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(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2000/7/EF
af 20. marts 2000
om hastighedsmålere for to- og trehjulede motordrevne køretøjer og om ændring af Rådets
direktiv 92/61/EØF om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer

(5)

Dette direktiv indgår i rækken af særdirektiver, som skal
overholdes i medfør af artikel 4 i Rådets
direktiv 92/61/EØF af 30. juni 1992 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer (4).

(6)

Det er nødvendigt at fastlægge harmoniserede forskrifter
for hastighedsmålere for to- og trehjulede motordrevne
køretøjer for at kunne gennemføre standardtypegodkendelses- og typegodkendelsesprocedurerne i direktiv 92/61/EØF for alle typer af de nævnte køretøjer.

(7)

Færdselssikkerhed er en grundlæggende fællesskabsmålsætning, som kræver, at der ved hjælp af hastighedsmålere foretages kontrol og verificering af hastigheden
med henblik på forebyggelse og med henblik på at lære
især de unge at forholde sig korrekt i trafikken.

I overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet og proportionalitetsprincippet i traktatens artikel 5 kan målet
for den pågældende handling, EF-typegodkendelse for de
enkelte typer køretøjer, ikke i tilstrækkelig grad opfyldes
af medlemsstaterne og kan derfor på grund af den
påtænkte handlings omfang eller virkninger bedre gennemføres på fællesskabsplan; direktivet begrænser sig til
det, som er nødvendigt for at nå dette mål.

(8)

Den tekniske lovgivning vedrørende færdselssikkerhed
bør herefter vedtages på en mere struktureret måde i
form af »direktivpakker« for i højere grad at tydeliggøre
Den Europæiske Unions bidrag til færdselssikkerheden
over for borgerne.

For at lette adgangen til tredjelandes markeder er det
nødvendigt at gøre nærværende direktivs forskrifter
ækvivalente med forskrifterne i regulativ nr. 39 fra FN's
Økonomiske Kommission for Europa (i det følgende
benævnt »FN/ECE-regulativ nr. 39«);

(9)

Unionens medlemsstater bør snarest muligt tage skridt
til en ændring af FN/ECE-regulativ nr. 39, således at det
svarer til forskrifterne i nærværende direktiv.

(10)

Direktiv 92/61/EØF bør ændres i overensstemmelse med
det ovenfor anførte 

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE
UNION HAR 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 95,
under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale
Udvalg (2),
i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 251 (3), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

I hver medlemsstat skal hastighedsmålere for to- og trehjulede motordrevne køretøjer opfylde nærmere
bestemte tekniske specifikationer, som er fastsat i bindende forskrifter, og som er forskellige fra medlemsstat til
medlemsstat; sådanne forskelle hindrer samhandelen i
Fællesskabet.

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:
(4)

Disse hindringer for det indre markeds funktion kan
afskaffes, hvis alle medlemsstater vedtager ens forskrifter
til erstatning af deres nuværende bestemmelser.

(1) EFT C 212 af 8.7.1998, s. 7.
(2) EFT C 40 af 15.2.1999, s. 1.
(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 12.1.1999 (EFT C 104 af
14.4.1999, s. 19) bekræftet den 27.10.1999, Rådets fælles holdning
af 20.5.1999 (EFT C 232 af 13.8.1999, s. 1) og Europa-Parlamentets afgørelse af 27.10.1999 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

Artikel 1
1.
Dette direktiv gælder for hastighedsmålere for alle de
køretøjstyper, der er defineret i artikel 1 i direktiv 92/61/EØF.
(4) EFT L 225 af 10.8.1992, s. 72. Direktivet er ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.
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2.
Alle køretøjer, der er omfattet af anvendelsesområdet for
direktiv 92/61/EØF, skal være udstyret med en hastighedsmåler
i overensstemmelse med bilaget til nærværende direktiv.

4.7.6. Hastighedsmålernes tekniske konstant

Artikel 2

4.7.8. Drivmekanismens udvekslingsforhold.«

Procedurerne for typegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer for så vidt angår hastighedsmåler og
betingelserne for fri bevægelighed for disse køretøjer er fastsat
i henholdsvis kapitel II og III i direktiv 92/61/EØF.

3) I bilag III, del B, rubrik nr. 10.12, ændres »Hastighedsmåler
og kilometertæller for to- og trehjulet motorcykel samt
quadricykel« til »Hastighedsmåler«, og betegnelsen »O«
ændres til »SD«.

Artikel 3

Artikel 6

I overensstemmelse med artikel 11 i direktiv 92/61/EØF kan
nærværende direktivs forskrifter anerkendes som værende ækvivalente med forskrifterne i FN/ECE-regulativ nr. 39, i den af
Fællesskabet senest vedtagne udgave.

1.
Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv
inden den 1. januar 2001. De underretter straks Kommissionen
herom.

Medlemsstaternes typegodkendende myndigheder accepterer
typegodkendelser og godkendelsesmærkning, som er meddelt i
overensstemmelse med forskrifterne i FN/ECE-regulativ nr. 39
inden for dette regulativs anvendelsesområde, i stedet for typegodkendelser og godkendelsesmærkning, som er meddelt i henhold til forskrifterne i nærværende direktiv.

Disse love og administrative bestemmelser skal ved vedtagelsen
indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler
for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 4
Ændringer, som er nødvendige for at tage hensyn til ændringer
i det i artikel 3 nævnte FN/ECE-regulativ nr. 39 og for at tilpasse bilaget til den tekniske udvikling, vedtages efter proceduren i artikel 13 i Rådets direktiv 70/156/EØF af 6. februar
1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (1).

4.7.7. Funktionsmåde og beskrivelse af drivmekanismen

2.
Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de
vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det
område, der er omfattet af dette direktiv.
3.
Fra den 1. januar 2001 kan medlemsstaterne ikke
længere af grunde, der vedrører hastighedsmålere, forbyde
ibrugtagning af køretøjer, som er i overensstemmelse med
dette direktiv.
4.
Medlemsstaterne anvender de i stk. 1, første afsnit,
nævnte bestemmelser fra den 1. juli 2001; for knallerter finder
bestemmelserne dog anvendelse fra den 1. juli 2002.

Artikel 5
I direktiv 92/61/EØF foretages følgende ændringer:
1) I bilag I, rubrik nr. 45, ændres »Hastighedsmåler og kilometertæller for motorcykler, trehjulede motorcykler og quadricykler« til »Hastighedsmåler«, og betegnelsen »O« ændres til
»SD«.

Artikel 7
Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De
Europæiske Fællesskabers Tidende.
Artikel 8
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

2) I bilag II, del A, foretages følgende ændringer:
a) I punkt 4.7 ændres »Hastighedsmåler og kilometertæller: ja/nej (1)« til »Hastighedsmåler«.
b) Følgende punkter indsættes:
»4.7.3. Fotografier og/eller tegninger af det samlede
system
4.7.4. Hastighedsområde
4.7.5. Målemekanismens tolerance

(1) EFT L 42 af 23.2.1970, s. 1. Direktivet er senest ændret ved
direktiv 98/91/EF (EFT L 11 af 16.1.1999, s. 25).

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. marts 2000.

For Europa-Parlamentet

På Rådets vegne

N. FONTAINE

J. GAMA

Formand

Formand
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BILAG
1.

Definitioner
I dette direktiv forstås ved:

1.1.

»køretøjstype for så vidt angår installation af hastighedsmåler«: køretøjer, der især på følgende punkter ikke
udviser væsentlige indbyrdes forskelle:

1.1.1.

størrelsesbetegnelse for dæk, der tilhører kategorien normalt monterede dæk

1.1.2.

hastighedsmålerens totale udvekslingsforhold, inklusive en eventuel adapter eller korrektionsudveksling

1.1.3.

hastighedsmålerens type kendetegnet ved:

1.1.3.1. målemekanismens tolerancer
1.1.3.2. hastighedsmålerens tekniske konstant
1.1.3.3. hastighedsområder
1.2.

»normalt monterede dæk«: de dæktyper, som køretøjsfabrikanten har foreskrevet til den specifikke køretøjstype
og anført på det oplysningsskema, der er omtalt i bilag II til direktiv 92/61/EØF.
Vinterdæk betragtes ikke som normalt monterede dæk

1.3.

»normalt dæktryk ved kørsel«: dæktrykket i kold tilstand, som foreskrevet af køretøjsfabrikanten, forhøjet med
0,2 bar

1.4.

»hastighedsmåler«: den del af anordningen, hvor føreren kan aflæse køretøjets aktuelle hastighed

1.4.1.

»målemekanismens tolerance«: selve hastighedsmåleinstrumentets nøjagtighed udtrykt ved den øvre og nedre
hastighedsgrænse inden for et hastighedsområde

1.4.2.

»hastighedsmålerens tekniske konstant«: forholdet mellem omdrejninger eller impulser ved målerens indgang
pr. minut og den viste hastighed

1.5.

»masse i køreklar stand«: massen som defineret i fodnote d, punkt 2, til bilag II til direktiv 92/61/EØF.

2.

Specifikationer

2.1.

Hastighedsmålerens skive skal placeres i kørerens direkte synsfelt og skal kunne aflæses tydeligt både i dagslys
og i mørke. Hastighedsområdet skal være tilstrækkeligt stort til at vise den maksimale hastighed, som køretøjsfabrikanten angiver for køretøjstypen.

2.2.

Når hastighedsmåleren ikke har digital visning, men indeholder en skala, skal denne være tydeligt inddelt.

2.2.1.

Når der er tale om hastighedsmålere til motorcykler og trehjulede motorcykler, skal skalainddelingerne være på
1, 2, 5 eller 10 km/h. Hastigheden skal være angivet på følgende måde:

2.2.1.1. Når den højeste hastighed på nummerskiven ikke er over 200 km/h, skal de numeriske hastighedsværdier angives i intervaller på 20 km/h eller derunder.
2.2.1.2. Når den højeste hastighed på nummerskiven er over 200 km/h, skal de numeriske hastighedsværdier angives i
intervaller på 30 km/h eller derunder.
2.2.2.

På hastighedsmålere til knallerter skal skiven vise den højeste hastighed, der ikke må være over 80 km/h; skalainddelingerne skal være på 1, 2, 5 eller 10 km/h, og hastighedsværdier skal være angivet på skiven i intervaller på 10 km/h eller derunder.
Endvidere skal hastigheden 45 km/h være tydeligt angivet på skiven (25 km/h for knallerter med begrænset
motoreffekt).
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2.2.3.

Hvis et køretøj er bestemt til markedsføring i en medlemsstat, der anvender britiske måleenheder, skal hastighedsmåleren også inddeles i mph (miles i timen), og hastighedsinddelingen skal være 1, 2, 5 eller 10 mph. De
numeriske hastighedsværdier angives med intervaller på højst 20 mph, idet laveste angivne hastighed skal være
enten 10 eller 20 mph.

2.2.4.

De angivne numeriske hastighedsværdier behøver ikke at være de samme på hele skalaen.

2.3.

Hastighedsmålerens nøjagtighed kontrolleres efter følgende procedure:

2.3.1.

Køretøjet udstyres med dæk af en af de typer, der foreskrives som normalt monterede dæk i henhold til
punkt 1.2. Prøvningen skal gentages for hver målertype, som køretøjsfabrikanten foreskriver.

2.3.2.

Belastningen af den aksel, der driver hastighedsmåleren, skal svare til køretøjets masse i køreklar stand.

2.3.3.

Referencetemperaturen, hvor hastighedsmåleren er placeret, skal være 296 K ± 5 K.

2.3.4.

For hver prøvning skal dæktrykket være det normale dæktryk ved kørsel som defineret i punkt 1.3.

2.3.5.

Køretøjet prøves ved følgende hastigheder:
Maksimal hastighed (Vmax) opgivet af
køretøjsfabrikanten
(km/h)

2.3.6.

Prøvningshastighed
(km/h)

Vmax Ä 45

80 % af Vmax

45 < Vmax Ä 100

40 og 80 % af Vmax (hvis dette medfører en prøvningshastighed Å 55)

100 < Vmax Ä 150

40, 80 og 80 % af Vmax (hvis dette medfører en prøvningshastighed Å 100)

150 < Vmax

40, 80 og 120

Udstyret til kontrol af køretøjets reelle hastighed skal have en målenøjagtighed på ± 0,5 %

2.3.6.1. hvis prøvningen foretages på bane, skal denne være plan og tør og have en tilstrækkelig friktion
2.3.6.2. hvis der anvendes en dynamometerbænk med ruller til prøvningen, skal rullerne have en diameter på mindst
2 m. For så vidt angår hastighedsmålere til knallerter, kan prøvningen foretages på ruller med en diameter på
mindst 400 mm.
2.3.7.

Den viste hastighed må aldrig være lavere end den reelle hastighed. Ved hastighederne i punkt 2.3.5 og mellem
disse hastigheder skal følgende relation mellem den hastighed, V1, der aflæses på hastighedsmåleren, og den
reelle hastighed, V2, være opfyldt:
0 Ä (V1 ¯ V2) Ä 0,1 · V2 + 4 km/h.

3.

Produktionens overensstemmelse

3.1.

Produktionens overensstemmelse kontrolleres i henhold til bestemmelserne i bilag VI til direktiv 92/61/EØF.

3.2.

Produktionen betragtes som værende i overensstemmelse med direktivets bestemmelser, når det under
overholdelse af forskrifterne i punkt 2.3.1-2.3.6 konstateres, at følgende relation mellem den hastighed, V1, der
aflæses på hastighedsmåleren, og den reelle hastighed, V2, er opfyldt:
0 Ä (V1 ¯ V2) Ä 0,1 · V2 + 4 km/h for knallerter
og
0 Ä (V1 ¯ V2) Ä 0,1 · V2 + 8 km/h for motorcykler og trehjulede motorcykler.
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Tillæg 1
OPLYSNINGSSKEMA
vedrørende installation af hastighedsmåler for en type to- eller trehjulet motordrevet køretøj
(vedlægges ansøgningen om typegodkendelse, hvis den fremsendes uafhængigt af ansøgningen om godkendelse af et
køretøj)
Løbenummer (påføres af ansøgeren)
Ansøgning om typegodkendelse af en type to- eller trehjulet motordrevet køretøj for så vidt angår hastighedsmåler skal
indeholde de oplysninger, der er nævnt under følgende punkter i bilag II, del A, til direktiv 92/61/EØF:
0.1.
0.2.
0.5.
0.6.
2.1.
2.1.1.
4.7.-4.7.8.
5.2.
5.2.2.
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Tillæg 2
TYPEGODKENDELSESATTEST
for installation af hastighedsmåler for en type to- eller trehjulet motordrevet køretøj
MODEL

Myndighed

Rapport nr.: ..........................................................

fra teknisk tjeneste: .........................

Typegodkendelsesnr.: ...................................................................................

den ......................................................

Udvidelse nr.: ..............................................................

1. Køretøjets fabrikat eller handelsbetegnelse: ....................................................................................................................................
2. Køretøjets type: .....................................................................................................................................................................................
3. Køretøjsfabrikantens navn og adresse: ............................................................................................................................................
4. Navn og adresse på fabrikantens eventuelle repræsentant:
...................................................................................................................................................................................................................
5. Køretøjet fremstillet til prøvning den: .............................................................................................................................................
6. Typegodkendelse er meddelt/nægtet (1)
7. Sted: ........................................................................................................................................................................................................
8. Dato: .......................................................................................................................................................................................................
9. Underskrift: ............................................................................................................................................................................................

(1) Det ikke gældende overstreges.

3.5.2000

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

L 106/7

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2000/8/EF
af 20. marts 2000
om ændring af Rådets direktiv 70/221/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes
lovgivning vedrørende beholdere for flydende brændstof og afskærmning bagtil mod underkøring
på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE
UNION HAR 

(3)

Uforsætligt spild af brændstof (navnlig dieselolie) på vejbanen udgør en alvorlig risiko for førere af tohjulede
motorkøretøjer og cyklister.

(4)

Der er voksende interesse for luftformige brændstoffer
til fremdrift af motorkøretøjer, især af miljømæssige
grunde; følgelig bør direktiv 70/221/EØF i fremtiden
også omfatte bestemmelser vedrørende beholdere for
andre brændstoffer end flydende brændstoffer; titlen og
anvendelsesområdet for direktiv 70/221/EØF bør derfor
ændres; ved senere ændringer af direktivet indføres tekniske specifikationer for beholdere til luftformige
brændstoffer.

(5)

Dernæst er det blevet mere og mere almindeligt at
erstatte de oprindelige beholdere med beholdere, der har
en større kapacitet, eller at montere yderligere beholdere, der ikke er godkendt; der bør derfor hurtigst muligt
fastsættes EF-typegodkendelse for beholdere til flydende
eller luftformigt brændstof som separate tekniske enheder for at fastholde et højt sikkerhedsniveau for motorkøretøjer.

(6)

Ændringer til bestemmelserne vedrørende brændstofbeholdere vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet; de
nødvendige tilpasninger til den tekniske udvikling af de
tekniske krav i direktiv 70/221/EØF vedrørende
brændstofbeholdere bør i fremtiden vedtages i henhold
til proceduren i artikel 13 i direktiv 70/156/EØF.

(7)

Ændringerne i dette direktiv vedrører navnlig brændstofbeholdere af plastmateriale; eksisterende godkendelser i
henhold til Rådets direktiv 74/60/EØF (6) bliver derfor
ikke ugyldige, og salg, registrering og ibrugtagning af
nye køretøjer med brændstofbeholdere af metal, som er
omfattet af sådanne godkendelser, er fortsat tilladt.

