa  liter (3 000 bar  liter), samt tanke

G eller H1 eller B kombineret med D
eller B kombineret med F

1. Det transportable trykbñrende udstyr skal underkastes en af de procedurer for overensstemmelsesvurdering efter fabrikantens valg, der gñlder for den kategori, hvori det er klassificeret. Hvad
angår beholdere og dertil hùrende ventiler og andet tilbehùr, der anvendes til transporten, kan
fabrikanten også vñlge at anvende en af de procedurer, der gñlder for de hùjere kategorier.
2. Inden for rammerne af kvalitetssikringsprocedurerne udtager det bemyndigede organ i forbindelse
med uanmeldte besùg et prùveeksemplar af udstyret på fabrikationsstedet eller lageret for at foretage eller lade foretage en verifikation af, at det er i overensstemmelse med kravene i dette direktiv.
Med henblik herpå skal fabrikanten underrette det bemyndigede organ om de påtñnkte produktionsplan. Det bemyndigede organ skal gennemfùre mindst to besùg i lùbet af det fùrste produktionsår. Hyppigheden af efterfùlgende besùg fastlñgges af det bemyndigede organ på grundlag af
kriterierne i punkt 4.4 i det relevante modul i bilag IV, del I.
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BILAG VI
LISTE OVER ANDRE FARLIGE STOFFER END DEM I KLASSE 2, DER ER NáVNT I
ARTIKEL 2

FN-nummer

Klasser

ADR/RID-tal

Farlige stoffer

1051

6.1

1

stabiliseret hydrogencyanid

1052

8

6

vandfri hydrogenfluorid

1790

8

6

flussyre
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BILAG VII
OVERENSSTEMMELSESMáRKE
Overensstemmelsesmñrket har fùlgende udformning:

Hvis mñrket formindskes eller forstùrres, skal ovenstående tegnings proportioner overholdes.
Mñrkets forskellige bestanddele skal stort set have samme lodrette mål, som ikke må vñre under 5
mm.
Småt udstyr kan undtages fra dette mindstemål.
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RDETS DIREKTIV 1999/37/EF
af 29. april 1999
om registreringsdokumenter for motorkùretùjer

29. juli 1991 om kùrekort (4), kun fùrer kùretùjer i de tilladte kùretùjskategorier; en sådan kontrol vil medvirke til at forbedre fñrdselssikkerheden;

RDET FOR DEN EUROPáISKE UNION HAR Ð

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europñske Fñllesskab, sñrlig artikel 75, stk. 1, litra
d),
(5)

for at registrere et kùretùj, der tidligere har
vñret registreret i en anden medlemsstat, krñver
alle medlemsstaterne bl.a. en attest, der dokumenterer denne registrering og kùretùjets tekniske karakteristika;

(6)

en harmonisiering af denne registreringsattest vil
lette den nye ibrugtagning af kùretùjer, der tidligere har vñret registreret i en anden medlemsstat, og dermed bidrage til, at det indre marked
fungerer;

1

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( ),
under henvisning til udtalelse fra Det ékonomiske og
Sociale Udvalg (2),
i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 189
C (3), og
ud fra fùlgende betragtninger:
(1)

Fñllesskabet har vedtaget en rñkke foranstaltninger med henblik på at skabe et indre marked
uden indre grñnser, hvor der i overensstemmelse
med traktatens bestemmelser er fri bevñgelighed
for varer, personer, tjenesteydelser og kapital;

(7)

medlemsstaterne benytter en registreringsattest,
som består af enten en enkelt del eller to sñrskilte dele, og begge disse systemer bùr forelùbig
bestå;

(2)

alle medlemsstaterne krñver, at fùreren af et
kùretùj, der er registreret i en anden medlemsstat, skal vñre indehaver af den tilhùrende registreringsattest for at kunne få tilladelse til at
kùre på deres område;

(8)

(3)

en harmonisering af registreringsattestens form
og indhold vil lette forståelsen og dermed
bidrage til den frie bevñgelighed ved kùrsel med
et kùretùj i andre medlemsstater end den, det er
registreret i;

der er forskelle mellem medlemsstaterne med
hensyn til fortolkningen af personoplysningerne
i registreringsattesten; af hensyn til det indre
markeds funktion, den frie bevñgelhighed og
den dermed forbundne kontrol bùr det derfor
prñciseres, i hvilken egenskab de personer, der
er nñvnt på attesten, kann disponere over det
kùretùj, som attesten er udstedt for;

(9)

for at lette den kontrol, der isñr tager sigte på
at bekñmpe svig og ulovlig handel med stjålne
kùretùjer, bùr der etableres et tñt samarbejde
mellem medlemsstaterne på grundlag af et effektivt system til udveksling af oplysninger;

