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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 5 av 10.1.2001, s. 4, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 93/2001 av 13. juli 2001 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering) og vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til
De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 47 av 20.9.2001, s. 6.

(1) EFT L 138 av 1.6.1999, s. 20.
(2) EFT L 319 av 12.12.1994, s. 7.
(3) EFT L 279 av 1.11.2000, s. 40.
(4) EFT L 235 av 17.9.1996, s. 25.
(5) EFT L 279 av 1.11.2000, s. 44.
(6) Reglementet er oppført i vedlegg I til tillegg B til Overenskomst om

internasjonal jernbanetrafikk (COTIF).

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 1999/36/EF av 29. april 1999
om transportabelt trykkutstyr(1), særlig artikkel 14, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I artikkel 3 nr. 1 i direktiv 1999/36/EF er det fastsatt at
nye beholdere og nye tanker skal oppfylle de relevante
bestemmelsene i rådsdirektiv 94/55/EF av 21. november 1994
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
veitransport av farlig gods(2), sist endret ved
europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/61/EF(3), og at
de også skal oppfylle de relevante bestemmelsene i
rådsdirektiv 96/49/EF av 23. juli 1996 om tilnærming av
lovgjevinga i medlemsstatane om jarnbanetransport av
farleg gods(4), sist endret ved europaparlaments- og
rådsdirektiv 2000/62/EF(5).

2) Bestemmelsene i Den europeiske avtale om internasjonal
veitransport av farlig gods (heretter kalt «ADR») og i
reglementet for internasjonal jernbanetransport av farlig
gods (heretter kalt «RID»)(6), med senere endringer, er
vedlagt henholdsvis direktiv 94/55/EF og direktiv
96/49/EF. En ny utgave av ADR og RID trer i kraft 1. juli
2001.

3) I vedlegg V til direktiv 1999/36/EF er det fastsatt hvilke
moduler som skal følges ved samsvarsvurdering av nye
beholdere og nye tanker. Disse bestemmelsene er ikke i
samsvar med ny utgave av ADR og RID. Vedlegget bør
derfor endres.

4) Endringene som er nødvendige for å tilpasse vedleggene
til direktiv 1999/36/EF, vedtas i henhold til direktivets
artikkel 14, etter framgangsmåten fastsatt i direktivets
artikkel 15.

5) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med
uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 15 i direktiv
1999/36/EF —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Teksten i vedlegget til direktiv 1999/36/EF erstattes med
teksten i vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal senest 1. juli 2001 sette i kraft de
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv. 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 viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den sjuende dag etter at det er
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 4. januar 2001.

For Kommisjonen

Loyola DE PALACIO

Visepresident

KOMMISJONSDIREKTIV 2001/2/EF

av 4. januar 2001

om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 1999/36/EF om transportabelt trykkutstyr(*)

2002/EØS/16/06



VEDLEGG

«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.

Merknad 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.  

Merknad 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.»  

————–––––––––––––––––––––
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Kategorier av transportabelt trykkutstyr

1. Beholdere der produktet av prøvingstrykk og

kapasitet er høyst 30 MPa × liter (300 bar × liter)

2. Beholdere der produktet av prøvingstrykk og

kapasitet er over 30 og høyst 150 MPa × liter

(henholdsvis 300 og 1 500 bar × liter)

3. Beholdere der produktet av prøvingstrykk og

kapasitet er over 150 MPa × liter (1 500 bar × liter),

Moduler  

A1, D1 eller E1 

H, B kombinert med E, B kombinert med C1, B1

kombinert med F eller B1 kombinert med D 

G, H1, B kombinert med D eller B kombinert med F 