(8)

Under hensyn til omfanget af og virkningerne for den
pågældende sektor af den forslåede aktion er de ved
dette direktiv fastsatte fællesskabsforanstaltninger ikke
blot nødvendige, men også uomgængelige for at opfylde

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 95,
1

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( ),
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale
Udvalg (2),
i henhold til fremgangsmåden i artikel 251 i traktaten om
oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (3), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Rådets direktiv 70/221/EØF af 20. marts 1970 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende beholdere for flydende brændstof og
afskærmning bagtil mod underkøring på motordrevne
køretøjer og ophængsmotorer dertil (4), er et af særdirektiverne under den EF-typegodkendelsesprocedure, der er
fastlagt ved Rådets direktiv 70/156/EØF af 6. februar
1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning
om godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer
dertil (5); følgelig finder bestemmelserne i direktiv
70/156/EØF om køretøjssystemer, komponenter og
separate tekniske enheder også anvendelse i direktiv
70/221/EØF; det er derfor nødvendigt at tilpasse artikel
1 i direktiv 70/221/EØF til definitionerne i direktiv
70/156/EØF.
Den tekniske udvikling gør det tilrådeligt at tilpasse
direktiv 70/221/EØF til de tekniske krav i regulativ nr.
34 fra FN's Økonomiske Kommission for Europa om
godkendelse af køretøjer for så vidt angår forebyggelse
af brandrisici, særlig bestemmelserne for brændstofbeholdere af plast.

(1) EFT C 164 af 29.5.1998, s. 16.
(2) EFT C 407 af 28.12.1998, s. 58.
(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 10.2.1999 (EFT C 150 af
28.5.1999, s. 168), Rådets fælles holdning af 12.7.1999 (EFT C
249 af 1.9.1999, s. 25) og Europa-Parlamentets afgørelse af
27.10.1999 (endnu ikke offentliggjort i EFT).
(4) EFT L 76 af 6.4.1970, s. 23. Direktivet er senest ændret ved Kommissionens direktiv 97/19/EF (EFT L 125 af 16.5.1997, s. 1).
(5) EFT L 42 af 23.2.1970, s. 1. Direktivet er senest ændret ved
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/91/EF (EFT L 11 af
16.1.1999, s. 25).

(6) EFT L 38 af 11.2.1974, s. 2. Direktivet er senest ændret ved direktiv 78/632/EØF (EFT L 206 af 29.7.1978, s. 26).
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målet: en EF-typegodkendelse for køretøjer; medlemsstaterne kan ikke hver for sig opfylde dette mål på tilfredsstillende måde 

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

3.5.2000

Artikel 2
1.
Fra 3. maj 2001 skal medlemsstaterne acceptere opfyldelse af bestemmelserne i direktiv 70/221/EØF, som ændret ved
nærværende direktiv, i forbindelse med artikel 4, stk. 1, og artikel 7, stk. 1, i direktiv 70/156/EØF.
2.

Fra 3. maj 2002

Artikel 1
I direktiv 70/221/EØF foretages følgende ændringer:
1) Titlen affattes således:
»Rådets direktiv af 20. marts 1970 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om brændstofbeholdere og afskærmning bagtil mod underkøring på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil«.
2) Artikel 1 affattes således:
»Artikel 1
I dette direktiv forstås ved »køretøj« ethvert motorkøretøj
og påhængskøretøj dertil, som fastlagt i bilag II, del A, til
direktiv 70/156/EØF.«
3) Artikel 2, stk. 1, affattes således:
»1.
Medlemsstaterne kan ikke nægte EF-typegodkendelse
eller national typegodkendelse af et køretøj af grunde, der
vedrører køretøjets brændstofbeholdere, hvis køretøjet
opfylder dette direktivs krav med hensyn til brændstofbeholdere.«
4) Artikel 2a, stk. 1, affattes således:
»1.
Medlemsstaterne kan ikke nægte eller forbyde salg,
registrering, ibrugtagning eller brug af et køretøj af grunde,
der vedrører køretøjets brændstofbeholdere, hvis køretøjet
opfylder dette direktivs krav med hensyn til brændstofbeholdere.«
5) Artikel 3 affattes således:
»Artikel 3
De nødvendige ændringer for tilpasning af dette direktivs
bilag til den tekniske udvikling vedtages efter proceduren i
artikel 13 i direktiv 70/156/EØF.«
6) Bilagsfortegnelsen og bilag I til direktiv 70/221/EØF
ændres i overensstemmelse med bilaget til dette direktiv.

 må medlemsstaterne ikke længere udstede EF-typegodkendelse i henhold til artikel 4, stk. 1, i direktiv 70/156/EØF
 kan medlemsstaterne nægte national typegodkendelse
for en ny køretøjstype af grunde, der vedrører køretøjets
brændstofbeholdere, hvis det ikke overholder bestemmelserne i
direktiv 70/221/EØF, som ændret ved nærværende direktiv.
3.

Fra 3. maj 2003

 skal medlemsstaterne anse typeattester, som ledsager
fabriksnye køretøjer som omhandlet i direktiv 70/156/EØF,
for ugyldige til det i samme direktivs artikel 7, stk. 1,
nævnte formål
 kan medlemsstaterne nægte salg, registrering og ibrugtagning af fabriksnye køretøjer, hvis de ikke er ledsaget af en
gyldig typeattest som omhandlet i direktiv 70/156/EØF,
medmindre bestemmelserne i artikel 8, stk. 2, i direktiv
70/156/EØF finder anvendelse
af grunde, der vedrører brændstofbeholderne, hvis bestemmelserne i direktiv 70/221/EØF, som ændret ved nærværende
direktiv, ikke er opfyldt.
4.
Direktivets bestemmelser betyder ikke, at godkendelser,
der tidligere er meddelt for køretøjer med brændstofbeholdere
af metal, bliver ugyldige, eller at sådanne godkendelser ikke
kan udvides i henhold til bestemmelserne i det direktiv, de
oprindelig blev meddelt i henhold til.

Artikel 3
1.
Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv
inden 3. maj 2001. De underretter straks Kommissionen
herom.
Når medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler
for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.
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2.
Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de
vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det
område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 4

Artikel 5
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. maj 2000.
For Europa-Parlamentet

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
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På Rådets vegne

N. FONTAINE

J. GAMA
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BILAG
ÆNDRINGER TIL BILAGSFORTEGNELSEN OG TIL BILAG I TIL DIREKTIV 70/221/EØF
Bilagsfortegnelse
Henvisningen til bilag I affattes således:
» Bilag I:

Beholdere for flydende brændstof
Tillæg 1:

Prøvning af brandbestandighed

Tillæg 2:

Dimensioner og tekniske specifikationer for ildfaste sten

Tillæg 3:

Oplysningsskema

Tillæg 4:

EF-typegodkendelsesattest«

Bilag I
Bilag I affattes således:
»BILAG I
BEHOLDERE FOR FLYDENDE BRÆNDSTOF
1.

ANVENDELSESOMRÅDE

1.1.

Dette bilag gælder for alle køretøjer, der er omfattet af direktiv 70/156/EØF.

2.

DEFINITIONER
I dette bilag forstås ved:

2.1.

»Køretøjstype hvad angår brændstofbeholdere«: køretøjer, der på følgende punkter ikke udviser væsentlige
indbyrdes forskelle:

2.1.1.

brændstofbeholderens (-beholdernes) konstruktion, form, dimensioner og materialer (metal/plast)

2.1.2.

for køretøjer i klasse M1 (1) brændstofbeholderens (-beholdernes) placering i køretøjet, hvis denne har en
negativ indflydelse på de tekniske krav i punkt 5.10 i dette bilag.

2.2.

»Kabine«: rummet, hvori personer opholder sig under kørslen, afgrænset af loft, gulv, sidevægge, døre,
udvendige ruder, samt forreste og bageste skillevæg.

2.3.

»Masse i ubelastet stand«: masse af køretøj i køreklar stand som defineret i punkt 2.6 i bilag I til direktiv
70/156/EØF.

2.4.

»Brændstofbeholder«: de(n) beholder(e), som er beregnet til at rumme det flydende brændstof, jf. definitionen
i punkt 2.6, der først og fremmest tjener til fremdrift af køretøjet; til brændstofbeholderen medregnes ikke
tilbehør (f.eks. påfyldningsrør (hvis dette er en særskilt del), påfyldningsåbning, dæksel, måler og ledninger
til motoren eller til udligning af overtryk, mv.).

2.5.

»Brændstofbeholderens volumen«: beholderens rumindhold som specificeret af fabrikanten.

2.6.

»Flydende brændstof«: brændstof, der er væskeformigt under sædvanlige betingelser.

(1) Som defineret i bilag II, afsnit A, i direktiv 70/156/EØF.
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3.

ANSØGNING OM EF-TYPEGODKENDELSE

3.1.

Ansøgning om typegodkendelse af en køretøjstype, hvad angår brændstofbeholdere, i henhold til direktiv
70/156/EØF, artikel 3, stk. 4, indgives af køretøjets fabrikant.

3.2.

Oplysningsskemaet udformes som vist i tillæg 3.

3.3.

Den tekniske tjeneste, som har ansvaret for udførelse af typegodkendelsesprøvningen, skal have udleveret
følgende:

3.3.1.

et køretøj, der er repræsentativt for den køretøjstype, der søges godkendt, eller de køretøjsdele, som den
tekniske tjeneste anser for nødvendige til udførelse af prøvningen

3.3.2.

yderligere syv brændstofbeholdere med tilbehør, hvis disse er af plast

3.3.3.

yderligere to brændstofbeholdere med tilbehør, hvis disse er af andet materiale.

4.

MEDDELELSE AF EF-TYPEGODKENDELSE

4.1.

Er de pågældende krav opfyldt, meddeles EF-typegodkendelse i henhold til artikel 4, stk. 3, og, i givet fald,
artikel 4, stk. 4, i direktiv 70/156/EØF.

4.2.

EF-typegodkendelsesattesten udformes som vist i tillæg 4.

4.3.

Hver godkendt køretøjstype tildeles et godkendelsesnummer i henhold til bilag VII i direktiv 70/156/EØF.
En medlemsstat må ikke tildele samme nummer til to forskellige køretøjstyper.

5.

SPECIFIKATIONER

5.1.

Brændstofbeholdere skal være korrosionsbestandigt udført.

5.2.

Brændstofbeholdere skal bestå lækageprøven i punkt 6.1 med et relativt indvendigt tryk på det dobbelte af
normalt arbejdstryk, dog mindst 0,3 bar overtryk, når de er monteret med alt tilbehør.
Brændstofbeholdere af plast til køretøjer anses for at opfylde dette krav, hvis de har bestået prøven i punkt
6.3.2.

5.3.

Overtryk og tryk over normalt arbejdstryk skal automatisk udlignes med passende anordninger (udluftningshul, sikkerhedsventil eller lignende).

5.4.

Udluftningshul skal være således konstrueret, at der ikke er risiko for brand. Især må brændstof, der løber
ud ved brændstofpåfyldning, ikke kunne komme ned på udstødningssystemet, men skal føres til vejbanen.

5.5.

Brændstofbeholdere må hverken indgå i eller udgøre en flade (f.eks. gulv, væg eller skillevæg) i kabinen eller
et hermed sammenhængende rum.

5.6.

Brændstofbeholdere skal være adskilt fra kabinen. Der kan være åbninger (f.eks. til kabler) i adskillelsen, forudsat at de er således anbragt, at der ved normal brug ikke uhindret kan trænge brændstof ind i kabinen
eller et hermed sammenhængende rum.

5.7.

Brændstofbeholdere skal være solidt fastgjort og således anbragt, at eventuelt udsivende brændstof fra
beholderen eller dens tilbehør ved normal brug ikke kan trænge ind i kabinen, men ledes til vejbanen.
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5.8.

Påfyldningsåbningen skal ligge uden for kabinen, bagagerummet og motorrummet.

5.9.

Der må ikke ved normal brug af køretøjet slippe brændstof ud hverken gennem dækslet eller gennem de
anordninger, som tjener til udligning af overtryk. Hvis køretøjet vælter, accepteres dog udsivning af
brændstof med op til 30 g/min; opfyldelsen af dette krav skal kontrolleres under prøven i punkt 6.2.

5.9.1.

Dækslet skal være fastgjort til påfyldningsrøret: tætningsringen skal være forsvarligt anbragt, dækslet skal
slutte helt tæt til tætningsring og påfyldningsrør, når det er lukket.

5.9.1.1.

Kravene i punkt 5.9.1 anses for at være opfyldt, hvis køretøjet opfylder kravene i punkt 5.1.3 i bilag I til
direktiv 70/220/EØF (1) med det forbehold, at de eksempler, der er anført i tredje led i sidstnævnte punkt,
ikke finder anvendelse på køretøjer i andre klasser end M1 eller N1.

5.10.

Brændstofbeholdere skal anbringes således, at de beskyttes mod følgerne af kollision både forfra og bagfra;
der må ikke være fremspringende dele, skarpe kanter og lignende i nærheden af brændstofbeholderen.

5.11.

Brændstofbeholderen og påfyldningsstudsen skal være udformet og anbragt i køretøjerne på en sådan måde,
at ladninger af statisk elektricitet ikke akkumuleres på deres samlede overflade. Om nødvendigt skal sådanne
ladninger udledes i chassisets metalstruktur eller en anden større metalmasse ved hjælp af en god leder.

5.12.

Brændstofbeholdere af plast skal desuden prøves efter den særlige procedure i punkt 6.3.

6.

PRØVER

6.1.

Hydraulisk prøve
Brændstofbeholderen underkastes en hydraulisk prøve for indvendig trykpåvirkning, som udføres på en
enkeltstående enhed fuldt monteret med alt tilbehør. Beholderen fyldes fuldstændigt med en ikke brændbar
væske (f.eks. vand). Efter at al forbindelse med omgivelserne er afbrudt, øges trykket i beholderen gradvis
gennem den ledning, der fører til motoren, indtil det relative indvendige tryk er dobbelt så stort som det
normale arbejdstryk; overtrykket skal dog være mindst 0,3 bar. Dette tryk opretholdes i et minut. I dette
tidsrum må beholdervæggen hverken revne eller udvise lækager; blivende deformation er dog acceptabel.

6.2.

Vendeprøve

6.2.1.

Brændstofbeholderen komplet med tilbehør monteres på en prøveramme på samme måde, som den ville
blive monteret i det køretøj, den er beregnet til; dette gælder også systemer til udligning af overtryk.

6.2.2.

Prøverammen skal dreje om en akse, der er parallel med køretøjets længdeakse.

6.2.3.

Prøven udføres med beholderen fyldt op til både 90 % og 30 % af fuldt volumen med en ikke brændbar
væske med omtrent samme densitet og viskositet som det normalt benyttede brændstof (vand kan eventuelt
accepteres).

6.2.4.

Beholderen drejes fra udgangsstillingen 90° mod højre, og den skal forblive i denne stilling i mindst 5
minutter.
Dernæst drejes beholderen endnu 90° i samme retning, så den er vendt helt om. Den skal forblive i denne
stilling i yderligere mindst 5 minutter.
Beholderen drejes derefter tilbage til udgangsstillingen. Eventuel prøvevæske, der ikke er løbet tilbage i
beholderen fra udluftningssystemet, tømmes af, og der fyldes efter om nødvendigt.
Beholderen drejes nu 90° i modsat retning. Den skal forblive i denne stilling i mindst 5 min.

(1) EFT L 76 af 6.4.1970, s. 1.
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Nu drejes beholderen 90° i samme retning. Den skal forblive i denne helt omvendte stilling i mindst 5
minutter. Endelig drejes beholderen tilbage til udgangsstillingen.

6.3.

Supplerende prøver for brændstofbeholdere af plast til køretøjer

6.3.1.

Slagstyrke

6.3.1.1.

Brændstofbeholderen fyldes helt med en blanding af vand og glycol eller en anden væske med lavt frysepunkt, som ikke indvirker på beholdermaterialets egenskaber, og den udsættes dernæst for en punkteringsprøve.

6.3.1.2.

Under prøvningen skal beholderen have en temperatur på 233 K ± 2 K (¯ 40 °C ± 2 °C).

6.3.1.3.

Til prøvningen benyttes en prøvestand med slagpendul. Pendulloddet skal være af stål og have form som en
pyramide, hvis grundflade er kvadratisk, og hvis sideflader er ligesidede trekanter; kanter og toppunkt skal
have en krumningsradius på 3 mm. Pendulets anslagscentrum skal falde sammen med pyramidens tyngdepunkt og befinde sig 1 m fra pendulets omdrejningsakse. Pendulets samlede masse skal være 15 kg. Pendulets energi i anslagsøjeblikket skal være mindst 30 Nm og så nær som muligt ved denne værdi.

6.3.1.4.

Prøvningen udføres på de steder på beholderen, som anses for sårbare i tilfælde af kollision forfra eller bagfra. Som sårbare anses de steder, der i betragtning af beholderens form og placering i køretøjet er mest
udsat eller svagest. I prøverapporten anfører prøvningslaboratoriet, hvilke steder der er valgt.

6.3.1.5.

Under prøvningen fastholdes beholderen med beslag på den eller de sider, der vender bort fra anslagspunktet. Ved prøvningen må der ikke opstå lækager.

6.3.1.6.

Fabrikanten kan vælge, om alle slagprøver skal udføres på den samme beholder eller på hver sin beholder.

6.3.2.

Mekanisk styrke
Brændstofbeholderen prøves for tæthed og formstabilitet efter fremgangsmåden i punkt 6.1. Brændstofbeholder komplet med tilbehør monteres på en prøveramme på samme måde, som den ville blive monteret i
det køretøj, den er beregnet til. Som prøvevæske benyttes vand ved 326 K (53 °C), og beholderen fyldes helt
hermed. Beholderen udsættes for et relativt indvendigt tryk på det dobbelte af det normale arbejdstryk, dog
skal der være et overtryk på mindst 0,3 bar ved 326 K ± 2 K (53 °C ± 2 °C) i 5 timer. Under prøven må der
hverken forekomme lækager eller revner i beholderen eller dens tilbehør; blivende deformation er dog
acceptabel.

