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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 75 nr. 1 bokstav c),

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 C(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Innenfor rammen av den felles transportpolitikk må det
treffes tilleggstiltak for å sikre transportsikkerheten.

2) De enkelte medlemsstater krever på nåværende tidspunkt
at alt transportabelt trykkutstyr som skal brukes på deres
territorium, må gjennomgå sertifisering og kontroll,
herunder periodisk kontroll, av deres utpekte organer.
Denne praksisen, som krever flere godkjenninger dersom
utstyret under én transportoperasjon skal brukes i mer
enn én stat, utgjør en hindring for levering av
transporttjenester i Fellesskapet. For å gjøre det enklere å
bruke transportabelt trykkutstyr på en annen medlems-
stats territorium i forbindelse med transport, er det
berettiget med fellesskapstiltak for å harmonisere
framgangsmåtene for godkjenning.

3) Det bør treffes tiltak for gradvis å opprette et indre
marked for transport, særlig for å sikre fri omsetning av
transportabelt trykkutstyr.

4) En slik harmonisering kan bare oppnås ved tiltak på
fellesskapsplan, siden medlemsstatene alene eller
gjennom internasjonale avtaler ikke kan skape den
samme graden av harmonisering med hensyn til
godkjenninger av slikt utstyr. På nåværende tidspunkt er
anerkjennelse av godkjenninger gitt i de enkelte
medlemsstater, ikke tilfredsstillende på grunn av det
element av skjønn dette innebærer.

5) Et rådsdirektiv er det mest hensiktsmessige juridiske
instrument for å forbedre dette utstyrets sikkerhet, siden
det gir medlemsstatene et rammeverk for ensartet og
obligatorisk anvendelse av framgangsmåtene for
godkjenning.

6) Rådsdirektiv 94/55/EF(4) og 96/49/EF(5) har utvidet
anvendelsen av bestemmelsene i ADR(6) og RID(7) slik
at de omfatter nasjonal trafikk for å harmonisere
vilkårene for vei- og jernbanetransport av farlig gods i
hele Fellesskapet.

7) Direktiv 94/55/EF og 96/49/EF gir mulighet til å anvende
framgangsmåter for samsvarsvurdering på grunnlag av
moduler i samsvar med beslutning 93/465/EØF(8), på
visse nye former for transportabelt trykkutstyr. Denne
muligheten bør erstattes av en forpliktelse og utvides til å
omfatte alle nye former for transportabelt trykkutstyr som
brukes til transport av farlig gods og hører inn under
virkeområdet til direktiv 94/55/EF og 96/49/EF.

RÅDSDIREKTIV 1999/36/EF

av 29. april 1999

om transportabelt trykkutstyr(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 138 av 1.6.1999, s. 20, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 3/2000 av 4. februar 2000 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT C 95 av 24.3.1997, s. 2 og EFT C 186 av 16.6.1998, s. 11.

(2) EFT C 296 av 29.9.1997, s. 6.

(3) Europaparlamentsuttalelse av 19. februar 1998 (EFT C 80 av 16.3.1998, s.
217), Rådets felles holdning av 30. november 1998 (EFT C 18 av
22.1.1999, s. 1) og europaparlamentsbeslutning av 10. mars 1999 (ennå
ikke offentliggjort i EFT).

(4) Rådsdirektiv 94/55/EF av 21. november 1994 om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om veitransport av farlig gods (EFT L 319 av
12.12.1994, s. 7).

(5) Rådsdirektiv 96/49/EF av 23. juli 1996 om tilnærming av lovgjevinga i
medlemsstatane om jarnbanetransport av farleg gods (EFT L 235 av
17.9.1996, s. 25).

(6) ADR: Den europeiske avtale om internasjonal veitransport av farlig gods.

(7) RID: Internasjonalt reglement for transport av farlig gods med jernbane,
som oppført i tillegg I til vedlegg B i den endrede versjonen av overens-
komsten om internasjonal jernbanetrafikk (COTIF).

(8) Rådsbeslutning 93/465/EØF av 22. juli 1993 om modulene for de
forskjellige fasene i rutinene for samsvarsvurdering og reglene for påføring
og bruk av CE-samsvarsmerking til bruk i direktivene om teknisk
harmonisering (EFT L 220 av 30.8.1993, s. 23).
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8) Direktiv 97/23/EF(1) fastsetter allmenne krav til fri
omsetning av og sikkerhet ved trykkutstyr.

9) Aerosolbeholdere og gassflasker til pusteapparater bør
holdes utenfor dette direktivs virkeområde, siden direktiv
75/324/EØF(2) og direktiv 97/23/EØF allerede omfatter
deres frie omsetning og sikkerhet.

10) Anerkjennelse av godkjenningsbevisene utstedt av
inspeksjonsorganene utpekt av medlemsstatenes
vedkommende myndigheter, av framgangsmåtene for
samsvarsvurdering eller ny samsvarsvurdering, og av
framgangsmåtene for periodisk kontroll er med på å
fjerne hindringene for adgangen til å yte transport-
tjenester. Medlemsstatene kan ikke nå dette målet på
tilfredsstillende måte på noe annet plan. For å fjerne
elementet av skjønn er det nødvendig å klargjøre hvilke
framgangsmåter som skal følges.

11) Det er nødvendig å fastsette felles regler for
anerkjennelse av utpekte inspeksjonsorganer som sikrer
at direktiv 94/55/EF og 96/49/EF overholdes. Disse felles
reglene vil fjerne unødvendige kostnader og administra-
tive framgangsmåter knyttet til godkjenning av utstyr, og
vil fjerne teknisk handelshindringer. 

12) For at transport mellom en medlemsstat og en tredjestat
ikke skal hindres, bør dette direktiv ikke anvendes på
transportabelt trykkutstyr som bare brukes til transport av
farlig gods mellom Fellesskapets og en tredjestats
territorium.

13) Medlemsstatene skal utpeke inspeksjonsorganer som har
rett til å utføre framgangsmåtene for samsvarsvurdering
eller ny samsvarsvurdering og periodiske kontroller. De
skal også sikre at disse organene er tilstrekkelig
uavhengige, effektive og faglig i stand til å utføre de
oppgaver de er pålagt. 

14) Det bør innføres særlige framgangsmåter for samsvars-
vurdering av nye ventiler og annet tilbehør som brukes til
transport.

15) Det bør innføres bestemmelser med hensyn til ny
vurdering av eksisterende utstyr, som definert i vedlegg
IV del II, slik at dette direktiv kan anvendes på slikt
utstyr.

16) Ved hjelp av framgangsmåtene for samsvarsvurdering
definert i vedlegg IV del I, må det godtgjøres at nytt
utstyr oppfyller de tekniske bestemmelsene i vedleggene
til direktiv 94/55/EF og 96/49/EF. Periodisk kontroll av
eksisterende utstyr skal utføres i samsvar med
framgangsmåtene definert i vedlegg IV del III.

17) Utstyr nevnt i dette direktiv, skal være påført et merke
som angir at utstyret er i samsvar med kravene i direktiv
94/55/EF eller 96/49/EF og i dette direktiv, for å kunne
markedsføres, påfylles, brukes og påfylles på nytt i
samsvar med den bruk det er beregnet på.

18) Medlemsstatene skal tillate at transportabelt trykkutstyr
påført merket nevnt i vedlegg VII, er i fri omsetning på
deres territorium og kan markedsføres, brukes under all
transport eller brukes i samsvar med det formål det er
beregnet til, uten at det skal gjennomgå videre vurdering
eller oppfylle ytterligere tekniske krav. 

19) En medlemsstat bør, under forutsetning av at den
underretter Kommisjonen, kunne treffe tiltak for å
begrense eller forby at utstyr markedsføres eller brukes i
tilfeller der det utgjør en særlig risiko for sikkerheten.

20) Det bør brukes en komitéframgangsmåte ved endring av
vedleggene til dette direktiv, og ved en forlengelse av
fristen for direktivets anvendelse på visse former for
transportabelt trykkutstyr.

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/23/EF av 29. mai 1997 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om trykkutstyr (EFT L 181 av
9.7.1997, s. 1).

(2) Rådsdirektiv 75/324/EØF av 20. mai 1975 om tilnærming av medlems-
statenes lovgivning om aerosolbokser (EFT L 147 av 9.6.1975, s. 40).
Direktivet endret ved direktiv 94/1/EF (EFT L 23 av 28.1.1994, s. 28).
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21) Det bør fastsettes en overgangsordning som gjør det
mulig å markedsføre og ta i bruk trykkutstyr som er
produsert i samsvar med de nasjonale regler som er
gjeldende før dette direktiv får anvendelse.

22) Direktiv 84/525/EØF(1), 84/526/EØF(2) og 84/527/EØF(3)
om gassflasker fastsetter en framgangsmåte for samsvar
som er annerledes enn den som er fastsatt i dette direktiv.
Det bør innføres en felles framgangsmåte for alt
transportabelt trykkutstyr.

23) Det bør fastsettes en framgangsmåte for periodisk kontroll
for eksisterende gassflasker som er i samsvar med direktiv
84/525/EØF, 84/526/EØF og 84/527/EØF –

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Virkeområde

1. Formålet med dette direktiv er å forbedre sikkerheten
med hensyn til transportabelt trykkutstyr godkjent for
innenlands transport av farlig gods på vei og jernbane, og å
sikre fri omsetning av slikt utstyr i Fellesskapet, herunder
markedsføring, ibruktaking og gjentatt bruk.

2. Dette direktiv får anvendelse:

a) med hensyn til markedsføring, på nytt transportabelt
trykkutstyr som definert i artikkel 2,

b) med hensyn til ny samsvarsvurdering, på eksisterende
transportabelt trykkutstyr som definert i artikkel 2, som
oppfyller de tekniske kravene fastsatt i direktiv 94/55/EF
og 96/49/EF,

c) med hensyn til gjentatt bruk og periodisk kontroll:

– på transportabelt trykkutstyr nevnt i bokstav a) og b),

– på eksisterende gassflasker påført samsvarsmerket
fastsatt i direktiv 84/525/EØF, 84/526/EØF og
84/527/EØF.

3. Transportabelt trykkutstyr som ble markedsført før 1. juli
2001, eller når det gjelder artikkel 18, innen to år etter denne
dato, og som ikke har gjennomgått ny samsvarsvurdering for å
oppfylle kravene i direktiv 94/55/EF og 96/49/EF, skal ligge
utenfor dette direktivs virkeområde.

4. Transportabelt trykkutstyr som brukes bare til transport
av farlig gods mellom Fellesskapets territorium og en
tredjestats territorium, utført i samsvar med artikkel 6 nr. 1 og
artikkel 7 i direktiv 94/55/EF eller artikkel 6 nr. 1 og artikkel 7
nr. 1 og 2 i direktiv 96/49/EF, skal ligge utenfor dette direktivs
virkeområde.

Artikkel 2

Definisjoner

I dette direktiv menes med:

1. «transportabelt trykkutstyr»,

– alle beholdere (flasker, rør, trykkfat, kryogen-
beholdere, flaskebatterier som definert i vedlegg A til
direktiv 94/55/EF),

– alle tanker, herunder avtakbare tanker, tankcontainere
(mobile tanker), tanker til tankvogner, tanker eller
beholdere til batterikjøretøyer eller batterivogner,
tanker til tankkjøretøyer,

som brukes til transport av gasser i klasse 2 i samsvar
med vedleggene til direktiv 94/55/EF og 96/49/EF, og til
transport av visse farlige stoffer i andre klasser angitt i
vedlegg VI til dette direktiv, herunder tilhørende ventiler
og annet tilbehør som brukes til transport. 

Denne definisjonen omfatter ikke utstyr som er omfattet
av de allmenne unntaksbestemmelsene som får
anvendelse på små mengder, og av de særlige tilfellene
fastsatt i vedlegg A til direktiv 94/55/EF og i vedlegget til
direktiv 96/49/EF, samt aerosolbeholdere (FN-nummer
1950) og gassflasker for pusteapparater,

2. «merke», symbolet fastsatt i artikkel 10,

(1) Rådsdirektiv 84/525/EØF av 17. september 1984 om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om sømløse gassflasker av stål (EFT L 300 av
19.11.1984, s. 1).

(2) Rådsdirektiv 84/526/EØF av 17. september 1984 om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om sømløse gassflasker av ulegert og legert
aluminium (EFT L 300 av 19.11.1984, s. 20).

(3) Rådsdirektiv 84/527/EØF av 17. september 1984 om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om sveisede gassflasker av ulegert stål (EFT L
300 av 19.11.1984, s. 48).
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3. «framgangsmåter for samsvarsvurdering», de framgangs-
måter som er nevnt i vedlegg IV del I,

4. «ny samsvarsvurdering», framgangsmåten for etter-
følgende vurdering, på anmodning fra eieren eller dennes
representant etablert i Fellesskapet eller fra innehaveren,
av om transportabelt trykkutstyr som allerede er
produsert og tatt i bruk før 1. juli 2001, eller når det
gjelder artikkel 18, innen to år etter denne dato, er i
samsvar med kravene i vedleggene til direktiv 94/55/EF
og 96/49/EF,

5. «meldt organ», et inspeksjonsorgan utpekt av den
nasjonale vedkommende myndighet i en medlemsstat i
samsvar med artikkel 8, og som oppfyller kriteriene i
vedlegg I og II,

6. «godkjent organ», et inspeksjonsorgan utpekt av den
nasjonale vedkommende myndighet i en medlemsstat i
samsvar med artikkel 9, og som oppfyller kriteriene i
vedlegg I og III.

Artikkel 3

Samsvarsvurdering for markedsføring av nytt
transportabelt trykkutstyr i Fellesskapet

1. Nye beholdere og nye tanker skal oppfylle de relevante
bestemmelsene i direktiv 94/55/EF og 96/49/EF. Slikt
transportabelt trykkutstyrs samsvar med disse bestemmelsene
skal fastsettes av et meldt organ utelukkende i samsvar med
framgangsmåtene for samsvarsvurdering nevnt i vedlegg IV
del I og angitt i vedlegg V.

