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I

(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

ZEVENDE RICHTLIJN 94/21/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 30 mei 1994

inzake de bepalingen op het gebied van de zomertijd
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE

zomertijd en niet eind september zoals thans het geval

EUROPESE UNIE,

is;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100 A,
Gezien het voorstel van de Commissie ('),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comi

Overwegende dat voortaan dient te worden bepaald dat
de zomertijd eind oktober eindigt; dat het om redenen
van technische aard in verband met de aanpassingstermij
nen van bepaalde vervoerssectoren evenwel aangewezen is
dat de zomertijd in 1995 nog eind september eindigt;

té (2),

Volgens de procedure van artikel 189 B van het Ver
drag (3 ),
Overwegende dat bij Zesde Richtlijn 92/20/EEG van de
Raad van 26 maart 1992 inzake de bepalingen op het
gebied van de zomertijd (4 ) een gemeenschappelijke
datum en een gemeenschappelijk uur voor het begin van
de zomertijd in de gehele Gemeenschap in 1993 en 1994
en voor het einde van de zomertijd in die jaren twee
verschillende data, te weten een datum voor de Lid-Staten

met uitzondering van Ierland en het Verenigd Koninkrijk
en een datum voor deze twee Lid-Staten, zijn ingevoerd;

Overwegende dat, aangezien de Lid-Staten bepalingen
met betrekking tot de zomertijd toepassen, het voor de
werking van de interne markt van belang is om voor het
begin en het einde van de zomertijd een gemeenschappe
lijke datum en een gemeenschappelijk uur vast te stellen
die vanaf 1995 in de gehele communautaire ruimte van

Overwegende dat voor het bovengenoemde jaar in Ier
land en het Verenigd Koninkrijk een andere einddatum
voor de zomertijd moet worden gehandhaafd;
Overwegende dat in artikel 4 van Richtlijn 92/20/EEG is
bepaald dat de Raad vóór 1 januari 1994 op voorstel van
de Commissie de regeling vaststelt die met ingang van
1995 moet worden toegepast;

Overwegende dat het om geografische redenen dienstig is
de gemeenschappelijke bepalingen inzake de zomertijd
niet voor de overzeese gebieden van de Lid-Staten te laten
gelden;
Overwegende dat het passend is de zomertijdregeling
opnieuw te onderzoeken en dat bijgevolg alleen een
regeling voor de jaren 1995 , 1996 en 1997 moet worden
vastgesteld,

toepassing zijn;

Overwegende dat, rekening houdend met het subsidiari
teitsbeginsel, een optreden van de Gemeenschap nodig
lijkt om tot een volledige harmonisatie Van het tijdschema
te komen teneinde vervoer en communicatie te vergemak
kelijken en de daarmee verband houdende kosten te
verminderen;

Overwegende dat de Lid-Staten eind oktober het meest
geschikte tijdstip vinden voor het beëindigen van de
H PB nr . C 278 van 16 . 10. 1993 , blz. 13 .
( 2 ) PB nr . C 34 van 2 . 2 . 1994, blz. 21 .
(3 ) Advies van het Europees Parlement van 17 december 1993

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Artikel 1

Voor de toepassing van deze richtlijn wordt onder
„ zomertijd" verstaan de periode van het jaar waarin de
klok ten opzichte van de tijd gedurende de rest van het
jaar 60 minuten vooruit wordt gezet.

Artikel 2

(PB nr. C 20 van 24 . 1 . 1994 ). Gemeenschappelijk standpunt
van de Raad van 4 maart 1994 (PB nr. C 137 van 19 . 5 .
1994 , blz. 38 ) en besluit van het Europees Parlement van

22 april 1994 (PB nr. C 128 van 9. 5 . 1994 ).
(4 ) PB nr. L 89 van 4. 4 . 1992 , blz. 28 .

In elke Lid-Staat begint de zomertijd in 1995, 1996 en
1997 om 1 uur 's morgens wereldtijd op de laatste
zondag van maart, te weten:
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— in 1995 : op 26 maart,

Artikel 5

— in 1996 : op 31 maart,

Deze richtlijn is niet van toepassing op de overzeese
gebieden van de Lid-Staten.

— in 1997: op 30 maart.

Artikel 6

Artikel 3

1 . In elke Lid-Staat eindigt de zomertijd om 1 uur
's morgens wereldtijd op de laatste zondag van september
in 1995 en op de laatste zondag van oktober in 1996 en
1997, te weten:

— in 1995 : op 24 september,
— in 1996 : op 27 oktober,
— in 1997: op 26 oktober.

2. In Ierland en het Verenigd Koninkrijk eindigt de
zomertijd in 1995 evenwel om 1 uur 's morgens wereld
tijd op de vierde zondag van oktober, te weten op
22 oktober .

Artikel 4

Vóór 1 januari 1997 wordt, onder de in het Verdrag
gestelde voorwaarden, op een vóór 1 januari 1996 in te
dienen voorstel van de Commissie de regeling vastgesteld
die met ingang van 1998 van toepassing is.

De Lid-Staten doen de nodige wettelijke, bestuursrechte
lijke en administratieve bepalingen in werking treden om
uiterlijk op 31 december 1994 aan deze richtlijn te
voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in
kennis .

Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen, wordt
in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen
of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking
van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing wor
den vastgesteld door de Lid-Staten.
Artikel 7

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 30 mei 1994.
Voor het

Voor de Raad

Europees Parlement

De Voorzitter

De Voorzitter

C. SIMITIS

E. KLEPSCH
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RICHTLIJN 94/22/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 30 mei 1994

betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruik maken van vergunningen voor de
prospectie, de exploratie en de produktie van koolwaterstoffen

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE

EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 57, lid 2, arti
kel 66 en artikel 100 A,
Gezien het voorstel van de Commissie ( x ),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comi

té (2),

Volgens de procedure van artikel 189 B van het Ver
drag (3 ),
Overwegende dat de interne markt een ruimte zonder
binnengrenzen omvat waarin het vrije verkeer van goede
ren, diensten, personen en kapitaal is gewaarborgd; dat
de nodige maatregelen voor de werking ervan moeten
worden vastgesteld;
Overwegende dat de Raad in zijn resolutie van 16 sep
tember 1986 (4 ) de betere integratie, zonder handelsbe
lemmeringen, van de interne energiemarkt, teneinde de
zekerheid van de voorziening te verbeteren, de kosten te
verminderen en het concurrentievermogen te versterken,
als een doelstelling van het energiebeleid van de Gemeen
schap en de Lid-Staten noemt;
Overwegende dat de Gemeenschap voor haar koolwater
stoffenvoorziening grotendeels afhankelijk is van de
invoer; dat het derhalve wenselijk is een optimale pro
spectie, exploratie en produktie van de in de Gemeen
schap aanwezige hulpbronnen te bevorderen;
Overwegende dat de Lid-Staten soevereiniteit en soeve
reine rechten over de koolwaterstoffenvoorraden op hun
grondgebied hebben;
Overwegende dat de Gemeenschap het Verdrag van de
Verenigde Naties inzake het recht van de zee heeft
ondertekend;

Overwegende dat er maatregelen nodig zijn om te waar
borgen dat niet-discriminerende toegang tot en uitoefe
ning van activiteiten op het gebied van prospectie, explo
ratie en produktie van koolwaterstoffen plaatsvinden
(') PB nr . C 139 van 2 . 6 . 1992 , blz. 12 .
( 2 ) PB nr . C 19 van 25 . 1 . 1993 , blz. 128 .
(3 ) Avies van het Europees Parlement van 18 november 1992
(PB nr. C 337 van 21 . 12. 1992, blz. 145 ). Gemeenschappe
lijk standpunt van de Raad van 22 december 1993 (PB nr.
C 101 van 9 . 4. 1994, blz. 14 ) en besluit van het Europees
Parlement van 9 maart 1994 (PB nr. C 91 van 28 . 3 .
1994 ).

( 4 ) PB nr. C 241 van 25 . 9. 1986 , blz. 1 .

onder voorwaarden die een grotere concurrentie in deze
sector bevorderen en om aldus een optimale prospectie,
exploratie en produktie van de hulpbronnen in de Lid
Staten te bevorderen en bij te dragen tot de integratie van
de interne energiemarkt;
Overwegende dat er te dien einde gemeenschappelijke
regels moeten worden vastgesteld waardoor wordt
gewaarborgd dat de procedures voor het verlenen van
vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de
produktie van koolwaterstoffen toegankelijk zullen zijn
voor alle subjecten die daarvoor over de nodige capacitei
ten beschikken; dat de verlening van de vergunningen
dient te geschieden op basis van objectieve en bekendge
maakte criteria en dat de voorwaarden waaronder de

vergunningen worden verleend eveneens van tevoren
bekend moeten zijn aan alle subjecten die aan de proce
dure deelnemen;
Overwegende dat de Lid-Staten de mogelijkheid moeten
behouden om de toegang tot en de uitoefening van de
onderhavige activiteiten te beperken om redenen van
algemeen belang en te onderwerpen aan de betaling van
een tegenwaarde in de vorm van geld of van koolwater
stoffen, waarbij de modaliteiten van die betaling zo
moeten worden vastgesteld dat hierdoor geen invloed
wordt uitgeoefend op het beheer van de subjecten; dat
deze mogelijkheid op niet-discriminerende wijze dient te
worden gebruikt; dat met uitzondering van de verplich
tingen die verband houden met het gebruik van deze
mogelijkheid er stappen moeten worden genomen om te
voorkomen dat aan de subjecten voorwaarden en ver
plichtingen worden opgelegd die niet gerechtvaardigd
worden door de noodzaak om deze activiteiten goed te
laten verlopen; dat de controle op de activiteiten van de
subjecten dient te worden beperkt tot datgene wat nood
zakelijk is om deze voorwaarden en verplichtingen in acht
te doen nemen;

Overwegende dat de omvang van de gebieden waarvoor
een vergunning is verstrekt en de duur van de vergunnin
gen beperkt moeten zijn zodat wordt vermeden dat aan
één subject een alleenrecht wordt verleend voor gebieden
die efficiënter kunnen worden geprospecteerd, geëxplo
reerd en in produktie gebracht door verscheidene subjec
ten;

Overwegende dat de subjecten uit de Lid-Staten in derde
landen een behandeling moeten genieten die vergelijkbaar
is met die welke de subjecten uit derde landen uit hoofde
van deze richtlijn in de Gemeenschap genieten; dat daar
voor een procedure dient te worden vastgesteld;

Overwegende dat deze richtlijn van toepassing dient te
zijn op vergunningen die worden verstrekt na de datum
waarop de Lid-Staten de nodige wettelijke en bestuurs
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rechtelijke bepalingen in werking moeten doen treden om
aan deze richtlijn te voldoen;
Overwegende dat Richtlijn 90/531/EEG van de Raad van
17 september 1990 betreffende de procedures voor het
plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energie
voorziening, vervoer en telecommunicatie (') en Richtlijn
93/38/EEG van de Raad van 14 juni 1993 houdende
coördinatie van de procedures voor het plaatsen van
opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening,
vervoer en telecommunicatie (2) van toepassing zijn op de
subjecten uit de energiesector wat hun opdrachten inzake
leveringen, werken en diensten betreft; dat voor de toe

passing van de in artikel 3 van Richtlijn 90/531/EEG
voorziene alternatieve regelingen met name de voor
waarde geldt dat de vergunningen in de Lid-Staat die om
toepassing van deze regelingen verzoekt, op een niet
discriminerende en doorzichtige wijze worden verleend;
dat een Lid-Staat deze voorwaarde vervult zodra en

zolang hij de verplichtingen van deze richtlijn nakomt;
dat Richtlijn 90/531/EEG dienovereenkomstig dient te
worden gewijzigd;
Overwegende dat artikel 36 van Richtlijn 90/531/EEG
voorziet in een nader onderzoek van de werkingssfeer van
die richtlijn binnen vier jaar in het licht van de ontwikke
lingen inzake met name de voortgang bij het openstellen
van de markt en het peil van de mededinging; dat dit
nieuwe onderzoek van de werkingssfeer ook betrekking
heeft op de exploratie en winning van koolwaterstoffen;
Overwegende dat Denemarken zich in een bijzondere
situatie bevindt door het feit dat het verplicht is onder
handelingen te openen over een mogelijke voortzetting,
na het verstrijken van de op 8 juli 1962 afgegeven
concessie, van de activiteiten in de gebieden die op 8 juli
2012 vervallen en dat aan Denemarken derhalve voor

deze gebieden een afwijking moet worden toegestaan,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Artikel 1

In deze richtlijn wordt verstaan onder

1 . bevoegde instanties: overheidsdiensten, als omschre
ven in artikel 1 , punt 1 , van Richtlijn 90/531/EEG,
die bevoegd zijn een vergunning te verlenen en/of het
gebruik daarvan te controleren;

2. subject: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon
of groep van dergelijke personen die een vergunning
aanvraagt, vermoedelijk zal aanvragen, dan wel een
vergunning bezit;
3 . vergunning: iedere wettelijke, bestuursrechtelijke of
contractuele bepaling of ieder uit hoofde daarvan
vastgesteld instrument waarbij de bevoegde instanties
van een Lid-Staat een subject het exclusieve recht
(') PB nr. L 297 van 29 . 10. 1990, blz . 1 .
(2) PB nr. L 199 van 9 . 8. 1993, blz. 84.
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geven op de prospectie, de exploratie of de produktie
van koolwaterstoffen in een geografisch gebied voor
zijn rekening en voor zijn risico . Een vergunning kan
worden verleend voor elke activiteit afzonderlijk of
voor verscheidene activiteiten tegelijk;
4. openbaar subject: een openbaar bedrijf als gedefi
nieerd in artikel 1 , punt 2, van Richtlijn 90/531 /
EEG.

Artikel 2

1 . De Lid-Staten behouden het recht te bepalen welke
gebieden binnen hun grondgebied opengesteld worden
voor prospectie, exploratie en produktie van koolwater
stoffen .

2. Wanneer een gebied opengesteld wordt voor de in
lid 1 genoemde activiteiten, waarborgen de Lid-Staten dat
er tussen subjecten geen discriminatie plaatsvindt ten
aanzien van de toegang tot en de uitoefening van die
activiteiten.

De Lid-Staten kunnen echter, uit overwegingen van natio
nale veiligheid, de toegang tot en de uitoefening van die
activiteiten weigeren aan een subject waarover derde
landen of onderdanen van een derde land feitelijk zeggen
schap hebben.
Artikel 3

1 . De Lid-Staten stellen de nodige bepalingen vast om
ervoor te zorgen dat de vergunningen worden verleend
volgens een procedure waarbij alle belangstellende subjec
ten een aanvraag kunnen indienen overeenkomstig lid 2
of lid 3 .

2.

Deze procedure wordt ingeleid

a ) hetzij op initiatief van de bevoegde instanties met een
uitnodiging tot het indienen van aanvragen die ten
minste 90 dagen vóór de uiterste datum voor het
indienen van de aanvragen in het Publikatieblad van
de Europese Gemeenschappen wordt gepubliceerd,

b ) hetzij, naar aanleiding van een aanvraag van een
subject, door publikatie van een uitnodiging tot het
indienen van aanvragen in het Publikatieblad van de
Europese Gemeenschappen, onverminderd artikel 2,
lid 1 . Andere belangstellende subjecten kunnen bin
nen een termijn van ten minste 90 dagen na die
publikatie eveneens een aanvraag indienen.

De aankondigingen maken melding van het type vergun
ning, het geografische gebied of de geografische gebieden
of gedeelten daarvan waarvoor een aanvraag is of kan
worden ingediend, en de voorgenomen datum of tijdsli
miet voor het verlenen van de vergunning.
Wanneer de voorkeur wordt gegeven aan aanvragen van
subjecten die individuele natuurlijke personen of rechts
personen zijn, dient zulks in de aankondiging te worden
vermeld .

3 . De Lid-Staten kunnen vergunningen verlenen zonder
de procedure van lid 2 in te leiden wanneer het gebied
waarvoor de vergunning wordt aangevraagd
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a ) permanent beschikbaar is, of
b ) het voorwerp is geweest van een eerdere procedure
overeenkomstig lid 2, die niet heeft geresulteerd in het
verlenen van een vergunning, of
c ) door een subject is opgegeven en niet automatisch
onder a ) valt.