(10)

der bùr fastsñttes en forenklet procedure for
tilpasningen af de tekniske aspekter i bilag I og
II Ð

(4)

det bùr ved hiñlp af registreringsattesten kunne
kontrolleres, at en person med et kùrekort, der
er udstedt i medfùr af direktiv 91/439/EéF af

(1) EFT C 202 af 2.7.1997, s. 13, og
EFT C 301 af 30.9.1998, s. 8.
(2) EFT C 19 af 21.1.1998, s. 17.
(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 28. maj. 1998 (EFT C
195 af 22.6.1998, s. 21), Rådets fñlles holdning af 3.
november 1998 (EFT C 388 af 14.12.1998, s. 12) og
Europa-Parlamentets afgùrelse af 25. februar 1999 (endnu
ikke offentliggjort i EFT).

(4) EFT L 237 af 24.8.1991, s. 1. Direktivet er senest ñndret
ved Rådets direktiv 97/26/EF (EFT L 150 af 7.6.1997, s.
41).
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UDSTEDT FéLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

1.6.1999

2.
Hvis en ny registreringsattest udstedes til et kùretùj, der er registreret inden gennemfùrelsen af dette
direktiv, anvender medlemsstaterne en model for attesten, der er i overensstemmelse med dette direktiv, og
de kan nùjes med at anfùre de data, der er til rådighed.

Dette direktiv gñlder for de dokumenter, medlemsstaterne udsteder ved registrering af kùretùjer.
Direktivet berùrer ikke medlemsstaternes ret til med
henblik på midlertidig registrering af motorkùretùjer
at anvende dokumenter, der ikke på alle punkter måtte
opfylde kravene i dette direktiv.

Artikel 2
I dette direktiv forstås ved
a) »kùretùj« kùretùjer som defineret i artikel 2 i
Rådets direktiv 70/156/EéF af 6. februar 1970 om
tilnñrmelse af medlemsstaternes lovgivning om
godkendelse af motordrevne kùretùjer og påhñngskùretùjer dertil (1) og i artikel 1 i Rådets direktiv
92/61/EéF af 30. juni 1992 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne kùretùjer (2)
b) »registrering« en administrativ tilladelse til ibrugtagning af et kùretùj, som omfatter identificering
af kùretùjet og tildeling af et lùbenummer, kaldet
registreringsnummeret
c) »registreringsattest« det dokument, der attesterer,
at kùretùjet er registreret i en medlemsstat
d) »indehaver af en registreringsattest« den person, i
hvis navn et kùretùj er registreret.

Artikel 3
1.
Medlemsstaterne udsteder en registreringsattest
for kùretùjer, der krñves registreret efter deres nationale lovgivning. Attesten består enten af en enkelt del,
jf. bilag I, eller af to dele, jf. bilag I og II.
Medlemsstaterne kann tillade, at de tjenester, navnlig
producenternes, som de bemyndiger hertil, udfylder de
tekniske dele af registreringsattesten.
(1) EFT L 42 af 23.2.1970, s. 1. Direktivet er senest ñndret
ved Kommissionens direktiv 98/14/EF (EFT L 91 af
25.3.1998, s. 1).
(2) EFT L 225 af 10.8.1992, s. 72. Direktivet er ñndret ved
tiltrñdelsesakten af 1994.

3.
De oplysninger, som registreringsattesten indeholder i overensstemmelse med bilag I og II, er angivet
ved hjñlp af de harmoniserede fñllesskabskoder, der er
opfùrt i disse bilag.

Artikel 4

I forbindelse med dette direktiv anerkender medlemsstaterne registreringsattester, der er udstedt af de
ùvrige medlemsstater, med henblik på identificering af
et kùretùj, der fñrdes i international trafik, eller med
henblik på en ny registrering af kùretùjet i en anden
medlemsstat.

Artikel 5

1.
Medlemsstaterne kan med henblik på identificering af et kùretùj krñve, at fùreren medbringer del I af
registreringsattesten.

2.
De kompetente myndigheder krñver ved ny registrering af et kùretùj, der er eller har vñret registreret i
en anden medlemsstat, i alle tilfñlde, at del I af den
tidligere registreringsattest afleveres, samt at del II
afleveres, hvis en sådan er udstedt. Disse myndigheder
inddrager den eller de dele af den gamle registreringsattest, der er afleveret, og opbevarer den (dem) i
mindst seks måneder. De giver inden for en frist på to
måneder myndighederne i den medlemsstat, der har
udstedt den inddragne attest, underretning herom. De
sender den attest, der er blevet inddraget, til ovennñvnte myndigheder, hvis disse anmoder herom senest
seks måneder efter inddragelsen.