2. Nye ventiler og annet tilbehør som brukes til transport,
skal oppfylle de relevante bestemmelsene i vedleggene til
direktiv 94/55/EF og 96/49/EF.

3. Ventiler og annet tilbehør som har en direkte sikkerhets-
funksjon i det transportable trykkutstyret, særlig sikkerhets-
ventiler, påfyllings- og tømmingsventiler og flaskeventiler,
skal gjennomgå en framgangsmåte for samsvarsvurdering som
stiller minst like høye krav som framgangsmåten for
beholderen eller tanken de monteres på.

Slike ventiler og annet tilbehør som brukes til transport, kan
underkastes en framgangsmåte for samsvarsvurdering som er
forskjellig fra framgangsmåten for beholderen eller tanken. 

4. Dersom direktiv 94/55/EF og 96/49/EF ikke inneholder
noen detaljerte tekniske bestemmelser for ventilene og
tilbehøret nevnt i nr. 3, skal slike ventiler og slikt tilbehør
oppfylle kravene i direktiv 97/23/EF, og i henhold til nevnte
direktiv, gjennomgå en framgangsmåte for samsvarsvurdering
i kategori II, III eller IV som fastsatt i artikkel 10 i direktiv
97/23/EF, avhengig av om beholderen eller tanken tilhører
kategori 1, 2 eller 3 som fastsatt i vedlegg V til dette direktiv.

5. Ingen medlemsstat skal forby, begrense eller hindre
markedsføring eller ibruktaking på sitt territorium av
transportabelt trykkutstyr nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav a),
som oppfyller kravene i dette direktiv og er påført det relevante
merket fastsatt i artikkel 10 nr. 1 og 2.

Artikkel 4

Samsvarsvurdering for markedsføring av nytt
transportabelt trykkutstyr på det nasjonale marked

1. Som unntak fra artikkel 3 kan medlemsstatene på sitt
territorium tillate at brukere markedsfører, transporterer og tar
i bruk beholdere, herunder tilhørende ventiler og annet tilbehør
som brukes til transport, som omfattes av artikkel 1 nr. 2
bokstav a), hvis samsvarsvurdering er utført av et godkjent
organ. 

2. Transportabelt trykkutstyr hvis samsvarsvurdering er
utført av et godkjent organ, kan ikke være påført merket
beskrevet i artikkel 10 nr. 1.

3. Det godkjente organ skal arbeide utelukkende for den
organisasjonen organet er en del av.

4. De framgangsmåtene som får anvendelse ved
samsvarsvurdering utført av godkjente organer, er modul A1,
C1, F og G, som beskrevet i vedlegg IV del I.

5. Virkningene av denne artikkel skal overvåkes av
Kommisjonen og vurderes fra 1. juli 2004. For dette formål
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skal medlemsstatene oversende Kommisjonen alle nyttige
opplysninger om gjennomføringen av denne artikkel. Om
nødvendig skal vurderingen følges av et forslag til endring av
dette direktiv.

Artikkel 5

Ny samsvarsvurdering for eksisterende transportabelt
trykkutstyr

1. Et meldt organ skal i samsvar med framgangsmåten for
ny samsvarsvurdering i vedlegg IV del I til dette direktiv,
fastsette om det transportable trykkutstyret nevnt i artikkel 1
nr. 2 bokstav b), er i samsvar med de relevante bestemmelsene
i vedleggene til direktiv 94/55/EF og 96/49/EF.

Dersom slikt utstyr er serieprodusert, kan medlemsstatene
tillate at ny samsvarsvurdering av beholdere, herunder
tilhørende ventiler og annet tilbehør som brukes til transport,
utføres av et godkjent organ, forutsatt at ny typesamsvars-
vurdering utføres av et meldt organ.

2. Ingen medlemsstat skal forby, begrense eller hindre
markedsføring eller ibruktaking på sitt territorium av
transportabelt trykkutstyr nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav b),
som oppfyller kravene i dette direktiv og er påført det relevante
merket fastsatt i artikkel 10 nr. 1.

Artikkel 6

Periodisk kontroll og gjentatt bruk

1. Periodisk kontroll av beholdere, herunder tilhørende
ventiler og annet tilbehør som brukes til transport, nevnt i
artikkel 1 nr. 2 bokstav c), skal organiseres av et meldt eller
godkjent organ i samsvar med framgangsmåten fastsatt i
vedlegg IV del III. Periodisk kontroll av tanker, herunder
tilhørende ventiler og annet tilbehør som brukes til transport,
skal organiseres av et meldt organ i samsvar med
framgangsmåten fastsatt i vedlegg IV del III modul 1.

Medlemsstatene kan imidlertid tillate at periodisk kontroll av
tanker utført på deres territorium også utføres av de godkjente
organer som er anerkjent for å utføre periodisk kontroll av

tanker, og som handler under tilsyn av et meldt organ i henhold
til framgangsmåten fastsatt i vedlegg IV del III modul 2 om
periodisk kontroll ved bruk av kvalitetssikring. 

2. Det transportable trykkutstyret nevnt i artikkel 1 nr. 2,
kan underkastes periodisk kontroll i enhver medlemsstat.

3. Ingen medlemsstat kan, av årsaker som vedrører det
transportable trykkutstyret som sådan, forby, begrense eller
hindre bruk (herunder påfylling, oppbevaring, tømming og ny
påfylling) på sitt territorium av følgende transportable
trykkutstyr: 

– utstyret nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav a) og b) og bokstav
c) første strekpunkt, som oppfyller bestemmelsene i dette
direktiv og er påført det tilsvarende merket,

– eksisterende gassflasker påført samsvarsmerket fastsatt i
direktiv 84/525/EØF, 84/526/EØF og 84/527/EØF, og
merket og identifikasjonsnummeret nevnt i artikkel 10 nr.
3 i dette direktiv som angir at de har gjennomgått
periodisk kontroll.

4. Medlemsstatene kan fastsette nasjonale krav for
oppbevaring eller bruk av transportabelt trykkutstyr, men ikke
for selve det transportable trykkutstyret eller tilbehøret som er
nødvendig ved transport. Medlemsstaten kan imidlertid i
henhold til artikkel 7 beholde nasjonale krav for
tilkoplingsinnretninger, fargekoder og referansetemperaturer.

Artikkel 7

Nasjonale bestemmelser

1. En medlemsstat kan beholde sine nasjonale
bestemmelser med hensyn til innretninger som er beregnet på
tilkopling til annet utstyr og fargekoder for transportabelt
trykkutstyr, inntil europeiske standarder for bruk tilføyes i
vedleggene til direktiv 94/55/EF og 96/49/EF.

Dersom det oppstår sikkerhetsproblemer med hensyn til
transport eller bruk av visse typer av gasser, kan det imidlertid
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 15, fastsettes en kort
overgangsperiode slik at medlemsstatene kan beholde sine
nasjonale bestemmelser også etter at de europeiske standardene
er tilføyd i vedleggene til direktiv 94/55/EF og 96/49/EF.
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2. Medlemsstater med en omgivelsestemperatur som
jevnlig er lavere enn –20 °C, kan fastsette strengere standarder
med hensyn til driftstemperaturen for materiale som er
beregnet på innenlands transport av farlig gods på sitt
territorium, inntil bestemmelser om passende referanse-
temperaturer for bestemte klimasoner er innarbeidet i
vedleggene til direktiv 94/55/EF og 96/49/EF.

Artikkel 8

Meldte organer

1. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen og de
andre medlemsstatene listen over meldte organer etablert i
Fellesskapet, som de har utpekt til å utføre de nye framgangs-
måtene for samsvarsvurdering av transportabelt trykkutstyr i
henhold til vedlegg IV del I, til å utføre ny vurdering av om
eksisterende typer eller utstyr er i samsvar med kravene i
vedleggene til direktiv 94/55/EF og 96/49/EF i henhold til
vedlegg IV del II, og/eller til å utføre periodisk kontroll i
henhold til vedlegg IV del III modul 1, og/eller til å utføre
tilsynsoppgaver i henhold til vedlegg IV del III modul 2. De
skal også oversende identifikasjonsnumrene som Kommi-
sjonen på forhånd har tildelt dem.

Kommisjonen skal offentliggjøre en liste over de meldte
organer i De Europeiske Fellesskaps Tidende sammen med
deres identifikasjonsnumre og hvilke oppgaver de er meldt for.
Kommisjonen skal påse at denne listen ajourføres.

2. Medlemsstatene skal anvende kriteriene oppført i
vedlegg I og II ved utpekingen av meldte organer. Hvert enkelt
organ skal framlegge for den medlemsstaten som har til hensikt
å utpeke det, fullstendige opplysninger om og bevis på at det
oppfyller kriteriene i vedlegg I og II.

3. En medlemsstat som har meldt et organ, skal tilbakekalle
slik melding dersom den fastslår at organet ikke lenger
oppfyller kriteriene nevnt i nr. 2.

Den skal omgående underrette Kommisjonen og de andre
medlemsstatene om enhver slik tilbakekalling av en melding.

Artikkel 9

Godkjente organer

1. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen og de
andre medlemsstatene listen over godkjente organer etablert i

Fellesskapet, som de har anerkjent i samsvar med kriteriene i
nr. 2, for det formål å utføre periodisk kontroll av beholdere,
herunder tilhørende ventiler og annet tilbehør som brukes til
transport, nevnt i artikkel 2 nr. 1 første strekpunkt, eller ny
samsvarsvurdering av eksisterende beholdere, herunder
tilhørende ventiler og annet tilbehør som brukes til transport,
som er i samsvar med en type som er vurdert på nytt av et
meldt organ, for å sikre at de relevante bestemmelsene i
direktiv 94/55/EF og 96/49/EF fortsatt overholdes i samsvar
med framgangsmåtene fastsatt i vedlegg IV del III modul 1. De
skal også oversende identifikasjonsnumrene som Kommi-
sjonen på forhånd har tildelt dem.

De medlemsstatene som benytter seg av muligheten fastsatt i
artikkel 6 nr. 1 annet ledd, skal også oversende Kommisjonen
og de andre medlemsstatene listen over godkjente organer
etablert i Fellesskapet, som de har anerkjent for å utføre
periodisk kontroll av tanker.

Kommisjonen skal i De Europeiske Fellesskaps Tidende
offentliggjøre en liste over de godkjente organer som er
anerkjent, sammen med deres identifikasjonsnumre og hvilke
oppgaver de er anerkjent for. Kommisjonen skal påse at denne
listen ajourføres.

2. Medlemsstatene skal anvende kriteriene oppført i
vedlegg I og III ved anerkjennelsen av godkjente organer.
Hvert enkelt organ skal framlegge for den medlemsstaten som
har til hensikt å anerkjenne det, fullstendige opplysninger om
og bevis på at det oppfyller kriteriene i disse vedleggene.

3. En medlemsstat som har anerkjent et organ, skal
tilbakekalle slik godkjenning dersom den fastslår at organet
ikke lenger oppfyller kriteriene nevnt i nr. 2.

Den skal omgående underrette Kommisjonen og de andre
medlemsstatene om enhver slik tilbakekalling av en
godkjenning.

Artikkel 10

Merking

1. Med forbehold for kravene til merking av beholdere og
tanker fastsatt i direktiv 94/55/EF og 96/49/EF, skal beholdere
og tanker som oppfyller bestemmelsene i artikkel 3 nr. 1 og
artikkel 5 nr. 1, påføres et merke i samsvar med vedlegg IV del
I. Utformingen av merket som skal brukes, er beskrevet i
vedlegg VII. Dette merket skal påføres slik at det er synlig og
ikke kan fjernes, og skal følges av identifikasjonsnummeret til
det meldte organ som har utført samsvarsvurderingen av
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beholdere og tanker. Ved eventuell ny vurdering skal dette
merket følges av identifikasjonsnummeret til det meldte eller
godkjente organ.

For transportabelt trykkutstyr som oppfyller bestemmelsene i
artikkel 7 nr. 2, skal det meldte eller godkjente organs
identifikasjonsnummer etterfølges av angivelsen «–40 °C».

2. Nye ventiler og annet tilbehør som har en direkte
sikkerhetsfunksjon, skal påføres merket fastsatt i vedlegg VII
til dette direktiv, eller merket fastsatt i vedlegg VI til direktiv
97/23/EF. Slike merker trenger ikke å følges av identifika-
sjonsnummeret til det meldte organet som utførte samsvars-
vurderingen av ventiler og annet tilbehør som brukes til
transport.

De øvrige ventilene og det øvrige tilbehøret skal ikke
underkastes særlige krav til merking. 

3. Med forbehold for kravene til merking av beholdere og
tanker fastsatt i direktiv 94/55/EF og 96/49/EF, skal alt
transportabelt trykkutstyr nevnt i artikkel 6 nr. 1, med henblikk
på periodisk kontroll, være påført identifikasjonsnummeret til
det organet som utførte den periodiske kontrollen av utstyret,
for å angi at det fortsatt kan brukes.

Med hensyn til gassflasker omfattet av direktiv 84/525/EØF,
84/526/EØF og 84/527/EØF, skal ovennevnte identifikasjons-
nummer ved den første periodiske kontrollen som utføres i
samsvar med dette direktiv, påføres etter merket beskrevet i
vedlegg VII.

4. Ved både samsvarsvurdering og ny vurdering og ved
periodisk kontroll, skal det meldte eller godkjente organs
identifikasjonsnummer på organets ansvar påføres slik at det er
synlig og ikke kan fjernes, enten av organet selv eller av
produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet,
eller av eieren eller dennes representant etablert i Fellesskapet,
eller av innehaveren.

5. Det er ikke tillatt å påføre transportabelt trykkutstyr
merking som kan virke villedende på tredjepart med hensyn til
merkets betydning og utforming, som nevnt i dette direktiv.
Enhver annen merking kan påføres utstyret, forutsatt at slik
merking ikke gjør merket beskrevet i vedlegg VII, mindre
synlig eller lettlest.