Een Lid-Staat die dit lid wil toepassen, zorgt ervoor dat
binnen drie maanden na de vaststelling van deze richtlijn
of, in het geval van Lid-Staten die dergelijke procedures
nog niet hebben ingevoerd, onverwijld in het Publikatie
blad van de Europese Gemeenschappen bekend wordt
gemaakt welke gebieden op haar grondgebied in het
kader van dit lid beschikbaar zijn en waar uitvoerige
informatie daarover kan worden verkregen. Iedere belang
rijke wijziging van deze informatie wordt apart in het
Publikatieblad bekendgemaakt. Aanvragen voor vergun
ningen op grond van dit lid kunnen echter pas in
overweging worden genomen nadat het betrokken bericht
in het Publikatieblad is verschenen .

4. Een Lid-Staat kan besluiten de bepalingen van lid 1
niet toe te passen indien en voor zover er geologische
redenen of redenen in verband met de produktie zijn om
de vergunning voor een gebied aan de houder van een
vergunning voor een aangrenzend gebied toe te kennen.
De betrokken Lid-Staat zorgt ervoor dat de houders van
vergunningen voor eventuele andere aangrenzende gebie
den in een dergelijk geval aanvragen kunnen indienen en
daarvoor voldoende tijd krijgen.
5.

Als verlening van een vergunning in de zin van lid 1

wordt niet beschouwd :

Nr. L 164/5

De Lid-Staten treffen de nodige maatregelen om ervoor te
zorgen dat:

a ) de oppervlakte van elk van de geografische gebieden,
wanneer de afbakening daarvan geen gevolg is van
een voorafgaande geometrische verdeling van het
grondgebied, zodanig wordt bepaald dat de uitoefe
ning van de activiteiten uit technisch en economisch
oogpunt op zo goed mogelijke wijze kan plaatsvin
den. Voor vergunningen die volgens de procedure van
artikel 3 , lid 2, worden verleend, worden daartoe
objectieve criteria vastgesteld die vóór de indiening
van de aanvragen aan de subjecten ter beschikking
worden gesteld;

b ) de duur van een vergunning niet langer is dan nood
zakelijk om de activiteiten waarvoor de vergunning
wordt verleend, te verrichten. De bevoegde instanties
kunnen de duur van de vergunning evenwel verlen
gen, wanneer de vastgestelde duur onvoldoende is om
de betrokken activiteit te voltooien en de activiteit is

verricht in overeenstemming met de vergunning;
c ) subjecten de exclusieve rechten in het geografische
gebied waarvoor zij een vergunning hebben gekregen,
niet langer behouden dan nodig is voor de goede
uitvoering van de onder de vergunning vallende acti
viteiten.

Artikel 5

De Lid-Staten treffen de nodige maatregelen om ervoor te
zorgen dat:

1 . de vergunningen worden verleend op basis van crite
ria die in elk geval betrekking hebben op:

a ) de verlening van een vergunning die uitsluitend
geschiedt vanwege een wijziging in de naam of de
eigendom van het subject dat houder is van een
bestaande vergunning, vanwege een wijziging in de
samenstelling van dat subject of vanwege een over
dracht van een vergunning;

a ) de technische en financiële mogelijkheden van de
subjecten, en

b ) de verlening van een vergunning aan een subject dat
houder is van een andere vergunning, wanneer het
bezit van laatstgenoemde vergunning een recht op
verlening van eerstgenoemde vergunning inhoudt;

en, indien van toepassing:

c ) het in het kader van een vergunning door de
bevoegde instanties genomen besluit ( ongeacht of een
dergelijke vergunning voor de in artikel 14 vastge
stelde datum is verleend ) betreffende de aanvang,
onderbreking, verlenging of stopzetting van de activi
teiten of de verlenging van de vergunning zelf.

d ) andere relevante, objectieve en niet-discrimine
rende criteria, teneinde een keuze te kunnen
maken uit twee of meer aanvragen die bij een
beoordeling op grond van de criteria a ), b) en, in
voorkomend geval, c ) gelijkwaardig zijn geble

6.
Onverminderd de inleiding van de procedure
genoemd in lid 2, staat het de Lid-Staten vrij vergunnin
gen te weigeren, mits zij ervoor zorgen dat niet tussen
subjecten wordt gediscrimineerd.

b) de manier waarop zij voornemens zijn de prospec
tie, de exploratie en/of het in produktie brengen
van het betrokken geografisch gebied te verrich
ten,

c) de prijs die een subject bereid is te betalen om de
vergunning te verkrijgen, wanneer deze te koop
wordt aangeboden,

ken.

De bevoegde instanties kunnen bij de beoordeling van
de aanvragen eveneens rekening houden met het
gebrek aan efficiëntie en verantwoordelijkheidszin
waarvan een subject bij activiteiten onder een eerdere
vergunning blijk heeft gegeven.
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Wanneer de bevoegde instanties de samenstelling
bepalen van een subject waaraan zij mogelijk een
vergunning zullen verlenen, doen zij dit op basis van
objectieve en niet-discriminerende criteria .

Wanneer de bevoegde instanties bepalen welk bedrijf
de feitelijke leiding heeft van het subject waaraan zij
mogelijk een vergunning zullen verlenen, doen zij dit
op basis van objectieve en niet-discriminerende crite
ria .

De criteria worden opgesteld en in het Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen bekendgemaakt
voordat de termijn voor indiening van de aanvragen
ingaat. Lid-Staten die de criteria al in hun eigen
officiële publikatieblad hebben bekendgemaakt, kun
nen in het Publikatieblad van de Europese Gemeen
schappen volstaan met verwijzing naar de bekendma
king in hun publikatieblad . Alle wijzigingen worden
echter in extenso in het Publikatieblad van de Euro

pese Gemeenschappen gepubliceerd;

2 . de voorwaarden en eisen inzake de uitoefening of
beëindiging van dé activiteit die voor elk type vergun
ning gelden uit hoofde van wettelijke of bestuursrech
telijke bepalingen die op het moment van de indiening
van de aanvragen van kracht zijn, ongeacht of zij in
de vergunning worden opgenomen of als voorwaarde
voorafgaand aan het verlenen van de vergunning
moeten worden aanvaard, worden vastgesteld en te
allen tijde ter beschikking van de belangstellende
subjecten gesteld. In het geval van artikel 3, lid 2,
onder a ), mogen die voorwaarden en eisen slechts ter
beschikking worden gesteld vanaf de datum vanaf
welke de aanvragen om een vergunning kunnen wor
den ingediend;
3 . elke in de loop van de procedure in de voorwaarden
en eisen aangebrachte wijziging aan alle betrokken
subjecten wordt meegedeeld;
4 . de in dit artikel genoemde criteria, voorwaarden en
eisen op niet-discriminerende wijze worden toege
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van biologische hulpbronnen en van nationaal bezit met
een artistieke , historische of archeologische waarde, de
veiligheid van installaties en van werkers, en een planma
tig beheer van koolwaterstofvoorkomens ( bij voorbeeld
het tempo waarin koolwaterstoffen worden ontgonnen of
een optimale winning) of de noodzaak om belastingin
komsten veilig te stellen, mogen Lid-Staten voorwaarden
en eisen verbinden aan de uitoefening van de in artikel 2,
lid 1 , genoemde activiteiten.

3 . De voorschriften inzake de in lid 1 genoemde beta
lingen, met inbegrip van eventuele eisen inzake staatsdeel
neming, worden door de Lid-Staten zodanig vastgesteld
dat het onafhankelijke beheer van de subjecten gehand
haafd blijft.
Indien de verlening van vergunningen echter afhankelijk
is van staatsdeelneming in de betrokken activiteiten en
een rechtspersoon is belast met het beheer van deze
deelneming of indien de Staat zelf de deelneming beheert,
zal noch de rechtspersoon nocht de Staat ervan worden
weerhouden de rechten en verplichtingen die met een
dergelijke deelneming samenhangen op zich te nemen, in
overeenstemming met de grootte van de deelneming, mits
de rechtspersoon of de Staat geen informatie bezit over of
zijn stem uitbrengt bij besluiten betreffende de aankoop
bronnen van subjecten, dat de rechtspersoon of de Staat
samen met een openbaar subject of openbare subjecten
geen meerderheidsstem heeft bij andere besluiten en mits
de Staat of de rechtspersoon uitsluitend op grond van
transparante , objectieve en niet-discriminerende beginse
len zijn stem uitbrengt en niet belet dat de beheersbeslui
ten van het subject gebaseerd worden op normale com
merciële overwegingen.
De vorige alinea staat er evenwel niet aan in de weg dat
de rechtspersoon of de Staat zich verzet tegen een besluit
van de vergunninghouder dat niet voldoet aan de in de
vergunning vermelde voorwaarden en eisen in verband
met het voorraadverminderingsbeleid en de bescherming
van de financiële belangen van de Staat.

past;

5 . het subject waarvan de aanvraag om een vergunning
niet is aanvaard, op eigen verzoek in kennis wordt
gesteld van de redenen van dat besluit.
Artikel 6

1 . De Lid-Staten zien erop toe dat de in artikel 5,
punt 2 , bedoelde voorwaarden en eisen en de aan het
gebruik van een specifieke vergunning verbonden gede

tailleerde verplichtingen uitsluitend hun rechtvaardiging
vinden in de noodzaak de werkzaamheden in het gebied
waarvoor een vergunning is aangevraagd goed te laten
verlopen, in de toepassing van lid 2 of in de betaling van
een tegenwaarde in geld of in de vorm van koolwaterstof
fen.

2 . Voor zover gerechtvaardigd door de nationale vei
ligheid, de openbare veiligheid, de volksgezondheid, de
vervoersveiligheid, de milieubescherming, de bescherming

Van de mogelijkheid om zich tegen een besluit te verzet
ten zal, inzonderheid met betrekking tot besluiten betref
fende de investeringen of de aankoopbronnen van subjec
ten, op niet-discriminerende wijze gebruik worden
gemaakt. Indien de staatsdeelneming in de activiteiten
beheerd wordt door een rechtspersoon die tevens de
vergunninghouder is, moet de Lid-Staat de nodige voor
zieningen treffen om ervoor te zorgen dat de rechtsper
soon aparte boekhoudingen voert voor zijn commerciële
functie enerzijds en voor zijn taak als beheerder van de
staatsdeelneming anderzijds, en om te garanderen dat er
geen informatie van het gedeelte van de rechtspersoon dat
verantwoordelijk is voor het beheer van de staatsdeelne
ming doorstroomt naar het gedeelte van de rechtspersoon
dat zelf houder is van vergunningen . Wanneer echter het
gedeelte van de rechtspersoon dat verantwoordelijk is
voor het beheer van de staatsdeelneming het gedeelte van
de rechtspersoon dat houder is van een vergunning als
consultant in dienst neemt, mag het eerstgenoemde
gedeelte alle informatie ter beschikking stellen die voor
het werk als consultant nodig is. De vergunninghouders

waarop die informatie betrekking heeft wordt van tevo
ren meegedeeld welke , informatie aldus zal worden ver
strekt en er wordt hun voldoende tijd gegeven om hun
bezwaren kenbaar te maken .

4.
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De Lid-Staten zien erop toe dat de controle van de

subjecten in het kader van een vergunning beperkt blijft
tot hetgeen noodzakelijk is om de in lid 1 bedoelde
voorwaarden, eisen en verplichtingen te doen naleven. Zij
nemen met name de nodige maatregelen om ervoor te
zorgen dat geen enkel subject via een wettelijke of
bestuursrechtelijke regeling dan wel krachtens een over
eenkomst of afspraak wordt verplicht informatie te ver
strekken over toekomstige of reeds bestaande bronnen
voor zijn aankopen, behalve indien de bevoegde instanties
daarom verzoeken en dan uitsluitend met het oog op de
doelstellingen bedoeld in artikel 36 van het Verdrag.

4.

In de in lid 3 bedoelde omstandigheden kan de

Commissie te allen tijde de Raad voorstellen dat hij een
of meer Lid-Staten toestaat een vergunning te weigeren
aan een subject waarover het betrokken derde land en/of
onderdanen uit dat derde land feitelijke zeggenschap heeft
( hebben).

De Commissie kan dit voorstel eigener beweging of op
verzoek van een Lid-Staat indienen .

De Raad spreekt zich zo spoedig mogelijk met gekwalifi
ceerde meerderheid van stemmen uit.

5 . De maatregelen die op grond van dit artikel worden
genomen, doen geen afbreuk aan de verplichtingen van de
Gemeenschap uit hoofde van internationale overeenkom
sten inzake de toegang tot en de uitoefening van activitei
ten op het gebied van de prospectie, de exploratie en de
produktie van koolwaterstoffen.

Artikel 7

Artikel 9

Onverminderd de bepalingen in individuele vergunningen
en in artikel 3 , lid 5 , onder b), worden wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen op grond waarvan slechts
één subject het recht heeft vergunningen te krijgen in een
specifiek geografisch gebied binnen het grondgebied van
een Lid-Sta*at door de betrokken Lid-Staat vóór 1 januari
1997 ingetrokken .

Artikel 8

1.

Iedere Lid-Staat publiceert en stuurt naar de Commissie
jaarlijks een verslag met gegevens over de geografische
gebieden die voor prospectie, exploratie en produktie zijn
vrijgegeven, de verleende vergunningen, de subjecten die
deze vergunningen hebben, de samenstelling van deze
subjecten, en de geraamde reserves op zijn grondgebied.
Deze bepaling verplicht de Lid-Staten niet informatie te
publiceren die uit commercieel oogpunt van vertrouwe
lijke aard is.

De Lid-Staten stellen de Commissie op de hoogte

van de hun ter kennis gebrachte algemene feitelijke of
juridische moeilijkheden die subjecten ondervinden bij de
toegang tot of de uitoefening van activiteiten op het
gebied van de prospectie, de exploratie en de produktie
van koolwaterstoffen in derde landen. De Lid-Staten en

de Commissie zorgen ervoor dat het handelsgeheim geëer
biedigd wordt.

Artikel 10

De Lid-Staten delen de Commissie uiterlijk op 1 mei
1995 de lijst van hun bevoegde instanties mee. De
Lid-Staten stellen de Commissie onverwijld in kennis van
latere wijzigingen daarin. De Commissie publiceert in het
Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen de lijst
van de bevoegde instanties en van alle wijzigingen
daarin .

2.
De Commissie dient, de eerste maal vóór 31 decem
ber 1994 en vervolgens periodiek, bij het Europees Parle
ment en de Raad een verslag in betreffende de situatie
van subjecten in derde landen, alsook betreffende de
stand van de • eventuele onderhandelingen die overeen

komstig lid 3 met deze landen of in het kader van
internationale organisaties worden gevoerd .
3 . Indien de Commissie op grond van de in lid 2
bedoelde verslagen of op grond van andere informatie
vaststelt dat een derde land, met betrekking tot de in
lid 1 bedoelde toegang tot of uitoefening van activiteiten,
subjecten uit de Gemeenschap geen behandeling toekent
die vergelijkbaar is met die welke de Gemeenschap sub
jecten uit dat derde land toekent, dan kan de Commissie
bij de Raad voorstellen indienen betreffende een passend
onderhandelingsmandaat om vergelijkbare concurrentie
voorwaarden voor communautaire subjecten te verkrij
gen . De Raad besluit daarover met gekwalificeerde meer
derheid van stemmen.

Artikel 11

Deze richtlijn is van toepassing op de vergunningen die
verleend worden met ingang van de in artikel 14 ver
melde datum.

Artikel 12

Aan artikel 3 van Richtlijn 90/53 1/EEG wordt het vol
gende lid toegevoegd:
„ 5 . Wat de exploitatieactiviteiten in geografische
gebieden met het oog op de prospectie of de winning
van aardolie of gas betreft, zijn de leden 1 tot en met
4 met ingang van de datum waarop de betrokken
Lid-Staat voldoet aan Richtlijn 94/22/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 30 mei 1994
betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het
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gebruik maken van vergunningen voor de prospectie,
de exploratie en de produktie van koolwaterstoffen ( * )
als volgt van toepassing:

1995 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Com
missie daarvan onverwijld in kennis .

a ) vanaf deze datum wordt, onverminderd lid 3 ,
geacht aan de in lid 1 vastgestelde voorwaarden te
zijn voldaan;
b) vanaf deze datum is de in lid 4 bedoelde Lid-Staat
slechts gehouden mededeling te doen van de bepa
lingen met betrekking tot de vervulling van de in
de leden 2 en 3 genoemde voorwaarden.

Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen, wordt
in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen
of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking
van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing wor
den vastgesteld door de Lid-Staten .
Artikel 15

(*) PB nr. L 164 van 30 . 6. 1994, blz . 3 .".
Artikel 13

De bepalingen van de artikelen 3 en 5 zijn niet van
toepassing op de nieuwe vergunningen die vóór 31 de
cember 2012 door Denemarken worden afgegeven voor
de gebieden die worden afgestaan op 8 juli 2012 wanneer
de op 8 juli 1962 verleende vergunning vervalt. De
nieuwe vergunningen worden op objectieve en niet-discri
minerende gronden verstrekt.
Dit artikel schept dan ook geen precedent voor de
Lid-Staten .

Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Artikel 16

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 30 mei 1994.
Voor het

Artikel 14

Europees Parlement

De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrech
telijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 1 juli

De Voorzitter
E. KLEPSCH

Voor de Raad
De Voorzitter
C. SIMITIS
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RICHTLIJN 94/24/EG VAN DE RAAD
van 8 juni 1994

tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de vogelstand

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 130 S, lid 1 ,
Gezien het voorstel van de Commissie ( J ),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comi

té (2 ),

betreft, zoveel gelijkenis vertonen dat het gevaar voor
verwarring uitzonderlijk groot is;
Overwegende dat de vergunning voor het jagen op de in
bijlage II/2 genoemde soorten voor de Lid-Staten slechts
een mogelijkheid vormt waarvan zij al dan niet gebruik
kunnen maken; dat zij derhalve niet verplicht zijn daartoe
strekkende maatregelen te treffen, maar dat zij die maat
regelen, ingeval zij daartoe besluiten, ook na de vastge
stelde toepassingsdatum van de onderhavige richtlijn kun

Overeenkomstig de procedure van artikel 189 C van het
Verdrag,

nen treffen,

Overwegende dat bijlage II bij Richtlijn 79/409/EEG van
de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de
vogelstand (3 ) moet worden aangepast in het licht van de
recente kennis over de situatie van de avifauna;

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Overwegende dat verschillende Lid-Staten de Commissie
hebben gevraagd bijlage II/2 te wijzigen door bepaalde
soorten, die tot op heden niet mochten worden bejaagd,
hierin op te nemen;
Overwegende dat de Lid-Staten er krachtens artikel 7,
lid 4, van de reeds aangehaalde richtlijn op dienen toe te
zien dat bij de beoefening van de jacht de principes van
een verstandig gebruik en een ecologisch evenwichtige
regulering van de betrokken vogelsoorten in acht worden
genomen;

Overwegende dat de geografische verspreiding en de
omvang van de populatie van bepaalde soorten in som
mige landen van zodanige aard zijn dat zij plaatselijk
mogen worden bejaagd of gereguleerd, zodat bepaalde
verzoeken om uitbreiding van bijlage II/2 kunnen worden
ingewilligd;
Overwegende dat de soorten Limosa limosa, Limosa
lapponica en Numenius arquata uit bijlage II/2 moeten
worden geschrapt, voor zover het Italië betreft, ten einde
de wereldwijd bedreigde soort Numenius tenuirostis te
beschermen waarmee zij , zowel wat leefwijze als habitus

(■) PB nr . C 255 van 2 . 10 . 1992, blz. 5 .
(2) PB nr. C 191 van 22 . 7. 1991 , blz. 14 .

(3) PB nr. L 103 van 25. 4. 1979, blz. 1 . Richtlijn laatstelijk
gewijzigd bij Richtlijn 91 /244/EEG (PB nr. L 115 van 8 . 5 .
1991 , blz. 41 ).

Artikel 1

Bijlage II/2 bij Richtlijn 79/409/EEG wordt vervangen
door de bijlage bij deze richtlijn.
Artikel 2

De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrech
telijke bepalingen in werking treden om vóór 30 septem
ber 1995 aan deze richtlijn te voldoen.

Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen, wordt
in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen
of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking
van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing wor
den vastgesteld door de Lid-Staten.
Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.
Gedaan te Luxemburg, 8 juni 1994.
Voor de Raad
De Voorzitter
E. PAPAZOI

Negrón Común Sortand

Negrón

33 . Melanitta nigra

34. Melanitta fusca

Rascón

44. Rallus aquaticus

Vagtel

Codorniz

Pavo silvestre

Perdiz turca

41a. Alectoris chukar

42. Coturnix coturnix

Urogallo
Perdiz moruna

40. Tetrao urogallus
41 . Alectoris barbara

Vandrikse

Vildkalkun

Tjur
Berberhøne

Urfugl

¡ Wasseralle

Wildtruthuhn

Wachtel

Chukarhuhn

Auerhuhn
Felsenhuhn

Birkhuhn

Velvet Scoter

Νεροκοτσέλα

Γάλος (διάνος)

Ορτύκι

Νησοπέρδικα

Αργιόκουρκος
Βραχοπέρδικα

Αυροπετεινός

Αγριόκοτα

Χηνοπρίστης

Λοφοπρίστης

| Water Rail

Wild turkey

Quail

Chukar

Patridge

Capercaillie
Barbary

Black grouse

Hazelhen

Red-breasted
Merganser
Goosander

Κουδουνόπαπια Goldeneye

Βελουδόπαπια

Orchetto
marino

Râle d'eau

selvatico

j Porciglione

Waterral

Wilde kalkoen

Kwartel

steenpatrijs

Quaglia

Aziatische
orientale

patrijs

Auerhoen
Barbarijse

Korhoen

Hazelhoen

Middelste
zaagbek
Grote zaagbek

Brilduiker

Grote zeeëend

Coturnice

Gallo cedrone
Pernice sarda

Dindon sauvage Tacchino

Caille des blés

Perdrix chukar

Grand Tétras
Perdrix gambra

di monte

Fagiano

di monte

des bois

Tétras lyre

maggiore
Francolina

Smergo

Smergo minore

Quattrocchi

Gélinotte

Harle bièvre

Harle huppé

d'or

Garrot à œil

Macreuse brune Orco marino

duck
Miquelon
Common Scoter Macreuse noire

-negras

Zarro-bastardo

Pato-de-bico
-vermelho

Frango-d'água

Perú

Codorniz

Perdiz-chukar

Tetraz
Perdiz-moura

Galo-lira

-do-mato

-grande
Galinha

Merganso
-de-pequeno
Merganso

-d'ouro

Pato-olho

Pato-fusco

Eider-edredão
Pato-de-causa
i -afilada
Zwarte zeeëend Pato-negro

Toppereend

Krooneend

Edredone
Eidereend
Moretta codona Ijseend

Moretta grigia

Fistione turco

Rotgans

Kolgans

Cisne-vulgar
Ganso-de-bico
-curto
Ganso-grande
-de-testa-branca
Ganso-de-faces

Português
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43. Meleagris gallopavo

Chukarhøne

Gallo lira

Haselhuhn

39. Tetrao tetrix

Hjerpe

Grévol

38 . Bonasa bonasia

Schellente

37. Mergus merganser

Hvinand

Samtente

Μαυρόπαπια

j Trauerente

; Serreta mediana Toppet
Mittelsäger
skallesluger
Serreta grande Stor skallesluger Gänsesäger

36. Mergus serrator

osculado

Porrón

Fløjlsand

Harelde de

Long-tailed

Χιονόπαπια

Eiderente
Eisente

Fuligule

Nette rousse

Oca
lombardella
Oca
colombaccio

Knobbelzwaan
Kleine rietgans

Nederlands

de Europese

35 . Buchephala clangula

Eider
Havelda

31 . Somateria mollissima
32. Clangula hyemalis

Scaup

Red-crested
Pochard

Bernache
cravant

Oie rieuse

milouinan
Eider à duvet

Μαριλόπαπια

Ροπαλόπαπια

Italiano

Cygne tuberculé Cigno reale
Oie à bec court Oca zamperose

Français

(γκριζόπαπια)
Πουπουλόπαπια Eider

Bergente

Kolbenente

Ringelgans

Mute swan
Pink-footed
goose
White-fronted
goose
Brent goose

English

van

Ederfugl
Havlit

Porrón bastardo Bjergand

30. Aythya marila

Rødhovedet
and

Knortegås

Βουβόκυκνος
Βραχυραμφμόχηνα
Ασπρομετωπόχηνα
Δακτυλιδόχηνα

Ελληνικά

Publikatieblad

especulado

Deutsch

Knopsvane
Höckerschwan
Kortnæbbet gås Kurzschnabelgans
Blisgås
Bläßgans

Pato colorado

carinegra

Cisne vulgar
Ansar
piquicorto
Ansar
careto grande
Barnacla

Dansk

29. Netta rufina

28 . Branta bernicla

27. Anser albifrons

25. Cygnus olor
26. Anser brachyrhynchus

Español
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Ostrero

Chorlito

46. Haematopus ostralegus

47. Pluvialis apricaria

Middelhavs-

måge

Gaviota

patiamarilla

59. Larus ridibundus

59a. Larus cachinnans

Paloma zurita

Tòrtola turca

Tòrtola común

64. Columba oenas

65. Streptopelia decaocto

66. Streptopelia turtur

63 . Larus marinus

Gaviota
argéntea
Gavión

sombría

62. Larus argentatus

j

j Gaviota reidora Hættemåge

58 . Tringa nebularia

Turteldue

Tyrkerdue
Turteltaube

Türkentaube

Hohltaube

Mantelmöwe

Silbermöwe

Sturmmöwe
Heringsmöwe

Spotted

Gull

λόγλαρος

backed Gull

Greater black-

Herring Gull

backed Gull

Common Gull
Lesser black-

Gull

Τρυγόνι

Δεκαοχτούρα

Turtle Dove

Collared Dove

Φασσοπερίστερο Stock Dove

Γιγαντόγλαρος

Ασημόγλαρος

Θυελλόγλαρος
Μελανόγλαρος

Ασημόγλαρος

Yellow-legged

Black-headed

Greenshank

Redshank
Redshank

Καστανοκεφα-

Πρασινοσκέλης

Κοκκινοσκέλης

Μαυρότρυγας

Weißkopfmöwe Μεσογειακός

läufer
Rotschenkel

Dunkelwasser-

Holenduif

mantelmeeuw

Grote

Zilvermeeuw

mantelmeeuw

Stormmeeuw
Kleine

Tortora

Tortelduif

lare orientale
des bois

-comum

Guincho

-comum

Rola-comum

Rola-turca

Pombo-bravo

Alcatraz-comum

Gaivota
-argêntea

-d'asa-escura

Alcatraz-pardo
Gaivota

- amarelas

-tea-de-pernas

Geelpootmeeuw Gaivota-argên

Kokmeeuw

Tortora dal col- Turkse tortel
Tourterelle

-vemelha-escuro
Perna-vemelha
-comum

Perna

Maçarico-real

Maçarico-galego

Fuselo

-bico-direito

Maçarico-de

Combatente

Abibe-comum
Seixoeira

-cinzenta

Tarambola

-dourada

Tarambola

Ostraceiro

Galinha-d'água

Português

Groenpootruiter Perna-verde

Tureluur

Zwarte ruiter

Wulp

Regenwulp

Rosse grutto

Grutto

Kievit
Kanoetstrandloper
Kemphaan

Zilverplevier

Goudplevier

Scholekster

Waterhoen

Nederlands

turque

Colombella

Mugnaiaccio

Gabbiano reale

zafferano

Gavina
Gabbiano

a zampe gialle

Gabbiano reale

comune

Gabbiano

Pantana

Pettegola

Chiurlo
maggiore
Totano moro

Chiurlo piccolo

Pittima minore

Pittima reale

Pavoncella
Piovanello
maggiore
Combattente

Pivieressa

Piviere dorato

di mare

d'acqua
Beccaccia

Gallinella

Italiano

Tourterelle

colombin

Pigeon

Goéland
argenté
Goéland marin

Goéland cendré
Goélande brun

leucophée

Goéland

Mouette rieuse

aboyeur

Chevalier

arlequin
Chevalier
gambette

Chevalier

Courlis cendré

Courlis corlieu

Barge rousse

noire

Barge à queue

combattant

Vanneau huppé
Bécasseau
maubèche
Chevalier

Pluvier argenté

Pluvier doré

Huîtrier pie

Poule d'eau

Français

Gemeenschappen

Huldue

Svartbag

Sølvmåge

Stormmåge
Sildemåge

Archibebe claro Kvidklire

57. Tringa totanus

Gaviota cana
Gaviota

Lachmöwe

Rødben

oscuro
Archibebe
común

Curlew

Whimbrel

Godwit

Bar-tailed

Godwit

Black-tailed

Ruff

Lapwing
Knot

Grey Plover

Golden Plover

Oystercatcher

Moorhen

English

de Europese

60. Larus canus
61 . Larus fuscus

Grünschenkel

Sortklire

Archibebe

Τουρλίδα

Σιγλίγουρος

Ακτοτούρλι

Οχθοτούρλι

Καλημάνα
Χοντροσκαλίδρα
Ψευτομαχητής

Αργυροπούλι

Βροχοπούλι

(νεροπουλάδα)
Στρειδοφάγος

Νερόκοτα

Ελληνικά

van

vogel
Großer
Brachvogel

56 . Tringa erythropus

Regenbrach-

Pfuhlschnepfe

Stor regnspove

kobbersneppe

Lille

Uferschnepfe

55 . Numenius arquata

53 . Limosa lapponica

kobbersneppe

Stor

Kampfläufer

Lille regnspove

Aguja colipinta

52. Limosa limosa

Brushane

Kiebitz
Knutt

Zarapito

Aguja colinegra

51 . Philomachus pugnax

Vibe
Islandsk ryle

pfeifer

Kiebitzregen-

trinador
Zarapito real

Avefría
Correlimos
gordo
Combatiente

49 . Vanellus vanellus
50. Calidris canutus

Strandhjejle

pfeifer

Goldregen-

Austernfischer

Hjejle

Teichhuhn

Grønbenet

Deutsch

rørhøne
Strandskade

Dansk

Publikatieblad

54. Numenius phaeopus

Chorlito gris

48 . Pluvialis squatarola

dorado

(o pluvial )

Polla de agua

45 . Gallinula chloropus

Español
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Zorzal malvis o Vindrossel
Alirrojo
Zorzal charlo
Misteldrossel
Estornino pinto Stær

Arrendajo

71 . Turdus iliacus

72. Turdus viscivorus
72b. Sturnus vulgaris

73 . Garrulus glandarius

Urraca
Grajilla

Graja
Corneja

74. Pica pica
75 . Corvus monedula

76. Corvus frugilegus
77. Corvus corone

común

Zorzal común

70. Turdus philomelos

Saatkrähe
Aaskrähe

Elster
Dohle

Eichelhäher

Misteldrossel
Star

Rotdrossel

Singdrossel

drossel

Amsel
Wacholder-

Feldlerche

Deutsch

Χαδαρόνια
Κουρούνα

Καρακάξα
Κάργια

Κίσσα

Γερακότσιχλα
Ψαρόνι

Κοκκινότσιχλα

Rock
Carrion crow

Magpie
Jackdaw

Jay

Mistle Thrush
Starling

Redwing

Song Thrush

Blackbird
Fieldfare

Κότσυρας
Κεδρότσιχλα

Τσίχλα

Skylark

English

Σιταρήθρα

Ελληνικά

Corbeau freux
Corneille noire

des tours

Pie bavarde
Choucas

Merel
Kramsvogel

Veldleeuwerik

Nederlands

Tordela
Storno

Tordo sassello

Corvo comune
Cornacchia

Gazza
Taccola

Roek
Kraai

Ekster
Kauw

Vlaamse gaai

Grote lijster
Spreeuw

Koperwiek

Tordo bottaccio Zanglijster

Merlo
Cesena

Allodola

Italiano

Geai des chênes Ghiandaia

sansonnet

Grive draine
Etourneau

Grive mauvis

musicienne

Grive

Alouette
des champs
Merle noir
Grive litorne

Français

Gralha-calva
Gralha-preta

-nuca-cinzenta

Pega-rabuda
Gralha-de

Gaio-comum

-malhado

Tordo-ruivo
-comum
Tordela
Estorninho

Tordo-comum

Meiro-preto
Tordo-zomal

Laverca

Português

Publikatieblad

Råge
Krage

Husskade
Allike

Skovskade

Sangdrossel

Solsort
Sjagger

Mirlo común
Zorzal real

68 . Turdus merula
69. Turdus pilaris

Sanglærke

Alondra común

Dansk

67. Alauda arvensis

Español

Nr. L 164/12
van

de Europese

Gemeenschappen
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25. Cygnus olor

Deutschland

Ελ άς

Españ

jFrance

Ireland
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Italia

Luxembourg jNedrlan

Portugal United Kingdom

I

+

26. Anser brachyrhynchus

+

+

27. Anser albifrons

+

+

+

+

+

28 . Branta bernicla

+
+

29 . Netta rufina

+

30. Aythya marila

+

+

+

31 . Somateria mollissima

+

32. Clangula hyemalis
33. Melanitta nigra

+
+

+

34. Melanitta fusca

+

+

35. Buchephala clangula ,

+

36 . Mergus serrator
37. Mergus merganser

+
+

+

++

+

+

+

+

+

+

++

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

38 . Bonasa bonasia

+

( Tetrastes bonasia )
39. Tetrao tetrix

+

+<?