6.3.3.

Permeabilitet for brændstof

6.3.3.1.

Til permeabilitetsprøven benyttes enten det referencebrændstof, der er specificeret i bilag VIII til direktiv
70/220/EØF, eller i handelen værende superbenzin. Er brændstofbeholderen kun beregnet til montering i
køretøjer med motor med kompressionstænding, benyttes autodiesel som prøvevæske.

6.3.3.2.

Inden prøvningen fyldes beholderen halvt med prøvevæske og henstår åben ved en temperatur på 313 K
± 2 K (40 °C ± 2 °C), indtil dens vægttab pr. tidsenhed er konstant.

6.3.3.3.

Beholderen tømmes og fyldes atter halvt med prøvebrændstof, hvorefter den lukkes til og hensættes ved
313 K ± 2 K (40 °C ± 2 °C). Trykket justeres, når beholderens indhold er kommet op på prøvetemperaturen.
Under den følgende prøveperiode på otte uger bestemmes det vægttab, der skyldes diffusion. Det højest tilladte gennemsnitlige brændstoftab er på 20 g pr. 24 timer.

6.3.3.4.

Overstiger diffusionstabet værdien i punkt 6.3.3.3, udføres prøven endnu en gang på den samme beholder,
men ved 296 K ± 2 K (23 °C ± 2 °C) og ellers uændrede betingelser. Det således bestemte diffusionstab må
ikke overstige 10 g pr. 24 timer.
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6.3.4.

Bestandighed over for brændstof
Efter prøvning efter punkt 6.3.3 skal brændstofbeholderen stadig opfylde kravene i punkt 6.3.1 og 6.3.2.

6.3.5.

Brandbestandighed
Brændstofbeholderen underkastes følgende prøve:

6.3.5.1.

Beholderen udsættes for flammepåvirkning i to minutter monteret som på køretøjet. Der må ikke forekomme lækager.

6.3.5.2.

Der udføres tre prøver på hver sin fyldte beholder på følgende måde:

6.3.5.2.1.

Er beholderen beregnet til montering i køretøjer med motor med enten styret tænding eller kompressionstænding, udføres de tre prøver med superbenzin i beholderen.

6.3.5.2.2.

Er beholderen kun beregnet til montering i køretøjer med motor med kompressionstænding, udføres de tre
prøver med autodiesel i beholderen.

6.3.5.2.3.

Til hver prøve monteres brændstofbeholderen på en prøveramme, der så vidt muligt simulerer den faktiske
montering på køretøjet. Fastgørelsesmåden for beholderen i rammen skal opfylde de relevante køretøjsspecifikationer. Der skal tages hensyn både til køretøjsdele, som beskytter brændstofbeholderen og dens tilbehør
mod flammepåvirkning, eller som i øvrigt indvirker på brandens forløb, og til specificerede komponenter,
der monteres på beholder og propper. Alle åbninger skal være lukket under prøvningen, men udluftningssystemer skal fungere. Brændstofbeholderen fyldes halvt med det specificerede brændstof umiddelbart inden
prøvningen.

6.3.5.3.

Den flamme, beholderen udsættes for, dannes ved afbrænding af kommercielt brændstof til motorer med
styret tænding (i det følgende benævnt »brændstof«) i en bakke. Der skal være tilstrækkeligt brændstof i bakken til, at flammen kan brænde frit under hele prøvningen.

6.3.5.4.

Brakkens størrelse skal vælges således, at flammerne kan nå op på brændstofbeholderens sider. Derfor skal
bakkens rand rage mindst 20 cm, men højst 50 cm, ud i forhold til den lodrette projektion af brændstofbeholderen. Ved prøvens begyndelse må der højst være 8 cm fra brændstoffets overflade til bakkens overkant.

6.3.5.5.

Bakken med brændstof anbringes under brændstofbeholderen, således at afstanden fra brændstofoverfladen
til beholderens underside svarer til brændstofbeholderens højde over vejbanen, når køretøjet er i ubelastet
stand (jf. punkt 2.3). Enten bakken eller prøverammen eller begge skal kunne bevæges frit.

6.3.5.6.

Under fase C af prøvningen dækkes bakken med en rist 3 ± 1 cm over brændstofoverfladen. Risten er af ildfast materiale, jf. tillæg 2. Der må ikke være nogen mellemrum mellem stenene, og de skal holdes over bakken på en sådan måde, at hullerne i dem ikke er dækket. Risten skal være 2-4 cm mindre end bakkens indvendige mål i både længde og bredde, så der fremkommer en ventilationsåbning mellem risten og bakkens
sidevægge på 1-2 cm.

6.3.5.7.

Udføres prøven i det fri, skal der afskærmes mod vinden, og lufthastigheden i bakkens højde må ikke være
over 2,5 km/h. Før prøven opvarmes risten til 308 K ± 5 K (35 °C ± 5 °C). De ildfaste sten kan fugtes, så alle
prøver bliver udført under de samme betingelser.

6.3.5.8.

Prøven består af fire faser (jf. tillæg 1)

6.3.5.8.1.

F a s e A : f o r v a r m n i n g (figur 1)
Brændstoffet i bakken antændes mindst 3 m fra brændstofbeholderen i prøverammen. Efter 60 sekunders
forvarmning anbringes bakken under brændstofbeholderen.
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F a s e B : d i r e k t e f l a m m e p å v i r k n i n g (figur 2)
Brændstofbeholderen udsættes for flammerne fra det frit brændende brændstof i 60 sekunder.

6.3.5.8.3.

F a s e C : i n d i r e k t e f l a m m e p å v i r k n i n g (figur 3)
Umiddelbart efter fase B anbringes risten mellem den brændende bakke og brændstofbeholderen. Brændstofbeholderen udsættes for denne dæmpede flamme i 60 sekunder.

6.3.5.8.4.

F a s e D : a f s l u t n i n g a f p r ø v e n (figur 4)
Den brændende bakke med risten flyttes tilbage til udgangsstillingen (fase A). Er brændstofbeholderen ved
prøvens afslutning i brand, slukkes denne omgående.

6.3.5.9.

Prøveresultatet anses for tilfredsstillende, hvis brændstofbeholderen ikke har nogen lækager.

6.3.6.

Bestandighed over for høj temperatur

6.3.6.1.

Prøverammen til denne prøvning skal svare til den måde, brændstofbeholderen monteres på i køretøjet, herunder udluftningsanordningernes funktion.

6.3.6.2.

Brændstofbeholderen fyldes halvt med vand ved 293 K (20 °C) og udsættes for en temperatur på 368 K
± 2 K (95 °C ± 2 °C) i 1 time.

6.3.6.3.

Prøveresultatet anses for tilfredsstillende, hvis beholderen ikke udviser lækager eller væsentlig deformation.

6.3.7.

Mærkning af brændstofbeholderen

6.3.7.1.

Brændstofbeholderen skal være mærket med handelsnavn eller -mærke, som skal være uudsletteligt og klart
synligt, når beholderen er monteret i køretøjet.

7.

ÆNDRING AF TYPEGODKENDELSE

7.1.

Ved ændring af en typegodkendelse, der er meddelt i henhold til dette direktiv, finder bestemmelserne i artikel 5 i direktiv 70/156/EØF anvendelse.

8.

PRODUKTIONENS OVERENSSTEMMELSE

8.1.

Som hovedregel skal der træffes foranstaltninger til sikring af produktionens overensstemmelse med den
godkendte type, jf. bestemmelserne i artikel 10 i direktiv 70/156/EØF.
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Tillæg 1
PRØVNING AF BRANDBESTANDIGHED

Brændstofbeholder

Prøveramme
Bakke med brændende brændstof

Rist

Fase A: forvarmning

3m

Figur 1

Rist

Fase B: direkte flammepåvirkning

Figur 2

Rist
Bakke af metalplade

Fase C: indirekte flammepåvirkning

Figur 3

Rist

Fase D: afslutning af prøven

Figur 4

Bakke af metalplade
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Tillæg 2
DIMENSIONER OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR ILDFASTE STEN

30 diameter
15 huller

15 radius
6 udskæringer

Sektion A-A
a = 120 ± 5
b = 180 ± 3
c = 140 ± 3

(Dimensioner i mm)

Ildfasthed (Seger-Kegel)

SK 30

Al2O3-indhold

30-33 %

Porevolumen

20-22 %

Densitet

1 900-2 000 kg/m3

Effektiv hulandel

44,18 %
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Tillæg 3

OPLYSNINGSSKEMA Nr. . . .
i henhold til bilag I til direktiv 70/156/EØF (*) om EF-typegodkendelse af et køretøj hvad angår beholdere til
flydende brændstof
(direktiv 70/221/EØF, senest ændret ved direktiv 2000/8/EF)
Nedennævnte oplysninger skal, i det omfang de er relevante, indsendes i tre eksemplarer og omfatte en indholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal forelægges i passende målestok på A4-papir eller folder til denne størrelse og være tilstrækkelig detaljerede. Eventuelle fotografier skal være tilstrækkelig detaljerede.
Hvis systemer, komponenter eller separate tekniske enheder omfatter elektronisk styrede funktioner, oplyses det, hvordan
disse fungerer.
0.

GENERELT

0.1.

Fabriksmærke (firmabetegnelse): ......................................................................................................................................

0.2.

Type og handelsbetegnelse(r): ............................................................................................................................................

0.3.

Typeidentifikationsmærker som markeret på køretøjet (b): ..........................................................................................

0.3.1.

Mærkets anbringelsessted: ..................................................................................................................................................

0.4.

Køretøjets klasse (c): .............................................................................................................................................................

0.5.

Producentens navn og adresse: ..........................................................................................................................................

0.8.

Adresse på samlefabrik(ker): ..............................................................................................................................................

1.

KØRETØJETS ALMINDELIGE SPECIFIKATIONER

1.1.

Fotografier og/eller tegninger af et repræsentativt køretøj (kun for forskellige karrosseriformer):
.................................................................................................................................................................................................

3.

MOTOR (d)

3.2.2.

Brændstof: diesel/benzin/LPG/andet (1)

3.2.3.

Brændstofbeholder(e)

3.2.3.1.

Hovedbrændstofbeholder(e)

3.2.3.1.1.

Antal, kapcitet, materiale: ..................................................................................................................................................

3.2.3.1.2.

Tegninger og teknisk beskrivelse af brændstofbeholder(e) med alle tilslutninger og rør til udluftning, låse, ventiler og fastgørelsesanordninger: .......................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

3.2.3.1.3.

Tegning, der tydeligt viser brændstofbeholderens (-beholdernes) placering i køretøjet:..........................................

3.2.3.2.

Reservebeholder(e) til brændstof

3.2.3.2.1.

Antal, kapacitet, materiale: ................................................................................................................................................

3.2.3.2.2. Tegning og teknisk beskrivelse af reservebeholder(e) med alle tilslutnings- og udluftningsrør, låse, ventiler og
fastgørelsesanordninger: ....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
3.2.3.2.3. Tegning, der tydeligt viser reservebeholderens (-beholdernes) placering i køretøjet: ..............................................

(Dato, indgivelse)

(*) Punkter og fodnoter i dette oplysningsskema er nummereret som i bilag I til direktiv 70/156/EØF. Ikke relevante punkter er udeladt.
(1) Det ikke gældende overstreges.
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Tillæg 4

MODEL
(største format: A4 (210 mm × 297 mm))
EF-TYPEGODKENDELSESATTEST

Myndighedens
Stempel

Meddelelse om
– typegodkendelse (1)
– udvidelse af typgodkendelse (1)
– nægtelse af typegodkendelse (1)
– inddragelse af typegodkendelse (1)
af en type køretøj/komponent/separat teknisk enhed (1) i henhold til direktiv 70/221/EØF, senest ændret ved direktiv
2000/8/EF
Typegodkendelsesnr.: ................................................................................................................................................................................
Begrundelse for udvidelsen: .....................................................................................................................................................................
AFSNIT I
0.1.

Fabriksmærke (firmabetegnelse): ..............................................................................................................................................

0.2.

Type og handelsbetegnelse(r): ....................................................................................................................................................

0.3.

Typeidentifikationsmærker som markeret på køretøj/komponent/separat teknsik enhed (1) (2): ...................................
.........................................................................................................................................................................................................

0.3.1. Mærkets anbringelsessted: ..........................................................................................................................................................
0.4.

Køretøjets klasse (1) (3): ................................................................................................................................................................

0.5.

Producentens navn og adresse: ..................................................................................................................................................

0.7.

For komponenter og separate teknsike enheder, EF-typegodkendelsesmærkets placering og fastgørelsesmåde:
.........................................................................................................................................................................................................

0.8.

Adresse på samlefabrik(ker): ......................................................................................................................................................
AFSNIT II

1.

Eventuelle supplerende oplysninger: se tillæg

2.

Teknisk tjeneste, som forestår prøvernes udførelse: ...............................................................................................................

3.

Prøverapportens datering: ..........................................................................................................................................................

4.

Prøverapportens nummer: .........................................................................................................................................................

5.

Eventuelle bemærkninger (se tillæg): ........................................................................................................................................
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6.

Sted: ................................................................................................................................................................................................

7.

Dato: ...............................................................................................................................................................................................

8.

Underskrift: ...................................................................................................................................................................................

9.

Inholdsfortegnelsen til den informationspakke, der er indgivet til den godkendende myndighed, og som kan udleveres på forlangende, er vedlagt.

(1) Det ikke gældende overstreges.
(2) Indeholder typeidentifikationen tegn, som ikke indgår i beskrivelsen af den type køretøj, komponent eller teknsik enhed, som omfattes af denne typegodkendelsesattest, erstattes de pågældende tegn i dokumentationen af spørgsmålstegn (f.eks. ABC??123??).
(3) Som defineret i direktiv 70/156/EØF, bilag II, afsnit A.

Tillæg til EF-typegodkendelsesattest nr. . . .
vedrørende typegodkendelse af køretøj i henhold til direktiv 70/221/EØF (brændstofbeholdere), senest ændret ved direktiv 2000/8/EF
1.

Supplerende oplysninger

1.1.

Materiale: .......................................................................................................................................................................................

1.2.

Kapacitet: .......................................................................................................................................................................................

1.3.

Placering: .......................................................................................................................................................................................

1.4.

Brændstof: diesel/benzin/andet (1):

5.

Bemærkninger: .............................................................................................................................................................................

(1) Det ikke gældende overstreges.«
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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2000/9/EF
af 20. marts 2000
om tovbaneanlæg til personbefordring

betydelige indbyrdes forskelle som følge af de tekniske
fremgangsmåder, der anvendes i den enkelte medlemsstats industri, samt lokale sædvaner og knowhow; de
indeholder forskrifter om dimensioner og anordninger
samt særlige egenskaber; denne situation tvinger fabrikanterne til at ændre deres produkters specifikationer
for hvert marked, hindrer udbud af standardløsninger og
skader fabrikanternes konkurrenceevne.

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE
UNION HAR 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 47, stk. 2, og artikel 55 og 95,
under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale
Udvalg (2),

(4)

Overholdelsen af de væsentlige krav om sikkerhed og
sundhed er en absolut forudsætning for at garantere tovbaneanlæggenes sikkerhed; disse krav skal gennemføres
med sund fornuft, så der tages hensyn til det teknologiske stade på opførelsestidspunktet samt til de tekniske
og økonomiske forhold.

(5)

Tovbaneanlæg kan endvidere være grænseoverskridende,
og opførelsen af dem kan da vanskeliggøres af de
enkelte medlemsstaters indbyrdes modstridende bestemmelser.

(6)

Der bør derfor for hele Fællesskabet fastlægges
grundlæggende krav vedrørende personers sikkerhed og
sundhed, miljøbeskyttelse og forbrugerbeskyttelse til tovbaneanlæg, delsystemer og deres sikkerhedskomponenter; uden sådanne grundlæggende krav ville gensidig
anerkendelse af de enkelte medlemsstaters regler både
teknisk og politisk medføre uløselige problemer med
hensyn til fortolkning og ansvarsplacering; endvidere
kan standardisering alene ikke løse de problemer, der
opstår, uden at der først er fastlagt en ramme i form af
harmoniserede forskriftsmæssige krav.

(7)

I de enkelte medlemsstater overdrages ansvaret for at
godkende tovbaneanlæg som hovedregel til en tjenestegren under de kompetente myndigheder; i nogle tilfælde
kan komponenterne ikke godkendes på forhånd, men
kun på kundens anmodning; endvidere kan den obligatoriske verifikation, inden tovbaneanlægget tages i brug,
føre til afvisning af visse komponenter eller af visse tekniske løsninger; sådanne situationer medfører øgede
omkostninger og forlængede leveringsfriser og er overordentlig byrdefulde, især for udenlandske fabrikanter;
også under driften fører de offentlige myndigheder
streng kontrol med tovbaneanlæg; årsagerne til alvorlige
ulykker kan findes i valget af beliggenhed, i det egentlige
befordringssystem, i de faste anlæg eller i den måde,
systemet drives og vedligeholdes på.