Artikkel 11

Beskyttelsesklausul

1. Dersom en medlemsstat fastslår at transportabelt
trykkutstyr, som er korrekt vedlikeholdt og brukt som forutsatt,
ved transport og/eller bruk kan medføre fare for personers
helse og/eller sikkerhet, eventuelt for husdyr eller eiendom,
uten hensyn til det faktum at det er påført et merke, kan den
begrense eller forby markedsføring, transport eller bruk av det
aktuelle utstyret, eller trekke det tilbake fra markedet eller fra
omsetning. Medlemsstaten skal umiddelbart underrette
Kommisjonen om disse tiltakene og angi grunnene til sitt
vedtak.

2. Kommisjonen skal omgående rådspørre de berørte parter.
Dersom Kommisjonen etter denne rådspørringen fastslår at
tiltakene er begrunnet, skal den umiddelbart underrette
medlemsstaten som har tatt initiativet, samt de andre
medlemsstatene.

Dersom Kommisjonen etter denne rådspørringen anser at
tiltakene ikke er begrunnet, skal den umiddelbart underrette
medlemsstaten som har tatt initiativet, samt eieren eller dennes
representant etablert i Fellesskapet, eller innehaveren, eller
produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet. 

3. Dersom transportabelt trykkutstyr er påført merkingen
fastsatt i artikkel 10 uten å oppfylle vilkårene for dette, skal
vedkommende medlemsstat treffe hensiktsmessige tiltak
overfor den eller de personer som har påført merkingen, og
underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om
dette.

4. Kommisjonen skal sikre at medlemsstatene holdes
underrettet om utviklingen og resultatene av denne
framgangsmåten.

Artikkel 12

Uberettiget merking

Med forbehold for artikkel 11, dersom en medlemsstat fastslår
at merkingen beskrevet i vedlegg VII er påført uberettiget, er
eieren eller dennes representant etablert i Fellesskapet, eller
innehaveren, eller produsenten eller dennes representant
etablert i Fellesskapet, forpliktet til å sørge for at det
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transportable trykkutstyret bringes i samsvar med
bestemmelsene om merking, og at overtredelsen opphører på
de vilkår medlemsstaten fastsetter.

Dersom det transportable trykkutstyret fortsatt ikke oppfyller
kravene, skal medlemsstaten umiddelbart underrette
Kommisjonen om dette og treffe alle nødvendige tiltak for å
begrense eller forby markedsføring, transport eller bruk av det
aktuelle utstyret eller sørge for å trekke det tilbake fra
markedet eller fra omsetning etter framgangsmåtene fastsatt i
artikkel 11.

Artikkel 13

Vedtak om nektelse eller begrensning

Ethvert vedtak gjort i henhold til dette direktiv om å begrense
markedsføringen, transporten eller bruken av transportabelt
trykkutstyr eller om å trekke slikt utstyr tilbake fra markedet
eller fra omsetning, skal behørig grunngis. Vedtaket skal
omgående meddeles den berørte part, som samtidig skal
informeres om den klageadgang som foreligger i henhold til
gjeldende lovgivning i den berørte medlemsstat, samt om de
frister som gjelder for slik klage.

Artikkel 14

Komité

De endringer som er nødvendige for å tilpasse vedleggene til
dette direktiv, skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt i
artikkel 15.

Artikkel 15

1. Når det vises til framgangsmåten fastsatt i denne artikkel,
skal Kommisjonen bistås av Komiteen for transport av farlig
gods nedsatt ved artikkel 9 i direktiv 94/55/EF, heretter kalt
«komiteen», sammensatt av representanter fra medlemsstatene
og ledet av Kommisjonens representant.

2. Kommisjonens representant skal framlegge for komiteen
et utkast til tiltak som skal treffes. Komiteen skal uttale seg om
utkastet innen en frist som lederen kan fastsette etter hvor mye
saken haster. Uttalelsen skal avgis med det flertall som er
fastsatt i traktatens artikkel 148 nr. 2 for beslutninger som
Rådet skal treffe etter forslag fra Kommisjonen. Ved
avstemning i komiteen skal stemmer avgitt av
medlemsstatenes representanter ha vekt som fastsatt i nevnte
artikkel. Lederen skal ikke avgi stemme.

3. Kommisjonen skal vedta de planlagte tiltakene dersom
de er i samsvar med komiteens uttalelse.

Dersom de planlagte tiltakene ikke er i samsvar med komiteens
uttalelse eller ingen uttalelse er avgitt, skal Kommisjonen
omgående framlegge for Rådet et forslag til tiltak som skal
treffes. Rådet skal treffe sin beslutning med kvalifisert flertall.

Dersom Rådet ikke har truffet sin beslutning innen tre måned-
er etter at forslaget ble framlagt, skal Kommisjonen vedta de
foreslåtte tiltakene.

Artikkel 16

Vedtak og kunngjøring

1. Medlemsstatene skal vedta og kunngjøre de lover og
forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv,
innen 1. desember 2000. De skal umiddelbart underrette
Kommisjonen om dette.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området
dette direktiv om-handler.

Artikkel 17

Gjennomføring

1. Senest 1. juli 2001 skal bestemmelsene medlemsstatene
har vedtatt for å etterkomme dette direktiv, få anvendelse på
transportabelt trykkutstyr.

2. Fristen nevnt i nr. 1, skal forlenges for visse former for
transportabelt trykkutstyr som det ikke finnes detaljerte
tekniske krav for, eller som det ikke er tilføyd tilstrekkelige
henvisninger til relevante europeiske standarder for i
vedleggene til direktiv 94/55/EF og 96/49/EF.

Det utstyret som berøres av denne forlengelsen, og den datoen
da dette direktiv skal få anvendelse på dette utstyret, skal
fastsettes etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 15.

Artikkel 18

Overgangsbestemmelser

Medlemsstatene skal tillate markedsføring og ibruktaking av
transportabelt trykkutstyr som oppfyller de regler som gjelder
på deres territorium før 1. juli 2001, innen to år fra denne
datoen, og skal tillate senere ibruktaking av slikt utstyr som
markedsføres etter sistnevnte dato.
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(1) Rådets rammedirektiv 76/767/EØF av 27. juli 1976 om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning med hensyn til felles bestemmelser for
trykkbeholdere og metoder for å kontrollere dem (EFT L 262 av 27.9.1976,
s. 153). Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten av 1994.

Artikkel 19

Sanksjoner

Medlemsstatene skal fastsette en sanksjonsordning for
overtredelser av de nasjonale bestemmelsene vedtatt i henhold
til dette direktiv, og skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre
at disse sanksjonene anvendes. Sanksjonene skal være
effektive, stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende.

Medlemsstatene skal senest 1. desember 2000 underrette
Kommisjonen om de relevante bestemmelsene, og skal
underrette Kommisjonen om eventuelle senere endringer så
snart som mulig.

Artikkel 20

Anvendelse av bestemmelser i andre direktiver

Fra 1. juli 2001, eller når det gjelder artikkel 18, innen to år
etter denne dato, skal de eneste bestemmelsene i direktiv
84/525/EØF, 84/526/EØF og 84/527/EØF som fortsatt får
anvendelse, være bestemmelsene i artikkel 1 og i vedlegg I del
1-3, i hver av disse direktiver.

Fra 1. juli 2001, eller når det gjelder artikkel 18, innen to år
etter denne dato, skal bestemmelsene i direktiv 76/767/EØF(1)
ikke lenger få anvendelse på transportabelt trykkutstyr som
hører inn under dette direktivs virkeområde.

EØF-typegodkjenninger for flasker, utstedt i henhold til
direktiv 84/525/EØF, 84/526/EØF og 84/527/EØF, skal
imidlertid anerkjennes som tilsvarende EF-typeprøvingene
fastsatt i dette direktiv. 

Artikkel 21

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De Euro-
peiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 22

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Luxembourg, 29. april 1999.

For Rådet

W. MÜLLER

Formann
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VEDLEGG I

MINIMUMSKRITERIER SOM SKAL OPPFYLLES AV DE MELDTE ELLER GODKJENTE
ORGANER OMHANDLET I ARTIKKEL 8 OG 9

1. Et meldt inspeksjonsorgan eller et godkjent inspeksjonsorgan som inngår i en organisasjon som har
annen virksomhet enn inspeksjonsvirksomhet, skal kunne identifiseres innenfor denne
organisasjonen.

2. Inspeksjonsorganet og dets personale skal ikke delta i noen virksomhet som kan komme i konflikt
med deres objektive vurderingsevne og integritet i forhold til deres inspeksjonsvirksomhet. Særlig
skal inspeksjonsorganets personale være uavhengig av enhver form for forretningsmessig,
økonomisk eller annet press som kan påvirke deres vurderinger, særlig fra personer eller
organisasjoner utenfor inspeksjonsorganet, men som har en interesse i inspeksjonsresultatene. Det
skal garanteres at inspeksjonsorganets personale er upartisk.

3. Inspeksjonsorganet skal ha nødvendig personale til rådighet og besitte de nødvendige fasiliteter som
gjør det mulig for organet å utføre de tekniske og administrative oppgaver forbundet med kontroll
og verifisering, på en hensiktsmessig måte. Organet skal også ha tilgang til nødvendig utstyr påkrevd
for å utføre særskilte verifiseringer.

4. Inspeksjonsorganets personale som er ansvarlig for kontroll, skal ha egnede kvalifikasjoner, god
teknisk og faglig opplæring og tilfredsstillende kjennskap til kravene ved de kontrollene de utfører,
og tilstrekkelig erfaring med slike kontroller. For å sikre et høyt sikkerhetsnivå skal
inspeksjonsorganet kunne stille til rådighet ekspertise på området for transportabelt trykkutstyrs
sikkerhet. Personalet skal ved hjelp av kontrollresultatene kunne vurdere faglig om de allmenne krav
er oppfylt, og avlegge rapport om det. De skal også ha nødvendig ferdighet i å utstede sertifikater og
utarbeide registre og rapporter som viser at kontrollen er utført.

5. De skal også ha relevant kjennskap til teknologien som benyttes ved produksjonen av det
transportable trykkutstyret, herunder tilbehør, som de kontrollerer, om hvordan utstyret som er
innlevert til kontroll, blir brukt eller er beregnet å skulle brukes, og om de feil som kan oppstå når
utstyret er i bruk.

6. Inspeksjonsorganet og dets personale skal utføre vurderinger og verifiseringer med høyeste grad av
faglig integritet og teknisk kompetanse. Inspeksjonsorganet skal sikre at forhold det får kjennskap til
gjennom sin inspeksjonsvirksomhet, blir behandlet fortrolig. Eiendomsrett skal beskyttes.

7. Avlønning til personer som deltar i inspeksjonsvirksomhet, skal ikke være direkte avhengig av antall
utførte kontroller, og ikke under noen omstendighet av resultatene av slike kontroller.

8. Inspeksjonsorganet skal ha tilstrekkelig ansvarsforsikring, med mindre ansvaret overtas av staten i
samsvar med nasjonal lovgivning, eller av organisasjonen som organet inngår i.

9. Inspeksjonsorganet skal vanligvis selv utføre de kontroller som det inngår kontrakt om. Dersom et
inspeksjonsorgan setter ut noe av inspeksjonsvirksomheten til en underleverandør, må det sikre og
kunne godtgjøre at vedkommende underleverandør er i stand til å utføre den aktuelle oppgaven, og
det må påta seg det fulle ansvar for underleveransen.
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VEDLEGG II

TILLEGGSKRITERIER SOM SKAL OPPFYLLES AV DE MELDTE ORGANER
OMHANDLET I ARTIKKEL 8

1. Et meldt organ skal være uavhengig av de involverte parter og derfor utføre «tredjeparts»-
kontrolloppgaver.

Det meldte organ og dets personale som er ansvarlig for å utføre kontroll, skal verken være
konstruktør, produsent, leverandør, kjøper, eier, innehaver, bruker eller vedlikeholder av
transportabelt trykkutstyr, herunder tilbehør, som dette organet kontrollerer, eller en representant for
noen av disse parter. De skal ikke være direkte involvert i konstruksjon, produksjon, markedsføring
eller vedlikehold av transportabelt trykkutstyr, herunder tilbehør, eller representere de parter som er
involvert i slik virksomhet. Dette utelukker ikke muligheten for utveksling av teknisk informasjon
mellom produsenten av transportabelt trykkutstyr og inspeksjonsorganet.

2. Alle berørte parter skal ha tilgang til inspeksjonsorganets tjenester. Det må ikke stilles urimelige
økonomiske eller andre vilkår. Framgangsmåtene for organets arbeid skal utføres uten
forskjellsbehandling.
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VEDLEGG III

TILLEGGSKRITERIER SOM SKAL OPPFYLLES AV DE GODKJENTE ORGANER
OMHANDLET I ARTIKKEL 9

1. Det godkjente organ skal utgjøre en atskilt og identifiserbar del av en organisasjon som er involvert
i konstruksjon, produksjon, levering, bruk eller vedlikehold av det utstyr organet kontrollerer.

2. Det godkjente organ skal ikke være direkte involvert i konstruksjon, produksjon, levering eller bruk
av transportabelt trykkutstyr, herunder tilbehør, som det kontrollerer, eller tilsvarende konkurrerende
utstyr.

3. Inspeksjonspersonalets ansvarsområder skal være klart atskilt fra ansvarsområdene til personalet
ansatt i de andre funksjonene, noe som skal fastsettes ved organisasjonsmessig identifikasjon og
inspeksjonsorganets rapporteringsmetoder i hovedorganisasjonen. 



VEDLEGG IV

DEL 1

FRAMGANGSMÅTER FOR SAMSVARSVURDERING

Modul A (intern produksjonskontroll)

1. Denne modul beskriver den framgangsmåte der en produsent eller dennes representant etablert i
Fellesskapet oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2, ved å sikre og erklære at transportabelt
trykkutstyr oppfyller de krav i direktivet som gjelder for det. Produsenten, eller dennes representant
etablert i Fellesskapet, skal påføre π-merking på alt transportabelt trykkutstyr og utarbeide en
skriftlig samsvarserklæring.