+<3

+

+

+<?

+

+

( Lyrurus tetrix)

40. Tetrao urogallus

+<5

41 . Alectoris barbara

+

41a. Alectoris chukar

+

42 . Coturnix coturnix

43.
44.
45.
46.
47..
48 .

+

+

Meleagris gallopavo
Rallus aquaticus
Gallinula chloropus
Haematopus ostralegus
Pluvialis apricaria
Pluvialis squatarola

+

+

+

+

+
+
+
++
+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

49 . Vanellus vanellus

+

+

+
++
+

+

+

+

50. Calidris canutus

+

+

+

+

52 . Limosa limosa

+

+

53 . Limosa lapponica
54. Numenius phaeopus

+
+

55 . Numenius arquata

+

+

56. Tringa erythropus

+

+

57. Tringa totanus

+

+

58. Tringa nebularia

+

+

51 . Philomáchus pugnax

+

59 . Larus ridibundus

+

•

+

+

60 . Larus canus

+

+

61 . Larus fuscus

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+
+

+

+

+

+

59a . Larus cachinnans

+

62. Larus argentatus

+

63 . Larus marinus

64. Columba oenas

65. Streptopelia decaocto
66. Streptopelia turtur

+

+

+
-

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

67. Alauda arvensis

+

+

+

68 . Turdus merula

+

+

+

+

69. Turdus pilaris

+

+

+

+

+
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Luxembourg Nedrlan

Portugal Ujnited Kingdom

Ελ άς

Españ France Ireland

Italia

70. Turdus philomelos

+

+

+

+

+

71 . Turdus iliacus

+

+

+

+

+

72 . Turdus viscivorus

+

+

+

+

72b. Sturnus vulgaris

+

+

+

+

73 . Garrulus glandarius

+

+

+

74 . Pica pica

+

+

+

75 . Corvus monedula

+

+

+

+

+

+

76 . Corvus frugilegus
77 . Corvus corone

+
+
+
+
+

=
=
=
=
=

+

+

+

+

+

+

+

+

'+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

Estados miembros que pueden autorizar, conforme al apartado 3 del artículo 7, la caza de las especies enumeradas.
Medlemsstater, som i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3 , kan give tilladelse til jagt pa de anforte arter.
Mitgliedstaaten, die nach Artikel 7 Absatz 3 die Bejagung der aufgeführten Arten zulassen können.
K ράτη |μέλη nov δύνανται va επιτρέπουν, σύμφωνα (.ie TO άρθρο 7 παραγραφος 3, TO κυνήγι των ειδών που ajraQL0|xoijvxai.
Member States which under Article 7 ( 3 ) may authorize hunting of the species listed.

+ = États membres pouvant autoriser, conformément a Partiele 7 paragraphe 3, la chasse des espèces énumérées.
+ = Stati membri che possono autorizzare, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, la caccia delle specie elencate.
+ = Lid-Staten die overeenkomstig artikel 7, lid 3, toestemming mogen geven tot het jagen op de genoemde soorten .
+ = Estados-membros que podem autorizar, nos termos do n° 3 do artigo 7°, a caça das espécies enumeradas."

+

+

+
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RICHTLIJN 94/25/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 16 juni 1994

inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de
Lid-Staten met betrekking tot pleziervaartuigen

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100 A,
Gezien het voorstel van de Commissie ( 1 ),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comi

té (2),

Volgens de procedure van artikel 189 B van het Ver
drag (3 ),
Overwegende dat de interne markt een ruimte zonder
binnengrenzen omvat waarin het vrije verkeer van goede
ren, personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd;
Overwegende dat de in de verschillende Lid-Staten gel
dende wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen met
betrekking tot de veiligheidskenmerken van pleziervaar
tuigen qua inhoud en werkingssfeer verschillen; dat der
gelijke verschillen handelsbelemmeringen en ongelijke
concurrentievoorwaarden op de interne markt kunnen
veroorzaken;

Overwegende dat de harmonisatie van de nationale wet
gevingen de enige manier is om deze belemmeringen van
de vrije handel weg te nemen; dat deze doelstelling niet
naar behoren door de afzonderlijke Lid-Staten kan wor
den verwezenlijkt; dat in deze richtlijn uitsluitend de eisen
worden vastgesteld die beslist noodzakelijk zijn voor het
vrije verkeer van pleziervaartuigen;
Overwegende dat deze richtlijn uitsluitend op pleziervaar
tuigen met een minimumlengte van 2,5 m en een aan de
ISO-normen ontleende maximumlengte van 24 m van
toepassing is;

Overwegende dat, aangezien het wegnemen van de tech
nische handelsbelemmeringen met betrekking tot plezier
H PB nr. C 123 van 15 . 5 . 1992, blz. 7.
( 2) PB nr. C 313 van 30 . 11 . 1992, blz . 38 .

(J) Avies van het Europees Parlement van 18 november 1992
( PB nr. C 337 van 21 . 12 . 1992, blz. 17 ). Gemeenschappelijk
standpunt van de Raad van 16 december 1993 (PB nr. C 137
van 19 . 5. 1994, blz. 1 ). Besluit van het Europees Parlement
van 9 maart 1994 (PB nr. C 91 van 28 . 3 . 1994 ).

vaartuigen en de onderdelen daarvan niet kan worden
verwezenlijkt door onderlinge erkenning tussen de Lid
Staten, de in de resolutie van de Raad van 7 mei 1985 (4 )
beschreven nieuwe aanpak moet worden gevolgd volgens
welke essentiële veiligheidseisen en andere voor het alge
meen welzijn van belang zijnde aspecten moeten worden
vastgesteld; dat in artikel 100 A, lid 3 , van het Verdrag is
bepaald dat de Commissie bij haar voorstellen op het
gebied van de volksgezondheid, de veiligheid, de milieu
bescherming en de consumentenbescherming uitgaat van
een hoog beschermingsniveau; dat de essentiële eisen de
criteria vormen waaraan de pleziervaartuigen, gedeeltelijk
afgebouwde boten en losse of gemonteerde onderdelen
moeten voldoen;

Overwegende dat in deze richtlijn derhalve alleen essen
tiële eisen zijn vastgesteld; dat, om gemakkelijker het
bewijs van de overeenstemming met de essentiële eisen te
kunnen leveren, het noodzakelijk is dat er op Europees
niveau geharmoniseerde normen zijn voor pleziervaartui
gen en de onderdelen daarvan; dat deze op Europees
niveau geharmoniseerde normen worden uitgewerkt door
particuliere instellingen en dat zij hun karakter van
niet-verbindende bepalingen dienen te behouden; dat de
Europese Commissie voor normalisatie ( CEN ) en het
Europees Comité voor elektrotechnische normalisatie
( Cenelec) daarom erkend zijn als bevoegde instellingen
voor de vaststelling van geharmoniseerde normen over
eenkomstig de op 13 november 1984 ondertekende alge
mene richtsnoeren voor de samenwerking van de Com
missie en deze beide instellingen; dat in deze richtlijn
onder een geharmoniseerde norm wordt verstaan een
technische specificatie ( Europese norm of harmonisatie
document) die door een van beide of beide instellingen is
aangenomen in opdracht van de Commissie overeenkom
stig Richtlijn 83/189/EEG van de Raad van 28 maart
1983 betreffende een informatieprocedure op het gebied
van normen en technische voorschriften (5 ) en uit hoofde
van bovengenoemde algemene richtsnoeren;

Overwegende dat het, gezien de aard van de risico's die
inherent zijn aan het gebruik van pleziervaartuigen en de
onderdelen daarvan, noodzakelijk is procedures in te
stellen voor de beoordeling van de overeenstemming met
de essentiële eisen van de richtlijn; dat deze procedures in
verhouding moeten staan tot het gevaar dat pleziervaar
tuigen en de onderdelen daarvan kunnen opleveren; dat
bijgevolg voor elke conformiteitscategorie een adequate
procedure moet worden vastgesteld of de keuze moet
worden gelaten tussen verschillende gelijkwaardige proce
( 4 ) PB nr . C 136 van 4. 6 . 1985, blz. 1 .
(5 ) PB nr. L 109 van 26. 4 . 1983 , blz. 8 . Richtlijn laatstelijk
gewijzigd bij Richtlijn 88/182/EEG ( PB nr. L 81 van 26 . 3 .
1988 , blz . 75 ).
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dures; dat de in aanmerking genomen procedures volledig
in overeenstemming zijn met Besluit 93/465/EEG van de
Raad van 22 juli 1993 betreffende de modules voor de
verschillende fasen van de overeenstemmingsbeoorde
lingsprocedures en de voorschriften inzake het aanbren
gen en het gebruik van de CE-markering van overeen
stemming (*);

Overwegende dat de Raad heeft bepaald dat de CE
markering moet worden aangebracht hetzij door de fabri
kant hetzij door diens in de Gemeenschap gevestigde
gemachtigde; dat deze markering betekent dat het plezier
vaartuig of het onderdeel in overeenstemming is met alle
Gemeenschapsrechtelijke essentiële eisen en beoordelings
procedures die erop van toepassing zijn;
Overwegende dat het verantwoord is dat de Lid-Staten,
zoals bepaald in artikel 100 A, lid 5 , van het Verdrag,
voorlopige maatregelen mogen treffen tot het beperken of
verbieden van het in de handel brengen of het in gebruik
nemen van pleziervaartuigen of onderdelen daarvan, inge
val deze een welbepaald risico voor de veiligheid van
personen en, in voorkomend geval, huisdieren of goede
ren inhouden, en voor zover deze maatregelen aan een
communautaire toetsingsprocedure worden onderwor

30 . 6 . 94

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

HOOFDSTUK I

Artikel 1

1 . Deze richtlijn is van toepassing op pleziervaartuigen,
gedeeltelijk afgebouwde pleziervaartuigen, en losse en
gemonteerde onderdelen als bedoeld in bijlage II.
2 . In deze richtlijn wordt onder pleziervaartuig ver
staan ieder voor sport- en vrijetijdsdoeleinden bedoeld
vaartuig, ongeacht het type of de wijze van voortstuwing,
met een romplengte van 2,5 tot 24 m, gemeten volgens de
desbetreffende geharmoniseerde normen. Het feit dat het
zelfde vaartuig kan worden gebruikt voor de verhuur of
voor pleziervaartcursussen belet niet dat het onder de
werkingssfeer van deze richtlijn valt, wanneer het voor
recreatiedoeleinden in de handel wordt gebracht.

pen;

Overwegende dat de adressaten van elk besluit dat in het
kader van deze richtlijn wordt genomen de redenen voor
dat besluit en de rechtsmiddelen waarover zij beschikken,
dienen te kennen;

Overwegende dat in een overgangsregeling moet worden
voorzien die het mogelijk maakt pleziervaartuigen en
onderdelen daarvan in de handel te brengen en in gebruik
te nemen die zijn vervaardigd overeenkomstig de natio
nale voorschriften die op de datum van vaststelling van
deze richtlijn van kracht zijn;
Overwegende dat deze richtlijn geen bepalingen bevat die
strekken tot een beperking van het gebruik van het
pleziervaartuig na zijn ingebruikneming;
Overwegende dat de bouw van pleziervaartuigen een
effect kan hebben op het milieu voor zover het vaartuig
verontreinigende stoffen kan lozen; dat het derhalve
noodzakelijk is in deze richtlijn bepalingen op te nemen
inzake de bescherming van het milieu, voor zover deze
bepalingen betrekking hebben op het rechtstreekse effect
van de bouw van pleziervaartuigen op het milieu;

Overwegende dat de bepalingen van deze richtlijn geen
afbreuk mogen doen aan de bevoegdheid van de Lid
Staten om, met inachtneming van het Verdrag, de voor
schriften uit te vaardigen die zij nodig achten met betrek
king tot het bevaren van bepaalde wateren, met het oog
op de bescherming van het milieu en van het net van
waterwegen, en ter bevordering van de veiligheid op die
waterwegen, mits zulks niet neerkomt op een niet in de
richtlijn aangegeven wijziging van de pleziervaartuigen,
(M PB nr. L 220 van 30 . 8 . 1993 , blz. 23 .

3.

Buiten de werkingssfeer van deze richtlijn vallen:

a ) wedstrijdboten, met inbegrip van roeiwedstrijdboten
en boten voor roei-instructie die als zodaning door de
fabrikant zijn bestempeld,
b ) kano's en kajaks, gondels en waterfietsen,
c ) zeilplanken,

d ) motorzeilplanken, waterscooters en andere soortge
lijke vaartuigen,
e) originelen en individuele replica 's van vóór 1950
ontworpen historische vaartuigen, die hoofdzakelijk
met de oorspronkelijke materialen zijn gebouwd en
die als zodanig door de fabrikant zijn bestempeld,
f) experimentele vaartuigen, voor zover zij niet nadien
op de communautaire markt worden gebracht,
g) voor persoonlijke gebruik gebouwde vaartuigen, voor
zover zij nadien gedurende een periode van vijf jaar
niet op de communautaire markt worden gebracht,
h) onverminderd lid 2, vaartuigen die specifiek bestemd
zijn om te worden bemand en passagiers te vervoeren
voor commerciële doeleinden, met name de vaartui

gen als omschreven in Richtlijn 82/714/EEG van de
Raad van 4 oktober 1982 tot vaststelling van de
technische voorschriften voor binnenschepen (2), on
geacht het aantal passagiers,
(2 ) PB nr . L 301 van 28 . 10 . 1982, blz. 1 .
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i)

duikboten,

j ) luchtkussenvoertuigen,
k) draagvleugelboten.

Nr . L 164/ 17

ervoor zijn bestemd om in pleziervaartuigen te worden
ingebouwd, blijkens een verklaring, als bedoeld in bij
lage III, onder b), van de fabrikant, van zijn in de
Gemeenschap gevestigde gemachtigde, dan wel, in geval
van invoer uit een derde land, van degene die het
onderdeel in de Gemeenschap in de handel brengt.

Artikel 2

In de handel brengen en in bedrijf stellen
1 . De Lid-Staten treffen alle nodige maatregelen om
ervoor te zorgen dat de in artikel 1 , lid 1 , bedoelde
produkten alleen in de handel gebracht en in bedrijf
gesteld worden voor het bestemde doel, als zij geen
gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid van
personen, eigendommen of het milieu, wanneer zij correct
zijn gebouwd en worden onderhouden.
2. Deze richtlijn staat er niet aan in de weg dat de '
Lid-Staten, met inachtneming van het Verdrag, bepalin
gen vaststellen betreffende de vaart op bepaalde wateren
met het oog op bescherming van het milieu en van het
net van waterwegen en ter bevordering van de veiligheid
op die waterwegen, mits deze bepalingen geen wijzigingen
vereisen in de vaartuigen die aan de eisen van deze
richtlijn voldoen.
Artikel 3

Essentiële eisen

De in artikel 1 , lid 1 , bedoelde produkten moeten vol
doen aan de in bijlage I bepaalde essentiële eisen inzake
veiligheid, gezondheid, milieu- en consumentenbescher

4. De Lid-Staten verhinderen niet dat in artikel 1 ,
lid 1 , bedoelde produkten die niet met de richtlijn in
overeenstemming zijn, op beurzen, tentoonstellingen en
demonstraties worden getoond, mits met een zichtbaar
teken duidelijk is aangegeven dat deze produkten noch in
de handel kunnen worden gebracht noch in bedrijf kun
nen worden gesteld voordat zijn met de richtlijn in
overeenstemming zijn gebracht.