Hvis registreringsattesten består af del I og II, og del II
mangler, kan de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor der er anmodet om ny registrering, undtagelsesvis beslutte at registrere kùretùjet på ny, men
fùrst efter at de fra de kompetente myndigheder i den
medlemsstat, hvor kùretùjet tidligere var registreret,
har modtaget en skriftlig eller elektronisk bekrñftelse
på, at ansùgeren har ret til på ny at registrere kùretùjet
i en anden medlemsstat.
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Artikel 6

Artikel 8

ándringer, der er nùdvendige for at tilpasse dette
direktivs bilag til den tekniske udvikling, vedtages efter
fremgangsmåden i artikel 7.

1.
Medlemsstaterne sñtter de nùdvendige love og
administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme
dette direktiv inden den 1. juni 2004. De underretter
straks Kommissionen herom.

Artikel 7
1.
Når der henvises til fremgangsmåden i denne
artikel, bistås Kommissionen af det udvalg, der er nedsat ved artikel 8 i Rådets direktiv 96/96/EF af 20.
december 1996 om teknisk kontrol med motorkùretùjer og påhñngskùretùjer dertil (1), i det fùlgende
benñvnt »udvalget«, der består af reprñsentanter for
medlemsstaterne, og som har Kommissionens reprñsentant som formand.
2.
Kommissionens reprñsentant forelñgger udvalget
et udkast til de foranstaltninger, der skal trñffes.
Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden
for en frist, som formanden kan fastsñtte under hensyn til, hvor meget det pågñldende spùrgsmål haster.
Det udtaler sig med det flertal, som er fastsat i traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgùrelser,
som Rådet skal trñffe på forslag af Kommissionen.
Ved afstemninger i udvalget tillñgges de stemmer, der
afgives af reprñsentanterne for medlemsstaterne, den
vñgt, den er fastlagt i nñvnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.
3. a) Kommissionen vedtager de påtñnkte foranstaltninger, når de er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse.
b) Er de påtñnkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med udvalgets udtalelse, eller er der
ikke afgivet nogen udtalelse, forelñgger Kommissionen straks Rådet et forslag til de foranstaltninger, der skal trñffes. Rådet trñffer
afgùrelse med kvalificeret flertal.
Har Rådet ved udlùbet af en frist på tre måneder regnet fra forslagets forelñggelse for Rådet
ikke truffet nogen afgùrelse, vedtages de foreslåede foranstaltninger af Kommissionen.

(1) EFT L 46 af 17.2.1997, s. 1.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved
offentliggùrelsen ledsages af en sådan henvisning. De
nñrmere regler for henvisningen fastsñttes af medlemsstaterne.
2.
Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten
til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.
Kommissionen meddeler medlemsstaterne alle de
modeller for registreringsattester, der anvendes af de
nationale administrationer.
Artikel 9
Medlemsstaterne bistår hinanden med gennemfùrelsen
af direktivet. De kan udveksle oplysninger bilateralt
eller multilateralt, navnlig for hver gang et kùretùj
registreres at kontrollere, om kùretùjet opfylder formaliteterne efter omstñndighederne i den medlemsstat,
hvor det tidligere var registreret. Denne kontrol vil
isñr kunne indebñre brug af sammenkoblede edb-systemer.
Artikel 10
Dette direktiv trñder i kraft på dagen for offentliggùrelsen i De Europñiske Fñllesskabers Tidende.
Artikel 11
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
Udfñrdiget i Luxembourg, den 29. april 1999.
På Rådets vegne
W. MÜLLER

Formand
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BILAG I
DEL I AF REGISTRERINGSATTESTEN (1)
I.

Del I af registreringsattesten må ikke vñre stùrre end format A4 (210  297 mm) eller en folder af
format A4.

II.

Papiret til del I af registreringsattesten skal vñre beskyttet mod forfalskning ved hiñlp af mindst
to af fùlgende metoder:
Ð grafik
Ð vandmñrke
Ð fluorescerende fibre
Ð fluorescerende prñgning.

III. Del I af registreringsattesten kan bestå af mere end eÂn side. Medlemsstaterne fastsñtter antallet af
sider efter oplysningerne i dokumentet og deres opstilling.
IV.