2. Produsenten skal utarbeide den tekniske dokumentasjon beskrevet i nr. 3, og produsenten, eller
dennes representant etablert i Fellesskapet, skal stille dokumentasjonen til rådighet for
inspeksjonsformål for den relevante nasjonale myndighet i et tidsrom på ti år etter
produksjonsopphør for det transportable trykkutstyret. Når verken produsent eller dennes
representant er etablert i Fellesskapet, påhviler plikten til å gjøre den tekniske dokumentasjon
tilgjengelig den person som markedsfører det transportable trykkutstyret i Fellesskapet.

3. Den tekniske dokumentasjon skal gjøre det mulig å vurdere om det transportable trykkutstyret er i
samsvar med relevante krav i direktivet. Dokumentasjonen skal, så langt det er relevant for en slik
vurdering, omfatte konstruksjon og produksjon av det transportable trykkutstyret og dets virkemåte,
og skal inneholde:

– en generell beskrivelse av det transportable trykkutstyret,

– konstruksjons- og produksjonstegninger og diagrammer over komponenter, delenheter, kretser
m.m.,

– beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå de nevnte tegninger og diagrammer
og det transportable trykkutstyrets virkemåte,

– en beskrivelse av løsninger som er brukt for å oppfylle kravene i direktivet,

– resultater av utførte konstruksjonsberegninger, undersøkelser m.m.,

– prøvingsrapporter.

4. Produsenten, eller dennes representant etablert i Fellesskapet, skal oppbevare en kopi av
samsvarserklæringen sammen med den tekniske dokumentasjon.

5. Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak for at produksjonsprosessen skal sikre at det produserte
transportable trykkutstyret er i samsvar med teknisk dokumentasjon nevnt i nr. 2 og med de krav i
direktivet som gjelder for det.

Modul A1 (intern produksjonskontroll med tilsyn med avsluttende verifisering)

I tillegg til kravene i modul A gjelder følgende:

Avsluttende verifisering skal utføres av produsenten og føres tilsyn med ved hjelp av uanmeldte besøk fra
et meldt organ valgt av produsenten.

Ved slike besøk skal det meldte organ

– sikre at produsenten virkelig utfører en avsluttende verifisering,

– ta ut stikkprøver av transportabelt trykkutstyr hentet fra produksjonssted eller lager med henblikk på
kontroll. Det meldte organ vurderer antallet som skal prøves og om det er nødvendig å utføre, eller
få utført, hele eller deler av den avsluttende verifiseringen på stikkprøvene av utstyret.
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Dersom én eller flere av stikkprøvene ikke er i samsvar, skal det meldte organ treffe hensiktsmessige tiltak.

Produsenten skal, på det meldte organs ansvar, påføre organets identifikasjonsnummer på alt transportabelt
trykkutstyr.

Modul B (EF-typeprøving)

1. Denne modul beskriver den del av framgangsmåten som et meldt organ bruker for å fastslå og
attestere at et representativt eksemplar av den planlagte produksjon oppfyller de bestemmelser i dette
direktiv som gjelder for det.

2. Søknad om EF-typeprøving skal sendes inn av produsenten, eller dennes representant etablert i
Fellesskapet, til ett enkelt meldt organ etter eget valg.

Søknaden skal omfatte:

– produsentens navn og adresse, og dersom søknaden er sendt inn av dennes representant etablert
i Fellesskapet, også representantens navn og adresse,

– en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er sendt inn til et annet meldt organ,

– den tekniske dokumentasjonen beskrevet i nr. 3.

Søker skal stille til rådighet for det meldte organ et representativt eksemplar av planlagt produksjon,
heretter kalt «type». Det meldte organ kan anmode om flere eksemplarer dersom prøvings-
programmet skulle kreve dette.

En type kan omfatte flere versjoner av det transportable trykkutstyret så lenge forskjellene mellom
versjonene ikke berører sikkerhetsnivået.

3. Den tekniske dokumentasjon skal gjøre det mulig å vurdere om det transportable trykkutstyret er i
samsvar med kravene i det aktuelle direktivet. Dokumentasjonen skal, så langt det er relevant for en
slik vurdering, omfatte konstruksjon og produksjon av det transportable trykkutstyret og dets
virkemåte, og skal inneholde:

– en generell beskrivelse av typen,

– konstruksjons- og produksjonstegninger og diagrammer over komponenter, delenheter, kretser
m.m.,

– beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå de nevnte tegninger og diagrammer
og det transportable trykkutstyrets virkemåte,

– en beskrivelse av løsninger som er brukt for å oppfylle kravene i direktivet,

– resultater av utførte konstruksjonsberegninger, undersøkelser m.m.,

– prøvingsrapporter,

– opplysninger om prøving som er påkrevd under produksjon,

– opplysninger om kvalifikasjoner eller godkjenninger.

4. Det meldte organ skal:

4.1. gjennomgå den tekniske dokumentasjonen, verifisere at typen er produsert i samsvar med
denne, og fastslå hvilke deler som er konstruert i samsvar med de relevante bestemmelser i
dette direktiv.
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Det meldte organ skal særlig:

– gjennomgå den tekniske dokumentasjonen med henblikk på konstruksjons- og
produksjonsprosesser,

– vurdere materialer som er brukt når disse ikke er i samsvar med de relevante bestemmelser
i direktivet, og kontrollere sertifikatet utstedt av materialprodusenten,

– godkjenne metoder ved permanent sammenføyning av deler til trykkutstyr, eller kontrollere
at de er godkjent tidligere,

– verifisere at personalet som utfører permanent sammenføyning av deler til trykkutstyr og
ikke-destruktive undersøkelser, er kvalifisert eller godkjent,

4.2. utføre, eller få utført, hensiktsmessige kontroller og nødvendig prøving for å fastslå om
løsninger anvendt av produsenten oppfyller kravene i direktivet,

4.3. utføre, eller få utført, hensiktsmessige kontroller og nødvendig prøving for å fastslå om de
relevante bestemmelser i direktivet er blitt anvendt,

4.4. avtale med søker stedet for kontroll og nødvendig prøving.

5. Når typen oppfyller bestemmelsene i direktivet, skal det meldte organ utstede et EF-typeprøvings-
sertifikat til søker. Sertifikatet, som skal være gyldig i ti år og være fornybart, skal vise produsentens
navn og adresse, resultatet av vurderingen og nødvendige data for identifikasjon av godkjent type.

En liste over relevante deler av den tekniske dokumentasjon skal vedlegges sertifikatet, og en kopi
skal oppbevares av det meldte organ.

Dersom det meldte organ avslår å utstede et EF-typeprøvingssertifikat til produsenten eller dennes
representant etablert i Fellesskapet, skal organet gi en detaljert begrunnelse for et slikt avslag. Det
skal fastsettes bestemmelser om klagebehandling.

6. Søker skal underrette det meldte organ som oppbevarer den tekniske dokumentasjon vedrørende EF-
typeprøvingssertifikatet, om alle endringer av transportabelt trykkutstyr som er godkjent; endringene
skal tilleggsgodkjennes når de kan påvirke samsvar med kravene i direktivet eller fastsatte vilkår for
bruk av utstyret. Denne tilleggsgodkjenningen skal gis i form av et tillegg til det opprinnelige EF-
typeprøvingssertifikatet.

7. Hvert meldt organ skal meddele medlemsstatene relevante opplysninger om EF-typeprøvings-
sertifikater som er trukket tilbake, og, på anmodning, opplysninger om dem som er utstedt.

Hvert meldt organ skal også meddele de andre meldte organer relevante opplysninger om EF-
typeprøvingssertifikater organet har trukket tilbake eller nektet å utstede.

8. De andre meldte organer kan motta kopier av EF-typeprøvingssertifikater og/eller deres tillegg.
Vedlegg til sertifikatene skal være tilgjengelige for de andre meldte organer.

9. Produsenten, eller dennes representant etablert i Fellesskapet, skal oppbevare, sammen med den
tekniske dokumentasjon, kopier av EF-typeprøvingssertifikater og deres tillegg i et tidsrom på ti år
etter produksjonsopphør for det transportable trykkutstyret.

Når verken produsent eller dennes representant er etablert i Fellesskapet, påhviler plikten til å gjøre
den tekniske dokumentasjon tilgjengelig den person som markedsfører produktet i Fellesskapet.



Modul B1 (EF-konstruksjonskontroll)

1. Denne modul beskriver den del av framgangsmåten som et meldt organ gjør bruk av for å fastslå og
attestere at konstruksjonen av transportabelt trykkutstyr oppfyller de krav i direktivet som gjelder for den.

2. Produsenten, eller dennes representant etablert i Fellesskapet, skal sende inn en søknad om EF-
konstruksjonskontroll til ett enkelt meldt organ.

Søknaden skal omfatte:

– produsentens navn og adresse, og dersom søknaden er sendt inn av dennes representant etablert
i Fellesskapet, også representantens navn og adresse,

– en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er sendt inn til et annet meldt organ,

– den tekniske dokumentasjonen beskrevet i nr. 3.

Søknaden kan omfatte flere versjoner av det transportable trykkutstyret så lenge forskjellene mellom
versjonene ikke berører sikkerhetsnivået.

3. Den tekniske dokumentasjon skal gjøre det mulig å vurdere om det transportable trykkutstyret er i
samsvar med de relevante krav i direktivet. Dokumentasjonen skal, så langt det er relevant for en slik
vurdering, omfatte konstruksjon og produksjon av det transportable trykkutstyret og dets virkemåte,
og skal inneholde:

– en generell beskrivelse av det aktuelle utstyret,

– konstruksjons- og produksjonstegninger og diagrammer over komponenter, delenheter, kretser
m.m.,

– beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå de nevnte tegninger og diagrammer
og utstyrets virkemåte,

– en beskrivelse av løsninger som er brukt for å oppfylle kravene i direktivet,

– nødvendig underlagsdokumentasjon som viser at konstruksjonen er hensiktsmessig; denne
dokumentasjonen skal inneholde resultater fra prøver som er utført i produsentens dertil egnede
laboratorium, eller som er utført for produsenten,

– resultater av utførte konstruksjonsberegninger, undersøkelser m.m.,

– opplysninger om kvalifikasjoner eller godkjenninger.

4. Det meldte organ skal:

4.1. gjennomgå den tekniske dokumentasjon og fastslå hvilke deler som er konstruert i samsvar
med de relevante bestemmelser i direktivet.

Det meldte organ skal særlig:

– vurdere de materialene som er brukt, når disse ikke er i samsvar med de relevante
bestemmelser i direktivet,

– godkjenne metoder for permanent sammenføyning av deler til trykkutstyr, eller kontrollere
at de er godkjent tidligere,

– kontrollere at personalet som utfører permanent sammenføyning av deler til trykkutstyr og
ikke-destruktive undersøkelser, er kvalifisert eller godkjent,

4.2. utføre nødvendige kontroller for å fastslå om løsninger anvendt av produsenten oppfyller
kravene i direktivet,

4.3. utføre nødvendige kontroller for å fastslå om de relevante bestemmelser i direktivet virkelig er
blitt anvendt.
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5. Når konstruksjonen oppfyller de relevante bestemmelser i direktivet, skal det meldte organ utstede
et EF-sertifikat for konstruksjonskontroll til søker. Sertifikatet skal vise navn og adresse til søker,
resultatet av vurderingen, vilkår for gyldighet og nødvendige data for identifikasjon av godkjent
konstruksjon.

En liste over relevante deler av den tekniske dokumentasjonen skal vedlegges sertifikatet, og en kopi
skal oppbevares av det meldte organ.

Dersom det meldte organ nekter å utstede et EF-sertifikat for konstruksjonskontroll til produsenten
eller dennes representant etablert i Fellesskapet, skal organet gi en detaljert begrunnelse for et slikt
avslag. Det skal fastsettes bestemmelser om klagebehandling.

6. Søker skal underrette det meldte organ som oppbevarer den tekniske dokumentasjon vedrørende EF-
sertifikatet for konstruksjonskontroll, om alle endringer av den godkjente konstruksjonen;
endringene skal tilleggsgodkjennes når de kan påvirke samsvar med kravene i direktivet eller
fastsatte vilkår for bruk av utstyret. Denne tilleggsgodkjenning skal gis i form av et tillegg til det
opprinnelige EF-sertifikatet for konstruksjonskontroll.

7. Hvert meldt organ skal meddele medlemsstatene relevante opplysninger om EF-sertifikater for
konstruksjonskontroll som er trukket tilbake, og, på anmodning, om dem som er utstedt.

Hvert meldt organ skal også meddele de andre meldte organer relevante opplysninger om de EF-
sertifikater for konstruksjonskontroll organet har trukket tilbake eller nektet å utstede.

8. De andre meldte organer kan på anmodning motta relevante opplysninger om:

– EF-sertifikater for konstruksjonskontroll og deres tillegg utstedt,

– EF-sertifikater for konstruksjonskontroll og deres tillegg trukket tilbake.

9. Produsenten, eller dennes representant etablert i Fellesskapet, skal oppbevare, sammen med den
tekniske dokumentasjon omhandlet i nr. 3, kopier av EF-sertifikater for konstruksjonskontroll og
deres tillegg i et tidsrom på ti år etter produksjonsopphør for det transportable trykkutstyret.

Når verken produsent eller dennes representant er etablert i Fellesskapet, påhviler plikten til å gjøre
den tekniske dokumentasjon tilgjengelig den person som markedsfører produktet i Fellesskapet.

Modul C1 (typesamsvar)

1. Denne modul beskriver den del av framgangsmåten der en produsent, eller dennes representant
etablert i Fellesskapet, sikrer og erklærer at det transportable trykkutstyret er i samsvar med typen
beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet, og oppfyller de krav i direktivet som gjelder for det.
Produsenten, eller dennes representant etablert i Fellesskapet, skal påføre π-merking på alt
transportabelt trykkutstyr og utarbeide en skriftlig samsvarserklæring.

2. Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak, slik at produksjonsprosessen sikrer at det produserte
transportable trykkutstyret er i samsvar med typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet og med de
krav i direktivet som gjelder for det.