(8)

På denne baggrund kan det konstateres, at tovbaneanlæggenes sikkerhed i lige høj grad afhænger af beting-

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 251 (3), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

Tovaneanlæg til personbefordring, i det følgende
benævnt »tovbaneanlæg«, konstrueres, opføres, tages i
brug og drives med det formål at befordre personer; tovbaneanlæg er hovedsagelig befordringsanlæg, der
anvendes på feriesteder i bjergene, og de omfatter skinnebundne tovbaner, svævebaner, kabinelifter, stolelifter
og slæbelifter, men det kan også være tovbaneanlæg, der
indgår i bytrafiksystemer; visse typer anlæg kan bygge
på helt andre grundprincipper, som ikke på forhånd kan
udelukkes; det bør derfor være muligt at indføre særlige
krav med de samme sikkerhedsmål som dem, der er
fastsat i dette direktiv.
Drift af tovbaneanlæg er hovedsagelig knyttet til turismen, navnlig i bjergområder, og turismen har stor
betydning for de berørte regioners økonomi og får
større og større betydning for medlemsstaternes handelsbalance; fra et teknisk synspunkt er tovbanesektoren
knyttet både til kapitalgodeindustrien og til bygge- og
anlægssektoren.
Medlemsstaterne skal overvåge sikkerheden ved tovbaneanlæg under opførelsen, ved ibrugtagningen og under
driften; derudover har de sammen med de lokale myndigheder ansvaret for jordrettigheder, fysisk planlægning
og miljøbeskyttelse; medlemsstaternes regler udviser

(1) EFT C 70 af 8.3.1994, s. 8, og
EFT C 22 af 26.1.1996, s. 12.
(2) EFT C 388 af 31.12.1994, s. 26.
(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 6.4.1995 (EFT C 109 af 1.5.1995,
s. 122), bekræftet den 27.10.1999 (endnu ikke offentliggjort i EFT),
Rådets fælles holdning af 28.6.1999 (EFT C 243 af 27.8.1999, s. 1)
og Europa-Parlamentets afgørelse af 27.10.1999 (endnu ikke offentliggjort i EFT). Rådets afgørelse af 16.12.1999.
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elserne på stedet og af kvaliteten af det industrielle materiel og den måde, hvorpå dette sammenføjes, opføres på
stedet og overvåges under driften; dette understreger
betydningen af, at et tovbaneanlæg anskues som en helhed ved vurderingen af sikkerhedsniveauet, og at der
fastlægges en fælles fremgangsmåde på fællesskabsplan i
forbindelse med kvalitetssikring; for derfor at give fabrikanterne mulighed for at overvinde de vanskeligheder,
de i øjeblikket står over for, og for at give brugerne
mulighed for at få det størst mulige udbytte og desuden
sikre samme udviklingsniveau i de enkelte medlemsstater, bør der udvikles et sæt krav og en række procedurer
for kontrol og verifikation, som anvendes ensartet i alle
medlemsstaterne.
(9)

Personer fra alle medlemsstaterne og også fra andre
lande, der benytter tovbaneanlæg, skal have garanti for,
at sikkerhedsniveauet er tilfredsstillende; dette krav gør
det nødvendigt at fastlægge en række procedurer og en
række undersøgelses-, kontrol- og verifikationsmetoder;
dette indebærer anvendelse af standardiseret teknisk
udstyr, som skal indbygges i tovbaneanlæg.

(10)

Hvis det kræves i henhold til direktiv 85/337/EØF (1),
skal der foretages en vurdering af tovbaneanlægs miljøvirkninger; også uden for rammerne af nævnte direktiv
bør der tages hensyn til såvel miljøbeskyttelse som en
bæredygtig udvikling af turismen.

(11)

Tovbaneanlæg kan være omfattet af Rådets direktiv
93/38/EØF af 14. juni 1993 om samordning af fremgangsmåderne ved tilbudsgivning inden for vand- og
energiforsyning samt transport og telekommunikation (2).

(12)

(13)

De tekniske specifikationer skal anføres i de generelle
dokumenter eller i udbudsmaterialet i forbindelse med
de enkelte kontrakter; de tekniske specifikationer skal
fastlægges under henvisning til europæiske specifikationer, når sådanne findes.
Harmoniserede europæiske standarder bidrager til at
gøre det lettere at dokumentere, at de væsentlige krav er
opfyldt, idet et produkt, der er i overensstemmelse med
disse standarder, formodes at opfylde de væsentlige krav;
de harmoniserede europæiske standarder udarbejdes af
private organisationer og skal være fakultative; Den
Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) og Den
Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering
(Cenelec) er udpeget som organer, der har kompetence
til at vedtage harmoniserede standarder på grundlag af
de generelle retningslinjer for samarbejdet mellem Kommissionen og disse to organisationer, der blev undertegnet den 13. november 1984.

(1) Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse
offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (EFT L 175
af 5.7.1985, s. 40). Ændret ved direktiv 97/11/EF (EFT L 73 af
14.3.1997, s. 5).
(2) EFT L 199 af 9.8.1993, s. 84. Direktivet er senest ændret ved direktiv 98/4/EF (EFT L 101 af 1.4.1998, s. 1).
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(14)

Ved harmoniseret standard forstås i dette direktiv en teknisk specifikation (europæisk standard eller harmoniseringsdokument), der på anmodning af Kommissionen er
fastlagt af en af disse organisationer eller af dem begge i
medfør af 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 (3),
og under iagttagelse af de ovenfor nævnte generelle retningslinjer; i standardiseringsspørgsmål er det hensigtsmæssigt, at Kommissionen bistås af det udvalg, der
er omhandlet i nævnte direktiv; udvalget kan om nødvendigt søge råd hos tekniske eksperter.

(15)

Kun de sikkerhedskomponenter eller delsystemer i et
anlæg, der er i overensstemmelse med en national standard, der gennemfører en harmoniseret standard, hvis
reference er offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers
Tidende, formodes at være i overensstemmelse med de
pågældende væsentlige krav i dette direktiv, uden at
nogen særlig begrundelse er nødvendig.

(16)

Findes der ikke europæiske specifikationer, skal de tekniske specifikationer så vidt muligt fastlægges ved henvisning til andre standarder, der anvendes i Fællesskabet;
bygherrerne kan fastlægge de supplerende specifikationer, der er nødvendige for at supplere de europæiske
specifikationer eller de andre standarder; disse bestemmelser skal under alle omstændigheder gøre det muligt
at sikre opfyldelsen af de på fællesskabsplan harmoniserede krav, som tovbaneanlæg skal opfylde.

(17)

Medlemsstaterne har desuden interesse i, at der findes et
internationalt standardiseringssystem, som er i stand til
at frembringe standarder, der faktisk bruges af deltagerne i den internationale handel, og som lever op til
fællesskabspolitikkens krav.

(18)

I visse medlemsstater kan bygherrerne for tiden i de
generelle dokumenter eller i udbudsmaterialet i forbindelse med de enkelte kontrakter anføre kontrol- og verifikationsprocedurerne; i fremtiden skal disse procedurer,
navnlig for sikkerhedskomponenternes vedkommende,
ligge inden for rammerne af Rådets resolution af 21.
december 1989 om en global metode for overensstemmelsesvurdering (4); begrebet
sikkerhedskomponent
omfatter både materielle genstande og immaterielle genstande som f.eks. programmel, procedurerne for vurdering af sikkerhedskomponenternes overensstemmelse
skal bygge på de moduler, som er fastlagt i afgørelse
93/465/EF (5); for så vidt angår sikkerhedskomponenter
bør der fastlægges principper og betingelser for anvendelse af kvalitetssikring i konstruktionsfasen; denne for-

(3) EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37. Direktivet er ændret ved direktiv
98/48/EF (EFT L 217 af 5.8.1998, s. 18).
(4) EFT C 10 af 16.1.1990, s. 1.
(5) Rådets afgørelse 93/465/EØF af 22. juli 1993 om modulerne for
de forskellige faser i procedurerne for overensstemmelsesvurdering
og regler om anbringelse og anvendelse af »CE-overensstemmelsesmærkningen«, med henblik på anvendelse i direktiverne om teknisk harmonisering (EFT L 220 af 30.8.1993, s. 23).
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holdsregel er nødvendig for at fremme den almindelige
udbredelse af kvalitetsstyringssystemet i virksomhederne.
(19)

Bygherrerne fastlægger i udbudsmaterialet, navnlig for
sikkerhedskomponenterne og under henvisning til de
europæiske specifikationer, hvilke specifikationer fabrikanterne skal overholde i henhold til aftalerne; det vil
sige, at komponenternes overensstemmelse hovedsagelig
er knyttet til deres anvendelsesområde og ikke kun til
deres frie bevægelighed på fællesskabsmarkedet.

(21)

Sikkerhedskomponenter bør være forsynet med CE-overensstemmelsesmærkning, der anbringes enten af fabrikanten eller af dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant; CE-overensstemmelsesmærkningen betyder, at
sikkerhedskomponenten er i overensstemmelse med
bestemmelserne i dette direktiv og med andre relevante
fællesskabsdirektiver, som foreskriver CE-overensstemmelsesmærkning.

(22)

CE-overensstemmelsesmærkning af delsystemer, der er
omfattet af bestemmelserne i dette direktiv, er ikke
påkrævet; det er tilstrækkeligt, at der på grundlag af
overensstemmelsesvurderingen, der foretages efter den i
dette direktiv foreskrevne procedure, udstedes en EFoverensstemmelseserklæring; dette berører ikke fabrikantens forpligtelse til at anbringe CE-overensstemmelsesmærkningen på bestemte delsystemer for at dokumentere deres overensstemmelse med andre relevante
fællesskabsforskrifter.

(23)

Medlemsstaternes ansvar for sikkerhed, sundhed og
andre aspekter, der er omfattet af de væsentlige krav på
deres område, skal erkendes i en beskyttelsesklausul,
hvori der er fastsat hensigtsmæssige fællesskabsprocedurer.

(24)

Det er nødvendigt at have en procedure for verifikation
af delsystemerne i et anlæg inden ibrugtagningen; denne
verifikation bør give de ansvarlige myndigheder mulighed for at sikre sig, at de opnåede resultater til enhver
tid under konstruktion, opførelse og ibrugtagning er i
overensstemmelse med dette direktivs bestemmelser; den
bør endvidere give fabrikanterne sikkerhed for ligebehandling i alle medlemsstater; der bør derfor også udarbejdes principper og betingelser for EF-afprøvning af
delsystemerne i et tovbaneanlæg.

(25)

(26)

Teknologiske fornyelser inden for tovbaneanlæg kan
kun afprøves i virkelig størrelse ved opførelse af et nyt
tovbaneanlæg; der bør derfor tilvejebringes en procedure, som giver mulighed for fastlæggelse af særlige
betingelser, men som samtidig sikrer, at de væsentlige
krav overholdes.

(27)

Tovbaneanlæg, som allerede har opnået godkendelse,
men hvis opførelse endnu ikke er påbegyndt, eller som
allerede er under opførelse, skal være i overensstemmelse med dette direktiv, medmindre medlemsstaterne
træffer en anden velbegrundet afgørelse, og der sikres et
lige så højt beskyttelsesniveau; ved ombygning af eksisterende tovbaneanlæg skal direktivets bestemmelser
overholdes, hvis der efter den pågældende medlemsstats
regler kræves godkendelse af ombygningen.

(28)

Det er ikke nødvendigt at kræve, at alle bestående tovbaneanlæg bringes i overensstemmelse med bestemmelserne for nye tovbaneanlæg; dette kan dog vise sig nødvendigt, hvis de væsentlige sikkerhedsmål ikke er overholdt; i dette tilfælde retter Kommissionen en række
henstillinger til medlemsstaterne for at sikre, at de tovbaneanlæg, der findes på deres område, giver brugerne
et højt beskyttelsesniveau i overensstemmelse med de
bestemmelser, der på dette område gælder for nye tovbaneanlæg.

(29)

De bemyndigede organer med ansvar for overensstemmelsesvurdering, det være sig af sikkerhedskomponenter
eller af delsystemer i tovbaneanlæg, bør samordne deres
afgørelser så nøje som muligt, navnlig når der ikke findes europæiske specifikationer; Kommissionen bør påse,
at dette sker.

(30)

Gennemførelsen af de væsentlige krav, navnlig med hensyn til anlæggets sikkerhed og den proceduremæssige
samordning, forudsætter, at er nedsættes et særligt
udvalg.

(31)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af
dette direktiv bør vedtages i overensstemmelse med
Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (1) 

Det skal i forbindelse med den metodiske sikkerhedsanalyse af et tovbaneanlæg fastslås, hvilke komponenter der
er afgørende for dets sikkerhed.

(20)

I forbindelse med undersøgelsen af sikkerheden bør der
tages hensyn til kravene til driften af tovbaneanlæg, men
hverken princippet om frie varebevægelser eller tovbaneanlæggenes sikkerhed må anfægtes; Kommissionen skal
derfor, selv om direktivet ikke vedrører selve driften af
tovbaneanlæg, rette en række henstillinger til medlemsstaterne for at sikre, at driften af de tovbaneanlæg, der
befinder sig på deres område, giver brugerne, driftspersonalet og tredjemand et højt beskyttelsesniveau.
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UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

KAPITEL I
ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1
1.
Dette direktiv vedrører tovbaneanlæg til personbefordring.
2.
Ved »tovbaneanlæg til personbefordring« forstås i dette
direktiv anlæg, der består af flere komponenter, og som konstrueres, opføres, monteres og tages i brug med henblik på
personbefordring.
(1) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
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Sådanne anlæg, der er opført, hvor de anvendes, befordrer personer enten i vogne eller ved hjælp af trækanordninger, som er
ophængt i og/eller trækkes af tove langs befordringsstrækningen.
3.

Der er tale om følgende anlæg:

a) skinnebundne tovbaner og andre anlæg, hvis vogne kører
på hjul eller understøttes af andre anordninger og trækkes
af et eller flere tove
b) svævebaner, hvis vogne bæres og/eller trækkes af et eller
flere tove; denne kategori omfatter også kabinelifter og stolelifter
c) slæbelifter, som trækker brugerne, der anvender dertil egnet
udstyr, ved hjælp af et tov.
4.

Dette direktiv finder anvendelse på:

 anlæg, der opføres og tages i brug efter dette direktivs
ikrafttræden

3.5.2000

 »driftstekniske krav«: alle de tekniske bestemmelser og foranstaltninger, som indvirker på konstruktion og udførelse,
og som er nødvendige for en sikker drift
 »vedligeholdelsestekniske krav«: alle de tekniske bestemmelser og foranstaltninger, som indvirker på konstruktion og
udførelse, og som er nødvendige for vedligeholdelsen med
henblik på en sikker drift.
6.

Dette direktivs anvendelsesområde omfatter ikke:

 elevatorer som omhandlet i direktiv 95/16/EF (1)
 traditionelt konstruerede tovtrukne sporvogne
 anlæg, der anvendes i landbruget
 faste eller mobile indretninger til markedsfester og anlæg i
forlystelsesparker, hvis formål er forlystelse og ikke personbefordring
 anlæg, der er opført og anvendes til industriformål
 færger, der trækkes af tove
 tandhjulsbaner

 delsystemer og sikkerhedskomponenter, der markedsføres
efter dette direktivs ikrafttræden.
Det vedrører de harmoniseringsbestemmelser, som er nødvendige og tilstrækkelige til at sikre, at de væsentlige krav, der er
omhandlet i artikel 3, stk. 1, overholdes.
Såfremt væsentlige kendetegn, delsystemer eller sikkerhedskomponenter i bestående anlæg ændres således, at der kræves en
ny tilladelse til ibrugtagning fra den berørte medlemsstat, skal
disse ændringer og deres konsekvenser for hele anlægget
opfylde de væsentlige krav, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1.
5.

I dette direktiv forstås ved:

 »anlæg«: den på sit bestemmelsessted opførte helhed bestående af infrastruktur og de i bilag I nævnte delsystemer;
infrastrukturen, der planlægges særskilt for det enkelte
anlæg og bygges op på anvendelsesstedet, består af linjeføringen, systemdata og de linjestrukturer og stationer, der er
nødvendige for opførelsen og driften af anlægget, herunder
fundamenter
 »sikkerhedskomponent«: enhver enkeltdel, gruppe af dele,
underenhed eller komplet enhed og enhver anordning, som
har en sikkerhedsfunktion i anlægget og er identificeret ved
sikkerhedsanalysen, og hvis svigt eller fejlfunktion vil
bringe passagerers, driftspersonalets eller tredjemands sikkerhed eller sundhed i fare
 »bygherre«: enhver fysisk eller juridisk person, for hvis regning anlægget opføres

 kædetrukne anlæg.
Artikel 2
1.
Dette direktiv finder anvendelse i det omfang, det ikke
strider mod andre fællesskabsdirektiver; opfyldelsen af de
væsentlige krav i dette direktiv kan dog gøre det nødvendigt at
benytte europæiske specifikationer, som er specielt udformet
med henblik herpå.
2.
Ved »europæisk specifikation« forstås en fælles teknisk
specifikation, en europæisk teknisk godkendelse eller en national standard til gennemførelse af en europæisk standard.
3.
Referencerne for de europæiske specifikationer, der enten
er fælles tekniske specifikationer, europæiske tekniske godkendelser som omhandlet i direktiv 93/38/EØF eller nationale standarder til gennemførelse af harmoniserede europæiske standarder, offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
4.
Medlemsstaterne offentliggør referencerne for nationale
standarder til gennemførelse af harmoniserede europæiske standarder.
5.
Findes der ingen harmoniserede europæiske standarder,
træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger for at
bringe sådanne gældende nationale standarder og tekniske specifikationer til de pågældendes kundskab, som anses for vigtige
eller nyttige for en korrekt anvendelse af de væsentlige krav,
der er omhandlet i artikel 3, stk. 1.
(1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/16/EF af 29. juni 1995
om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elevatorer (EFT L 213 af 7.9.1995, s. 1).
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6.
De tekniske specifikationer, der herudover måtte være
nødvendige til komplettering af de europæiske specifikationer
eller andre standarder, må under ingen omstændigheder stå i
vejen for overholdelsen af de væsentlige krav, der er omhandlet
i artikel 3, stk. 1.
7.
Finder en medlemsstat eller Kommissionen, at de i stk. 2
omhandlede europæiske specifikationer ikke fuldt ud opfylder
de væsentlige krav, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1,
indbringer Kommissionen eller medlemsstaten sagen for det i
artikel 17 omhandlede udvalg og redegør for årsagerne hertil.
Udvalget afgiver en hasteudtalelse.
På grundlag af dette udvalgs udtalelse og, såfremt det drejer sig
om harmoniserede europæiske standarder, efter høring af det i
direktiv 93/34/EF omhandlede udvalg meddeler Kommissionen
medlemsstaterne, hvorvidt de pågældende europæiske specifikationer skal udgå af de i stk. 3 omhandlede offentliggørelser.
Artikel 3
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 kun tages i brug, hvis de gør det muligt at opføre anlæg,
som ikke udgør en fare for personers sikkerhed og sundhed
og i givet fald for tings sikkerhed, når disse komponenter
monteres og vedligeholdes korrekt og anvendes i overensstemmelse med deres bestemmelse.
2.
Dette direktiv berører ikke medlemsstaternes mulighed
for under overholdelse af traktaten at fastsætte de krav, som de
anser for nødvendige for at sikre personers, herunder navnlig
arbejdstageres, beskyttelse i forbindelse med anvendelse af de
pågældende anlæg, forudsat at dette ikke indebærer ændringer
af disse anlæg i forhold til bestemmelserne i dette direktiv.