Den fùrste side af del I af registreringsattesten skal indeholde:
Ð navnet på den medlemsstat, der har udstedt attesten
Ð kendingsbogstaverne for denne medlemsstat, dvs.:
B

Belgien

L

Luxembourg

DK

Danmark

NL

Nederlandene

D

Tyskland

A

éstrig

GR

Grñkenland

E

Spanien

P

Portugal

F

Frankrig

FIN

Finland

IRL

Irland

S

Sverige

I

Italien

UK

Det Forenede Kongerige

Ð den ansvarlige myndigheds navn
Ð udtrykket »Registreringsattest Ð del I« eller »Registreringsattest«, hvis attesten kun består af
en enkelt del, trykt med store typer på den udstedende medlemsstats sprog; samme udtryk
skal efter et passende mellemrum også vñre trykt med mindre typer på de ùvrige EU-sprog
Ð udtrykket »Det Europñiske Fñllesskab« trykt på sproget eller sprogene i den medlemsstat,
der udsteder attestens del I
Ð dokumentets nummer.
V.

Del I af registreringsattesten skal tillige indeholde fùlgende data med forudgående angivelse af de
tilsvarende harmoniserede fñllesskabskoder:
(A) registreringsnummer
(B) dato for kùretùjets fùrste registrering

(1) Attester, der kun består af en enkelt del, bñrer betegnelsen »Registreringsattest« uden henvisning til del I.
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(C) personoplysninger

(C.1) indehaver af registreringsattesten:
(C.1.1) efternavn eller firmanavn
(C.1.2) fornavn(e) eller initial(er) (når det er relevant)
(C.1.3) adresse i den registrerende medlemsstat på udstedelsesdatoen
(C.4) Hvis dataene under punkt VI, kode C.2, ikke anfùres på registreringsattesten, oplyses
det i stedet, at indehaveren af registreringsattesten
a) er ejer af kùretùjet
b) ikke er ejer af kùretùjet
c) ikke på registreringsattesten identificeres som ejer af kùretùjet
(D) kùretùj:
(D.1) mñrke
(D.2) type
Ð variant (når det foreligger)
Ð version (når det foreligger)
(D.3) handelsbetegnelse(r)
(E) kùretùjets identifikationsnummer
(F)

masse
(F.1) teknisk tilladt totalmasse undtagen for motorcykler

(G) masse af det ibrugtagne kùretùj med karrosseri, for det trñkkende kùretùj, bortset fra kùretùjer i klasse M1, inklusive koblingsanordning
(H) registreringens gyldighed, hvis den er tidsbegrñnset
(I)

den registreringsdato, som denne attest vedrùrer

(K) typegodkendelsesnummer (når det foreligger)
(P)

motor:
(P.1) slagvolumen (i cm3)
(P.2) stùrste nettoeffekt (i kW) (når det foreligger)
(P.3) brñndstoftype eller drivmiddel

(Q) effekt/vñgt-forhold (i kW/kg) (udelukkende for motorcykler)
(S)

antal pladser
(S.1) antal siddepladser inklusive fùrerens plads
(S.2) antal ståpladser (når det er relevant).

VI. Del I af registreringsattesten kan tillige indeholde fùlgende med forudgående angivelse af de tilsvarende harmoniserede fñllesskabskoder:
(C) personoplysninger
(C.2) kùretùjets ejer
(C.2.1)

efternavn eller firmanavn

(C.2.2)

fornavn(e) eller initial(er) (når det er relevant)

(C.2.3)

adresse i den registrerende medlemsstat på udstedelsesdatoen
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(C.3) fysisk eller juridisk person, der råder over kùretùjet uden at vñre ejer
(C.3.1)

efternavn eller firmanavn

(C.3.2)

fornavn(e) eller initial(er) (når det er relefant)

(C.3.3)

adresse i den registrerende medlemsstat på udstedelsesdatoen

(C.5), (C.6), (C.7), (C.8) hvis en ñndring af personoplysningerne under punkt V, kode C.1,
punkt VI, kode C.2, og/eller punkt VI, kode C.3, ikke giver anledning til udstedelse af en ny registreringsattest, kan de nye personoplysninger, der svarer til disse punkter, anfùres under kode (C.5),
(C.6), (C.7) eller (C.8); de struktureres i så fald i overensstemmelse med oplysningerne under punkt V, kode C.1, punkt VI,
kode C.2, punkt VI, kode C.3, og punkt V, kode C.4.
(F)

masse:
(F.2) tilladt totalmasse af det ibrugtagne kùretùj i den registrerende medlemsstat
(F.3) tilladt totalmasse af den ibrugtagne kombination i den registrerende medlemsstat