5 . Indien in artikel 1 , lid 1 , bedoelde produkten met
betrekking tot andere aspecten onder andere richtlijnen
vallen die ook voorzien in het aanbrengen van de CE
markering, geeft deze laatste aan dat die produkten ook
aan de voorschriften van die andere richtlijnen voldoen.
Indien echter in een of meer van deze richtlijnen gedu
rende een overgangsperiode de fabrikant de keuze van de
toe te passen regeling wordt gelaten, geeft de CE
markering alleen aan dat aan de voorschriften van de
door de fabrikant toegepaste richtlijnen is voldaan. In dat
geval moeten de in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen bekendgemaakte referenties van de toe
gepaste richtlijnen worden vermeld op de in die richtlij
nen voorgeschreven bescheiden, handleidingen of ge
bruiksaanwijzingen die bij deze produkten zijn gevoegd.

ming.
Artikel 5
Artikel 4

Vrij verkeer van de in artikel 1 , lid 1 , bedoelde
produkten

1 . De Lid-Staten mogen het in de handel brengen en in
bedrijf stellen op hun grondgebied van pleziervaartuigen
die voorzien zijn van de in bijlage IV bedoelde CE
markering, waarmee wordt aangegeven dat zij in overeen
stemming zijn met alle bepalingen van deze richtlijn, met
inbegrip van de in hoofdstuk II genoemde overeenstem
mingsbeoordelingsprocedures, niet verbieden, beperken of

De Lid-Staten gaan ervan uit dat aan de in artikel 3
bedoelde essentiële eisen is voldaan door in artikel 1 ,

lid 1 , bedoelde produkten die in overeenstemming zijn
met de desbetreffende nationale normen ter uitvoering
van de geharmoniseerde normen waarvan de referentie
nummers zijn bekendgemaakt in het Publikatieblad van
de Europese Gemeenschappen; de Lid-Staten publiceren
de referentienummers van deze nationale normen .

belemmeren .

2. De Lid-Staten mogen het in de handel brengen van
gedeeltelijk afgebouwde vaartuigen niet verbieden, beper
ken of belemmeren, wanneer de fabrikant of zijn in de
Gemeenschap gevestigde gemachtigde, dan wel de per
soon die verantwoordelijk is voor het in de handel
brengen, in overeenstemming met bijlage III, onder a ),
verklaart dat het vaartuig bestemd is om door anderen te
worden afgebouwd.
3 . De Lid-Staten mogen het in de handel brengen en in
bedrijf stellen van de in bijlage II bedoelde onderdelen
welke voorzien zijn van de in bijlage IV bedoelde CE
markering, waarmee wordt aangegeven dat zij voldoen
aan de desbetreffende essentiële eisen, niet verbieden,
beperken of belemmeren, wanneer deze onderdelen

Artikel 6

1 . Wanneer een Lid-Staat of de Commissie van mening
is dat de in artikel 5 bedoelde geharmoniseerde normen
niet geheel voldoen aan de in artikel 3 bedoelde essentiële
eisen, legt de Commissie of de Lid-Staat de kwestie, met
een toelichting, voor aan het bij Richtlijn 83/189/EEG
ingestelde Comité. Het Comité brengt met spoed advies
uit.

Afhankelijk van het advies van het Comité deelt de
Commissie de Lid-Staten mede of de betrokken normen

al dan niet uit de in artikel 5 bedoelde bekendmakingen
moeten worden verwijderd .
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2. De Commissie kan volgens de procedure van lid 3
alle dienstige maatregelen nemen ten einde de eenvormige
praktische toepassing van deze richtlijn te verzekeren.
3 . De Commissie wordt bijgestaan door een Perma
nent Comité, dat is samengesteld uit door de Lid-Staten
aangewezen vertegenwoordigers en dat door een verte
genwoordiger van de Commissie wordt voorgezeten.
Het Permanent Comité stelt zijn reglement van orde
vast .

De vertegenwoordiger van de Commissie legt het Perma
nent Comité een ontwerp voor van de te nemen maatre
gelen . Het Permanent Comité brengt binnen een termijn
die de voorzitter kan vaststellen al naar gelang van de
urgentie van de materie, advies uit over dit ontwerp, zo
nodig door middel van een stemming.
Het advies wordt in de notulen opgenomen; voorts heeft
iedere Lid-Staat het recht te verzoeken dat zijn standpunt
in de notulen wordt opgenomen.
De Commissie houdt zoveel mogelijk rekening met het
door het Permanent Comité uitgebrachte advies. Zij
brengt het Permanent Comité op de hoogte van de wijze
waarop zij rekening heeft gehouden met zijn advies.
4. Het Permanent Comité kan ook ieder vraagstuk
betreffende de toepassing van deze richtlijn onderzoeken
dat hem door zijn voorzitter, op diens initiatief of op
initiatief van een Lid-Staat, wordt voorgelegd .
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c ) leemten in de in artikel 5 bedoelde normen zelf.

2 . De Commissie treedt zo spoedig mogelijk met de
betrokken partijen in overleg. Wanneer de Commissie na
dit overleg vaststelt:

— dat de maatregel gerechtvaardigd is, deelt zij dit
onverwijld mede aan de Lid-Staat die de maatregel
heeft getroffen en aan de overige Lid-Staten. Wanneer
het in lid 1 bedoelde besluit het gevolg is van een
leemte in de normen, legt de Commissie, indien de
Lid-Staat die het besluit heeft genomen dit wil hand
haven, de kwestie na overleg met de betrokken par
tijen binnen twee maanden voor aan het in artikel 6 ,
lid 1 , bedoelde Comité en leidt zij de in artikel 6 ,
lid 1 , bedoelde procedure in;
— dat de maatregel niet gerechtvaardigd is, stelt zij de
Lid-Staat die de maatregel heeft genomen, alsook de
fabrikant of diens in de Gemeenschap gevestigde
gemachtigde, daarvan onmiddellijk in kennis.
3.

Wanneer èen niet-overeenstemmend onderdeel als

bedoeld in bijlage II of een niet-overeenstemmend vaar
tuig van de CE-markering is voorzien, neemt de Lid-Staat
die ten aanzien van degene die de markering heeft aange
bracht bevoegd is, de nodige maatregelen; hij stelt de
Commissie en de andere Lid-Staten daarvan in kennis.

4.
De Commissie zorgt ervoor dat de Lid-Staten op de
hoogte worden gehouden van het verloop en de resulta
ten van de procedure.

Artikel 7
HOOFDSTUK II

Vrijwaringsclausule
1.

Overeenstemmingsbeoordeling

Wanneer een Lid-Staat vaststelt dat van de CE

markering, als bedoeld in bijlage IV, voorziene plezier
vaartuigen of in bijlage II bedoelde onderdelen, bij juiste
constructie, montage, correct onderhoud en gebruik over
eenkomstig hun gebruiksdoel, gevaar kunnen opleveren
voor de veiligheid en de gezondheid van personen, eigen
dommen of het milieu, neemt hij alle dienstige voorlopige
maatregelen om deze uit de handel te nemen of om het in
de handel brengen of het in bedrijf stellen ervan te
verbieden dan wel te beperken.

Artikel 8

Alvorens in artikel 1 , lid 1 , bedoelde produkten in
produktie te nemen en in de handel te brengen, volgt de
fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde gemach
tigde de volgende procedures voor de categorieën vaartuig
ontwerpen A, B, C en D als bedoeld in bijlage I,
punt 1 :

1 . Voor de ontwerpcategorieën A en B: ,
De Lid-Staat stelt de Commissie onmiddellijk van deze
maatregel in kennis onder opgave van de redenen voor
dit besluit, met name of de niet-overeenstemming voort
vloeit uit:

a ) het niet beantwoorden aan de in artikel 3 bedoelde
essentiële eisen;

b ) een verkeerde toepassing van de in artikel 5 bedoelde
normen, voor zover wordt gesteld dat die zijn toege
past;

— voor vaartuigen met een romplengte van minder
dan 12 m: de interne fabricagecontrole plus proef
( module A bis ) als bedoeld in bijlage VI;
— voor vaartuigen met een romplengte van 12 tot en
met 24 m: het in bijlage VII bedoelde EG-typeon
derzoek (module B ), gevolgd door de in bij
lage VIII bedoelde procedure van overeenstem
ming met het type (module C ), dan wel één van de
volgende modules: B + D, of B + F, of G of H.
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2. Voor ontwerpcategorie C:
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HOOFDSTUK III

CE-markering

a ) voor vaartuigen met een romplengte van 2,5 tot
12 m :

Artikel 10

— indien conform de geharmoniseerde normen
betreffende de punten 3.2 en 3.3 van bijlage I:
de interne fabricagecontrole ( module A) als
bedoeld in bijlage V;
— indien niet conform de geharmoniseerde
men betreffende de punten 3.2 en 3.3
bijlage I: de interne fabricagecontrole
proef (module A bis ) als bedoeld in
lage VI;

nor
van
plus
bij

b ) voor vaartuigen met een romplengte van 12 tot en
met 24 m: het in bijlage VII bedoelde EG-typeon
derzoek (module B ), gevolgd door de in bij
lage VIII bedoelde procedure van overeenstem
ming met het type ( module C ), dan wel één van
de volgende modules : B + D, of B + F, of G, of
H.

3 . Voor ontwerpcategorie D:
voor vaartuigen met een romplengte van 2,5 tot en
met 24 m: de interne fabricagecontrole (module A ) als
bedoeld in bijlage V.
4. Voor in bijlage II bedoelde onderdelen, één van de
volgende modules: B + C, of B + D, of B + F, of G, of
H.

1.
Op pleziervaartuigen en onderdelen als bedoeld in
bijlage II die worden geacht te voldoen aan de in artikel 3
bedoelde essentiële eisen, moet bij het in de handel
brengen de CE-markering van overeenstemming zijn aan
gebracht.
2.
De in bijlage IV weergegeven CE-markering van
overeenstemming moet zichtbaar, leesbaar en onuitwis
baar zijn aangebracht op het pleziervaartuig overeenkom
stig punt 2.2 van bijlage I en op onderdelen als bedoeld
in bijlage II en/of op de verpakking ervan.
De CE-markering moet vergezeld gaan van het identifica
tienummer van de aangemelde instantie die verantwoor
delijk is voor de uitvoering van de in de bijlagen VI, IX,
X, XI en XII bedoelde procedures.

3 . Het is verboden merktekens of opschriften aan te
brengen die derden kunnen misleiden omtrent de beteke
nis of de grafische vorm van de CE-markering. Andere
merktekens mogen op het pleziervaartuig en de onderde
len als bedoeld in bijlage II en/of op de verpakking ervan
worden aangebracht, op voorwaarde dat daardoor de
zichtbaarheid en de leesbaarheid van de CE-markering
niet worden verminderd .

4.

Artikel 9

Aangemelde instanties

1 . De Lid-Staten delen de Commissie en de overige
Lid-Staten mee welke instanties zij hebben aangewezen
voor de in artikel 8 bedoelde overeenstemmingsbeoorde
ling, met welke specifieke taken deze instanties belast zijn
en welk identificatienummer de Commissie hun van tevo

Onverminderd artikel 7:

.

a ) is de fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde
gemachtigde, wanneer een Lid-Staat vaststelt dat de
CE-markering onrechtmatig is aangebracht, verplicht
onder de door deze Lid-Staat gestelde voorwaarden
een eind te maken aan de inbreuk;

b ) moet de Lid-Staat, wanneer de inbreuk voortduurt,
alle dienstige maatregelen treffen om het in de handel
brengen van het betrokken produkt te beperken of te
verbieden, dan wel om ervoor te zorgen dat het uit de
handel wordt genomen volgens de procedure van
artikel 7.

ren heeft toegekend .
De Commissie maakt in het Publikatieblad van de Euro

pese Gemeenschappen een lijst van de aangemelde instan
ties bekend, et hun identificatienummer en de taken

waarvoor zij aangemeld zijn. Zij zorgt voor de bijwerking
van deze lijst.

2 . De Lid-Staten passen de criteria van bijlage XIV toe
bij de beoordeling van de aan te melden instanties .
Instanties die voldoen aan de beoordelingscriteria van de
betreffende geharmoniseerde normen worden geacht aan

HOOFDSTUK IV

Slotbepalingen
Artikel 11

Ieder krachtens deze richtlijn genomen besluit dat ertoe

die criteria te voldoen.

leidt dat het in de handel brengen en/of het in bedrijf
stellen van in artikel 1 , lid 1 , bedoelde produkten wordt
beperkt, moet naar behoren worden gemotiveerd. De
betrokken partij wordt zo spoedig mogelijk in kennis

3.
Een Lid-Staat trekt zijn erkenning van de instantie
in, indien hij vaststelt dat die instantie niet meer aan de
criteria van bijlage XIV voldoet. Hij stelt de Commissie
en de overige Lid-Staten daarvan onmiddellijk in kennis.

gesteld van het besluit, alsmede van de rechtsmiddelen die
haar volgens de wetgeving van de betrokken Lid-Staat ter
beschikking staan en van de termijnen waarbinnen deze
rechtsmiddelen moeten worden aangewend .
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Artikel 12

De Commissie neemt de nodige maatregelen om ervoor te
zorgen dat de gegevens over alle ter zake dienende
besluiten met betrekking tot het beheer van deze richtlijn
ter beschikking komen.

Artikel 13

2.
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De Lid-Staten delen de Commissie de tekst mede

van de bepalingen van intern recht die zij op het onder
deze richtlijn vallende gebied vaststellen.
3 . De Lid-Staten staan, gedurende een tijdvak van vier
jaar na de aanneming van deze richtlijn, het in de handel
brengen en in bedrijf stellen toe van de in artikel 1 , lid 1 ,
bedoelde produkten die voldoen aan de voorschriften die
op die datum op hun grondgebied van kracht zijn.
Artikel 14

1 . De Lid-Staten dragen zorg voor aanneming en
bekendmaking van de nodige wettelijke en bestuursrech
telijke bepalingen om uiterlijk op 16 december 1995 aan
deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daar
van onverwijld in kennis.

Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen.

De Lid-Staten passen deze bepalingen toe vanaf 16 juni

Artikel 15

1996 .

Het in artikel 6, lid 3 , bedoelde Permanent Comité kan
onmiddellijk na de inwerkingtreding van deze richtlijn in

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

functie treden. De Lid-Staten kunnen vanaf die datum de

in artikel 9 bedoelde maatregelen nemen.

Gedaan te Brussel, 16 juni 1994.

Wanneer de Lid-Staten de in de eerste alinea bedoelde

bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de
onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwe
zen bij de officiële bekendmaking van de bepalingen. De
regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de
Lid-Staten.

Voor het

Voor de Raad

Europees Parlement

De Voorzitter

De Voorzitter

Y. PAPANTONIOU

E. KLEPSCH
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BIJLAGE I
ESSENTIELE VEILIGHEIDSEISEN MET BETREKKING TOT HET ONTWERP EN DE BOUW VAN
PLEZIERVAARTUIGEN

1.

CATEGORIEEN VAARTUIGONTWERPEN

Ontwerpcategorie

Windkracht

Karakteristieke golfhoogte

(schaal van Beaufort)

(HVy, meter)

A. Oceaan

>8

>4

B. Zee

<8

<4

C. Kust

=£6

<2

D. Beschut

<4

^ 0,5

Definities:

A. Oceaan: Ontworpen voor lange reizen, van voornamelijk zelfstandig opererende vaartuigen,
waarbij de windkracht meer dan 8 (schaal van Beaufort) kan bedragen en de karakteristieke
golfhoogte meer dan 4 m.
B. Zee: Ontworpen voor zeereizen bij een mogelijke windkracht tot en met 8 en een mogelijke
karakteristieke golfhoogte tot en met 4 m.

C. Kust: Ontworpen voor de vaart in kustwateren, grote baaien, riviermondingen, meren en rivieren
bij een mogelijke windkracht tot en met 6 en een mogelijke karakteristieke golfhoogte tot en met
2 m.

D. Beschut: Ontworpen voor de vaart op kleine meren, rivieren en kanalen bij een mogelijke
windkracht tot en met 4 en een mogelijke karakteristieke golfhoogte tot en met 0,5 m.
De vaartuigen van elke categorie moeten zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat zij met betrekking
tot de stabiliteit, het drijfvermogen en de andere in deze bijlage genoemde essentiële veiligheidseisen
de aan deze parameters verbonden eisen kunnen doorstaan en goed bestuurbaar zijn.
2.

ALGEMENE EISEN

De in artikel 1 , lid 1 , van de richtlijn bedoelde produkten dienen te beantwoorden aan de essentiële
eisen voor zover deze erop van toepassing zijn.
2.1 .