Artikel 6
Medlemsstaterne må ikke under henvisning til dette direktiv
forbyde, begrænse eller hindre, at sikkerhedskomponenter til
anvendelse i anlæg markedsføres på deres område, når sådanne
sikkerhedskomponenter opfylder direktivets bestemmelser.

1.
Anlæggene og deres infrastruktur, delsystemerne samt
sikkerhedskomponenterne i et anlæg skal opfylde de væsentlige
krav i bilag II, der gælder for dem.

Artikel 7

2.
Når en national standard, der gennemfører en harmoniseret europæisk standard, hvis reference er offentliggjort i De
Europæiske Fællesskabers Tidende, svarer til de væsentlige krav i
bilag II, formodes anlæggene og deres infrastruktur, delsystemerne samt sikkerhedskomponenterne i et anlæg, der er opført
i overensstemmelse med denne standard, at være i overensstemmelse med de pågældende væsentlige krav.

1.
Sikkerhedskomponenter som omhandlet i artikel 4, stk.
2, der er forsynet med CE-overensstemmelsesmærkningen,
hvortil modellen findes i bilag IX, og for hvilke der foreligger
en EF-overensstemmelseserklæring, jf. bilag IV, anses af medlemsstaterne for at opfylde alle relevante bestemmelser i dette
direktiv.

Artikel 4
1.
Ethvert projekteret anlæg skal på anmodning af bygherren eller dennes repræsentant underkastes en sikkerhedsanalyse
i henhold til bilag III, hvori der tages hensyn til samtlige aspekter, der vedrører systemets og omgivelsernes sikkerhed under
konstruktionen, opførelsen og ibrugtagningen, og som gør det
muligt at identificere risici, der på grundlag af de indvundne
erfaringer vil kunne opstå under driften.
2.
På grundlag af sikkerhedsanalysen udarbejdes der en sikkerhedsrapport med angivelse af de foranstaltninger, der skal
imødegå sådanne mulige risici; rapporten skal endvidere indeholde en liste over de sikkerhedskomponenter og delsystemer,
for hvilke bestemmelserne i kapitel II eller III gælder.
KAPITEL II
SIKKERHEDSKOMPONENTER

Artikel 5
1.
Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger
for at sikre, at de af dette direktiv omfattede sikkerhedskomponenter:
 kun markedsføres, hvis de gør det muligt at opføre anlæg,
som opfylder de væsentlige krav, der er omhandlet i artikel
3, stk. 1

2.
Inden en sikkerhedskomponent markedsføres, skal fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant:
a) lade sikkerhedskomponenten underkaste en overensstemmelsesvurderingsprocedur jf. bilag V, og
b) anbringe CE-overensstemmelsesmærkningen på sikkerhedskomponenten og udstede en EF-overensstemmelseserklæring, jf. bilag IV, på grundlag af modulerne i afgørelse
93/465/EØF.
3.
Proceduren for overensstemmelsesvurdering af en sikkerhedskomponent gennemføres på anmodning af fabrikanten
eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant af det
bemyndigede organ, jf. artikel 16, som fabrikanten eller repræsentanten har valgt hertil.
4.
Er sikkerhedskomponenten også omfattet af andre direktiver, som vedrører andre aspekter, og som foreskriver CEoverensstemmelsesmærkning, angiver denne mærkning, at sikkerhedskomponenten formodes også at opfylde bestemmelserne i disse andre direktiver.
5.
Har hverken fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant opfyldt de i stk. 1-4 nævnte forpligtelser,
påhviler de enhver, som markedsfører sikkerhedskomponenten
i Fællesskabet. De samme forpligtelser påhviler den, som fremstiller sikkerhedskomponenter til eget brug.
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KAPITEL III
DELSYSTEMER

Artikel 8
Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at
sikre, at de delsystemer, der er omhandlet i bilag I, kun markedsføres, hvis de muliggør, at de anlæg, hvori de indgår,
opfylder der væsentlige krav, der er omhandlet i artikel 3, stk.
1.
Artikel 9
Medlemsstaterne må ikke under henvisning til dette direktiv
forbyde, begrænse eller hindre, at delsystemer til anvendelse i
anlæg markedsføres på deres område, når sådanne delsystemer
opfylder dette direktivs bestemmelser.
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drift efter deres bestemmelse gør det muligt at opføre anlæg,
som ikke udgør en fare for personers sikkerhed og sundhed
samt i givet fald for tings sikkerhed.
3.
Hvis en medlemsstat finder, at konstruktionen eller udførelsen af en sikkerhedskomponent eller et i bilag I omhandlet
delsystem indebærer nyskabelser, træffer den passende foranstaltninger og kan knytte særlige betingelser til opførelsen
og/eller ibrugtagningen af et anlæg, i hvilket en sådan sikkerhedskomponent eller et sådant nyskabende delsystem indgår.
Den underretter straks Kommissionen om de særlige betingelser og anfører grundene til, at de er blevet fastsat. Kommissionen forelægger straks spørgsmålet for det i artikel 17 omhandlede udvalg.
4.
Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger for at
sikre, at anlæg ikke kan opføres og tages i brug, medmindre de
er konstrueret og opført således, at de væsentlige krav, der er
omhandlet i artikel 3, stk. 1, er overholdt.

Artikel 10
1.
De i bilag I omhandlede delsystemer, for hvilke der foreligger en EF-overensstemmelseserklæring, jf. bilag VI, og en teknisk dokumentation, jf. stk. 3, anses af medlemsstaterne for at
opfylde de væsentlige krav i artikel 3, stk. 1, der gælder for
dem.
2.
EF-afprøvning af delsystemer sker på anmodning af fabrikanten, dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant eller, hvis
en sådan ikke findes, den fysiske eller juridiske person, der
markedsfører delsystemet, og foretages af det bemyndigede
organ, jf. artikel 16, som fabrikanten, dennes repræsentant eller
denne person har valgt hertil. EF-overensstemmelseserklæringen udstedes af fabrikanten, dennes repræsentant eller denne
person på grundlag af en EF-afprøvning i henhold til bilag VII.
3.
Det bemyndigede organ udfærdiger EF-afprøvningsattesten i overensstemmelse med bilag VII og sammensætter en teknisk dokumentation, som vedlægges denne attest. Den tekniske
dokumentation skal indeholde alle nødvendige dokumenter om
delsystemets egenskaber og i givet fald al dokumentation for
sikkerhedskomponenternes overensstemmelse. Den skal endvidere indeholde alle relevante dokumenter om betingelser for
og begrænsninger i anvendelsen samt instruktioner med henblik på vedligeholdelse.

KAPITEL IV
ANLÆG

Artikel 11
1.
Den enkelte medlemsstat fastlægger procedurer for tilladelse til opførelse og ibrugtagning af anlæg, som opføres på
dens område.
2.
Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger og
fastlægger procedurer for at sikre, at de sikkerhedskomponenter og delsystemer, der er omhandlet i bilag I, kun monteres og
tages i brug i anlæg, der er opført på deres område, hvis
delsystemerne ved korrekt montering og vedligeholdelse samt

5.
Medlemsstaterne må ikke på grundlag af bestemmelserne
i stk. 1 forbyde, indskrænke eller hindre den frie bevægelighed
for de sikkerhedskomponenter og de i bilag I omhandlede
delsystemer, for hvilke der foreligger en EF-overensstemmelseserklæring som omhandlet i artikel 7 eller 10.
6.
Sikkerhedsanalysen, EF-overensstemmelseserklæringen og
den dertil hørende tekniske dokumentation i forbindelse med
sikkerhedskomponenter og de i bilag I omhandlede delsystemer
skal af bygherren eller dennes repræsentant forelægges for det
organ, som har kompetence til at godkende anlægget, samt
opbevares i kopi ved anlægget.
7.
Medlemsstaterne skal sikre sig, at der forefindes en sikkerhedsanalyse, en sikkerhedsrapport og en teknisk dokumentation, der indeholder alle nødvendige dokumenter om anlæggets
egenskaber og i givet fald al dokumentation for sikkerhedskomponenternes og de i bilag I omhandlede delsystemers overensstemmelse. Endvidere skal der foreligge dokumenter, der
indeholder alle de nødvendige betingelser for og begrænsninger
i anvendelsen, samt fuldstændige instruktioner om vedligeholdelse, kontrol, justering og serviceeftersyn.

Artikel 12
Med forbehold af anden lovgivning kan medlemsstaterne ikke
forbyde, begrænse eller hindre, at anlæg, som opfylder dette
direktivs bestemmelser, opføres og tages i brug på deres
område.

Artikel 13
Medlemsstaterne påser, at et anlæg kun kan forblive i drift,
såfremt de betingelser, der er nævnt i sikkerhedsrapporten,
overholdes.
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KAPITEL V

BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER
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5.
Kommissionen sikrer sig, at medlemsstaterne holdes
underrettet om resultaterne af proceduren.

Artikel 14

Artikel 15

1.
Konstaterer en medlemsstat, at en markedsført sikkerhedskomponent, som er forsynet med CE-overensstemmelsesmærkning, og som markedsføres og anvendes i overensstemmelse med sin bestemmelse, eller at et delsystem, for hvilket den i artikel 10, stk. 1, omhandlede EF-overensstemmelseserklæring foreligger, og som anvendes i overensstemmelse med
sin bestemmelse, kan udgøre en fare for personers sikkerhed
og sundhed og i givet fald for tings sikkerhed, træffer den passende foranstaltninger for at begrænse anvendelsesmulighederne for denne sikkerhedskomponent eller dette delsystem
eller forbyde, at de anvendes.

Konstaterer en medlemsstat, at et godkendt anlæg, som
anvendes i overensstemmelse med sin bestemmelse, kan
udgøre en fare for personers sikkerhed og sundhed og i givet
fald for tings sikkerhed, træffer den passende foranstaltninger
for at begrænse driftsmulighederne for dette anlæg eller forbyde dets drift.

Medlemsstaten underretter straks Kommissionen om de trufne
foranstaltninger og anfører grundene til beslutningen, herunder
om den manglende overensstemmelse navnlig skyldes:
a) at de i artikel 3, stk. 1, omhandlede væsentlige krav ikke er
overholdt
b) at de i artikel 2, stk. 2, omhandlede europæiske specifikationer er anvendt forkert i tilfælde, hvor de hævdes at være
anvendt
c) at der er en mangel ved de i artikel 2, stk. 2, omhandlede
europæiske specifikationer.
2.
Kommissionen hører snarest muligt de berørte parter.
Hvis Kommissionen efter denne høring konstaterer:
 at foranstaltningerne er berettigede, underretter den straks
den medlemsstat, som har taget initiativet til disse foranstaltninger, og de øvrige medlemsstater herom. Hvis den
i stk. 1 omhandlede beslutning begrundes med en mangel
ved de europæiske specifikationer, indleder Kommissionen
efter samråd med de berørte parter den procedure, der er
omhandlet i artikel 2, stk. 7, for så vidt den medlemsstat,
der har truffet beslutningen, har til hensigt at fastholde den
 at foranstaltningerne vedrørende en sikkerhedskomponent
er uberettigede, underretter den straks fabrikanten eller
dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant samt den
medlemsstat, der har taget initiativet til disse foranstaltninger, herom
 at foranstaltningerne vedrørende et delsystem er uberettigede, underretter den straks fabrikanten eller dennes i
Fællesskabet etablerede repræsentant eller, såfremt en sådan
ikke findes, den fysiske eller juridiske person, der har markedsført delsystemet, samt den medlemsstat, der har taget
initiativet til disse foranstaltninger, herom.
3.
Hvis en sikkerhedskomponent, som er forsynet med CEoverensstemmelsesmærkning, viser sig ikke at være i overensstemmelse med forskriften, træffer den kompetente medlemsstat passende foranstaltninger over for den, der har anbragt CEoverensstemmelsesmærkningen på sikkerhedskomponenten og
udstedt EF-overensstemmelseserklæringen, og underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater herom.
4.
Hvis et delsystem, for hvilket der foreligger en EF-overensstemmelseserklæring, viser sig ikke at være i overensstemmelse med forskriften, træffer den kompetente medlemsstat
passende foranstaltninger over for den, der har udstedt erklæringen, og underetter Kommissionen og de øvrige medlemsstater herom.

KAPITEL VI
BEMYNDIGEDE ORGANER

Artikel 16
1.
Medlemsstaterne underretter Kommissionen og de øvrige
medlemsstater om, hvilke organer der har fået til opgave at
gennemføre overensstemmelsesvurderingsproceduren, jf. artikel
7 og 10, samt om det enkelte organs kompetenceområde.
Kommissionen tildeler organerne identifikationsnumre. Kommissionen offentliggør en fortegnelse over organerne og deres
identifikationsnumre samt deres kompetenceområder i De
Europæiske Fællesskabers Tidende og ajourfører denne fortegnelse.
2.
Medlemsstaterne skal anvende de i bilag VIII anførte kriterier i forbindelse med vurderingen af de organer, der skal
bemyndiges. De organer, som opfylder de vurderingskriterier,
der er fastsat i de relevante harmoniserede europæiske standarder, formodes at opfylde disse kriterier.
3.
En medlemsstat, der har bemyndiget et organ, skal inddrage bemyndigelser, hvis den konstaterer, at dette organ ikke
længere opfylder kriterierne i bilag VIII. Den underretter straks
Kommissionen og de øvrige medlemsstater herom.
4.
Hvis det bliver nødvendigt, gennemføres der efter artikel
17 en samordning af de udpegede organer.
KAPITEL VII
UDVALG

Artikel 17
1.

Kommissionen bistås af et udvalg.

2.
Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 3 og 7
i afgørelse 1999/468/EF sammenholdt med afgørelsens artikel
8.
3.

Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.
KAPITEL VIII
CE-OVERENSSTEMMELSESMÆRKNING

Artikel 18
1.
CE-overensstemmelsesmærkningen består af bogstaverne
»CE«; modellen, der skal anvendes, findes i bilag IX.
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2.
CE-overensstemmelsesmærkningen skal anbringes tydeligt
og synligt på alle sikkerhedskomponenter eller, hvis dette ikke
er muligt, på en etiket, der er fastgjort til komponenten.
3.
På sikkerhedskomponenter må der ikke anbringes
mærkninger, som kan vildlede tredjemand med hensyn til CEoverensstemmelsesmærkningens betydning og grafiske udformning. Enhver anden mærkning kan anbringes, såfremt den ikke
gør CE-overensstemmelsesmærkningen mindre synlig og læselig.
4.

Medmindre andet er fastsat i artikel 14, gælder følgende:

a) konstaterer en medlemsstat, at CE-overensstemmelsesmærkningen er anbragt uberettiget, er fabrikanten eller dennes i
Fællesskabet etablerede repræsentant forpligtet til at sørge
for, at denne sikkerhedskomponent bringes i overensstemmelse med bestemmelserne om CE-overensstemmelsesmærkning, og at overtrædelsen bringes til ophør på de
betingelser, medlemsstaten har fastsat
b) opfylder sikkerhedskomponenten fortsat ikke kravene, skal
medlemsstaten træffe passende foranstaltninger for at
begrænse eller forbyde markedsføringen af den pågældende
sikkerhedskomponent eller sikre, at den trækkes tilbage fra
markedet efter proceduren i artikel 14.

KAPITEL IX
AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

3.5.2000

Artikel 21
1.
Medlemsstaterne vedtager og offentliggør de nødvendige
love og administrative bestemmelser for at efterkomme dette
direktiv senest den 3. maj 2002. De underretter straks Kommissionen herom.
Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en
henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for
henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.
2.
Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de
nationale retsforskrifter, som de vedtager på det område, der er
omfattet af dette direktiv.
3.
Medlemsstaterne tillader i en periode på fire år fra dette
direktivs ikrafttræden:
 opførelse og ibrugtagning af anlæg
 markedsføring af delsystemer og sikkerhedskomponenter
som på datoen for dette direktivs ikrafttræden er i overensstemmelse med gældende bestemmelser på deres område.
4.
Kommissionen aflægger senest den 3. maj 2004 beretning til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af
dette direktiv, særlig artikel 1, stk. 6, og artikel 17, og forelægger i givet fald forslag.