(J)

kùretùjsklasse

(L) antal aksler
(M) akselafstand (i mm)
(N) fordelingen af den teknisk tilladte totalmasse på akslerne for kùretùjer med en totalmasse på
over 3 500 kg:
(N.1) aksel 1 (i kg)
(N.2) aksel 2 (i kg), når det er relevant
(N.3) aksel 3 (i kg), når det er relevant
(N.4) aksel 4 (i kg), når det er relevant
(N.5) aksel 5 (i kg) når det er relevant
(O) teknisk tilladt masse af påhñngskùretùj:
(O.1) bremset påhñngskùretùj (i kg)
(O.2) ikke-bremset påhñngskùretùj (i kg)
(P)

motor:
(P.4) stùrste omdrejningstal (i min1)
(P.5) motorens identifikationsnummer

(R) kùretùjets farve
(T) maksimalhastighed (i km/h)
(U) lydtrykniveau:
(U.1) standmåling (i dB(A))
(U.2) motoromdrejningstal (i min1)
(U.3) kùrselsmåling (i dB(A))
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(V) udstùdning:
(V.1) CO (i g/km eller g/kWh)
(V.2) HC (i g/km eller g/kWh)
(V.3) NOx (i g/km eller g/kWh)
(V.4) HC + NOx (i g/km)
(V.5) partikler for dieselmotorer (i g/km eller g/kWh)
(V.6) korrigeret absorptionskoefficient for dieselmotorer (i m1)
(V.7) CO2 (i g/km)
(V.8) samlet brñndstofforbrug (i l pr. 100 km)
(V.9) angivelse af miljùklasse ved EF-typegodkendelse: oplysning om gñldende version i
medfùr af direktiv 70/220/EéF (1) eller direktiv 88/77/EéF (2).
(W) brñndstofbeholderens (-beholdernes) rumindhold (i l).
VII. Medlemsstaterne kan (i del I af registreringsattesten) medtage andre oplysninger; de kan navnlig i
parentes tilfùje yderligere nationale koder til de identifikationskoder, der er anfùrt under V og VI.

(1) Rådets direktiv 70/220/EéF af 20. marts 1970 om tilnñrmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af udstùdningsgas fra kùretùjsmotorer med styret tñnding (EFT L 76 af
6.4.1970, s. 1). Direktivet er senest ñndret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/69/EF (EFT L 282 af
1.11.1996, s. 64).
2
( ) Rådets direktiv 88/77/EéF af 3. december 1987 om indbyrdes tilnñrmelse af medlemsstaternes lovgivninger om
foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter fra dieselmotorer til fremdrift af kùretùjer (EFT L 36 af
9.2.1988, s. 33). Direktivet er senest ñndret ved direktiv 96/1/EF (EFT L 40 af 17.2.1996, s. 1).
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BILAG II
DEL II AF REGISTRERINGSATTESTEN (1)
I.

Del II af registreringsattesten må ikke vñre stùrre end format A4 (210 mm  297 mm) eller en folder af format A4.

II.

Papiret til del II af registreringsattesten skal vñre beskyttet mod forfalskning ved hiñlp af mindst
to af fùlgende metoder:
Ð grafik
Ð vandmñrke
Ð fluorescerende fibre
Ð fluorescerende prñgning.

III. Del II af registreringsattesten kan bestå af mere end eÂn side. Medlemsstaterne fastsñtter antallet
af sider efter oplysningerne i dokumentet og deres opstilling.
IV.

Den fùrste side af del II af registreringsattesten skal indeholde:
Ð navnet på den medlemsstat, der har udstedt attesten
B

Belgien

L

Luxembourg

DK

Danmark

NL

Nederlandene

D

Tyskland

A

éstrig

GR

Grñkenland

E

Spanien

P

Portugal

F

Frankrig

FIN

Finland

IRL

Irland

S

Sverige

I

Italien

UK

Det Forenede Kongerige

Ð den ansvarlige myndigheds navn
Ð udtrykket »Registreringsattest Ð del II« trykt med store typer på den udstedende medlemsstats sprog; samme udtryk skal efter et passende mellemrum også vñre trykt med mindre
typer på de ùvrige EU-sprog
Ð udtrykket »Det Europñiske Fñllesskab« trykt på sproget eller sprogene i den medlemsstat,
der udsteder attestens del II
Ð dokumentets nummer.
V.