Identificatie van de romp

Op ieder vaartuig moet een rompidentificatienummer zijn aangebracht dat de volgende gegevens
omvat:

— fabriekscode,

— land van fabricage,
— individueel serienummer,

— jaar van produktie,
— modeljaar.

In de betreffende geharmoniseerde normen worden deze eisen nader gepreciseerd.
2.2.

Plaatje van.de bouwer

Op ieder vaartuig moet behalve het rompidentificatienummer nog een afzonderlijk, permanent
bevestigd plaatje worden aangebracht met de volgende gegevens:
— naam van de fabrikant,

— CE-markering (zie bijlage IV),
— categorie bootontwerp overeenkomstig punt 1 ,

— door de fabrikant aanbevolen maximale belasting overeenkomstig punt 3.6,
— door de fabrikant aanbevolen aantal personen aan boord tijdens het varen, waarop de boot
berekend is.
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2.3

Beveiliging tegen overboord vallen en voorzieningen om weer aan boord te kunnen komen

Afhankelijk van de ontwerpcategorie dient het vaartuig zo ontworpen te zijn dat het risico van
overboord vallen zo klein mogelijk is en men gemakkelijk weer aan boord kan komen.
2.4.

Zicht vanaf de hoofdstuurstand

Op motorboten moet de stuurman vanuit de hoofdstuurstand, onder normale gebruiksomstandighe
den (snelheid en belasting), rondom een goed zicht hebben .

2.5

Handleiding

Elk vaartuig moet voorzien zijn van een handleiding in de overeenkomstig het Verdrag door de
Lid-Staat waar het in de handel gebracht wordt bepaalde officiële taal (talen ) van de Gemeenschap.
Deze handleiding moet met name de aandacht vestigen op risico's van brand en van het volstromen
met water en de in de punten 2.2, 3.6 en 4 genoemde informatie bevatten, alsmede het leeggewicht
vermelden van het vaartuig, uitgedrukt in kilogram.
3.

EISEN TEN AANZIEN VAN INTEGRITEIT EN CONSTRUCTIE

3.1 .

Structuur

De keuze en combinatie van materialen en de constructie moeten garanderen dat het vaartuig in alle
opzichten sterk genoeg is. Er wordt in het bijzonder gelet op de ontwerpcategorie van punt 1 en de
door de fabrikant aanbevolen maximale belasting bedoeld in punt 3.6 .
3.2

Stabiliteit en vrijboord

Het vaartuig moet, rekening houdend met de ontwerpcategorie van punt 1 en met de door de
fabrikant aanbevolen maximale belasting bedoeld in punt 3.6, voldoende stabiliteit en vrijboord
hebben .

3.3 .

Drijfvermogen en reserve-drijfvermogen
De constructie van het vaartuig moet zodanig zijn dat het drijfvermogen is afgestemd op de
ontwerpcategorie van punt 1 en de door de fabrikant aanbevolen maximale belasting bedoeld in
punt 3.6 . Alle van leefruimte voorziene meerrompsvaartuigen dienen zodanig te worden ontworpen
dat zij over voldoende drijfvermogen beschikken om in omgeslagen stand te blijven drijven.

Vaartuigen van minder dan 6 m moeten voorzien zijn van een passend reserve-drijfvermogen om het
overeenkomstig zijn ontwerpcategorie gebruikte vaartuig in volgelopen toestand drijvende te
houden .

3.4.

Openingen in romp, dek en bovenbouw
Openingen in romp, dek(ken) en bovenbouw mogen in gesloten stand geen afbreuk doen aan de
structurele integriteit en de weer-en-windbestendigheid van het vaartuig.

Ramen, patrijspoorten, deuren en luikafdekkingen moeten bestand zijn tegen de waterdruk die op de
plaats waar zij zich bevinden te verwachten valt, alsmede tegen de puntbelastingen die door het
gewicht van zich aan dek bevindende personen wordt uitgeoefend.
Voor de inwaartse of uitwaartse doorvoer van water door de romp heen bestemde huiddoorvoeren
die zich bevinden onder de waterlijn die correspondeert met de door de fabrikant aanbevolen
maximale belasting als bedoeld in punt 3.6, dienen te zijn uitgerust met gemakkelijk toegankelijke
afsluiters .

3.5 .

Vollopen

Alle vaartuigen moeten zo ontworpen zijn dat de kans op zinken zo gering mogelijk is.
Daarbij dient bijzondere aandacht te worden besteed aan :

— kuipen en bunnen, die zelflozend moeten zijn of voorzien moeten zijn van andere middelen om
het water uit het inwendige van de boot te houden,
— ventilatievoorzieningen,

— het verwijderen van water met doeltreffende pompen of andere middelen.
3.6 .

Door de fabrikant aanbevolen maximale belasting

De door de fabrikant aanbevolen maximale belasting (brandstof, water, proviand, diverse uitrusting
en personen ) ( uitgedrukt in kilogram) waarvoor de boot ontworpen is en die op het plaatje van de
bouwer vermeld moet worden, wordt vastgesteld al naar gelang van de ontwerpcategorie (punt 1 ),
de stabiliteit en het vrijboord (punt 3.2 ), alsmede het drijfvermogen en het reserve-drijfvermogen
(punt 3.3 ).
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3.7.
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Bergplaats voor reddingsvlot
Alle vaartuigen van de ontwerpcategorieën A en B, alsmede de vaartuigen van de ontwerpcatego
rieën C en D die een romplengte hebben van meer dan 6 m, dienen te beschikken over een of meer
bergplaatsen voor een reddingsvlot dat of reddingsvlotten die groot genoeg is of zijn voor het aantal

personen waarvoor het vaartuig bestemd is . Deze bergplaats(en) moet(en ) te allen tijde gemakkelijk
toegankelijk zijn .
3.8 .

Ontsnappingsweg

Alle van leefruimte voorziene meerrompsvaartuigen van meer dan 12 m lang moeten voorzien zijn
van in geval van omslaan bruikbare ontsnappingswegen.
Alle van leefruimte voorziene vaartuigen moeten voorzien zijn van in geval van brand bruikbare
ontsnappingswegen .

3.9.

Ankeren, afmeren en slepen

Alle vaartuigen moeten, rekening houdend met de ontwerpcategorie waartoe zij behoren en hun
kenmerken, zijn uitgerust met een of meer versterkte aangrijpingspunten of andere middelen om de
krachten die optreden bij ankeren, afmeren en slepen veilig te doorstaan.
4.

STUUREIGENSCHAPPEN

De fabrikant draagt er zorg voor dat de stuureigenschappen van het vaartuig bevredigend zijn bij
gebruik van de krachtigste motor waarvoor de boot ontworpen en gebouwd is. Voor alle motoren
van pleziervaartuigen dient het maximumvermogen overeenkomstig de geharmoniseerde norm in de
handleiding te worden aangegeven.

5.

EISEN MET BETREKKING TOT DE INRICHTING

5.1 .

Motor en motorruimte

5.1.1 . Binnenboordmotor

Alle binnenboordmotoren moeten in een gesloten en van de leefruimte afgescheiden compartiment
zijn geplaatst en zodanig geïnstalleerd zijn dat het gevaar van brand of uitbreiding van brand en de
gevaren van giftige rook, warmte, lawaai of trillingen in de leefruimte tot een minimum beperkt
blijven. Onderdelen en accessoires van de motor die frequente controle en onderhoudsbeurten nodig
hebben, moeten gemakkelijk toegankelijk zijn.
De isolatiematerialen in de motorruimtes moeten onbrandbaar zijn .
5.1.2 .

Ventilatie

De motorruimte moet geventileerd zijn. Bij alle ventilatieopeningen moet instroming van water in de
motorruimte voorkomen worden .

5.1.3 . Niet-ingesloten delen

Bewegende of hete delen van de motor die persoonlijk letsel kunnen veroorzaken, moeten
doeltreffend worden afgeschermd, tenzij de motor zich onder een kap of binnen de eigen omhulling
bevindt.
5.1.4 . Starten van buitenboordmotoren

Alle vaartuigen met buitenboordmotoren moeten een inrichting hebben die het starten van de motor
in ingeschakelde toestand verhindert, behalve
a ) wanneer de motor een statische stuwkracht van minder dan 500 N levert,

b ) wanneer de motor voorzien is van een blokkeerinrichting van de gashendel die de statische
stuwkracht op het moment van het starten van de motor beperkt tot 500 N.

5.2.

Brandstofsysteem

5.2.1 . Algemeen

De voorzieningen en installaties voor het vullen, de opslag, de ontluchting en de toevoer van
brandstof moeten zo zijn ontworpen en aangebracht dat het brand- en explosiegevaar tot een
minimum beperkt wordt.
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5.2.2. Brandstoftanks

De brandstoftanks, -buizen en -slangen moeten worden vastgemaakt en worden gescheiden van of
beschermd tegen iedere veel warmte producerende bron . Het materiaal waaruit de tanks bestaan en
de constructie ervan moeten zijn afgestemd op hun capaciteit en het soort brandstof. Alle ruimten
waarin tanks staan opgesteld moeten geventileerd worden.
Vloeibare brandstof met een vlampunt van minder dan 55 °C moet worden bewaard in tanks die
geen deel uitmaken van de romp en

a) van de motorkamer en van iedere andere ontvlammingsbron afgesloten zijn,

b ) van de leefruimte afgesloten zijn.
Vloeibare brandstof met een vlampunt dat gelijk is aan of hoger is dan 55 °C mag worden bewaard
in tanks die een integrerend deel van de romp vormen.
5.3.

Elektrisch systeem

De elektrische systemen moeten zo zijn ontworpen en geïnstalleerd dat een goede bediening van het
vaartuig onder normale bedrijfsomstandigheden gegarandeerd is en dat het gevaar voor brand en
elektrische schokken tot een minimum wordt beperkt.

Alle door accu's gevoede stroomkringen moeten tegen overbelasting en kortsluiting worden
beveiligd, uitgezonderd de stroomkringen voor het starten van de motor.
Er moet voor ventilatie worden gezorgd, ten einde de opeenhoping van eventuele door accu's
geproduceerde gassen te voorkomen. De accu's moeten stevig bevestigd en tegen inkomend water
beschermd worden.

5.4 .

Besturingssysteem

5.4.1 . Algemeen

Het ontwerp, de constructie en de installatie van de besturingssystemen moeten zodanig zijn dat
stuurbelastingen onder voorzienbare bedrijfsomstandigheden hiermee overgebracht kunnen worden.
5.4.2. Noodvoorzieningen

Zeilboten en met één binnenboordmotor uitgeruste motorboten waarvan het roer op afstand
bediend wordt, moeten uitgerust zijn met een noodvoorziening waarmee het vaartuig bij beperkte
snelheid kan worden bestuurd.

5.5 .

Gassysteem

Gassystemen voor huishoudelijk gebruik moeten van het type met dampafvoer zijn en zo zijn
ontworpen en geïnstalleerd dat gaslekken en ontploffingsgevaar vermeden worden en zij moeten op
gaslekken getest kunnen worden. Materialen en onderdelen moeten geschikt zijn voor het gebruikte
soort gas en bestand zijn tegen de belastingen en invloeden waaraan zij op het water blootstaan .
Ieder toestel moet zijn uitgerust met een beveiliging die bij wegvallen van de vlam de gastoevoer naar
alle branders afsluit. Ieder gassysteem moet het gas toegevoerd krijgen via een afzonderlijke leiding
van het distributiesysteem en ieder toestel moet voorzien zijn van een afzonderlijke afsluiter. Er moet
voor voldoende ventilatie worden gezorgd om te voorkomen dat men wordt blootgesteld aan de
gevaren die zijn verbonden aan gaslekken en verbrandingsprodukten.
Ieder vaartuig met een vast gassysteem moet uitgerust zijn met een compartiment voor de opslag van
alle gasflessen. Dit compartiment moet afgesloten zijn van de leefruimte, uitsluitend van buitenaf
toegankelijk zijn en naar buiten toe geventileerd, zodat vrijkomend gas naar buiten toe kan
wegstromen. Elk vast gassysteem moet na installatie getest worden.

5.6.

Brandbeveiliging

5.6.1 . Algemeen

Bij de uitrusting en de indeling van het vaartuig moet rekening gehouden worden met het gevaar
voor ontstaan en uitbreiding van brand. Er moet speciaal gelet worden op de omgeving van
apparaten met een open vlam, hete zones en motoren en hulpapparaten, overlooppijpen van olie en
brandstof en onbedekte olie- en brandstofbuizen . Vermeden moet worden dat boven hete zones van

machines elektrische bedrading wordt aangebracht.
5.6.2. Brandblusapparatuur

Het vaartuig dient geleverd te worden met op het brandgevaar afgestemde brandblusapparatuur. De
motorruimten van benzinemotoren moeten beschermd worden met een blussysteem dat in geval van
brand gebruikt kan worden zonder dat de ruimte geopend hoeft te worden. Indien er draagbare
brandblussers zijn aangebracht, moeten zij gemakkelijk toegankelijk zijn en één daarvan moet zo zijn
geplaatst dat hij gemakkelijk bereikbaar is vanuit de hoofdstuurstand van het vaartuig.
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Navigatielichten
Wanneer navigatielichten worden aangebracht moeten deze voldoen aan de voorschriften van de
Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee van 1972 en latere wijzigingen daarop, of aan de
CEVNI-voorschriften.

5.8 .

Het voorkomen van lozing
Vaartuigen moeten zo gebouwd zijn dat verontreinigende stoffen ( olie, brandstof, enz.) niet per
ongeluk overboord kunnen raken.
Vaartuigen waarin toiletten zijn aangebracht, dienen te beschikken over
a ) reservoirs,

b ) installaties waarin tijdelijk reservoirs kunnen worden aangebracht in zones of voor gebruiks
doeleinden waar de lozing van menselijk afval aan beperkingen is onderworpen.

Bovendien moeten door de romp aangelegde afvoerbuizen zijn voorzien van afsluitbare kleppen.

BIJLAGE II
ONDERDELEN

1 . Vonkafschermingsvoorzieningen voor binnenboordmotoren en buitenboordmotoren („ sterndrive").
2. Beveiliging tegen starten in ingeschakelde toestand voor buitenboordmotoren .
3 . Stuurwielen, stuurmechanismen en bekabeling.
4 . Brandstoftanks en -buizen.

5 . Gefabriceerde luiken en patrijspoorten .
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BIJLAGE III

VERKLARING VAN DE FABRIKANT OF VAN ZIJN IN DE GEMEENSCHAP GEVESTIGDE
GEMACHTIGDE OF VAN DE PERSOON DIE VERANTWOORDELIJK IS VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN

( artikel 4, leden 2 en 3 )

a) De in artikel 4, lid 2 (gedeeltelijk afgebouwde vaartuigen), bedoelde verklaring van de fabrikant, van zijn
in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde of van de persoon die verantwoordelijk is voor het in de
handel brengen, behelst de volgende gegevens:
— naam en adres van de fabrikant;

— naam en adres van de in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde van de fabrikant of, in
voorkomend geval, van de persoon die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen;
— een beschrijving van de gedeeltelijk afgebouwde boot;
— een verklaring dat de gedeeltelijk afgebouwde boot bestemd is om door anderen te worden
afgebouwd en dat hij voldoet aan de essentiële eisen die in dit constructiestadium van toepassing
zijn.

b ) De in artikel 4, lid 3 ( losse en gemonteerde onderdelen), bedoelde verklaring van de fabrikant, van zijn
in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde of van de persoon die verantwoordelijk is voor het in de
handel brengen, behelst de volgende gegevens:
— naam en adres van de fabrikant;

— naam en adres van de in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde van de fabrikant of, in
voorkomend geval, van de persoon die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen;
— een beschrijving van de losse en gemonteerde onderdelen;

— een verklaring dat de losse of gemonteerde onderdelen voldoen aan de desbetreffende essentiële
eisen .

BIJLAGE IV
CE-MARKERING

De CE-markering van overeenstemming bestaat uit de letters CE in de volgende grafische vorm:

Bij verkleining of vergroting van de markering moeten de verhoudingen van bovenstaande gegradueerde
afbeelding in acht worden genomen.
De onderscheiden onderdelen van de CE-markering moeten nagenoeg dezelfde hoogte hebben, die minimaal
5 mm bedraagt.