3. Produsenten, eller dennes representant i Fellesskapet, skal oppbevare en kopi av
samsvarserklæringen i et tidsrom på ti år etter produksjonsopphør for det transportable trykkutstyret.

Når verken produsent eller dennes representant er etablert i Fellesskapet, påhviler plikten til å gjøre
den tekniske dokumentasjon tilgjengelig den person som markedsfører det transportable
trykkutstyret i Fellesskapet.



4. Den avsluttende verifiseringen skal føres tilsyn med ved hjelp av uanmeldte besøk fra et meldt organ
valgt av produsenten.

Ved slike besøk skal det meldte organ:

– fastslå om produsenten virkelig utfører avsluttende verifisering,

– ta ut stikkprøver av transportabelt trykkutstyr hentet fra produksjonssted eller lager. Det meldte
organ skal vurdere antallet som må prøves og om det er nødvendig å utføre, eller få utført, hele
eller deler av den avsluttende verifiseringen på stikkprøvene av utstyret.

Dersom én eller flere av stikkprøvene ikke er i samsvar, skal det meldte organ treffe hensiktsmessige
tiltak.

Produsenten skal, på det meldte organs ansvar, påføre organets identifikasjonsnummer på alt
transportabelt trykkutstyr.

Modul D (kvalitetssikring av produksjonen)

1. Denne modul beskriver framgangsmåten der en produsent som oppfyller forpliktelsene i nr. 2, sikrer
og erklærer at det omhandlede transportable trykkutstyr er i samsvar med typen beskrevet i EF-
typeprøvingssertifikatet og oppfyller de krav i direktivet som gjelder for det. Produsenten, eller
dennes representant etablert i Fellesskapet, skal påføre π-merking på alt transportabelt trykkutstyr
og utstede en skriftlig samsvarserklæring. π-merkingen skal følges av identifikasjonsnummer til det
meldte organ ansvarlig for fellesskapstilsynet omhandlet i nr. 4.

2. Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem ved produksjon, sluttkontroll og prøving som
omhandlet i nr. 3, og være underlagt tilsynet omhandlet i nr. 4.

3. Kvalitetssystem

3.1. Produsenten skal sende inn en søknad for vurdering av sitt kvalitetssystem til et meldt organ
etter eget valg.

Søknaden skal omfatte:

– alle relevante opplysninger om det aktuelle transportable trykkutstyret,

– dokumentasjon av kvalitetssystemet,

– den tekniske dokumentasjon om den godkjente type og en kopi av EF-typeprøvings-
sertifikatet.

3.2. Kvalitetssystemet skal sikre at det transportable trykkutstyret er i samsvar med typen beskrevet
i EF-typeprøvingssertifikatet og med de krav i direktivet som gjelder for det.

Alle vilkår, krav og bestemmelser som produsenten følger, skal være dokumentert på en
systematisk og oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og
instruksjoner. Denne dokumentasjonen av kvalitetssystemet skal sikre en ensartet fortolkning
av kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre.

Dokumentasjonen skal særlig inneholde en adekvat beskrivelse av:

– kvalitetsmålsettinger og organisasjonsstruktur, samt ledelsens ansvar og myndighet
vedrørende kvaliteten ved det transportable trykkutstyret,

– teknikker, prosesser og systematiske tiltak som vil bli anvendt ved produksjon,
kvalitetskontroll og kvalitetssikring, særlig framgangsmåtene som skal anvendes,

– kontroller og prøving som vil bli utført før, under og etter produksjon, og hyppigheten disse
vil bli utført med,
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– kvalitetsregistre, som inspeksjonsrapporter, prøvingsdata, kalibreringsdata og rapporter om
personalets kvalifikasjoner eller godkjenninger,

– metodene brukt til å kontrollere at kvalitetskrav oppfylles og at kvalitetssystemet fungerer
effektivt.

3.3. Det meldte organ skal foreta en vurdering av kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller
kravene omhandlet i nr. 3.2.

Revisjonsgruppen skal ha minst ett medlem med erfaring i å bedømme det aktuelle trans-
portable trykkutstyret. Vurderingsprosedyren skal omfatte en inspeksjon av produsentens
anlegg.

Vedtaket skal meddeles produsenten. Meddelelsen skal inneholde resultatet av undersøkelsen
og et begrunnet vurderingsvedtak. Det skal fastsettes bestemmelser om klagebehandling.

3.4. Produsenten skal påta seg å oppfylle forpliktelser i samsvar med godkjent kvalitetssystem og
sikre at systemet forblir formålstjenlig og effektivt.

Produsenten, eller dennes representant etablert i Fellesskapet, skal underrette det melde organ
som har godkjent kvalitetssystemet, om enhver planlagt endring av systemet.

Det meldte organ skal vurdere foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystem
fortsatt vil oppfylle kravene omhandlet i nr. 3.2 eller om en revurdering er nødvendig.

Vedtaket skal meddeles produsenten. Meddelelsen skal inneholde resultatet av undersøkelsen
og et begrunnet vurderingsvedtak.

4. Tilsyn på det meldte organs ansvar

4.1. Hensikten med tilsynet er å sikre at produsenten fullt ut oppfyller forpliktelsene som følger av
det godkjente kvalitetssystem.

4.2. Produsenten skal gi det meldte organ adgang til inspeksjon av steder der det foregår
produksjon, kontroll, prøving og lagring og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig:

– dokumentasjon av kvalitetssystemet,

– kvalitetsregistre, som inspeksjonsrapporter, prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om
personalets kvalifikasjoner m.m.

4.3. Det meldte organ skal utføre periodiske revisjoner for å sikre at produsenten opprettholder og
bruker kvalitetssystemet, og skal gi en revisjonsrapport til produsenten. Hyppigheten av de
periodiske revisjonene skal være slik at en fullstendig revurdering blir utført hvert tredje år.

4.4. Det meldte organ kan i tillegg foreta uanmeldte besøk hos produsenten. Behovet for og hyppig-
heten av slike besøk vil bli avgjort på grunnlag av en kontrollbesøksordning som det meldte organ
styrer. Det skal tas særlig hensyn til følgende forhold i forbindelse med kontrollbesøksordningen:

– utstyrets kategori,

– resultater fra tidligere kontrollbesøk,

– behov for oppfølging av korrigerende tiltak,

– eventuelle særlige vilkår knyttet til godkjenning av ordningen,

– større endringer i organisering av produksjon, dens retningslinjer eller teknikker.

Ved slike besøk kan det meldte organ om nødvendig utføre, eller få utført, prøving for å
kontrollere at kvalitetssystemet fungerer tilfredsstillende. Det meldte organ skal gi en besøks-
rapport, og, dersom prøving er utført, en prøvingsrapport til produsenten.
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5. Produsenten skal, i et tidsrom på ti år etter produksjonsopphør for det transportable trykkutstyret,
kunne gjøre tilgjengelig for nasjonale myndigheter:

– dokumentasjon nevnt i nr. 3.1 annet strekpunkt,

– endringer nevnt i nr. 3.4 annet ledd,

– vedtak og rapporter fra det meldte organ nevnt i nr. 3.3 siste ledd, nr. 3.4 siste ledd, nr. 4.3 og nr.
4.4.

6. Hvert meldt organ skal meddele medlemsstatene relevante opplysninger om godkjenninger av
kvalitetssystemer som er trukket tilbake, og, på anmodning, om dem som er utstedt.

Hvert meldt organ skal også meddele de andre meldte organer relevante opplysninger om
godkjenninger av kvalitetssystemer organet har trukket tilbake eller nektet å utstede.

Modul D1 (kvalitetssikring av produksjonen)

1. Denne modul beskriver framgangsmåten der en produsent som oppfyller vilkårene i nr. 3, sikrer og
erklærer at det aktuelle transportable trykkutstyret oppfyller de krav i direktivet som gjelder for det.
Produsenten, eller dennes representant etablert i Fellesskapet, skal påføre π-merking på alt
transportabelt trykkutstyr og utarbeide en skriftlig samsvarserklæring. π-merkingen skal følges av
identifikasjonsnummeret til det meldte organ ansvarlig for fellesskapstilsynet omhandlet i nr. 5.

2. Produsenten skal utarbeide den tekniske dokumentasjon beskrevet nedenfor.

Den tekniske dokumentasjon skal gjøre det mulig å vurdere om det transportable trykkutstyret er i
samsvar med de relevante krav i direktivet. Dokumentasjonen skal, så langt det er relevant for en slik
vurdering, omfatte konstruksjon og produksjon av det transportable trykkutstyret og dets virkemåte,
og skal inneholde:

– en generell beskrivelse av det aktuelle utstyret,

– konstruksjons- og produksjonstegninger og diagrammer over komponenter, delenheter, kretser,
m.m.,

– beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå de nevnte tegninger og diagrammer
og utstyrets virkemåte,

– en beskrivelse av løsninger som er brukt for å oppfylle kravene i direktivet,

– resultater av utførte konstruksjonsberegninger, undersøkelser m.m.,

– prøvingsrapporter.

3. Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem ved produksjon, sluttkontroll og prøving som
omhandlet i nr. 4, og være underlagt tilsynet omhandlet i nr. 5.

4. Kvalitetssystem

4.1. Produsenten skal sende inn en søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem til et meldt organ
etter eget valg.

Søknaden skal omfatte:

– alle relevante opplysninger om det aktuelle transportable trykkutstyret,

– dokumentasjon av kvalitetssystemet.

4.2. Kvalitetssystemet skal sikre at det transportable trykkutstyret oppfyller de relevante krav i
direktivet.
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Alle vilkår, krav og bestemmelser som produsenten følger, skal være dokumentert på en
systematisk og oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og instruk-
sjoner. Denne dokumentasjonen av kvalitetssystemet skal sikre en ensartet fortolkning av
kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre.

Dokumentasjonen skal særlig inneholde en adekvat beskrivelse av:

– kvalitetsmålsettinger og organisasjonsstruktur, samt ledelsens ansvar og myndighet
vedrørende kvaliteten på det transportable trykkutstyret,

– teknikker, prosesser og systematiske tiltak som vil bli anvendt ved produksjon,
kvalitetskontroll og kvalitetssikring,

– kontroller og prøving som vil bli utført før, under og etter produksjon, og hyppigheten disse
vil bli utført med,

– kvalitetsregistre, som inspeksjonsrapporter, prøvingsdata, kalibreringsdata og rapporter om
personalets kvalifikasjoner eller godkjenninger,

– metodene brukt til å kontrollere at kvalitetskrav oppfylles og at kvalitetssystemet fungerer
effektivt.

4.3. Det meldte organ skal foreta en vurdering av kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller
kravene omhandlet i nr. 4.2.

Revisjonsgruppen skal ha minst ett medlem med erfaring i å bedømme det aktuelle
transportable trykkutstyret. Vurderingsprosedyren skal omfatte en inspeksjon av produsentens
anlegg.

Vedtaket skal meddeles produsenten. Meddelelsen må inneholde resultatet av undersøkelsen og
et begrunnet vurderingsvedtak. Det skal fastsettes bestemmelser om klagebehandling.

4.4. Produsenten skal påta seg å oppfylle forpliktelser i samsvar med godkjent kvalitetssystem og å
sikre at systemet forblir formålstjenlig og effektivt.

Produsenten, eller dennes representant etablert i Fellesskapet, skal underrette det meldte organ
som har godkjent kvalitetssystemet, om enhver planlagt endring av systemet.

Det meldte organ skal vurdere foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystem
fortsatt vil oppfylle kravene omhandlet i nr. 4.2 eller om en revurdering er nødvendig.

Vedtaket skal meddeles produsenten. Meddelelsen skal inneholde resultatet av undersøkelsen
og et begrunnet vurderingsvedtak.

5. Tilsyn på det meldte organs ansvar

5.1. Hensikten med tilsynet er å sikre at produsenten fullt ut oppfyller forpliktelser som følger av
det godkjente kvalitetssystem.

5.2. Produsenten skal gi det meldte organ adgang til inspeksjon av lokaler der det foregår
produksjon, kontroll, prøving og lagring og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig:

– dokumentasjon av kvalitetssystemet,

– kvalitetsregistre, som inspeksjonsrapporter, prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om
personalets kvalifikasjoner m.m.

5.3. Det meldte organ skal utføre periodiske revisjoner for å sikre at produsenten opprettholder og
bruker kvalitetssystemet, og skal utarbeide en revisjonsrapport til produsenten. Hyppigheten av
de periodiske revisjonene skal være slik at en fullstendig revurdering blir utført hvert tredje år.
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5.4. Det meldte organ kan i tillegg foreta uanmeldte besøk hos produsenten. Behovet for og
hyppigheten av slike besøk vil bli avgjort på grunnlag av en kontrollbesøksordning som det
meldte organ styrer. Det skal tas særlig hensyn til følgende forhold i forbindelse med
kontrollbesøksordningen:

– utstyrets kategori,

– resultater fra tidligere kontrollbesøk,

– behov for oppfølging av korrigerende tiltak,

– eventuelle særlige vilkår knyttet til godkjenning av ordningen,

– større endringer i organisering av produksjon, dens retningslinjer eller teknikker.

Ved slike besøk kan det meldte organ om nødvendig utføre, eller få utført, prøving for å
kontrollere at kvalitetssystemet fungerer tilfredsstillende. Det meldte organ skal gi en
besøksrapport, og, dersom prøving er utført, en prøvingsrapport til produsenten.

6. Produsenten skal, i et tidsrom på ti år etter produksjonsopphør for det transportable trykkutstyret,
kunne gjøre tilgjengelig for nasjonale myndigheter:

– teknisk dokumentasjon omhandlet i nr. 2,

– dokumentasjon omhandlet i nr. 4.1 annet strekpunkt,

– endringer nevnt i nr. 4.4 annet ledd,

– vedtak og rapporter fra det meldte organ nevnt i nr. 4.3 siste ledd, nr. 4.4 siste ledd, nr. 5.3 og nr.
5.4.

7. Hvert meldt organ skal meddele medlemsstatene relevante opplysninger om godkjenninger av
kvalitetssystemer som er trukket tilbake, og, på anmodning, om dem som er utstedt.