Del II af registreringsattesten skal tillige indeholde fùlgende data med forudgående angivelse af de
tilsvarende harmoniserede fñllesskabskoder:
(A) registreringsnummer
(B) dato for kùretùjets fùrste registrering
(D) kùretùj:

(1) Dette bilag vedrùrer kun de registreringsattester, der består af en del I og en del II.
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(D.1) mñrke
(D.2) type

Ð variant (når det foreligger)
Ð version (når det foreligger)
(D.3) handelsbetegnelse(r)
(E) kùretùjets identifikationsnummer
(K) typegodkendelsesnummer (når det foreligger).
VI. Del II af registreringsattesten kan tillige indeholde fùlgende data med forudgående angivelse af de
tilsvarende harmoniserede fñllesskabskoder:
(C) personoplysninger
(C.2) kùretùjets ejer
(C.2.1)

efternavn eller firmanavn

(C.2.2)

fornavn(e) eller initial(er) (når det er relevant)

(C.2.3)

adresse i den registrerende medlemsstat på udstedelsesdatoen

(C.3) fysisk eller juridisk person, der råder over kùretùjet uden at vñre ejer
(C.3.1)

efternavn eller firmanavn

(C.3.2)

fornavn(e) eller initial(er) (når det er relevant)

(C.3.3)

adresse i den registrerende medlemsstat på udstedelsesdatoen

(C.5), (C.6)

(J)

hvis en ñndring af personoplysningerne under punkt VI, kode C.2, og/eller
punkt VI, kode C.3, ikke giver anledning til udstedelse af en ny del II af
registreringsattesten, kan de nye personoplysninger, der svarer til disse punkter, anfùres under kode (C.5) eller (C.6); de struktureres i overensstemmelse
med oplysningerne under punkt VI, kode C.2, og punkt VI, kode C.3

kùretùjsklasse.

VII. Medlemsstaterne kann i del II af registreringsattesten medtage andre oplysninger; de kan navnlig i
parentes tilfùje yderligere nationale koder til de identifikationskoder, der er anfùrt under V og VI.
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RDETS DIREKTIV 1999/38/EF
af 29. april 1999
om anden ñndring af direktiv 90/394/EéF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for
under arbejdet at vñre udsat for krñftfremkaldende stoffer og om udvidelse heraf til også
at omfatte mutagener

(3)

kimcellemutagener er stoffer, som kan forårsage
varige ñndringer i mñngden eller opbygningen
af en kimcelles genetiske materiale, hvilket kan
fùre til en ñndring i den pågñldende celles fenotypiske karakteristika, og hvilket kan viderefùres
til beslñgtede datterceller;

under henvisning til Rådets direktiv 90/394/EéF af
28. juni 1990 om beskyttelse af arbejdstagerne mod
risici for under arbejdet at vñre udsat for krñftfremkaldende stoffer (sjette sñrdirektiv i henhold til artikel
16, stk. 1, i direktiv 89/391/EéF) (1),

(4)

det er sandsynligt, at kimcellemutagener på
grund af deres aktionsmekanisme kan vñre
krñftfremkaldende;

under henvisning til forslag fra Kommissionen (2),
udarbejdet efter hùring af Det Rådgivende Udvalg for
Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse på
Arbejdspladsen,

(5)

vinylchloridmonomer er klassificeret som et
krñftfremkaldende stof i kategori 1 i Rådets
direktiv 67/548/EéF af 27. juni 1967 om indbyrdes tilnñrmelse af lovgivning om klassificering, emballering og mñrkning af farlige stoffer (5);

(6)

for overskuelighedens skyld bùr de vitgigste
bestemmelser i Rådets direktiv 78/610/EéF af
29. juni 1978 om indbyrdes tilnñrmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om sundhedsbeskyttelse af arbejdstagere, der
er udsat for påvirkning fra vinylchloridmonomer (6), indgå i nñrvñrende direktiv, uden at
niveauet for beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed reduceres;

(7)

direktiv 78/610/EéF kan ophñves, når nñrvñrende direktiv er gennemfùrt;

(8)

epidemiologiske
undersùgelser
af
udsatte
arbejdstagere har bekrñftet, at trñstùv fra eg og
bùg er krñftfremkaldende; det er i hùj grad
sandsynligt, at også trñstùv fra andre typer lùvtrñ kan fremkalde krñft hos mennesker; de
pågñldende arbejdstagere er derfor udsat for en
alvorlig potentiel risiko for at udvikle krñft;

RDET FOR DEN EUROPáISKE UNION HAR Ð

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europñiske Fñllesskab, sñrlig artikel 118 A,

under henvisning til udtalelse fra Det ékonomiske og
Sociale Udvalg (3),
i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 189
C (4), og
ud fra fùlgende betragtninger:
(1)

(2)

I henhold til tratatens artikel 118 A vedtager
Rådet ved udstedelse af direktiver minimumsforskrifter med henblik på at forbedre navnlig
arbejdsmiljùet for at sikre et hùjere niveau for
beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed;
i henhold til nñvnte artikel skal det i disse direktiver undgås, at der pålñgges administrative,
finansielle og retlige byrder af en sådan art, at
de hñmmer oprettelse og udvikling af små og
mellemstore virksomheder;