De CE-markering wordt gevolgd door het identificatienummer van de aangemelde instantie, indien deze een
rol speelt in de fase van de produktiecontrole, alsmede de laatste twee cijfers van het jaar waarin de
CE-markering is aangebracht.
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BIJLAGE V
INTERNE FABRICAGECONTROLE

( module A )

1 . De fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde die voldoet aan de in punt 2 genoemde
verplichtingen, garandeert en verklaart dat de betrokken apparaten voldoen aan de eisen van de richtlijn
die daarop van toepassing zijn. De fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde brengt
op ieder produkt de CE-markering aan en stelt een schriftelijke verklaring van overeenstemming op.
2 . De fabrikant stelt de in punt 3 beschreven technische documentatie samen; de fabrikant of zijn in de
Gemeenschap gevestigde gemachtigde houdt deze gedurende ten minste tien jaar na de vervaardiging van
het laatste produkt voor controledoeleinden ter beschikking van de bevoegde nationale instanties.
Indien noch de fabrikant noch zijn gemachtigde in de Gemeenschap is gevestigd, is de persoon die met
het in de handel brengen van het apparaat in de Gemeenschap is belast, degene die de technische
documentatie ter beschikking moet houden.

3 . Op basis van de technische documentatie moet kunnen worden beoordeeld of het apparaat in
overeenstemming is met de eisen van de richtlijn. Voor zover dat voor deze beoordeling nodig is, dient
de technische documentatie tevens inzicht te verschaffen in het ontwerp, het fabricageproces en de
werking van het produkt (zie bijlage XIII).
4. De fabrikant of zijn gemachtigde bewaart samen met de technische documentatie een afschrift van de
verklaring van overeenstemming.
5 . De fabrikant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat het fabricageproces waarborgt dat
de vervaardigde produkten in overeenstemming zijn met de in punt 2 bedoelde technische documentatie
en met de eisen van de richtlijn die op die produkten van toepassing zijn.

BIJLAGE VI
INTERNE FABRICAGECONTROLE PLUS PROEVEN

( module A bis, optie 1 )

Deze module komt overeen met module A als opgenomen in bijlage V, aangevuld met de volgende
aanvullende bepalingen:
Met betrekking tot een of meer vaartuigen die representatief zijn voor de produktie van de fabrikant worden
een of meer van de volgende proeven, daarmee gelijkstaande berekeningen of controles uitgevoerd door de
fabrikant of voor zijn rekening:
— stabiliteitsproef volgens punt 3.2 van de essentiële eisen,

— beproeving van het drijfvermogen als omschreven in punt 3.3 van de essentiële eisen.

Deze proeven, berekeningen of controles worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een door de
fabrikant gekozen aangemelde instantie. De fabrikant brengt onder verantwoordelijkheid van de aangemelde
instantie tijdens het fabricageproces het identificatienummer van die instantie aan.
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BIJLAGE VII
EG-TYPEONDERZOEK

( module B )

1.

Een aangemelde instantie stelt vast en verklaart dat een representatief exemplaar van de betrokken
produktie voldoet aan de desbetreffende bepalingen van de richtlijn.

2.

De aanvraag om een EG-typeonderzoek wordt door de fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde
gemachtigde ingediend bij een aangemelde instantie van zijn keuze.
De aanvraag omvat:

— naam en adres van de fabrikant, alsmede naam en adres van de gemachtigde indien de aanvraag
door laatstgenoemde wordt ingediend;
— een schriftelijke verklaring dat er geen gelijkluidende aanvraag is ingediend bij een andere
aangemelde instantie;
— de technische documentatie als omschreven in punt 3 .

De aanvrager stelt een voor de betrokken produktie representatief exemplaar, dat hierna „type" (*)
wordt genoemd, ter beschikking van de aangemelde instantie. De aangemelde instantie kan om meer
exemplaren verzoeken indien dit nodig is voor het keuringsprogramma.
3.

Op basis van de technische documentatie moet beoordeeld kunnen worden of het produkt in
overeenstemming is met de eisen van de richtlijn . Voor zover dat voor deze beoordeling nodig is, dient
de technische documentatie inzicht te verschaffen in het ontwerp, het fabricageproces en de werking
van het produkt (zie bijlage XIII ).

4.

De aangemelde instantie

4.1 . bestudeert de technische documentatie, controleert of het type in overeenstemming daarmee vervaar
digd is en identificeert de onderdelen die ontworpen zijn overeenkomstig de relevante bepalingen van
de in artikel 5 van de richtlijn bedoelde normen, alsook de onderdelen die zijn ontworpen zonder dat
de desbetreffende bepalingen van die normen in acht werden genomen;

4.2. verricht of geeft opdracht tot het verrichten van de passende controles en de noodzakelijke proeven
om na te gaan of de door de fabrikant gekozen oplossingen aan de essentiële eisen van de richtlijn
voldoen, ingeval de in artikel 5 van de richtlijn bedoelde normen niet zijn toegepast;
4.3. verricht of geeft opdracht tot het verrichten van de passende controles en de noodzakelijke proeven
om, ingeval de fabrikant heeft besloten de desbetreffende normen toe te passen, na te gaan of deze ook
werkelijk zijn toegepast;
4.4. stelt in overleg met de aanvrager de plaats vast waar de noodzakelijke controles en proeven zullen
worden uitgevoerd.
5.

Indien het type voldoet aan de bepalingen van de richtlijn, verstrekt de aangemelde instantie een
certificaat van EG-typeonderzoek aan de aanvrager. Het certificaat bevat naam en adres van de
fabrikant, de conclusies van de controle, de voorwaarden voor de geldigheid van het certificaat en de
noodzakelijke gegevens voor de identificatie van het goedgekeurde type.

Een lijst van de belangrijke onderdelen van de technische documentatie wordt als bijlage bij het
certificaat gevoegd en een afschrift daarvan wordt door de aangemelde instantie bewaard.
Indien aan de fabrikant een typecertificaat wordt geweigerd, dan geeft de aangemelde instantie de
gedetailleerde redenen voor deze weigering op.

6.

De aangemelde instantie die in het bezit is van de technische documentatie betreffende het certificaat
van EG-typeonderzoek, wordt door de aanvrager in kennis gesteld van alle in het goedgekeurde
produkt aangebrachte wijzigingen; voor de betrokken wijzigingen moet aanvullende goedkeuring
worden verleend indien zij van invloed kunnen zijn op de overeenstemming met de essentiële eisen of
de voor het produkt voorgeschreven gebruiksomstandigheden. Deze aanvullende goedkeuring wordt
gegeven in de vorm van een aanvulling op het oorspronkelijke certificaat van EG-typeonderzoek.

7.

Iedere aangemelde instantie deelt aan de andere aangemelde instanties een overzicht mee van de
verstrekte en ingetrokken certificaten van EG-typeonderzoek en bijbehorende aanvullingen.

(*) Een type kan verscheidene produktvarianten omvatten voor zover de verschillen tussen de varianten geen invloed
hebben op het veiligheidsniveau en de andere eisen inzake deugdelijkheid van het produkt.
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8.

De overige aangemelde instanties kunnen afschriften van de certificaten van EG-typeonderzoek en/of
de aanvullingen krijgen. De bijlagen bij de certificaten worden ter beschikking van de overige
aangemelde instanties gehouden.

9.

Gedurende ten minste tien jaar na de vervaardiging van het laatste produkt bewaart de fabrikant of
zijn gemachtigde naast de technische documentatie ook een afschrift van het certificaat van EG
typeonderzoek en van de aanvullingen daarop.
Indien noch de fabrikant noch zijn gemachtigde in de Gemeenschap is gevestigd, is de persoon die met
het in de handel brengen van het produkt in de Gemeenschap is belast, degene die de technische
documentatie ter beschikking moet houden.

BIJLAGE VIII
OVEREENSTEMMING MET HET TYPE

( module C )

1 . De fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde garandeert en verklaart dat de
betrokken produkten in overeenstemming zijn met het type beschreven in het certificaat van EG
typeonderzoek en voldoen aan de eisen van deze richtlijn die op die produkten van toepassing zijn. De
fabrikant brengt op ieder produkt de CE-markering aan en stelt een schriftelijke verklaring van
overeenstemming op (zie bijlage XV).

2. De fabrikant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat het fabricageproces waarborgt dat
de vervaardigde produkten in overeenstemming zijn met het type beschreven in het certificaat van
EG-typeonderzoek en met de desbetreffende eisen van deze richtlijn.
3. Gedurende een periode van ten minste tien jaar na de vervaardiging van het laatste produkt bewaart de
fabrikant of zijn gemachtigde een afschrift van de verklaring van overeenstemming.

Indien noch de fabrikant noch zijn gemachtigde in de Gemeenschap is gevestigd, is de persoon die met
het in de handel brengen van het produkt in de Gemeenschap is belast, degene die de technische
documentatie ter beschikking moet houden (zie bijlage XIII).
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BIJLAGE IX

PRODUKTKWALITEITSBORGING

( module D)

1.

De fabrikant die aan de eisen van punt 2 voldoet, garandeert en verklaart dat de betrokken produkten
in overeenstemming zijn met het type als beschreven in het certificaat van EG-typeonderzoek. De
fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde brengt op ieder produkt de CE-markering
aan en stelt een schriftelijke verklaring van overeenstemming op (zie bijlage XV). De CE-markering
gaat vergezeld van het identificatienummer van de aangemelde instantie die is belast met het toezicht
als omschreven in punt 4.

2.

De fabrikant hanteert een goedgekeurd produktiekwaliteitssysteem, verricht een eindproduktcontrole
en proeven met het afgewerkte produkt, als omschreven in punt 3, en is onderworpen aan toezicht, als
omschreven in punt 4 .

3.

Kwaliteitssysteem

3.1 . De fabrikant dient voor de betrokken produkten bij een aangemelde instantie van zijn keuze een
aanvraag om beoordeling van zijn kwaliteitssysteem in.
Deze aanvraag omvat:

— alle relevante informatie voor de bedoelde categorie produkten;
— de documentatie over het kwaliteitssysteem;
— in voorkomend geval, de technische documentatie over het goedgekeurde type (zie bijlage XIII) en
een afschrift van het certificaat van EG-typeonderzoek.

3.2. Het kwaliteitssysteem moet waarborgen dat de produkten in overeenstemming zijn met het type als
beschreven in het certificaat van EG-typeonderzoek en met de desbetreffende eisen van de richtlijn.

Alle door de fabrikant gevolgde beginselen, eisen en bepalingen moeten systematisch en ordelijk
worden aangegeven in een documentatie van schriftelijk vastgelegde maatregelen, procedures en
instructies. Deze documentatie over het kwaliteitssysteem dient ervoor te zorgen dat de kwaliteitspro
gramma's, -plannen, -handleidingen en -dossiers door iedereen op dezelfde manier worden geïnterpre
teerd .

Zij dient met name een behoorlijke beschrijving te bevatten van:

— de kwaliteitsdoelstellingen, het organisatieschema en de verantwoordelijkheden en bevoegdheden
van de bedrijfsleiding met betrekking tot de produktkwaliteit;
— de fabricageprocessen, de kwaliteitscontrole- en kwaliteitsborgingstechnieken, alsmede de in dat
verband systematisch toe te passen technieken en maatregelen;

— de onderzoeken en proeven die vóór, tijdens en na de fabricage worden verricht en de frequentie
waarmee dat zal gebeuren;

— de kwaliteitsrapporten, zoals controleverslagen, keuringsgegevens, ijkgegevens, rapporten betref
fende de kwalificatie van het betrokken personeel, enz.;
— de middelen om controle uit te oefenen op de doeltreffende werking van het kwaliteitssysteem.
3.3 . De aangemelde instantie beoordeelt het kwaliteitssysteem om na te gaan of dit voldoet aan de in
punt 3.2 bedoelde eisen. Zij veronderstelt dat aan deze eisen wordt voldaan wanneer het gaat om
kwaliteitssystemen waarbij de desbetreffende geharmoniseerde norm wordt toegepast.
Ten minste één lid van het beoordelingsteam dient ervaring te hebben met het beoordelen van de
produkttechnologie in kwestie. De beoordelingsprocedure omvat een evaluatiebezoek aan de installa
ties van de fabrikant.

De fabrikant wordt van de beslissing in kennis gesteld. De kennisgeving bevat de conclusie van het
onderzoek en het met redenen omklede beoordelingsbesluit.
3.4. De fabrikant verbindt zich ertoe de verplichtingen die voortvloeien uit het goedgekeurde kwaliteits
systeem na te komen en ervoor te zorgen dat het passend en doeltreffend blijft.
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De aangemelde instantie die het kwaliteitssysteem heeft goedgekeurd, wordt door de fabrikant of zijn
gemachtigde op de hoogte gebracht van elke voorgenomen wijziging van het kwaliteitssysteem.
De aangemelde instantie beoordeelt de voorgestelde wijzigingen en beslist of het gewijzigde kwaliteits
systeem nog steeds voldoet aan de in punt 3.2 bedoelde eisen dan wel of een nieuwe beoordeling is
vereist .

Zij stelt de fabrikant van haar beslissing in kennis. De kennisgeving bevat de conclusie van het
onderzoek en het met redenen omklede beoordelingsbesluit.
4.

Toezicht onder verantwoordelijkheid van de aangemelde instantie

4.1 . Het toezicht heeft tot doel ervoor te zorgen dat de fabrikant naar behoren voldoet aan de
verplichtingen die voortvloeien uit het goedgekeurde kwaliteitssysteem.

4.2. De fabrikant verleent de aangemelde instantie voor controledoeleinden toegang tot de controle-,
beproevings- en opslagruimten en verstrekt haar alle nodige informatie, met name
— de documentatie over het kwaliteitssysteem,

— de kwaliteitsrapporten, zoals controleverslagen, keuringsgegevens, ijkgegevens, rapporten betref
fende de kwalificatie van het betrokken personeel, enz.
4.3. De aangemelde instantie verricht periodieke controles om erop toe te zien dat de fabrikant het
kwaliteitssysteem onderhoudt en toepast en bezorgt de fabrikant een controleverslag.
4.4. De aangemelde instantie kan bovendien onaangekondigde bezoeken brengen aan de fabrikant. Bij die
bezoeken kan de aangemelde instantie zo nodig proeven verrichten of laten verrichten om zich van de
goede werking van het kwaliteitssysteem te vergewissen; zij verstrekt de fabrikant een verslag van het
bezoek en, voor zover van toepassing, een keuringsverslag.
5.

De fabrikant houdt gedurende een periode van ten minste tien jaar na de vervaardiging van het laatste
produkt de volgende gegevens ter beschikking van de nationale autoriteiten :
— de in punt 3.1 , tweede alinea, tweede streepje, bedoelde documentatie;
— de in punt 3.4, tweede alinea, bedoelde aanpassingen;
— de in punt 3.4, laatste alinea, en in de punten 4.3 en 4.4 bedoelde beslissingen en verslagen van de
aangemelde instantie .

6.

Iedere aangemelde instantie stelt de andere aangemelde instanties in kennis van de ter zake dienende
informatie over afgifte en intrekking van kwaliteitssysteemgoedkeuringen.
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BIJLAGE X

PRODUKTKEURING

( module F )

1.

In deze module wordt de procedure beschreven in het kader waarvan de fabrikant of zijn in de
Gemeenschap gevestigde gemachtigde garandeert en verklaart dat de aan de bepalingen van punt 3

onderworpen produkten in overeenstemming zijn met het type beschreven in het certificaat van
EG-typeonderzoek en voldoen aan de desbetreffende eisen van deze richtlijn.

2.

De fabrikant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat het fabricageproces waarborgt
dat de produkten in overeenstemming zijn met het type beschreven in het certificaat van EG
typeonderzoek en met de eisen van de richtlijn die op die produkten van toepassing zijn. De fabrikant
of zijn in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde brengt op elk produkt de CE-markering aan en
stelt een verklaring van overeenstemming op (zie bijlage XV).

3.

De aangemelde instantie verricht passende onderzoeken en proeven ten einde via onderzoek en
beproeving van ieder afzonderlijk produkt zoals aangegeven in punt 4 dan wel via onderzoek en
beproeving op statistische basis, na te gaan of het produkt in overeenstemming is met de eisen van de
richtlijn.

3 bis . De fabrikant of zijn gemachtigde bewaart gedurende een periode van ten minste tien jaar na de
vervaardiging van het laatste produkt een afschrift van de verklaring van overeenstemming.

4.

Keuring door onderzoek en beproeving van ieder afzonderlijk produkt

4.1 .

Alle produkten worden afzonderlijk onderzocht en er worden passende proeven als omschreven in de
in artikel 5 van de richtlijn bedoelde relevante norm(en ) of daarmee gelijkstaande proeven verricht,
ten einde na te gaan of zij in overeenstemming zijn met het type als beschreven in het certificaat van
EG-typeonderzoek en met de desbetreffende eisen van de richtlijn .