Artikel 19

Artikel 22

Enhver afgørelse, der træffes i medfør af dette direktiv, og som
medfører, at anvendelse af sikkerhedskomponenter eller delsystemer i et anlæg samt markedsføring af dem begrænses, skal
begrundes. Afgørelsen meddeles den berørte part så hurtigt
som muligt med angivelse af klagemulighederne i henhold til
gældende ret i den pågældende medlemsstat og fristerne for
anvendelse af dem.

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De
Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 20
Anlæg, som allerede har opnået godkendelse, men hvis opførelse endnu ikke er påbegyndt inden dette direktivs ikrafttræden, skal være i overensstemmelse med dette direktiv, medmindre medlemsstaterne træffer en anden velbegrundet afgørelse, og der sikres et lige så højt beskyttelsesniveau.

Artikel 23
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. marts 2000.
På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

N. FONTAINE

J. GAMA

Formand

Formand
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BILAG I
ET ANLÆGS DELSYSTEMER
I dette direktiv opdeles et anlæg i infrastruktur og de nedenfor opførte delsystemer; der tages herved hensyn til driftstekniske og vedligeholdelsestekniske krav:
1.

Tove og tovforbindelser

2.

Drivsystemer og bremser

3.

Mekaniske anordninger

3.1. Tovophæng
3.2. Mekanisk udstyr i stationerne
3.3. Mekanisk udstyr på banen
4.

Vogne

4.1. Kabiner, stole og trækanordninger
4.2. Ophæng
4.3. Drev
4.4. Tovforbindelser
5.

Elektroteknisk udstyr

5.1. Betjenings-, overvågnings- og sikkerhedsudstyr
5.2. Kommunikations- og informationsudstyr
5.3. Lynafledningsudstyr
6.

Redningsudstyr

6.1. Indbygget redningsudstyr
6.2. Mobilt redningsudstyr.
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BILAG II
VÆSENTLIGE KRAV

1.

Emne
I dette bilag fastlægges de væsentlige krav til konstruktion, opførelse og ibrugtagning af anlæg som omhandlet
i direktivets artikel 1, stk. 5, herunder vedligeholdelsestekniske og driftstekniske krav.

2.

Generelle krav

2.1.

Personsikkerhed
Brugernes, driftspersonalets og tredjemands sikkerhed er et helt grundlæggende krav til konstruktion, opførelse og drift af anlæg.

2.2.

Sikkerhedsprincipper
Ethvert anlæg skal konstrueres, opføres, drives og vedligeholdes under overholdelse af følgende principper i
den angivne rækkefølge:
 farer skal elimineres eller, hvis dette ikke er muligt, reduceres ved forholdsregler med hensyn til konstruktion og opførelse
 for at forebygge farer, som ikke kan elimineres ved forholdsregler med hensyn til konstruktion og opførelse, skal de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger fastlægges og træffes
 for at undgå farer, som ikke har kunnet elimineres fuldstændigt ved hjælp af de i første og andet led
omhandlede forholdsregler og foranstaltninger, skal de forsigtighedsregler, som skal træffes, fastlægges og
bekendtgøres.

2.3.

Hensyntagen til eksterne faktorer
Ethvert anlæg skal konstrueres og opføres således, at det kan drives sikkerhedsmæssigt forsvarligt under hensyntagen til terrænforholdene og omgivelserne, de atmosfæriske og meteorologiske forhold samt mulige forhindringer og bygværker på jorden eller i luften i nærheden.

2.4.

Dimensionering
Anlæg, delsystemer og alle sikkerhedskomponenter skal dimensioneres, konstrueres og udføres således, at de
med tilstrækkelig sikkerhed kan modstå alle forudsigelige belastninger, også når de ikke er i drift, idet der
navnlig tages hensyn til ydre påvirkninger, dynamiske kræfter, materialetræthedsfænomener, alt sammen
under overholdelse af god teknisk praksis. Det samme gælder for materialevalget.

2.5.

Montering

2.5.1.

Anlæg, delsystemer og alle sikkerhedskomponenter skal konstrueres og udføres således, at de kan monteres
og indbygges sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

2.5.2.

Sikkerhedskomponenter skal konstrueres således, at monteringsfejl udelukkes enten som følge af konstruktionen eller ved passende mærkning på selve sikkerhedskomponenterne.

2.6.

Anlæggets integritet

2.6.1.

Sikkerhedskomponenter skal konstrueres, udføres og bruges således, at deres egen funktionelle integritet og/
eller anlæggets sikkerhed som defineret i sikkerhedsanalysen, jf. bilag III, under alle omstændigheder er sikret
med en passende margen, så det er højst usandsynligt, at de svigter.

2.6.2.

Anlæg skal konstrueres og udføres således, at ethvert svigt i en komponent, medens anlægget er i gang, som
kan påvirke sikkerheden, selv indirekte, i tide medfører et passende indgreb.
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2.6.3.

Det i nr. 2.6.1 og 2.6.2 omhandlede sikkerhedsniveau skal kunne dokumenteres for ethvert tidsrum mellem
to planmæssige verifikationer af den pågældende komponent. Intervallet mellem verifikationerne af sikkerhedskomponenterne skal fremgå klart af brugsanvisningen.

2.6.4.

Sikkerhedskomponenter, der indbygges som reservedele i anlæg, skal både opfylde de væsentlige krav i dette
direktiv og kunne fungere sammen med de øvrige dele i anlægget.

2.6.5.

Der skal træffes forholdsregler til sikring af, at virkningerne af en eventuel brand i anlægget ikke bringer transporterede personers og anlæggets personales sikkerhed i fare.

2.6.6.

Der skal træffes særlige foranstaltninger til at beskytte anlæg og personer med følgerne af lynnedslag.

2.7.

Sikkerhedsanordninger

2.7.1.

Enhver fejl, som opstår i anlægget, og som indebærer en risiko for svigt, der kan påvirke sikkerheden, skal
om muligt opdages, meldes og behandles af en sikkerhedsanordning. Det samme gælder enhver normalt forudsigelig ydre begivenhed, som kan indebære fare for sikkerheden.

2.7.2.

Anlægget skal til enhver tid kunne bringes til standsning manuelt.

2.7.3.

Efter en standsning, som er fremkaldt af en sikkerhedsanordning, må anlægget først kunne sættes i gang igen,
efter at der er truffet de foranstaltninger som situationen kræver.

2.8.

Vedligeholdelsestekniske krav
Anlæg skal konstrueres og opføres således, at såvel planmæssige som ekstraordinære vedligeholdelses- og
reparationsarbejder kan gennemføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

2.9.

Immissioner
Anlæg skal konstrueres og udføres således, at skadevirkninger og gener fra forurenende gasser, støj og vibrationer, både inden for og uden for anlægget, overholder de foreskrevne grænseværdier.

3.

Krav til infrastruktur

3.1.

Linjeføring samt vognenes hastighed og indbyrdes afstand

3.1.1.

Anlæg skal konstrueres således, at de kan fungere sikkerhedsmæssigt forsvarligt under hensyntagen til
terrænforholdene og omgivelserne, de atmosfæriske og meteorologiske forhold samt mulige forhindringer og
bygværker på jorden eller i luften i nærheden, så anlæggene hverken er til gene eller til fare; dette krav skal
anlæggene opfylde under alle drifts- og vedligeholdelsesforhold samt ved redning af personer.

3.1.2.

Der skal sikres tilstrækkelig afstand til siden og lodret mellem vogne, trækanordninger, tovføringer osv. samt
til mulige forhindringer og bygværker på jorden eller i luften i nærheden, idet der tages hensyn til tovenes,
vognenes og trækanordningernes bevægelser i lodret plan, i længderetningen og sideværts under de ugunstigst
forudseelige driftsforhold.

3.1.3.

Den største afstand mellem vognene og terrænet skal tage hensyn til anlæggets art, vogntypen og redningsmetoderne. Når det drejer sig om åbne vogne, skal der også tages hensyn til nedstyrtningsrisikoen samt de
psykologiske aspekter i forbindelse med højden over terrænet.

3.1.4.

Vognenes eller trækanordningernes største hastighed, deres mindste indbyrdes afstand og deres accelerationsog bremseevne skal vælges således, at personsikkerheden og anlæggets driftssikkerhed sikres.

3.2.

Stationer og banelinjekonstruktioner

3.2.1.

Stationer og banelinjekonstruktioner skal konstrueres, opføres og udstyres således, at de er stabile. De skal
under alle driftsforhold yde sikker styring af tove, vogne og trækanordninger og kunne vedligeholdes sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
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3.2.2.

Anlæggets ind- og udstigningsområder skal indrettes således, at driften af vognene og trækanordningerne samt
personbefordringen kan gennemføres sikkert. Navnlig skal vognenes og trækanordningernes bevægelser på
stationerne kunne forløbe uden risiko for personer under hensyntagen til disses eventuelle aktive medvirken.

4.

Krav til tove, drev, bremser samt mekanisk og elektrisk udstyr

4.1.

Tove og deres understøtningspunkter

4.1.1.

Alle fornødne forholdsregler skal træffes i overensstemmelse med god teknisk praksis for:
 at undgå brud på tovene og disses fæstningspunkter
 at sikre, at tovene kan klare den angivne maksimale og minimale belastning
 at sikre, at tovene hviler sikkert på deres understøtningspunkter, og undgå, at de afspores
 at muliggøre overvågning af tovene.

4.1.2.

Hvis enhver risiko for afsporing af tovene ikke kan elimineres, skal der træffes foranstaltninger, som sikrer, at
tovene kan opfanges og anlægget standses uden fare for personer i tilfælde af afsporing.

4.2.

Mekanisk udstyr

4.2.1.

Drev
Anlæggets drev skal have en ydeevne og fleksibilitet, der er afpasset efter anlæggets forskellige driftsforhold og
-former.

4.2.2.

Nøddrev
Anlægget skal have et nøddrevsystem, hvis energikilde er uafhængig af hoveddrevets, medmindre det af sikkerhedsanalysen fremgår, at brugerne også kan forlade anlægget, navnlig vogne og trækanordninger, let, hurtigt og sikkert, selv om der ikke findes noget nøddrev.

4.2.3.

Bremsesystem

4.2.3.1.

Anlægget og/eller vognen skal til enhver tid kunne standses i nødsituationer, også under de ugunstigste belastnings- og friktionsforhold for drivskiverne, som er tilladt under drift. Bremselængden skal være så kort, som
hensynet til anlæggets sikkerhed tillader.

4.2.3.2.

Decelerationsværdierne skal ligge indenfor passende grænser, således at personsikkerheden garanteres, og
vogne, tove og øvrige anlægsdele fungerer korrekt.

4.2.3.3.

Alle anlæg skal være udstyret med to eller flere bremsesystemer, som hver for sig kan bringe anlægget til
standsning, og som er således koordineret, at et andet bremsesystem automatisk træder i funktion, hvis det
igangværende system ikke længere virker, som det skal. Træktovets sidste bremsesystem skal virke direkte på
drivskiven. Disse forskrifter gælder ikke for slæbelifter.

4.2.3.4.

Anlægget skal være udstyret med en effektiv standsnings- og blokeringsanordning, som forhindrer enhver
uønsket fornyet igangsætning.

4.3.

Betjeningsudstyr
Betjeningsudstyret skal være konstrueret og udført således, at det er sikkert og pålideligt og kan modstå normale driftspåvirkninger og ydre påvirkninger, f.eks. fugt, ekstreme temperaturer og elektromagnetiske forstyrrelser, uden at fremkalde farlige situationer, selv i tilfælde af betjeningsfejl.

4.4.

Kommunikationsudstyr
Personalet skal til stadighed kunne få forbindelse indbyrdes ved hjælp af passende kommunikationsudstyr og
skal i en nødsituation kunne informere brugerne.
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5.

Vogne og trækanordninger

5.1.

Vognene og/eller trækanordningerne skal være konstrueret og indrettet således, at ingen kan falde ud af dem
eller på anden måde udsættes for fare under forudseelige anvendelsesforhold.

5.2.

Vognenes og trækanordningernes ophængsmekanismer skal være dimensioneret og udført således, at de, selv
under de ugunstigste forhold:
 ikke beskadiger tovet
 ikke glider, medmindre glidningen er uden betydning for vognens, trækanordningens eller anlæggets sikkerhed.

5.3.

Døre (på vogne og kabiner) skal kunne lukkes og låses. Vognenes gulv og vægge skal være dimensioneret og
udført, så de under alle omstændigheder kan modstå brugernes vægt og tryk.

5.4.

Hvis det til varetagelse af driftssikkerheden kræves, at en ved anlægget beskæftiget person er til stede i vognen
under driften, skal vognen være udstyret således, at den pågældende kan varetage sine opgaver.

5.5.

Vogene og/eller trækanordningerne og navnlig deres ophængsmekanismer skal være konstrueret og udført
således, at de ved anlægget beskæftigede personer uden fare for deres sikkerhed kan udføre deres opgaver
under overholdelse af relevante regler og forskrifter.

5.6.

Er vognene udstyret med en ophængsmekanisme, som kan frakobles, skal alle fornødne forholdsregler træffes,
således at en vogn, som ikke er korrekt tilkoblet, og en vogn, som ikke er blevet frakoblet, standses henholdsvis inden starten og ved ankomsten uden fare for passagererne, og det hindres, at vognen styrter ned.

5.7.

Vogne i skinnebundne tovbaner og, hvis anlægstypen giver mulighed derfor, svævebaner i dobbelttov skal
være udstyret med en automatisk vognbremse, der bremser på sporet, hvis et brud på tovet ikke med rimelighed kan udelukkes.

5.8.

Dersom det ikke gennem andre forholdsregler er muligt at eliminere enhver risiko for afsporing af vognen,
skal denne være udstyret med en anordning mod afsporing, således at vognen kan bringes til standsning uden
fare for personer.

6.

Brugeranordninger
Adgangsvejen til og udgangen fra ind- og udstigningsområder samt brugernes ind- og udstigning skal under
hensyntagen til vognenes bane og standsning tilrettelæges således, at personsikkerheden garanteres, navnlig på
steder med nedstyrtningsfare. Børn og bevægelseshæmmede skal kunne benytte anlægget sikkert, hvis det er
tanken, at anlægget skal befordre sådanne personer.

7.

Driftstekniske krav

7.1.

Sikkerhed

7.1.1.

Der skal træffes alle tekniske forholdsregler for at sikre, at anlægget kan anvendes i overensstemmelse med sin
bestemmelse, de tekniske specifikationer og fastlagte anvendelsesvilkår, og for at forskrifterne vedrørende vedligeholdelse og driftssikkerhed kan overholdes. Driftsvejledningen og forskrifterne skal affattes på et eller flere
fællesskabssprog, der kan fastlægges i overensstemmelse med traktaten af den medlemsstat, på hvis område
anlægget er opført.

7.1.2.

De personer, der står for anlæggets betjening, skal have passende materielle ressourcer dertil, og de skal være
i stand til at udføre dette hverv.

7.2.

Sikkerhed ved standsning af anlægget
Der skal træffes alle fornødne tekniske forholdsregler og foranstaltninger til, at passagererne, i tilfælde af at
anlægget standser, uden at det hurtigt kan sættes i gang igen, kan bringes i sikkerhed inden for en frist, som
er afpasset efter anlæggets art og omgivelserne.
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7.3.

Andre særlige sikkerhedsforanstaltninger

7.3.1.

Betjeningsposter og arbejdspladser
Mobile elementer, der normalt er tilgængelige på stationerne, skal konstrueres, udføres og anvendes således, at
farer undgås, og hvis dette ikke er muligt, skal de udstyres med beskyttelsesanordninger, som forebygger
enhver direkte kontakt, der kan medføre ulykker. Sådanne anordninger må ikke være lette at fjerne eller at
sætte ud af funktion.

7.3.2.

Nedstyrtningsfare
Steder og områder, hvor der arbejdes, eller hvorfra der kan gribes ind i driften, uanset om det kun sker lejlighedsvis, samt adgangsveje til sådanne steder og områder skal udformes og indrettes således, at personer, der
skal arbejde eller færdes dér, ikke kan styrte ned. Hvis disse forholdsregler ikke er tilstrækkelige, skal arbejdspladserne desuden være udstyret med fastgørelsespunkter for personlige værnemidler til beskyttelse mod fald.
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BILAG III
SIKKERHEDSANALYSE
Ved den sikkerhedsanalyse, som kræves for alle tovbaneanlæg i henhold til direktivets artikel 1, stk. 5, skal der tages
hensyn til enhver påtænkt driftsform. Analysen skal gennemføres efter en anerkendt eller gennemprøvet metode under
hensyntagen til skik og brug på dette område og til anlæggets kompleksitet. Formålet med analysen er også at sikre, at
der ved anlæggets konstruktion og opførelse tages hensyn til omgivelserne og til de ugunstigste omstændigheder for at
sikre, at der opnås en tilfredsstillende sikkerhedsgrad.
Anlaysen gælder også sikkerhedsanordningerne og deres virkning på anlægget og de dermed forbundne delsystemer,
som de sætter i gang, med det formål:
 at de kan reagere på et første svigt for derefter enten at forblive i en tilstand, som garanterer sikkerheden, eller i
reduceret drift eller i sikkerhedsstop (fail safe), eller
 at de kan være redundante og overvågede, eller
 at sandsynligheden for, at de svigter, kan vurderes, og at deres niveau svarer til niveauet for sikkerhedsanordninger,
som opfylder kriterierne i første og andet led.
Sikkerhedsanalysen skal tjene som grundlag for opstilling af en fortegnelse over farer og farlige situationer, jf. direktivets
artikel 4, stk. 1, og af en liste over de i samme artikels stk. 2 omhandlede sikkerhedskomponenter. Resultatet af sikkerhedsanalysen sammenfattes i en sikkerhedsrapport.
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BILAG IV
SIKKERHEDSKOMPONENTER: EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Når det skal dokumenteres, at de i direktivets artikel 1, stk. 5, omhandlede sikkerhedskomponenter opfylder de relevante
væsentlige krav, der er omhandlet i direktivets artikel 3, stk. 1, og defineret i bilag II, skal dette bilag følges.
EF-overensstemmelseserklæringen og de dokumenter, der ledsager den, skal dateres og underskrives. Erklæringen skal
affattes på det eller de samme sprog som driftsvejledningen i bilag II, punkt 7.1.1.
Erklæringen skal indeholde følgende elementer:
 henvisninger til direktivet
 navn, firmanavn og fuldstændig adresse på fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant. Er der
tale om en repræsentant, anføres også fabrikantens firmanavn og fuldstændige adresse
 beskrivelse af komponenten (mærke, type osv.)
 angivelse af, hvilken procedure der er fulgt for overensstemmelseserklæringen (direktivets artikel 7)
 alle relevante bestemmelser, som komponenten skal opfylde, herunder navnlig anvendelsesbetingelserne
 navn og adresse på det eller de bemyndigede organer, som har medvirket i overensstemmelsesproceduren, samt CEafprøvningsattestens dato og eventuelt dens gyldighedsperiode og vilkår
 eventuelt henvisning til de harmoniserede standarder, der er lagt til grund
 identifikation af den person, der har fuldmagt til at forpligte fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede
repræsentant.
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BILAG V
SIKKERHEDSKOMPONENTER: OVERENSSTEMMELSESVURDERING

1.