Hvert meldt organ skal også meddele de andre meldte organer relevante opplysninger om
godkjenninger av kvalitetssystemer organet har trukket tilbake eller nektet å utstede.

Modul E (kvalitetssikring av produkter)

1. Denne modul beskriver framgangsmåten der en produsent som oppfyller vilkårene i nr. 2, sikrer og
erklærer at det transportable trykkutstyret er i samsvar med typen som beskrevet i EF-
typeprøvingssertifikatet og oppfyller de krav i direktivet som gjelder for det. Produsenten, eller
dennes representant etablert i Fellesskapet, skal påføre π-merking på hvert enkelt produkt og
utarbeide en skriftlig samsvarserklæring. π-merkingen skal følges av identifikasjonsnummeret til
det meldte organ ansvarlig for fellesskapstilsynet omhandlet i nr. 4.

2. Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem ved produksjon, sluttkontroll og prøving som
omhandlet i nr. 3, og være underlagt tilsynet omhandlet i nr. 4.

3. Kvalitetssystem

3.1. Produsenten skal sende inn en søknad for vurdering av sitt kvalitetssystem til et meldt organ
etter eget valg.

Søknaden skal omfatte:

– alle relevante opplysninger om det aktuelle transportable trykkutstyret,

– dokumentasjon av kvalitetssystemet,

– den tekniske dokumentasjon om den godkjente typen og en kopi av EF-typeprøvings-
sertifikatet.
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3.2. Kvalitetssystemet skal sikre at alt transportabelt trykkutstyr blir kontrollert og at
hensiktsmessig prøving blir utført for å sikre utstyrets samsvar med gjeldende krav i direktivet.
Alle vilkår, krav og bestemmelser som produsenten følger, skal være dokumentert på en
systematisk og oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og
instruksjoner. Denne dokumentasjonen av kvalitetssystemet skal sikre en ensartet fortolkning
av kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre.

Dokumentasjonen skal særlig inneholde en adekvat beskrivelse av:

– kvalitetsmålsettinger og organisasjonsstruktur, samt ledelsens ansvar og myndighet
vedrørende kvaliteten på det transportable trykkutstyret,

– kontroller og prøving som vil bli utført etter produksjon,

– metodene brukt til å kontrollere at kvalitetssystemet fungerer effektivt,

– kvalitetsregistre, inspeksjonsrapporter, prøvingsdata, kalibreringsdata og rapporter om
personalets kvalifikasjoner eller godkjenninger,

3.3. Det meldte organ skal foreta en vurdering av kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller
kravene omhandlet i nr. 3.2.

Revisjonsgruppen skal ha minst ett medlem med erfaring i å bedømme det aktuelle transportable
trykkutstyret. Vurderingsprosedyren skal omfatte en inspeksjon av produsentens anlegg.

Vedtaket skal meddeles produsenten. Meddelelsen skal inneholde resultatet av undersøkelsen
og et begrunnet vurderingsvedtak. Det skal fastsettes bestemmelser om klagebehandling.

3.4. Produsenten skal påta seg å oppfylle forpliktelser i samsvar med godkjent kvalitetssystem og å
sikre at systemet forblir formålstjenlig og effektivt.

Produsenten, eller dennes representant etablert i Fellesskapet, skal underrette det meldte organ
som har godkjent kvalitetssystemet om enhver planlagt endring av systemet.

Det meldte organ skal vurdere foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystem
fortsatt vil oppfylle kravene nevnt i nr. 3.2 eller om en revurdering er nødvendig.

Vedtaket skal meddeles produsenten. Meddelelsen skal inneholde resultatet av undersøkelsen
og et begrunnet vurderingsvedtak.

4. Tilsyn på det meldte organs ansvar

4.1. Hensikten med tilsynet er å sikre at produsenten fullt ut oppfyller forpliktelsene som følger av
det godkjente kvalitetssystem.

4.2. Produsenten skal gi det meldte organ adgang til inspeksjon av lokaler der det foregår kontroll,
prøving og lagring og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig:

– dokumentasjon av kvalitetssystemet,

– den tekniske dokumentasjon,

– kvalitetsregistre, som inspeksjonsrapporter, prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om
personalets kvalifikasjoner m.m.

4.3. Det meldte organ skal utføre periodiske revisjoner for å sikre at produsenten opprettholder og
bruker kvalitetssystemet, og skal gi en revisjonsrapport til produsenten. Hyppigheten av de
periodiske revisjonene skal være slik at en fullstendig revurdering blir utført hvert tredje år.
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4.4. Det meldte organ kan i tillegg foreta uanmeldte besøk hos produsenten. Behovet for og
hyppigheten av slike besøk vil bli avgjort på grunnlag av en kontrollbesøksordning som det
meldte organ styrer. Det skal tas særlig hensyn til følgende forhold i forbindelse med
kontrollbesøksordningen:

– utstyrets kategori,

– resultater fra tidligere kontrollbesøk,

– behov for oppfølging av korrigerende tiltak,

– eventuelle særlige vilkår knyttet til godkjenning av ordningen,

– større endringer i organisering av produksjon, dens retningslinjer eller teknikker.

Ved slike besøk kan det meldte organ om nødvendig utføre, eller få utført, prøving for å
kontrollere at kvalitetssystemet fungerer tilfredsstillende. Det meldte organ skal gi en
besøksrapport, og, dersom prøving er utført, en prøvingsrapport til produsenten.

5. Produsenten skal, i et tidsrom på ti år etter produksjonsopphør for det transportable trykkutstyret,
kunne gjøre tilgjengelig for nasjonale myndigheter:

– dokumentasjon omhandlet i nr. 3.1 annet strekpunkt,

– endringer omhandlet i nr. 3.4 annet ledd,

– vedtak og rapporter fra det meldte organ som omhandlet i nr. 3.3 siste ledd, nr. 3.4 siste ledd, nr.
4.3 og nr. 4.4.

6. Hvert meldt organ skal meddele medlemsstatene relevante opplysninger om godkjenninger av
kvalitetssystemer som er trukket tilbake, og, på anmodning, om dem som er utstedt.

Hvert meldt organ skal også meddele de andre meldte organer relevante opplysninger om
godkjenninger av kvalitetssystemer organet har trukket tilbake eller nektet å utstede.

Modul E1 (kvalitetssikring av produkter)

1. Denne modul beskriver framgangsmåten der en produsent som oppfyller vilkårene i nr. 3, sikrer og
erklærer at det transportable trykkutstyret oppfyller de krav i direktivet som gjelder for det.
Produsenten, eller dennes representant etablert i Fellesskapet, skal påføre π-merking på alt
transportabelt trykkutstyr og utarbeide en skriftlig samsvarserklæring. π-merkingen skal følges av
identifikasjonsnummeret til det meldte organ ansvarlig for tilsynet omhandlet i nr. 5.

2. Produsenten skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen beskrevet nedenfor.

Den tekniske dokumentasjon skal gjøre det mulig å vurdere om det transportable trykkutstyret er i
samsvar med de relevante krav i direktivet. Dokumentasjonen skal, så langt det er relevant for en slik
vurdering, omfatte konstruksjon og produksjon av det transportable trykkutstyret og dets virkemåte,
og skal inneholde:

– en generell beskrivelse av det aktuelle utstyret,

– konstruksjons- og produksjonstegninger og diagrammer over komponenter, delenheter, kretser
m.m.,

– beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå de nevnte tegninger og diagrammer
og utstyrets virkemåte,

– en beskrivelse av løsninger som er brukt for å oppfylle kravene i direktivet,

– resultater av utførte konstruksjonsberegninger, undersøkelser m.m.,

– prøvingsrapporter.
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3. Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem ved sluttkontroll og prøving av transportabelt
trykkutstyr som omhandlet i nr. 4, og være underlagt tilsynet omhandlet i nr. 5.

4. Kvalitetssystem

4.1. Produsenten skal sende inn en søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem til et meldt organ
etter eget valg.

Søknaden skal omfatte:

– alle relevante opplysninger om det aktuelle transportable trykkutstyret,

– dokumentasjon av kvalitetssystemet.

4.2. Kvalitetssystemet skal sikre at alt transportabelt trykkutstyr blir kontrollert, og at
hensiktsmessig prøving blir utført for å sikre utstyrets samsvar med de relevante krav i
direktivet. Alle vilkår, krav og bestemmelser som produsenten følger, skal være dokumentert
på en systematisk og oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og
instruksjoner. Denne dokumentasjonen av kvalitetssystemet skal sikre en ensartet fortolkning
av kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre.

Dokumentasjonen skal særlig inneholde en adekvat beskrivelse av:

– kvalitetsmålsettinger og organisasjonsstruktur, samt ledelsens ansvar og myndighet
vedrørende kvaliteten på det transportable trykkutstyret,

– framgangsmåtene anvendt ved sammenføyning av deler,

– kontroll og prøving som vil bli utført etter produksjon,

– metodene brukt til å kontrollere at kvalitetssystemet fungerer effektivt,

– kvalitetsregistre, som inspeksjonsrapporter, prøvingsdata, kalibreringsdata og rapporter om
personalets kvalifikasjoner eller godkjenninger.

4.3. Det meldte organ skal foreta en vurdering av kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller
kravene omhandlet i nr. 4.2.

Revisjonsgruppen skal ha minst ett medlem med erfaring i å bedømme det aktuelle
transportable trykkutstyret. Vurderingsprosedyren skal omfatte en inspeksjon av produsentens
anlegg.

Vedtaket skal meddeles produsenten. Meddelelsen skal inneholde resultatet av undersøkelsen
og et begrunnet vurderingsvedtak. Det skal fastsettes bestemmelser om klagebehandling.

4.4. Produsenten skal påta seg å oppfylle forpliktelser i samsvar med godkjent kvalitetssystem og å
sikre at kvalitetssystemet forblir formålstjenlig og effektivt.

Produsenten, eller dennes representant etablert i Fellesskapet, skal underrette det meldte
organet som har godkjent kvalitetssystemet, om enhver planlagt endring av systemet.

Det meldte organ skal vurdere foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet
fortsatt vil oppfylle kravene omhandlet i nr. 4.2 eller om en revurdering er nødvendig.

Vedtaket skal meddeles produsenten. Meddelelsen skal inneholde resultatet av undersøkelsen
og et begrunnet vurderingsvedtak.

5. Tilsyn på det meldte organs ansvar

5.1. Hensikten med tilsynet er å sikre at produsenten fullt ut oppfyller forpliktelser i samsvar med
godkjent kvalitetssystem.
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5.2. Produsenten skal gi det meldte organ adgang til inspeksjon av lokaler der det foregår kontroll,
prøving og lagring og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig:

– dokumentasjon av kvalitetssystemet,

– den tekniske dokumentasjon,

– kvalitetsregistre, som inspeksjonsrapporter, prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om
personalets kvalifikasjoner m.m.

5.3. Det meldte organ skal utføre periodiske revisjoner for å sikre at produsenten opprettholder og
bruker kvalitetssystemet, og skal gi en revisjonsrapport til produsenten. Hyppigheten av de
periodiske revisjonene skal være slik at en fullstendig revurdering blir utført hvert tredje år.

5.4. Det meldte organ kan i tillegg foreta uanmeldte besøk hos produsenten. Behovet for og
hyppigheten av slike besøk vil bli avgjort på grunnlag av en kontrollbesøksordning som det
meldte organ styrer. Det skal tas særlig hensyn til følgende forhold i forbindelse med
kontrollbesøksordningen:

– utstyrets kategori,

– resultater fra tidligere kontrollbesøk,

– behov for oppfølging av korrigerende tiltak,

– eventuelle særlige vilkår knyttet til godkjenning av ordningen,

– større endringer i organisering av produksjon, dens retningslinjer eller teknikker.

Ved slike besøk kan det meldte organ om nødvendig utføre, eller få utført, prøving for å
kontrollere at kvalitetssystemet fungerer tilfredsstillende. Det meldte organ skal gi en
besøksrapport, og, dersom prøving er utført, en prøvingsrapport til produsenten.

6. Produsenten skal, i et tidsrom på ti år etter produksjonsopphør for det transportable trykkutstyret,
kunne gjøre tilgjengelig for nasjonale myndigheter:

– teknisk dokumentasjon omhandlet i nr. 2,

– dokumentasjon omhandlet i nr. 4.1 tredje strekpunkt,

– endringer omhandlet i nr. 4.4 annet ledd,

– vedtak og rapporter fra det meldte organ som nevnt i nr. 4.3 siste ledd, nr. 4.4 siste ledd, nr. 5.3
og nr. 5.4.

7. Hvert meldt organ skal meddele medlemsstatene relevante opplysninger om godkjenninger av
kvalitetssystemer som er trukket tilbake, og, på anmodning, om dem som er utstedt.

Hvert meldt organ skal også meddele de andre meldte organer relevante opplysninger om
godkjenninger av kvalitetssystemer organet har trukket tilbake eller nektet å utstede.

Modul F (produktverifisering)

1. Denne modul beskriver framgangsmåten der en produsent, eller dennes representant etablert i
Fellesskapet, sikrer og erklærer at det transportable trykkutstyret som omfattes av bestemmelsene i
nr. 3, er i samsvar med typen beskrevet

– i EF-typeprøvingssertifikatet eller

– i EF-sertifikatet for konstruksjonskontroll

og oppfyller de relevante krav i direktivet.

2. Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak slik at produksjonsprosessen sikrer at det transportable
trykkutstyret er i samsvar med typen beskrevet
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– i EF-typeprøvingssertifikatet eller

– i EF-sertifikat for konstruksjonskontroll

og de relevante krav i direktivet.

Produsenten, eller dennes representant etablert i Fellesskapet, skal påføre II-merking på alt
transportabelt trykkutstyr og utarbeide en skriftlig samsvarserklæring.

3. Det meldte organ skal utføre hensiktsmessig kontroll og prøving for å kontrollere at det transportable
trykkutstyret er i samsvar med gjeldende krav i direktivet, ved kontroll og prøving av hvert enkelt
produkt i samsvar med nr. 4.