(1) EFT L 196 af 26.7.1990, s. 1. Direktivet er ñndret ved
direktiv 97/42/EF (EFT L 179 af 8.7.1997, s. 4).
(2) EFT C 123 af 22.4.1998, s. 21.
(3) EFT C 284 af 14.9.1998, s. 111.
(4) Europa-Parlamentets udtalelse af 22. oktober 1998 (EFT
C 341 af 9.11.1998, s. 134), Rådets fñlles holdning af
22. december 1998 (EFT C 55 af 25.2.1999, s. 39) og
Europa-Parlamentets afgùrelse af 13. april 1999 (endnu
ikke offentliggjort i EFT).

(5) EFT L 196 af 16.8.1967, s. 1. Direktivet er senest ñndret
ved direktiv 97/69/EF (EFT L 343 af 13.12.1997, s. 19).
(6) EFT L 197 af 22.7.1978, s. 12
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(9)

forsigtighedsprincippet bùr anvendes ved beskyttelsen af arbejdstagernes sundhed; direktiv
90/394/EéF bùr derfor udvides til at omfatte
trñstùv fra alle typer lùvtrñ;

(10)

det er ùnskeligt, at der ivñrksñttes yderligere
forskning om, hvorvidt trñstùv fra andre typer
trñ er krñftfremkaldende; Kommissionen fremlñgger forslag til beskyttelse af arbejdstagernes
helbred, hvis der konstateres en sådan risiko;

(11)

det fastsñttes i artikel 16 i direktiv 90/394/EéF,
at der skal fastsñttes grñnsevñrdier for de
krñftfremkaldende stoffer, for hvilke dette er
muligt, på grundlag af de foreliggende oplysninger, herunder videnskabelige og tekniske data;

(17)

L 138/67

i henhold til afgùrelse 74/325/EéF (1) skal Kommissionen hùre Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse på
Arbejdspladsen med henblik på udarbejdelsen af
forslag på dette område Ð

UDSTEDT FéLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 90/394/EéF ñndres således:

1) Artikel 1, stk. 4, affattes således:
(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

det er hensigtsmñssigt at fastsñtte grñnsevñrdier for trñstùv fra lùvtrñer; de gñldende grñnsevñrdier for vinylchloridmonomer bùr reduceres, således at de er udtryk for de bedste, teknisk
mulige minimumsstandarder samtidig med, at
målsñtningen om at sikre arbejdstagernes sundhed på arbejdspladsen bibeholdes;

arbejdstagerne skal beskyttes effektivt mod risikoen for at udvikle krñft som fùlge af, at de har
vñret udsat for trñstùv fra lùvtrñer på arbejdet;
formålet med dette direktiv er dog ikke at
begrñnse anvendelsen af trñ, hverken ved at
erstatte trñ med andre materialer eller ved at
erstatte visse typer trñ med andre typer trñ;

minimumsforskrifterne til beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed mod sñrlige risici
i forbindelse med krñftfremkaldende stoffer sigter ikke blot mod beskyttelse af den enkelte
arbejdstagers sikkerhed og sundhed, men også
mod et minimumsbeskyttelsesniveau for alle
arbejdstagere i Fñllesskabet;

der skal fastlñgges et ensartet beskyttelsesniveau
i forbindelse med krñftfremkaldende stoffer for
Fñllesskabet som helhed, og det skal ske ved
hjñlp af en rñkke generelle principper, som gùr
det muligt for medlemsstaterne at håndhñve
minimumskravene på en ensartet måde;

ñndringerne i dette direktiv udgùr et konkret led
i gennemfùrelsen af det indre markeds sociale
dimension;

»4. For så vidt angår asbest, der er omfattet af
direktiv 83/477/EéF (*), gñlder nñrvñrende direktivs bestemmelser, hvis de giver stùrre beskyttelse
af sikkerhed og sundhed under arbejdet.
(*) EFT L 263 af 24.9.1983, s. 25. Direktivet er
senest ñndret ved direktiv 98/24/EF (EFT L 131
af 5.5.1998, s. 11).«