Anvendelsesområde
Dette bilag finder anvendelse på sikkerhedskomponenter med det formål at fastslå, om de opfylder de væsentlige
krav, der er omhandlet i direktivets artikel 3, stk. 1, og defineret i bilag II. Bilaget vedrører det eller de bemyndigede organers vurdering af, om en sikkerhedskomponent isoleret set opfylder de tekniske specifikationer, som den
skal opfylde.

2.

Procedurernes indhold
Til vurderingsprocedurerne i konstruktionsfasen og produktionsfasen benytter de bemyndigede organer de moduler, der er defineret i Rådets afgørelse 93/465/EØF, således som anført i nedenstående oversigt. De i oversigten
anførte løsninger anses for at have samme gyldighed og kan anvendes efter fabrikantens eget valg.

OVERENSSTEMMELSESVURDERING AF SIKKERHEDSKOMPONENTER
Konstruktion

1.

Fremstilling

EF-typeafprøvning
Modul B

1.a) Kvalitetssikring af produktionen
Modul D
1.b) Produktverifikation
Modul F

2.

Fuld kvalitetssikring
Modul H

2.

Fuld kvalitetssikring
Modul H

3.

Enhedsverifikation
Modul G

3.

Enhedsverifikation
Modul G

Modul H benyttes med de specifikke supplerende krav, som er anført i hvert modul.

MODUL B: EF-TYPEAFPRØVNING
1.

Dette modul beskriver den del af proceduren, hvorved et bemyndiget organ konstaterer og attesterer, at et prøveeksemplar, som er repræsentativt for den pågældende produktion, opfylder kravene i direktivet.

2.

Ansøgning om EF-typeafprøvning indgives af fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant til et
bemyndiget organ efter eget valg.
Ansøgningen skal indeholde:
 fabrikantens navn og adresse samt navn og adresse på fabrikantens repræsentant, hvis ansøgningen indgives
af denne
 en skriftlig erklæring om, at samme ansøgning ikke er indgivet til andre bemyndigede organer
 den tekniske dokumentation, jf. punkt 3.
Ansøgeren stiller et prøveeksemplar, som er repræsentativt for den pågældende produktion, og som i det følgende
benævnes »type«, til rådighed for det bemyndigede organ. Det bemyndigede organ kan anmode om yderligere
prøveeksemplarer, såfremt dette er nødvendigt af hensyn til gennemførelsen af prøvningsprogrammet.

3.

Den tekniske dokumentation skal gøre det muligt at vurdere komponentens overensstemmelse med direktivets
krav. I det omfang det er nødvendigt for vurderingen, skal den omfatte komponentens konstruktion, fremstilling
og funktion.
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Den tekniske dokumentation skal indeholde følgende oplysninger, for så vidt de er nødvendige for vurderingen:
 en generel beskrivelse af typen
 konstruktions- og produktionstegninger samt lister over komponenter, delmontager, kredsløb mv.
 de beskrivelser og forklaringer, der er nødvendige til forståelse af ovennævnte tegninger og lister samt af
komponentens funktion
 en liste over de europæiske specifikationer, jf. direktivets artikel 2, stk. 2, som helt eller delvis finder anvendelse, samt en beskrivelse af de løsninger, der er valgt med henblik på at opfylde de væsentlige krav i de tilfælde, hvor de i nævnte artikel 2, stk. 2, omhandlede europæiske specifikationer ikke findes
 resultater af konstruktionsberegninger og undersøgelser mv.
 prøvningsrapporter.
Den skal ligeledes angive komponentens anvendelsesområde.
4.

Det bemyndigede organ:

4.1.

undersøger 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 de europæiske
specifikationer, jf. direktivets artikel 2, stk. 2, samt hvilke elementer der er konstrueret, uden at de relevante
bestemmelser i disse europæiske specifikationer er anvendt

4.2.

gennemfører eller lader gennemføre de nødvendige undersøgelser og prøvninger til kontrol af, om fabrikantens
løsninger opfylder de væsentlige krav i direktivet i de tilfælde, hvor de i direktivets artikel 2, stk. 2, nævnte specifikationer ikke er anvendt

4.3.

gennemfører eller lader gennemføre de nødvendige undersøgelser og prøvninger til kontrol af, om de relevante
europæiske specifikationer rent faktisk er blevet anvendt i de tilfælde, hvor fabrikanten har valgt at anvende dem

4.4.

aftaler med ansøgeren, hvor undersøgelserne og de nødvendige prøvninger skal gennemføres.

5.

Konstateres det, at typen opfylder direktivets bestemmelser, udsteder det bemyndigede organ en EF-typeafprøvningsattest til ansøgeren. Attesten skal indeholde fabrikantens navn og adresse, undersøgelsens resultater, betingelserne for attestens gyldighed, dens gyldighedsperiode samt de nødvendige data til identificering af den godkendte
type.
En oversigt over de relevante dele af den tekniske dokumentation vedlægges attesten, og en kopi heraf opbevares
af det bemyndigede organ. Afslår det bemyndigede organ at udstede en EF-typeafprøvningsattest til fabrikanten,
skal det give en detaljeret redegørelse for årsagerne hertil. Der fastlægges en klageprocedure.

6.

Ansøgeren skal underrette det bemyndigede organ, som opbevarer den tekniske dokumentation vedrørende EF-typeafprøvningen, om enhver ændring af den godkendte komponent; komponenten skal godkendes på ny, hvis
ændringerne kan påvirke overensstemmelsen med de væsentlige krav, der er omhandlet i direktivets artikel 3, eller
med de foreskrevne betingelser for anvendelse af komponenten. Denne tillægsgodkendelse gives i form af en tilføjelse til den oprindelige EF-typeafprøvningsattest.

7.

Hvert bemyndiget organ meddeler de øvrige bemyndigede organer relevante oplysninger om udstedte eller tilbagekaldte EF-typeafprøvningsattester og tillægsgodkendelser.

8.

De øvrige bemyndigede organer kan indhente kopi af EF-typeafprøvningsattesterne og/eller tillægsgodkendelserne.
Bilagene til attesterne stilles til de øvrige bemyndigede organers rådighed.

9.

Fabrikanten eller dennes repræsentant skal ud over den tekniske dokumentation tillige opbevare en kopi af EF-typeafprøvningsattesten og eventuelle tillæg til denne i mindst 30 år efter, at den sidste komponent er fremstillet.
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Er hverken fabrikanten eller dennes repræsentant etableret i Fællesskabet, påhviler pligten til at fremlægge den
tekniske dokumentation den person, som er ansvarlig for markedsføringen af komponenten i Fællesskabet.

MODUL D: KVALITETSSIKRING AF PRODUKTIONEN
1.

Dette modul beskriver den del af proceduren, hvorved en fabrikant, der opfylder bestemmelserne i punkt 2,
garanterer og erklærer, at de pågældende komponenter er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten og opfylder kravene i direktivet. Fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant anbringer CE-mærkningen på hver enkelt komponent og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklæring.
Sammen med CE-mærkningen anføres det identifikationsnummer, der anvendes af det bemyndigede organ, som
er ansvarligt for den i punkt 4 omhandlede kontrol.

2.

Fabrikanten skal anvende et godkendt kvalitetsstyringssystem for produktionen, foretage kontrol og prøvninger af
de færdige komponenter som beskrevet i punkt 3 og er underlagt den i punkt 4 omhandlede kontrol.

3.

Kvalitetsstyringssystem

3.1.

Fabrikanten indsender en ansøgning om vurdering af kvalitetsstyringssystemet for de pågældende komponenter til
et bemyndiget organ efter eget valg.
Ansøgningen skal indeholde:
 alle oplysninger, der er relevante for den planlagte komponentkategori
 dokumentationen for kvalitetsstyringssystemet
 i givet fald den tekniske dokumentation for den godkendte type og en kopi af EF-typeafprøvningsattesten.

3.2.

Kvalitetsstyringssystemet skal sikre, at komponenterne er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten samt med kravene 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 redegørelse for forholdsregler, procedurer og instruktioner. Denne dokumentation vedrørende kvalitetsstyringssystemet skal sikre, at kvalitetsprogrammer, -planer, -manualer og registre fortolkes ens.
Dokumentationen skal navnlig indeholde en fyldestgørende beskrivelse af:
 kvalitetsmålsætninger og organisationsstruktur samt ledelsens ansvar og beføjelser med hensyn til komponenternes kvalitet
 de teknikker, fremgangsmåder og systematiske foranstaltninger, der vil blive anvendt i produktionen samt
ved kvalitetskontrol og -sikring
 de undersøgelser og prøvninger, der skal udføres før, under og efter fremstillingen, og den hyppighed hvormed dette sker
 kvalitetsregistre, herunder kontrolrapporter og prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter over personalets
kvalifikationer m.v.
 metoderne til kontrol af, at den krævede komponentkvalitet opnås, og at kvalitetsstyringssystemet fungerer
effektivt.

3.3.

Det bemyndigede organ vurderer kvalitetsstyringssystemet for at fastslå, om det opfylder kravene i punkt 3.2.
Organet skal antage, at disse krav er opfyldt, hvis kvalitetsstyringssystemet anvender de relevante harmoniserede
standarder på området.
Kontrolholdet skal mindst omfatte ét medlem, som har erfaring med at vurdere den pågældende komponentteknologi. Vurderingsproceduren skal omfatte et besøg på fabrikantens anlæg.
Afgørelsen meddeles fabrikanten. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersøgelsen og den begrundede
vurderingsafgørelse.
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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 hensigtsmæssigt og effektivt.
Fabrikanten eller dennes repræsentant underretter løbende det bemyndigede organ, som har godkendt kvalitetsstyringssystemet, om enhver påtænkt ændring af dette.
Det bemyndigede organ vurderer de foreslåede ændringer og afgør, om det ændrede kvalitetsstyringssystem stadig
opfylder de i punkt 3.2 omhandlede krav, eller om en fornyet vurdering er nødvendig.
Det bemyndigede organ meddeler fabrikanten afgørelsen. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersøgelsen og den begrundede vurderingsafgørelse.

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 besigtige produktions-, inspektions-, prøvnings- og
oplagringsfaciliteterne og give det alle nødvendige oplysninger, herunder:
 dokumentation vedrørende kvalitetsstyringssystemet
 kvalitetsregistre, herunder kontrolrapporter, prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter vedrørende personalets
kvalifikationer mv.

4.3.

Det bemyndigede organ skal gennemføre periodiske kontrolbesøg for at sikre sig, at fabrikanten vedligeholder og
anvender kvalitetsstyringssystemet; det udsteder en kontrolrapport til fabrikanten.

4.4.

Det bemyndigede organ kan derudover aflægge uanmeldte besøg hos fabrikanten. Under disse besøg kan det foretage eller lade foretage prøvninger for om nødvendigt at kontrollere, om kvalitetsstyringssystemet fungerer hensigtsmæssigt. Det udsteder en besøgsrapport og i givet fald en prøvningsrapport til fabrikanten.

5.

Fabrikanten skal i mindst 30 år efter, at den sidste komponent er fremstillet, kunne forelægge de nationale myndigheder:
 den i punkt 3.1, andet afsnit, andet led, omhandlede dokumentation
 de i punkt 3.4, andet afsnit, omhandlede meddelelser om ændringer
 de i punkt 3.4, 4.3 og 4.4 omhandlede afgørelser og rapporter fra det bemyndigede organ.

6.

Hvert bemyndiget organ meddeler de øvrige bemyndigede organer relevante oplysninger om udstedte eller tilbagekaldte godkendelser af kvalitetsstyringssystemer.

MODUL F: PRODUKTVERIFIKATION
1.

Dette modul beskriver den procedure, hvorved fabrikanter eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant
garanterer og erklærer, at de komponenter, som bestemmelserne i punkt 3 er blevet anvendt på, er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten og opfylder kravene i direktivet.

2.

Fabrikanten træffer alle nødvendige foranstaltninger for, at fremstillingsprocessen sikrer, at komponenterne er i
overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten og med kravene i direktivet. Fabrikanten
eller dennes repræsentant anbringer CE-mærkningen på hver enkelt komponent og udsteder en overensstemmelseserklæring.

3.

Det bemyndigede organ foretager de nødvendige undersøgelser og prøvninger for at verificere, at komponenterne
er i overensstemmelse med direktivets krav; dette kan efter fabrikantens eget valg foregå enten ved kontrol og
prøvning af hver enkelt komponent som beskrevet i punkt 4 eller ved kontrol og prøvning af komponenterne på
et statistik grundlag som beskrevet i punkt 5.
Fabrikanten eller dennes repræsentant opbevarer en kopi af overensstemmelseserklæringen i mindst 30 år efter, at
den sidste komponent er fremstillet.
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4.

Verifikation ved kontrol og prøvning af hver enkelt komponent

4.1.

Alle komponenter undersøges enkeltvis, og der fortages de prøvninger, der er omhandlet i de relevante europæiske specifikationer, jf. direktivets artikel 2, for at verificere, at komponenterne er i overensstemmelse med typen
som beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten og med kravene i direktivet.

4.2.

Det bemyndigede organ anbringer eller lader anbringe sit identifikationsnummer på hver godkendt komponent
og udsteder en skriftlig overensstemmelsesattest vedrørende de gennemførte prøvninger.

4.3.

Fabrikanten eller dennes repræsentant skal på anmodning kunne forevise de overensstemmelsesattester, der er
udstedt af det bemyndigede organ.

5.

Statistisk verifikation

5.1.

Fabrikanten fremlægger sine komponenter i form af homogene partier og træffer alle nødvendige foranstaltninger
for at sikre, at fremstillingsprocessen garanterer, at hvert parti er homogent.

5.2.

Alle komponenter skal foreligge til verifikation i form af homogene partier. Der udtages en stikprøve af hvert
parti. Komponenterne i stikprøven undersøges enkeltvis, og der foretages de prøvninger, der er omhandlet i den
eller de relevante europæiske specifikationer, jf. direktivets artikel 2, eller tilsvarende prøvninger for at verificere,
at produkterne er i overensstemmelse med kravene i direktivet, og for at fastslå, om partiet skal godkendes eller
kasseres.

5.3.

Ved den statistiske procedure anvendes følgende elementer:
 en statistisk metode
 en prøveudtagningsplan og dennes operationelle karakteristika.

5.4.

For så vidt angår godkendte partier skal det bemyndigede organ anbringe eller lade anbringe sit identifikationsnummer på hver enkelt komponent og udstede en skriftlig overensstemmelsesattest om de foretagne prøvninger.
Alle komponenter i partiet, undtagen de komponenter fra stikprøven, som ikke opfylder overensstemmelseskravene, kan markedsføres.
Kasseres et parti, træffer det kompetente bemyndigede organ de nødvendige foranstaltninger for at forhindre, at
det pågældende parti markedsføres. Hvis der ofte må kasseres partier, kan det bemyndigede organ stille den statistiske verifikation i bero.
Fabrikanten kan under fremstillingsprocessen på det bemyndigede organs ansvar anbringe dettes identifikationsnummer på komponenten.

5.5.

Fabrikanten eller dennes repræsentant skal på anmodning kunne forevise den overensstemmelsesattest, der er
udstedt af det bemyndigede organ.

MODUL G: ENHEDSVERIFIKATION
1.

Dette modul beskriver den procedure, hvorved fabrikanten garanterer og erklærer, at den komponent, for hvilken
der er udstedt den i punkt 2 omhandlede attest, er i overensstemmelse med kravene i direktivet. Fabrikanten eller
dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant anbringer CE-mærkningen på komponenten og udsteder en overensstemmelseserklæring.

2.

Det bemyndigede organ undersøger komponenten og gennemfører de fornødne prøvninger, der er omhandlet i
den eller de relevante europæiske specifikationer, jf. direktivets artikel 2, stk. 2, for at verificere, at komponenten
er i overensstemmelse med de relevante krav i direktivet.
Det bemyndigede organ anbringer sit identifikationsnummer eller lader det anbringe på den godkendte komponent og udsteder en skriftlig overensstemmelsesattest om de gennemførte prøvninger.