Produsenten, eller dennes representant etablert i Fellesskapet, skal oppbevare en kopi av
samsvarserklæringen i et tidsrom på ti år etter produksjonsopphør for det transportable trykkutstyret.

4. Verifisering ved hjelp av kontroll og prøving av alt transportabelt trykkutstyr

4.1. Alt transportabelt trykkutstyr skal undersøkes individuelt og skal gjennomgå hensiktsmessig
kontroll og prøving for å verifisere at det er i samsvar med typen og de relevante krav i
direktivet.

Det meldte organ skal særlig:

–- verifisere at personale som foretar permanent sammenføyning av deler og utfører ikke-
destruktive undersøkelser er kvalifisert eller godkjent,

– verifisere sertifikater utstedt av materialprodusenten,

– utføre eller få utført sluttkontroll og trykkprøving og, når relevant, kontrollere
sikkerhetsinnretninger.

4.2. Det meldte organ skal påføre eller få påført sitt identifikasjonsnummer på alt transportabelt
trykkutstyr og utarbeide et skriftlig samsvarssertifikat for utført prøving.

4.3. Produsenten, eller dennes representant etablert i Fellesskapet, skal sikre at samsvarssertifikater
utstedt av det meldte organ kan bli gjort tilgjengelig på anmodning.

Modul G (EF-verifisering av enkelteksemplarer)

1. Denne modul beskriver framgangsmåten der produsenten sikrer og erklærer at transportabelt
trykkutstyr som har fått utstedt sertifikater omhandlet i nr. 4.1, er i samsvar med de krav i direktivet
som gjelder for det. Produsenten, eller dennes representant etablert i Fellesskapet, skal påføre π-
merking på utstyret og utarbeide en samsvarserklæring.

2. Produsenten skal søke et meldt organ etter eget valg om verifisering av enkelteksemplarer.

Søknaden skal inneholde:

– produsentens navn og adresse og stedet der det transportable trykkutstyret befinner seg,

– skriftlig erklæring om at en lignende søknad ikke er sendt inn til et annet meldt organ,

– teknisk dokumentasjon.

3. Den tekniske dokumentasjon skal gjøre det mulig å vurdere om det transportable trykkutstyret er i
samsvar med de relevante krav i direktivet og å forstå det transportable trykkutstyrets konstruksjon,
produksjon og virkemåte.

Den tekniske dokumentasjon skal inneholde:

– en generell beskrivelse av det aktuelle utstyret,
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– konstruksjons- og produksjonstegninger og diagrammer over komponenter, delenheter, kretser
m.m.,

– beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå de nevnte tegninger og diagrammer
og utstyrets virkemåte,

– resultater av utførte konstruksjonsberegninger, undersøkelser m.m.,

– prøvingsrapporter,

– relevante elementer med hensyn til godkjenning av produksjons- og prøvingsprosedyrer og om
kvalifikasjoner eller godkjenninger av personale.

4. Det meldte organ skal gjennomgå utforming og konstruksjon av alt transportabelt trykkutstyr og må
under produksjonen utføre hensiktsmessig prøving for å sikre at utstyret er i samsvar med de krav i
direktivet som gjelder for det.

4.1. Det meldte organ skal påføre eller få påført sitt identifikasjonsnummer på det transportable
trykkutstyret og utstede et skriftlig samsvarssertifikat om utført prøving. Dette sertifikatet skal
oppbevares i et tidsrom på ti år.

4.2. Produsenten, eller dennes representant etablert i Fellesskapet, skal sikre at samsvars-
erklæringen og samsvarssertifikatet utstedt av det meldte organ, kan bli gjort tilgjengelig på
anmodning.

Det meldte organ skal særlig

– gjennomgå den tekniske dokumentasjonen med henblikk på konstruksjons- og
produksjonsprosedyrer,

– vurdere materialer som er brukt når disse ikke er i samsvar med de relevante bestemmelser
i direktivet, og skal kontrollere sertifikatet utstedt av materialprodusenten,

– godkjenne framgangsmåter for permanent sammenføyning av deler for trykkutstyr,

– verifisere kvalifikasjoner eller godkjenninger som kreves,

– utføre sluttkontroll, utføre eller få utført trykkprøving og, når relevant, kontrollere
sikkerhetsinnretninger.

Modul H (full kvalitetssikring)

1. Denne modul beskriver framgangsmåten der en produsent som oppfyller vilkårene i nr. 2, sikrer og
erklærer at det aktuelle transportable trykkutstyret er i samsvar med de krav i direktivet som gjelder
for det. Produsenten, eller dennes representant etablert i Fellesskapet, skal påføre π-merking på alt
transportabelt trykkutstyr og utarbeide en skriftlig samsvarserklæring. π-merkingen skal følges av
identifikasjonsnummeret til det meldte organ ansvarlig for tilsynet omhandlet i nr. 4.

2. Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem ved konstruksjon, produksjon, sluttkontroll og
prøving som angitt i nr. 3, og være underlagt tilsynet omhandlet i nr. 4.

3. Kvalitetssystem

3.1. Produsenten skal sende inn en søknad for vurdering av sitt kvalitetssystem til et meldt organ
etter eget valg.

Søknaden skal omfatte:

– alle relevante opplysninger om det aktuelle transportable trykkutstyret,

– dokumentasjon av kvalitetssystemet.

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr. 20/58 12.4.2001

N
O

R
SK

 u
tg

av
e



3.2. Kvalitetssystemet skal sikre at det transportable trykkutstyret er i samsvar med de krav i
direktivet som gjelder for det.

Alle vilkår, krav og bestemmelser som produsenten følger, skal være dokumentert på en systematisk
og oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og instruksjoner. Denne
dokumentasjonen av kvalitetssystemet skal sikre en ensartet fortolkning av tiltak i forbindelse med
framgangsmåter og kvalitet, som programmer, planer, håndbøker og registre.

Dokumentasjonen skal særlig inneholde en tilfredsstillende beskrivelse av:

– kvalitetsmålsettinger og organisasjonsstruktur, samt ledelsens ansvar og myndighet
vedrørende kvaliteten på konstruksjon og produkt,

– tekniske konstruksjonsspesifikasjoner, herunder standarder, som vil bli anvendt,

– teknikker for kontroll og verifisering av konstruksjonen, framgangsmåter og systematiske
metoder og prosesser som vil bli brukt under konstruksjonen av det transportable
trykkutstyret,

– tilsvarende teknikker, framgangsmåter og systematiske tiltak som vil bli anvendt ved
produksjon, kvalitetskontroll og kvalitetssikring,

– kontroller og prøving som vil bli utført før, under og etter produksjonen, og hyppigheten
disse vil bli utført med,

– kvalitetsregistre, som inspeksjonsrapporter, prøvingsdata, kalibreringsdata og rapporter om
personalets kvalifikasjoner eller godkjenninger,

– midler til å føre tilsyn med at den fastsatte konstruksjon og kvalitet på transportabelt
trykkutstyr oppnås og at kvalitetssystemet fungerer effektivt.

3.3. Det meldte organ skal foreta en vurdering av kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller
kravene omhandlet i nr. 3.2.

Revisjonsgruppen skal ha minst ett medlem med erfaring i å bedømme det aktuelle
transportable trykkutstyret. Vurderingsprosedyren skal omfatte en inspeksjon av produsentens
anlegg.

Vedtaket skal meddeles produsenten. Meddelelsen skal inneholde resultatet av undersøkelsen
og et begrunnet vedtak. Det skal fastsettes bestemmelser om klagebehandling.

3.4. Produsenten skal påta seg å oppfylle forpliktelser som følger av kvalitetssystemet slik det er
godkjent og å sikre at kvalitetssystemet forblir formålstjenlig og effektivt.

Produsenten, eller dennes representant etablert i Fellesskapet, skal underrette det meldte organ
som har godkjent kvalitetssystemet om enhver planlagt endring av systemet.

Det meldte organ skal vurdere foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystem
fortsatt vil oppfylle kravene omhandlet i nr. 3.2 eller om en revurdering er nødvendig.

Vedtaket skal meddeles produsenten. Meddelelsen skal inneholde resultatet av undersøkelsen
og et begrunnet vurderingsvedtak.

4. Tilsyn på det meldte organs ansvar

4.1. Hensikten med tilsynet er å sikre at produsenten fullt ut oppfyller forpliktelser i samsvar med
godkjent kvalitetssystem.

4.2. Produsenten skal gi det meldte organ adgang til inspeksjon av lokaler der det foregår utforming,
produksjon, kontroll, prøving og lagring og gi organet alle nødvendige opplysninger, særlig:
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– dokumentasjon av kvalitetssystemet,

– kvalitetsrapporter påkrevd for konstruksjonsdelen av kvalitetssystemet, som resultater fra
analyser, beregninger, prøving m.m.,

– kvalitetsregistre som kreves for produksjonsdelen av kvalitetssystemet, som inspeksjons-
rapporter, prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om personalets kvalifikasjoner m.m.

4.3. Det meldte organ skal utføre periodiske revisjoner for å sikre at produsenten opprettholder og
bruker kvalitetssystemet og skal gi en revisjonsrapport til produsenten. Hyppigheten av de
periodiske revisjonene skal være slik at en fullstendig revurdering blir utført hvert tredje år.

4.4. Det meldte organ kan i tillegg foreta uanmeldte besøk hos produsenten. Behovet for og
hyppigheten av slike besøk vil bli avgjort på grunnlag av en kontrollbesøksordning som det
meldte organ styrer. Det skal tas særlig hensyn til følgende forhold i forbindelse med
kontrollbesøksordningen:

– utstyrets kategori,

– resultater fra tidligere kontrollbesøk,

– behov for oppfølging av korrigerende tiltak,

– eventuelle særskilte vilkår knyttet til godkjenning av ordningen,

– større endringer i organisering av produksjon, dens retningslinjer eller teknikker.

Ved slike besøk kan det meldte organ om nødvendig utføre, eller få utført, prøving for å
kontrollere at kvalitetssystemet fungerer tilfredsstillende. Det meldte organ skal gi en besøks-
rapport, og, dersom prøving er utført, en prøvingsrapport til produsenten.

5. Produsenten skal, i et tidsrom på ti år etter produksjonsopphør for det transportable trykkutstyret,
kunne gjøre tilgjengelig for nasjonale myndigheter:

– dokumentasjon omhandlet i nr. 3.1 annet ledd annet strekpunkt,

– endringer omhandlet i nr. 3.4 annet ledd,

– vedtak og rapporter fra det meldte organ nevnt i nr. 3.3 siste ledd, nr. 3.4 siste ledd, nr. 4.3 og nr.
4.4.

6. Hvert meldt organ skal meddele medlemsstatene relevante opplysninger om godkjenninger av
kvalitetssystemer som er trukket tilbake, og, på anmodning, om dem som er utstedt.

Hvert meldt organ skal også meddele de andre meldte organer relevante opplysninger om
godkjenninger av kvalitetssystemer organet har trukket tilbake eller nektet å utstede.

Modul H1 (full kvalitetssikring med konstruksjonskontroll og særskilt tilsyn med avsluttende verifisering)

1. I tillegg til kravene i modul H gjelder følgende:

a) produsenten skal sende inn en søknad om konstruksjonskontroll til det meldte organ,

b) søknaden skal gjøre det mulig å forstå konstruksjon og produksjon av transportabelt trykkutstyr
og dets virkemåte, og gjøre det mulig å vurdere samsvar med de relevante krav i direktivet.



Søknaden skal omfatte:

– tekniske konstruksjonsspesifikasjoner, herunder standarder,

– nødvendig underlagsdokumentasjon som viser at spesifikasjonene er tilfredsstillende.
Underlagsdokumentasjonen skal inneholde resultater fra prøving utført i produsentens dertil
egnede laboratorium eller utført for produsenten,

c) det meldte organ skal gjennomgå søknaden og utstede et EF-sertifikat for konstruksjonskontroll
til søker når konstruksjonen oppfyller gjeldende bestemmelser i direktivet. Sertifikatet skal
inneholde resultatet av undersøkelsen, vilkår for gyldighet, nødvendige opplysninger for
identifisering av godkjent konstruksjon og, eventuelt, en beskrivelse av funksjonen til det
transportable trykkutstyret,

d) søker skal underrette det meldte organ som har utstedt EF-sertifikatet for konstruksjonskontroll,
om alle endringer av godkjent konstruksjon. Endringer av godkjente konstruksjoner skal
tilleggsgodkjennes av det meldte organ som utstedte EF-sertifikatet for konstruksjonskontroll,
når endringene kan påvirke samsvar med kravene i direktivet eller foreskrevne vilkår for bruk av
det transportable trykkutstyret. Denne tilleggsgodkjenning skal være i form av et tillegg til det
opprinnelige EF-sertifikatet for konstruksjonskontroll,

e) hvert meldt organ skal også oversende de andre meldte organer relevante opplysninger om EF-
sertifikater for konstruksjonskontroll organet har trukket tilbake eller har nektet å utstede.

2. Avsluttende verifisering er underlagt ekstra tilsyn i form av uanmeldte besøk fra det meldte organ.
Ved slike besøk skal det meldte organ kontrollere det transportable trykkutstyret.

DEL II

FRAMGANGSMÅTE VED NY SAMSVARSVURDERING

1. Denne framgangsmåten beskriver metoden som skal brukes for å sikre at markedsført transportabelt
trykkutstyr, som definert i artikkel 1 nr. 2 bokstav b), oppfyller de relevante kravene i direktiv
94/55/EF og 96/49/EF.

2. Brukeren skal stille til rådighet for det meldte organ opplysninger om markedsført transportabelt
trykkutstyr som gjør organet i stand til å identifisere utstyret nøyaktig (opprinnelse,
konstruksjonsregler, og for acetylenflasker, også detaljer om fyllmassen). Brukeren skal eventuelt gi
opplysninger om foreskrevne bruksbegrensninger, og om eventuelle skader eller de reparasjoner som
er foretatt.

Det meldte organ skal også kontrollere at ventiler og annet tilbehør som har en direkte sikkerhetsfunksjon,
har et sikkerhetsnivå som er på linje med det som er definert i henhold til artikkel 3 i dette direktiv.