2) I artikel 2 indsñttes fùlgende litra:
»aa) »Mutagen«:
i) et stof, der opfylder kriterierne for klassificering som et mutagen i kategori 1
eller 2 som fastsat i bilag VI til direktiv
67/548/EéF
ii) et prñparat, der er sammensat af et eller
flere af de i nr. i) omhandlede stoffer, når
koncentrationen af et eller flere af de
enkelte stoffer opfylder de krav til koncentrationsgrñnser for klassificering af et
prñparat som et mutagen i kategori 1
eller 2, der er fastsat:
Ð i bilag I til direktiv 67/548/EéF, eller
Ð i bilag I til direktiv 88/379/EéF, hvis
stoffet eller stofferne ikke er opfùrt i
bilag I til direktiv 67/548/EéF eller er
opfùrt deri uden angivelse af koncentrationsgrñnser«.
(1) EFT L 185 af 9.7.1974, s. 15. Afgùrelsen er senest ñndret
ved tiltrñdelsesakten af 1994.
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3) I artikel 1, stk. 1, artikel 3, stk. 1, stk. 2, fùrste og
andet afsnit, og stk. 4, artikel 5, stk. 5, litra c), d),
e) og j), artikel 6, stk. 1, litra a) og b), artikel 10,
stk. 1, indledningsafsnittet og litra a), artikel 11,
stk. 2, artikel 14, stk. 3, artikel 16, stk. 1, og artikel 17, stk. 2, ñndres »krñftfremkaldende stoffer«
til »krñftfremkaldende stoffer eller mutagener«.
4) I artikel 2, litra b), artikel 4, stk. 1, artikel 5, stk.
2 og 5, hovedet og litra a), ñndres »krñftfremkaldende stof« til »krñftfremkaldende stof eller mutagen«.
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5) I bilag I tilfùjes fùlgende punkt og fodnote:
»5. Arbejde, som indebñrer udsñttelse for trñstùv
fra lùvtrñ (1).
(1) Der findes en liste over nogle typer lùvtrñ i
Monographs on the Evaluation of Carcinogenic
Risks to Humans »Wood Dust and Formaldehyde«, bind 62, som Det Internationale Krñftforskningscenter i Lyon offentliggjorde i 1995.«
6) Del A i bilag III affattes således:

»A. GRáNSEVáRDIER FOR ERHVERVSMáSSIG EKSPONERING
Agensens
navn

EINECS (1)

CAS (2)

Grñnsevñrdier
Anmñning
mg/m3 (3)

Overgangsforanstaltninger

ppm (4)

200-753-7

71-43-2

3,25 (5)

1 (5)

Hud (6)

Grñnsevñdi:
3 ppm (= 9,75 mg/m3) indtil (tre år
efter datoen i artikel 2, stk. 1, i direktiv 97/42/EF (*))

Vinylchloridmonomer

200-831

75-01-4

7,77 (5)

3 (5)

Ð

Ð

Stùv fra lùvtrñer

Ð

Ð

Ð

Ð

Ð

Benzen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

5,00 (5) (7)

EINECS: Den Europñiske Fortegnelse over Markedsfùrte Kemiske Stoffer.
CAS: Chemical Abstract Service-registreringsnummer.
mg/m3 = milligram pr. kubikmeter luft ved 20 C og 101,3 kPa (760 mm kviksùlv).
ppm = parts per million (dele pr. million) udtrykt i luftvolumen (ml/m3).
Målt over eller beregnet for en referenceperiode på otte timer.
Mulighed for et vñsentligt bidrag til kroppens samlede belastning ved eksponering via huden.
Fraktion, der kan indåndes; hvis trñstùv fra lùvtrñ blandes med andet trñstùv, finder grñnsevñrdien anvendelse for alle slags trñstùv
i den blanding.

(*) EFT L 179 af 8.7.1997, s. 4.«

Artikel 2
Direktiv 78/610/EéF ophñves med virkning fra 29.
april 2003.

Artikel 3
På grundlag af de seneste foreliggende videnskabelige
data kan Kommissionen inden for en frist på to år
efter datoen for vedtagelsen af dette direktiv og i overensstemmelse med traktatens artikel 118 A fremsñtte
forslag til Rådet om vedtagelse af reviderede grñnsevñrdier for vinylchloridmonomer og stùv fra lùvtrñer.

Artikel 4

1.
Medlemsstaterne sñtter de nùdvendige love og
administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme
dette direktiv senest den 29. april 2003. De underretter
straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved
offentliggùrelsen ledsages af en sådan henvisning. De
nñrmere regler for henvisningen fastsñttes af medlemsstaterne.
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2.
Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten
til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det
område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 5

L 138/69

Artikel 6
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
Udfñrdiget i Luxembourg, den 29. april 1999.
På Rådets vegne

Dette direktiv trñder i kraft på dagen for offentliggùrelsen i De Europñiske Fñllesskabers Tidende.

W. MÜLLER

Formand