3.

Den tekniske dokumentation skal gøre det muligt at vurdere komponentens overensstemmelse med direktivets
krav og at forstå dens konstruktion, fremstilling og funktionsmåde.
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Den tekniske dokumentation skal indeholde følgende oplysninger, for så vidt de er relevante for vurderingen:
 en generel beskrivelse af typen
 konstruktions- og produktionstegninger samt lister over komponenter, delmontager, kredsløb mv.
 de beskrivelser og forklaringer, der er nødvendige til forståelse af ovennævnte tegninger og lister samt af
komponentens funktion
 en liste over de europæiske specifikationer, jf. direktivets artikel 2, stk. 2, som helt eller delvis finder anvendelse, samt beskrivelse af de løsninger, der er valgt med henblik på at opfylde de væsentlige krav i de tilfælde,
hvor de i nævnte artikel 2, stk. 2, omhandlede europæiske specifikationer ikke er anvendt
 resultater af konstruktionsberegninger og undersøgelser mv.
 prøvningsrapporter
 komponenternes anvendelsesområde.

MODUL H: FULD KVALITETSSIKRING
1.

Dette modul beskriver den procedure, hvorved en fabrikant, der opfylder bestemmelserne i punkt 2, garanterer
og erklærer, at de pågældende komponenter opfylder kravene i direktivet. Fabrikanten, eller dennes i Fællesskabet
etablerede repræsentant, anbringer CE-mærkningen på hver enkelt komponent og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklæring. Sammen med CE-mærkningen anføres 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, fremstilling, endelig komponentkontrol og prøvning som beskrevet i punkt 3 og er underlagt den i punkt 4 omhandlede kontrol.

3.

Kvalitetsstyringssystem

3.1.

Fabrikanten indsender en ansøgning om vurdering af sit kvalitetsstyringssystem til et bemyndiget organ.
Ansøgningen skal indeholde:
 alle oplysninger, der er relevante for den planlagte komponentkategori
 dokumentationen vedrørende kvalitetsstyringssystemet.

3.2.

Kvalitetsstyringssystemet skal sikre, at komponenterne opfylder de relevante krav i direktivet.
Alle forhold, krav og bestemmelser, som fabrikanten har taget hensyn til, skal dokumenteres på en systematisk og
overskuelig måde i en skriftlig redegørelse for forholdsregler, procedurer og instrukser. Denne dokumentation for
kvalitetsstyringssystemet skal sikre, at kvalitetspolitik og -procedurer, såsom kvalitetsprogrammer, -planer, -manualer og -registre, fortolkes ens.
Dokumentationen skal navnlig indeholde en fyldestgørende beskrivelse af:
 kvalitetsmålsætninger og organisationsstruktur samt ledelsens ansvar og beføjelser med hensyn til konstruktionens og komponenternes kvalitet
 de tekniske konstruktionsspecifikationer, herunder de i direktivets artikel 2, stk. 2, omhandlede europæiske
specifikationer, der vil blive anvendt, samt, hvis de europæiske specifikationer ikke anvendes fuldt ud, hvordan det sikres, at de væsentlige krav i direktivet, der gælder for komponenterne, vil blive opfyldt
 de teknikker til konstruktionskontrol og -verifikation samt de processer og systematiske foranstaltninger, der
vil blive anvendt ved konstruktionen af komponenterne, for så vidt angår den pågældende komponentkategori
 de tilsvarende teknikker til fremstilling, kvalitetskontrol og kvalitetsstyring samt de systematiske fremgangsmåder og foranstaltninger, der vil blive anvendt
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 de undersøgelser og prøvninger, der skal udføres før, under og efter fremstillingen, og den hyppighed hvormed dette sker
 kvalitetsregistre, herunder kontrolrapporter og prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter over personalets
kvalifikationer mv.
 metoderne til verifikation af, at den tilsigtede konstruktions- og komponentkvalitet opnås, og at kvalitetsstyringssystemet fungerer effektivt.
3.3.

Det bemyndigede organ vurderer kvalitetsstyringssystemet for at fastslå, om det opfylder kravene i punkt 3.2.
Organet skal antage, at disse krav er opfyldt, hvis kvalitetsstyringssystemet anvender den relevante harmoniserede
standard.
Kontrolholdet skal mindst omfatte ét medlem, som har erfaring med at vurdere den pågældende teknologi. Vurderingsproceduren skal omfatte et besøg på fabrikantens anlæg.
Afgørelsen meddeles fabrikanten. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersøgelsen og den begrundede
vurderingsafgørelse.

3.4.

Fabrikanten forpligter sig til at opfylde sine forpligtelser i henhold til kvalitetsstyringssystemet, således om det er
godkendt, og til at vedligeholde det, således at det forbliver hensigtsmæssigt og effektivt.
Fabrikanten eller dennes repræsentant underretter det bemyndigede organ, som har godkendt kvalitetsstyringssystemet, om enhver påtænkt ændring af dette.
Det bemyndigede organ vurderer de foreslåede ændringer og afgør, om det ændrede kvalitetsstyringssystem stadig
opfylder de i punkt 3.2 omhandlede krav, eller om en fornyet vurdering er nødvendig.
Afgørelsen meddeles fabrikanten. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersøgelsen og den begrundede
afgørelse.

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-, kontrol- og
prøvnings- samt oplagringsfaciliteterne og give det alle nødvendige oplysninger, herunder:
 dokumentation vedrørende kvalitetsstyringssystemet
 kvalitetsregistre i henhold til konstruktionsdelen i kvalitetsstyringssystemet, herunder resultater af analyser,
beregninger, prøvninger mv.
 kvalitetsregistre i henhold til produktionsdelen i kvalitetsstyringssystemet, herunder kontrolrapporter samt
prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter vedrørende personalets kvalifikationer mv.

4.3.

Det bemyndigede organ skal gennemføre periodiske kontrolbesøg for at sikre sig, at fabrikanten vedligeholder og
anvender kvalitetsstyringssystemet; det udfærdiger en kontrolrapport til fabrikanten.

4.4.

Det bemyndigede organ kan derudover aflægge uanmeldte besøg hos fabrikanten. Under disse besøg kan det
bemyndigede organ om nødvendigt foretage eller lade foretage prøvninger for at verificere, at kvalitetsstyringssystemet fungerer tilfredsstillende. Det udsteder en besøgsrapport og i givet fald en prøvningsrapport til fabrikanten.

5.

I mindst tredive år efter, at den sidste komponent er fremstillet, skal fabrikanten kunne forelægge de nationale
myndigheder:
 den i punkt 3.2, andet afsnit, andet led, omhandlede dokumentation
 de i punkt 3.4, andet afsnit, omhandlede meddelelser om ændringer
 de i punkt 3.4, 4.3 og 4.4 omhandlede afgørelser og rapporter fra det bemyndigede organ.

L 106/43

L 106/44

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

6.

Hvert bemyndiget organ meddeler de øvrige bemyndigede organer relevante oplysninger om udstedte eller tilbagekaldte godkendelser af kvalitetsstyringssystemer.

7.

Supplerende krav: konstruktionsprøvning

7.1.

Fabrikanten indgiver en ansøgning om afprøvning af konstruktionen til et bemyndiget organ.

7.2.

Ansøgningen skal gøre det muligt at forstå komponentens konstruktion, fremstilling og funktionsmåde samt gøre
det muligt at vurdere overensstemmelsen med direktivets krav.
Den skal omfatte:
 de tekniske konstruktionsspecifikationer, herunder de i direktivets artikel 2, stk. 2, omhandlede europæiske
specifikationer, der er anvendt
 den nødvendige dokumentation for, at de er fyldestgørende, navnlig i de tilfælde, hvor de i direktivets artikel
2, stk. 2, omhandlede europæiske specifikationer ikke er anvendt fuldt ud. Denne dokumentation skal
omfatte resultaterne af prøvninger, som er udført i dertil indrettede laboratorier hos fabrikanten eller for hans
regning.

7.3.

Det bemyndigede organ gennemgår ansøgningen, og hvis konstruktionen opfylder kravene i direktivet, udsteder
det en EF-konstruktionsafprøvningsattest til ansøgeren. Attesten skal indeholde undersøgelsens resultater, betingelserne for attestens gyldighed samt de nødvendige data til identificering af den godkendte konstruktion og, i givet
fald, en beskrivelse af komponentens funktion.

7.4.

Ansøgeren holder det bemyndigede organ, som har udstedt EF-konstruktionsafprøvningsattesten, underrettet om
enhver ændring af den godkendte konstruktion. Ændres den godkendte konstruktion, skal ændringerne godkendes
af det bemyndigede organ, som har udstedt EF-konstruktionsafprøvningsattesten, hvis ændringerne kan påvirke
overensstemmelsen med de væsentlige krav, der er omhandlet i direktivets artikel 3, stk. 1, eller med de foreskrevne betingelse for anvendelse af komponenten. Denne tillægsgodkendelse gives i form af en tilføjelse til EFkonstruktionsafprøvningsattesten.

7.5.

De bemyndigede organer meddeler de øvrige bemyndigede organer relevante oplysninger om:
 udstedte EF-konstruktionsafprøvningsattester og tillægsgodkendelser
 tilbagekaldte EF-konstruktionsafprøvningsattester og tillægsgodkendelser
 nægtede EF-konstruktionsafprøvningsattester og tillægsgodkendelser.

3.5.2000

3.5.2000

De Europæiske Fællesskabers Tidende

DA

BILAG VI
DELSYSTEMER: EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Når det skal dokumenteres, at de i direktivets artikel 8 omhandlede delsystemer opfylder de i direktivets artikel 3, stk. 1,
omhandlede væsentlige krav, der gælder for dem, skal dette bilag følges.
EF-overensstemmelseserklæringen udstedes af fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant eller, hvis
en sådan ikke findes, af den fysiske eller juridiske person, der markedsfører delsystemet; erklæringen og den bilagte tekniske dokumentation skal dateres og underskrives.
Denne erklæring affattes, ligesom den tekniske dokumentation, på det eller de samme sprog som driftsvejledningen, jf.
bilag II, punkt 7.1.1, og skal indeholde følgende oplysninger:
 henvisning til direktivet
 navn og adresse på den, der har anmodet om EF-afprøvning
 beskrivelse af delsystemet
 navn og adresse på det bemyndigede organ, som har foretaget den i direktivets artikel 10 omhandlede EF-afprøvning
 alle relevante bestemmelser, som delsystemet skal opfylde, herunder navnlig eventuelle begrænsninger i eller betingelser for driften
 resultatet af den i bilag VII omhandlede EF-afprøvning (EF-afprøvningsattest)
 oplysninger om den person, der har fuldmagt til at underskrive erklæringen på vegne af fabrikanten, dennes repræsentant eller, såfremt en sådan ikke findes, den fysiske eller juridiske person, der markedsfører delsystemet.
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BILAG VII
DELSYSTEMER: OVERENSSTEMMELSESVURDERING
1.

EF-afprøvning er den procedure, hvorved et bemyndiget organ efter anmodning fra fabrikanten, dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant eller, såfremt en sådan ikke findes, den fysiske eller juridiske person, der markedsfører delsystemet, afprøver delsystemet og attesterer, at det er:
 i overensstemmelse med direktivet og de øvrige bestemmelser, som gælder i medfør af traktaten
 i overensstemmelse med konstruktionstegningerne og færdigopført.

2.

Afprøvningen af delsystemet finder sted på følgende trin:
 konstruktion
 opførelse og overtagelsesprøvning af det fremstillede delsystem.

3.

Den tekniske dokumentation, som vedlægges afprøvningsattesten, skal indeholde følgende:
 planer for udførelsen og beregninger, koblings- og hydraulikdiagrammer, styrekredsdiagrammer, en beskrivelse af edb-systemer og automatisk udstyr, drifts- og vedligeholdelsesvejledninger mv.
 en fortegnelse over de i direktivets artikel 4, stk. 2, omhandlede sikkerhedskomponenter, der anvendes i dette
delsystem
 kopier af EF-overensstemmelseserklæringerne, jf. bilag IV, vedrørende sikkerhedskomponenterne med tilhørende planer for udførelse og beregninger og en kopi af rapporterne om eventuelt gennemførte prøvninger
og undersøgelser.

4.

Dokumenter og korrespondance om EF-afprøvningsprocedurerne skal affattes på det eller de samme sprog som
driftsvejledningen, jf. bilag II, punkt 7.1.1.

5.

Kontrol:

5.1.

Ved kontrollen sikres det, at de forpligtelser, som følger af den tekniske dokumentation, er blevet opfyldt ved
fremstillingen af delsystemet.

5.2.

Det bemyndigede organ, der har ansvaret for EF-afprøvningen, skal til enhver tid have adgang til produktions-,
lager- og, hvis det er relevant, præfabrikationsfaciliteterne, til prøveanlæggene og i det hele taget til ethvert sted,
som organet finder det nødvendigt at have adgang til for at udføre sin opgave. Fabrikanten, dennes repræsentant
eller, såfremt en sådan ikke findes, den fysiske eller juridiske person, der markedsfører delsystemet, skal forelægge
organet alle relevante dokumenter, herunder navnlig arbejdstegninger og teknisk dokumentation, for delsystemet,
eller sørge for, at dette sker.

5.3.

Det bemyndigede organ, der har ansvaret for EF-afprøvningen, gennemfører regelmæssig kontrol af, at direktivet
overholdes. Det udfærdiger herefter en kontrolrapport til de fagfolk, der er ansvarlige for udførelsen. Det kan forlange at blive inddraget i forskellige fremstillingsfaser.

5.4.

Det bemyndigede organ kan også aflægge uanmeldte besøg i fabrikationsfaciliteterne. Under disse besøg kan det
bemyndigede organ gennemføre fuldstændig eller delvis kontrol. Det udfærdiger en besøgsrapport samt i givet
fald en kontrolrapport til de fagfolk, der har ansvaret for udførelsen.

6.

Hvert bemyndiget organ offentliggør regelmæssigt de relevante oplysninger vedrørende:
 indkomne ansøgninger om EF-afprøvning
 udstedte EF-afprøvningsattester
 afslag på ansøgninger om EF-afprøvningsattester.
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BILAG VIII
MINIMUMSKRITERIER, SOM MEDLEMSSTATERNE SKAL TAGE I BETRAGTNING VED UDPEGELSEN AF
BEMYNDIGEDE ORGANER
1. Det bemyndigede organ, dets leder og det personale, som skal udføre kontrollen, må hverken være konstruktør,
fabrikant, leverandør eller montør af de sikkerhedskomponenter eller delsystemer, de skal kontrollere, eller være
nogen af disse personers repræsentant eller være den fysiske eller juridiske person, der markedsfører disse sikkerhedskomponenter eller delsystemer. De må hverken direkte eller som repræsentanter deltage i konstruktion, fremstilling, markedsføring eller vedligeholdelse af disse sikkerhedskomponenter eller delsystemer og heller ikke i driften.
Dette udelukker ikke, at der kan udveksles tekniske oplysninger mellem fabrikanten og det bemyndigede organ.
2. Det bemyndigede organ og dets personale skal udføre kontrollen med den største faglige integritet og tekniske
kompetence og være uafhængige af enhver form for pression eller incitament, navnlig af økonomisk art, som kan
påvirke deres bedømmelse eller resultaterne af deres kontrol, især fra personer eller grupper af personer, der har
interesse i afprøvningsresultaterne.
3. Det bemyndigede organ skal råde over det personale og besidde de midler, som er nødvendige for på fyldestgørende måde at udføre de tekniske og administrative opgaver i forbindelse med gennemførelsen af kontrollen; det
skal ligeledes have adgang til det udstyr, der er nødvendigt for at gennemføre specifik kontrol.
4. Det personale, der skal foretage kontrollen, skal være i besiddelse af:
 en god teknisk og faglig uddannelse
 et tilstrækkeligt kendskab til forskrifterne vedrørende den kontrol, det udfører, og tilstrækkelig praktisk erfaring
med sådan kontrol
 den fornødne færdighed i at udarbejde de attester, protokoller og rapporter, der er nødvendige som bevis for,
at kontrollen er udført.
5. Kontrolpersonalets uafhængighed skal garanteres. Aflønningen af den enkelte ansatte må hverken være afhængig af,
hvor mange kontroller den pågældende udfører, eller af resultaterne af denne kontrol.
6. Det bemyndigede organ skal tegne en ansvarsforsikring, medmindre det civilretlige ansvar efter national ret dækkes
af staten, eller kontrollen gennemføres direkte af medlemsstatens selv.
7. Det bemyndigede organs personale har tavshedspligt (undtagen over for de kompetente administrative myndigheder
i den stat, hvor det udøver sin virksomhed) om alt, hvad det får kendskab til under udøvelsen af sin virksomhed i
forbindelse med direktivet eller enhver national retsforskrift udstedt i medfør af dette.
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BILAG IX
CE-OVERENSSTEMMELSESMÆRKNING
CE-overensstemmelsesmærkningen består af bogstaverne »CE« i overensstemmelse med følgende model:

Hvis CE-overensstemmelsesmærkningen formindskes eller forstørres, skal modellens størrelsesforhold, som anført ovenfor, overholdes.
De forskellige dele, der indgår i CE-overensstemmelsesmærkningen, skal så vidt muligt være af samme højde, og denne
skal mindst være 5 mm. Der kan undtages fra denne mindstestørrelse i forbindelse med små sikkerhedskomponenter.
CE-overensstemmelsesmærkningen efterfølges af de sidste to tal i det år, hvor den blev anbragt, samt af identifikationsnummeret på det relevante bemyndigede organ i forbindelse med procedurerne i direktivets artikel 7, stk. 3.
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