3. Det meldte organ skal kontrollere om markedsført transportabelt trykkutstyr er minst like sikkert som
det transportable trykkutstyret nevnt i direktiv 94/55/EF og 96/49/EF. Kontrollen skal utføres på
grunnlag av de dokumenter som er utarbeidet i samsvar med nr. 2, og eventuelt på grunnlag av
ytterligere kontroller.

4. Dersom resultatene fra kontrollene nevnt ovenfor er tilfredsstillende, skal det transportable
trykkutstyret gjennomgå den periodiske kontrollen fastsatt i vedlegg IV del III.

5. Med hensyn til serieproduserte beholdere, herunder tilhørende ventiler og annet tilbehør som brukes
til transport, kan de relevante nye samsvarsvurderingene som gjelder individuell kontroll av utstyr,
som angitt i nr. 3 og 4 ovenfor, utføres av et godkjent organ forutsatt at et meldt organ tidligere har
utført de relevante nye samsvarsvurderingene angitt i nr. 3.
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DEL III

FRAMGANGSMÅTER VED PERIODISK KONTROLL

Modul 1 (periodisk kontroll av produkter)

1. Denne modulen beskriver framgangsmåten der en eier eller dennes representant etablert i
Fellesskapet, eller innehaveren sikrer at det transportable trykkutstyret som omfattes av
bestemmelsene i nr. 3, fortsatt vil oppfylle kravene i dette direktiv.

2. For å oppfylle kravene nevnt i nr. 1, skal eieren eller dennes representant etablert i Fellesskapet, eller
innehaveren treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at vilkårene for bruk og vedlikehold gir sikkerhet
for at det transportable trykkutstyret fortsatt vil være i samsvar med kravene i dette direktiv, særlig
for å sikre at:

– det transportable trykkutstyret brukes som forutsatt,

– det fylles på egnede påfyllingssentre,

– eventuelt vedlikeholdsarbeid eller reparasjoner blir utført,

– de nødvendige periodiske kontroller blir utført.

De tiltak som utføres, skal registreres i dokumentene og stilles til rådighet for de nasjonale
myndigheter av eieren eller dennes representant etablert i Fellesskapet, eller av innehaveren.

3. Kontrollorganet skal utføre hensiktsmessig kontroll og prøving for å kontrollere at det transportable
trykkutstyret er i samsvar med gjeldende krav i direktivet, ved kontroll og prøving av hvert produkt.

3.1. Alt transportabelt trykkutstyr skal undersøkes individuelt, og hensiktsmessig prøving, som
beskrevet i vedleggene til direktiv 94/55/EF og 96/49/EF, skal utføres for å kontrollere at
utstyret oppfyller kravene i disse direktivene.

3.2. Kontrollorganet skal påføre eller få påført sitt identifikasjonsnummer på hvert produkt som
gjennomgår periodisk kontroll, umiddelbart etter kontrolltidspunktet og utarbeide et skriftlig
sertifikat for periodisk kontroll. Sertifikatet kan omfatte en serie utstyr (gruppesertifikat). 

3.3. Eieren eller dennes representant etablert i Fellesskapet, eller innehaveren skal oppbevare
sertifikatet for periodisk kontroll fastsatt i nr. 3.2, og dokumentene fastsatt i nr. 2, minst fram
til neste periodiske kontroll.

Modul 2 (periodisk kontroll ved bruk av kvalitetssikring)

1. Denne modulen beskriver følgende framgangsmåter:

– framgangsmåten der eieren eller dennes representant etablert i Fellesskapet, eller innehaveren,
som oppfyller forpliktelsene i nr. 2, sikrer og erklærer at det transportable trykkutstyret fortsatt
vil oppfylle kravene i dette direktiv. Eieren eller dennes representant etablert i Fellesskapet, eller
innehaveren skal påføre datoen for periodisk kontroll på alt transportabelt trykkutstyr og
utarbeide en skriftlig samsvarserklæring. Datoen for periodisk kontroll skal følges av
identifikasjonsnummeret til det meldte organ som er ansvarlig for tilsynet omhandlet i nr. 4,

– framgangsmåten der, med hensyn til periodisk kontroll av tanker utført av det godkjente organ i
samsvar med artikkel 6 nr. 1 annet ledd, det godkjente organ som oppfyller forpliktelsene i nr. 2
siste ledd, attesterer at det transportable trykkutstyret fortsatt vil oppfylle kravene i dette direktiv.
Det godkjente organ skal påføre datoen for periodisk kontroll på alt transportabelt trykkutstyr og
utarbeide et sertifikat for periodisk kontroll.
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Datoen for periodisk kontroll skal følges av identifikasjonsnummeret til det godkjente organ.

2. Eieren eller dennes representant etablert i Fellesskapet, eller innehaveren skal treffe alle nødvendige
tiltak for å sikre at vilkårene for bruk og vedlikehold gir sikkerhet for at det transportable
trykkutstyret fortsatt vil være i samsvar med kravene i dette direktiv, særlig for å sikre at:

– det transportable trykkutstyret brukes som forutsatt,

– det fylles på egnede påfyllingssentre,

– eventuelt vedlikeholdsarbeid eller reparasjoner blir utført,

– de nødvendige periodiske kontroller blir utført.

De tiltak som utføres, skal registreres i dokumentene og stilles til rådighet for de nasjonale
myndigheter av eieren eller dennes representant etablert i Fellesskapet, eller av innehaveren.

Eieren eller dennes representant etablert i Fellesskapet, eller innehaveren skal sikre at kvalifisert
personale og nødvendige fasiliteter som fastlagt i vedlegg I nr. 3-6, stilles til rådighet for å utføre
periodisk kontroll.

Eieren eller dennes representant etablert i Fellesskapet, eller innehaveren eller det godkjente organ
skal anvende et godkjent kvalitetssystem ved den periodiske kontrollen og prøvingen av utstyret
omhandlet i nr. 3, og skal være underlagt tilsynet omhandlet i nr. 4.

3. Kvalitetssystem

3.1. Eieren eller dennes representant etablert i Fellesskapet, eller innehaveren eller det godkjente
organ skal sende inn en søknad for vurdering av sitt kvalitetssystem som brukes i forbindelse
med det transportable trykkutstyret, til et meldt organ etter eget valg.

Søknaden skal omfatte:

– alle relevante opplysninger om det transportable trykkutstyret som skal gjennomgå
periodisk kontroll,

– dokumentasjon av kvalitetssystemet.

3.2. Kvalitetssystemet skal sikre at alt transportabelt trykkutstyr blir kontrollert, og at hensiktsmessig
prøving blir utført for å sikre utstyrets samsvar med kravene definert i vedleggene til direktiv
94/55/EF og 96/49/EF. Alle vilkår, krav og bestemmelser som produsenten følger, skal være
dokumentert på en systematisk og oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer,
framgangsmåter og instruksjoner. Denne dokumentasjonen av kvalitetssystemet skal sikre en
ensartet fortolkning av kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre.

Dokumentasjonen skal særlig inneholde en adekvat beskrivelse av:

– kvalitetsmålsettinger og organisasjonsstruktur, samt ledelsens ansvar og myndighet
vedrørende kvaliteten på det transportable trykkutstyret,

– undersøkelser og prøving som vil bli utført ved den periodiske kontrollen,

– metodene brukt til å kontrollere at kvalitetssystemet fungerer effektivt,

– kvalitetsregistre, som inspeksjonsrapporter, prøvingsdata, kalibreringsdata og rapporter om
det berørte personalets kvalifikasjoner eller godkjenninger.

3.3. Det meldte organ skal foreta en vurdering av kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller
kravene omhandlet i nr. 3.2.

Revisjonsgruppen skal ha minst ett medlem med erfaring i å bedømme det aktuelle transportable
trykkutstyret. Vurderingsprosedyren skal omfatte en inspeksjon av anlegget til eieren eller dennes
representant etablert i Fellesskapet, eller til innehaveren eller det godkjente organ.
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Vedtaket skal meddeles eieren eller dennes representant etablert i Fellesskapet, eller
innehaveren eller det godkjente organ. Meddelelsen skal inneholde resultatet av undersøkelsen
og et begrunnet vurderingsvedtak.

3.4. Eieren eller dennes representant etablert i Fellesskapet, eller innehaveren eller det godkjente
organ skal påta seg å oppfylle forpliktelsene som følger av det godkjente kvalitetssystemet, og
å sikre at systemet forblir formålstjenlig og effektivt.

Eieren eller dennes representant etablert i Fellesskapet, eller innehaveren eller det godkjente
organ skal underrette det meldte organ som har godkjent kvalitetssystemet, om enhver planlagt
endring av systemet.

Det meldte organ skal vurdere foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet
fortsatt vil oppfylle kravene nevnt i nr. 3.2, eller om en ny vurdering er nødvendig.

Vedtaket skal meddeles eieren eller dennes representant etablert i Fellesskapet, eller
innehaveren eller det godkjente organ. Meddelelsen skal inneholde resultatet av undersøkelsen
og et begrunnet vurderingsvedtak.

4. Tilsyn på det meldte organs ansvar

4.1. Hensikten med tilsynet er å sikre at eieren eller dennes representant etablert i Fellesskapet, eller
innehaveren eller det godkjente organ fullt ut oppfyller forpliktelsene som følger av det
godkjente kvalitetssystemet.

4.2. Eieren eller dennes representant etablert i Fellesskapet, eller innehaveren eller det godkjente
organ skal gi det meldte organ adgang til inspeksjon av lokaler der det foregår kontroll, prøving
og lagring og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig:

– dokumentasjon av kvalitetssystemet,

– den tekniske dokumentasjonen,

– kvalitetsregistre, som inspeksjonsrapporter, prøvingsdata, rapporter om det berørte
personalets kvalifikasjoner m.m.

4.3. Det meldte organ skal utføre periodiske revisjoner for å sikre at eieren eller dennes representant
etablert i Fellesskapet, eller innehaveren eller det godkjente organ opprettholder og bruker
kvalitetssystemet og skal gi en revisjonsrapport til eieren eller dennes representant etablert i
Fellesskapet, eller til innehaveren eller det godkjente organ.

4.4. Det meldte organ kan i tillegg foreta uanmeldte besøk hos eieren eller dennes representant
etablert i Fellesskapet, eller hos innehaveren eller det godkjente organ. Ved slike besøk kan det
meldte organ om nødvendig utføre, eller få utført, prøving for å kontrollere at kvalitetssystemet
fungerer tilfredsstillende. Det meldte organ skal gi en besøksrapport, og, dersom prøving er
utført, en prøvingsrapport til eieren eller dennes representant etablert i Fellesskapet, eller til
innehaveren eller det godkjente organ.

5. Eieren eller dennes representant etablert i Fellesskapet, eller innehaveren eller det godkjente organ
skal, i et tidsrom på ti år etter datoen for siste periodiske kontroll av det transportable trykkutstyret,
stille til rådighet for nasjonale myndigheter:

– dokumentasjonen omhandlet i nr. 3.1 annet strekpunkt,

– endringer omhandlet i nr. 3.4 annet ledd,

– vedtak og rapporter fra det meldte organ som omhandlet i nr. 3.3 siste ledd, i nr. 3.4 siste ledd og
i nr. 4.3 og nr. 4.4.
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VEDLEGG V

MODULER SOM SKAL FØLGES VED SAMSVARSVURDERING

Tabellen nedenfor angir hvilke moduler for samsvarsvurdering beskrevet i vedlegg IV del I som skal
følges for det transportable trykkutstyret definert i artikkel 2 nr. 1.

Kategori av transportabelt trykkutstyr Moduler

1. Beholdere der produktet av prøvingstrykk og
kapasitet er høyst 100 MPa x liter (1000 bar x liter) 

2. Beholdere der produktet av prøvingstrykk og
kapasitet er over 100 og høyst 300 MPa x liter
(henholdsvis 1000 og 3000 bar x liter)

3. Beholdere der produktet av prøvingstrykk og
kapasitet er over 300 MPa x liter (3000 bar x liter),
samt tanker

1. Transportabelt trykkutstyr skal, etter produsentens valg, underkastes en av framgangsmåtene for
samsvarsvurdering som er fastsatt for den kategorien det er klassifisert i. Når det gjelder beholdere
eller tilhørende ventiler eller annet tilbehør som brukes til transport, kan produsenten også velge å
bruke en av framgangsmåtene som er fastsatt for høyere kategorier. 

2. Innenfor rammen av framgangsmåtene for kvalitetssikring skal det meldte organ ved uanmeldte
besøk ta en stikkprøve av utstyret på produksjonsanlegg eller lager, for å utføre eller få utført en
kontroll av at det er i samsvar med kravene i dette direktiv. For dette formål skal produsenten
underrette det meldte organ om den planlagte produksjonsplanen. Det meldte organ skal foreta minst
to besøk i løpet av det første produksjonsåret. Hyppigheten av senere besøk vil bli fastsatt av det
meldte organ på grunnlag av kriteriene fastlagt i nr. 4.4 i de relevante modulene i vedlegg IV del I.

A1 eller B kombinert med C1

H eller B kombinert med E, eller B
kombinert med C1

G eller H1 eller B kombinert med D eller
B kombinert med F
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VEDLEGG VI

OVERSIKT OVER ANDRE FARLIGE STOFFER ENN DEM I KLASSE 2 SOM ER NEVNT I
ARTIKKEL 2

FN-nummer Klasse ADR/RID-tall Farlige stoffer

1051 6.1 1 Stabilisert hydrogencyanid

1052 8 6 Vannfri hydrogenfluorid

1790 8 6 Hydrogenfluorid



VEDLEGG VII

SAMSVARSMERKE

Samsvarsmerket skal ha følgende grafiske utforming:

Dersom merket forminskes eller forstørres, skal størrelsesforholdet som framgår av modellen ovenfor,
overholdes.

De ulike delene som merket består av, skal så langt mulig ha samme høyde og ikke være mindre enn 
5 mm.

Små innretninger kan unntas fra disse minstemålene.
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