4.2.

De aangemelde instantie brengt op ieder goedgekeurd produkt haar identificatienummer aan of laat
dit doen; tevens stelt zij ten aanzien van de verrichte proeven een schriftelijk certificaat van
overeenstemming op .

4.3. De fabrikant of zijn gemachtigde moet in staat zijn de certificaten van overeenstemming van de
aangemelde instantie over te leggen indien daarom wordt verzocht.

5.

Statistische keuring

5.1 . De fabrikant biedt zijn produkten aan in de vorm van homogene partijen en neemt alle nodige
maatregelen om ervoor te zorgen dat het fabricageproces de homogeniteit van iedere geproduceerde
partij waarborgt.

5.2. Alle produkten moeten voor keuring in de vorm van homogene partijen beschikbaar zijn . Van iedere
partij wordt een willekeurig monster genomen. De produkten in een monster worden afzonderlijk
onderzocht en er worden passende proeven als omschreven in de in artikel 5 van de richtlijn bedoelde
relevante norm(en) of daarmee gelijkstaande proeven uitgevoerd, ten einde de overeenstemming met
de desbetreffende eisen van de richtlijn te controleren en te bepalen of de partij wordt goed- dan wel
afgekeurd .

5.3.

Bij de statistische procedure wordt gebruik gemaakt van de volgende elementen:
— de toe te passen statistische methode,
— het bemonsteringsschema met de karakteristieke werkwijze.

5.4. Indien een partij wordt goedgekeurd, brengt de aangemelde instantie op ieder produkt haar
identificatienummer aan of laat dit doen; tevens stelt zij ten aanzien van de verrichte proeven een
schriftelijke verklaring van overeenstemming op. Alle produkten van de partij mogen in de handel
worden gebracht, behalve de produkten van het monster die niet in overeenstemming worden
bevonden .
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Indien een partij wordt afgekeurd, neemt de bevoegde aangemelde instantie passende maatregelen om
te voorkomen dat die partij in de handel wordt gebracht. Ingeval het vaak voorkomt dat partijen
worden afgekeurd, kan de aangemelde instantie de statistische keuring staken.
De fabrikant mag onder verantwoordelijkheid van de aangemelde instantie tijdens het fabricageproces
het identificatienummer van die instantie aanbrengen.
5.5 . De fabrikant of zijn gemachtigde moet in staat zijn de certificaten van overeenstemming van de
aangemelde instantie over te leggen, indien daarom wordt verzocht.

BIJLAGE XI

EENHEIDSKEURING

(module G)

1 . In deze module wordt de procedure beschreven in het kader waarvan de fabrikant garandeert en
verklaart dat het betrokken prödukt waarvoor het in punt 2 bedoelde certificaat is afgegeven, in
overeenstemming is met de eisen van de richtlijn die op die produkten van toepassing zijn. De fabrikant
of zijn in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde brengt op het produkt de CE-markering aan en stelt
een verklaring van overeenstemming op (zie bijlage XV).
2 . De aangemelde instantie onderzoekt het produkt en voert passende proeven als omschreven in de in
artikel 5 van de richtlijn bedoelde relevante norm(en) of daarmee gelijkstaande proeven uit ten einde de
overeenstemming van het produkt met de desbetreffende eisen van deze richtlijn te controleren.

De aangemelde instantie brengt haar identificatienummer op het goedgekeurde produkt aan of laat dit
doen; tevens stelt zij ten aanzien van de verrichte proeven een certificaat van overeenstemming op.

3 . Op basis van de technische documentatie moet kunnen worden beoordeeld of het produkt in
overeenstemming is met de eisen van de richtlijn en moet inzicht kunnen worden verkregen in het
ontwerp, het fabricageproces en de werking van het produkt (zie bijlage XIII).
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BIJLAGE XII
VOLLEDIGE KWALITEITSBORGING

( module H)

1.

In deze module wordt de procedure beschreven in het kader waarvan de fabrikant die aan de eisen van
punt 2 voldoet, garandeert en verklaart dat de betrokken produkten voldoen aan de eisen van de
richtlijn die op die produkten van toepassing zijn . De fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde
gemachtigde brengt op ieder produkt de CE-markering aan en stelt een schriftelijke verklaring van
overeenstemming op (zie bijlage XV). De CE-markering gaat vergezeld van het identificatienummer
van de aangemelde instantie die is belast met het toezicht als omschreven in punt 4 .

2.

De fabrikant hanteert een goedgekeurd kwaliteitssysteem voor ontwerp, fabricage, eindproduktcon
trole en keuring als omschreven in punt 3 en is onderworpen aan het toezicht omschreven in
punt 4 .

3.

Kwaliteitssysteem

3.1 . De fabrikant dient bij een aangemelde instantie een aanvraag voor beoordeling van zijn kwaliteits
systeem in .
Deze aanvraag omvat:

— alle relevante informatie voor de bedoelde categorie produkten;
— de documentatie over het kwaliteitssysteem.

3.2. Het kwaliteitssysteem moet waarborgen dat de produkten in overeenstemming zijn met de eisen van de
richtlijn die daarop van toepassing zijn.
Alle door de fabrikant gevolgde beginselen, eisen en bepalingen moeten systematisch en ordelijk
worden aangegeven in een documentatie van schriftelijk vastgelegde beleidslijnen, procedures en
instructies. Deze documentatie over het kwaliteitssysteem dient ervoor te zorgen dat de kwaliteitspro
gramma's, -plannen, -handleidingen en -rapporten door iedereen op dezelfde manier worden geïnter
preteerd.

Zij dient met name een behoorlijke beschrijving te bevatten van:
— de kwaliteitsdoelstellingen, het organisatieschema en de verantwoordelijkheden en bevoegdheden
van de bedrijfsleiding met betrekking tot ontwerp- en produktkwaliteit,
— de technische ontwerp-specificaties, met inbegrip van de normen die worden toegepast en, indien
de in artikel 5 van de richtlijn bedoelde normen niet volledig worden toegepast, de middelen die
zullen worden aangewend om te waarborgen dat wordt voldaan aan de fundamentele eisen van de
richtlijn die op de produkten van toepassing zijn ,

— de controle- en keuringstechnieken voor het ontwerp, de procédés en systematische maatregelen die
zullen worden toegepast bij het ontwerpen van de produkten die onder de bedoelde produktcate
gorie vallen,
— de daarbij gebruikte fabricage-, kwaliteitscontrole- en kwaliteitsborgingstechnieken en -procédés en
de in dat verband systematisch toe te passen maatregelen,

— de onderzoeken en proeven die vóór, tijdens en na de fabricage worden verricht en de frequentie
waarmee dat zal gebeuren,

— de kwaliteitsdossiers, zoals controleverslagen, keuringsgegevens, ijkgegevens, rapporten betreffende
de kwalificatie van het betrokken personeel, enz.,
— de middelen om controle uit te oefenen op het bereiken van de vereiste ontwerp- en produktkwa
liteit en de doeltreffende werking van het kwaliteitssysteem.
3.3. De aangemelde instantie beoordeelt het kwaliteitssysteem om na te gaan of dit voldoet aan de in
punt 3.2 bedoelde eisen. Zij veronderstelt dat aan deze eisen wordt voldaan wanneer het gaat om
kwaliteitssystemen waarbij de desbetreffende geharmoniseerde norm (EN 29001 ) wordt toegepast.
Ten minste één lid van het beoordelingsteam dient, als assessor, ervaring te hebben met het beoordelen
van de technologie in kwestie. De beoordelingsprocedure omvat een inspectiebezoek aan de installaties
van de fabrikant.

De fabrikant wordt van de beslissing in kennis gesteld. De kennisgeving bevat de conclusies van het
onderzoek en het met redenen omklede beoordelingsbesluit.
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3.4. De fabrikant verbindt zich ertoe de verplichtingen die voortvloeien uit het goedgekeurde kwaliteits
systeem na te komen en ervoor te zorgen dat het passend en doeltreffend blijft.
De aangemelde instantie die het kwaliteitssysteem heeft goedgekeurd, wordt door de fabrikant of zijn
gemachtigde op de hoogte gebracht van elke voorgenomen wijziging van het kwaliteitssysteem.
De aangemelde instantie beoordeelt de voorgestelde wijzigingen en beslist of het gewijzigde kwaliteits
systeem nog steeds voldoet aan de in punt 3.2 bedoelde eisen dan wel of een nieuwe beoordeling
noodzakelijk is.
Zij stelt de fabrikant van haar beslissing in kennis. De kennisgeving bevat de conclusie van het
onderzoek en het met redenen omklede beoordelingsbesluit.
4.

EG-toezicht onder verantwoordelijkheid van de aangemelde instantie

4.1 . Het toezicht heeft tot doel ervoor te zorgen dat de fabrikant naar behoren voldoet aan de
verplichtingen die voortvloeien uit het goedgekeurde kwaliteitssysteem.
4.2 . De fabrikant verleent de aangemelde instantie voor controledoeleinden toegang tot de ontwerp-,
fabricage-, controle-, beproevings- en opslagruimten en verstrekt haar alle nodige informatie, met
name

— de documentatie over het kwaliteitssysteem;

— de kwaliteitsdossiers die in het kader van het ontwerp-gedeelte van het kwaliteitssysteem moeten
worden opgemaakt, zoals resultaten van analyses, berekeningen, keuringen, enz.;

— de kwaliteitsdossiers die in het kader van het fabricagegedeelte van het kwaliteitssysteem moeten
worden opgemaakt, zoals controleverslagen, keuringsgegevens, ijkgegevens, rapporten betreffende
de kwalificatie van het betrokken personeel, enz.
4.3 . De aangemelde instantie verricht periodieke controles om erop toe te zien dat de fabrikant het
kwaliteitssysteem onderhoudt en toepast en bezorgt de fabrikant een controleverslag.
4.4. De aangemelde instantie kan bovendien onaangekondigd bezoeken brengen aan de fabrikant. Bij die
bezoeken kan de aangemelde instantie zo nodig proeven verrichten of laten verrichten om zich van de
goede werking van het kwaliteitssysteem te vergewissen. Zij verstrekt de fabrikant een verslag van het
bezoek en, voor «over van toepassing, een keuringsverslag.

5.

De fabrikant houdt gedurende een periode van ten minste tien jaar na de vervaardiging van het laatste
produkt de volgende gegevens ter beschikking van de nationale autoriteiten:
— de in punt 3.1 , tweede alinea, tweede streepje, bedoelde documentatie;
— de in punt 3.4, tweede alinea, bedoelde aanpassingen;

— de in punt 3.4, laatste alinea, en in de punten 4.3 en 4.4 bedoelde beslissingen en verslagen van de
aangemelde instantie.

6.

Iedere aangemelde instantie stelt de andere aangemelde instanties in kennis van de ter zake dienende
informatie over afgifte en intrekking van kwaliteitssysteemgoedkeuringen.
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BIJLAGE XIII

DOOR DE FABRIKANT GELEVERDE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De in de bijlagen V, VII, VIII, IX en XI bedoelde technische documentatie moet de middelen aangeven die
door de fabrikant zijn gebruikt om te garanderen dat de onderdelen of vaartuigen aan de desbetreffende
essentiële eisen voldoen of alle relevante gegevens ter zake bevatten.
De technische documentatie moet inzicht mogelijk maken in het ontwerp, het fabricageproces en de werking
van het produkt en het ook mogelijk maken te beoordelen of aan de eisen van de richtlijn is voldaan.
De technische documentatie omvat, voor zover dat voor de beoordeling noodzakelijk is:

— een algemene beschrijving van het produkt,

— ontwerp- en fabricagetekeningen, alsmede schema's van delen, onderdelen, leidingen, enz.,
— beschrijvingen en toelichtingen die nodig zijn voor het begrijpen van genoemde tekeningen en schema's
en van de werking van het produkt,

— een lijst van de in artikel 5 van de richtlijn bedoelde normen die geheel of gedeeltelijk zijn toegepast en
een beschrijving van de oplossingen die zijn gekozen om aan de essentiële eisen van de richtlijn te
voldoen ingeval de in artikel 5 van de richtlijn bedoelde normen niet zijn toegepast,
— de resultaten van de verrichte berekeningen voor het ontwerp, van de onderzoeken, enz.,

— de keuringsrapporten of de berekeningen, met name betreffende de stabiliteit volgens punt 3.2 van de
essentiële eisen en het drijfvermogen volgens punt 3.3 van de essentiële eisen.
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BIJLAGE XIV
MINIMUMCRITERIA VOOR DE AANWIJZING VAN DE AAN TE MELDEN INSTANTIES DOOR DE
LID-STATEN

1 . De instantie, de directeur daarvan en het met de keuring belaste personeel mogen niet de ontwerper, de
fabrikant, de leverancier of de installateur zijn van de onderdelen of vaartuigen die zij keuren, noch de

gemachtigde van een der genoemde personen. Zij mogen bij het ontwerpen, de bouw, de verkoop of het
onderhoud van deze onderdelen of vaartuigen noch rechtstreeks noch als gemachtigde optreden. Een
eventuele uitwisseling van technische informatie tussen fabrikant en instantie wordt door deze bepaling
niet uitgesloten.

2. De instantie en het personeel dat met de keuringen is belast, dienen de keuring uit te voeren met de
grootste mate van beroepsintegriteit en technische bekwaamheid; zij dienen vrij te zijn van elke pressie
en beïnvloeding, met name van financiële aard, die hun beoordeling of de uitslagen van hun keuring kan
beïnvloeden, inzonderheid van personen of groepen van personen die bij de resultaten van de keuring
belang hebben.

3. De instantie dient te beschikken over het nodige personeel en de nodige middelen om de met de
uitvoering van de keuringen verbonden technische en administratieve taken naar behoren te vervullen;
tevens dient de instantie toegang te hebben tot het nodige materiaal voor bijzondere keuringen.
4. Het personeel dat met de keuringen is belast dient:

— een goede technische en beroepsopleiding te hebben genoten;

— een behoorlijke kennis te bezitten van de voorschriften betreffende de keuringen die het verricht en
voldoende ervaring met deze keuringen te hebben;

— de vereiste bekwaamheid te bezitten om op grond van de verrichte keuringen certificaten, processen
verbaal en rapporten op te stellen.

5 . De onafhankelijkheid van het personeel dat met de keuringen is belast dient te zijn gewaarborgd. De
bezoldiging van de functionarissen mag niet afhangen van het aantal keuringen dat zij verrichten, noch
van de uitslag van deze keuringen.

6. De instantie dient een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid te sluiten, tenzij deze wettelijke
aansprakelijkheid op basis van het nationale recht door de Staat wordt gedekt of de keuringen
rechtstreeks door de Lid-Staat worden verricht.

7. Het personeel van de instantie is gebonden aan het beroepsgeheim ten aanzien van al hetgeen het bij de
uitoefening van zijn taak in het kader van de richtlijn of van de bepalingen van intern recht die daaraan
uitvoering geven, ter kennis is gekomen ( behalve tegenover de ter zake bevoegde overheidsinstanties van
de Staat waarin de instantie haar werkzaamheden uitoefent).
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BIJLAGE XV

SCHRIFTELIJKE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

1 . De schriftelijke verklaring van overeenstemming met de bepalingen van de richtlijn vergezelt:
— het pleziervaartuig en wordt bij de handleiding ( bijlage I, punt 2.5 ) gevoegd;
— de onderdelen als bedoeld in bijlage II.

2. De schriftelijke verklaring van overeenstemming behelst de volgende gegevens ('):
— naam en adres van de fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde (2);
— beschrijving van het pleziervaartuig (3);

— verwijzing naar de desbetreffende geharmoniseerde normen die zijn toegepast of verwijzing naar de
kenmerken waarop de verklaring van overeenstemming betrekking heeft;
— in voorkomend geval, referentie van het door een aangemelde instantie afgegeven certificaat van
EG-typeonderzoek;
— in voorkomend geval, naam en adres van de aangemelde instantie;

— identiteit van de ondertekenaar die bevoegd is om de fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde
gemachtigde te binden.

(') En is in de in bijlage I, punt 2.5 , bedoelde taal/talen gesteld.
(2) Naam, volledig adres; in het geval van een gemachtigde worden eveneens de naam en het adres van de fabrikant
opgegeven.

( 3 ) Beschrijving van het betrokken produkt: merk, type, serienummer ( in voorkomend geval ).
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