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24. november 2015 

Høring af udkast til ”Bekendtgørelse om fritidsfartøjer og personlige 

fartøjer" – Jeres ref. 2015013862 
 

Dansk Erhverv har gennemgået ovenstående høring og har ingen bemærkninger hertil. 

Med venlig hilsen 

 
Jesper Højte Stenbæk 

Fagchef for Transport og Infrastruktur 
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 Søfartsstyrelsen    

Carl Jacobsens Vej 31 

2500 Valby 

Att: Erik Tvedt 

 

 

Hørings svar udkast til ”til Bekendtgørelse om fritidsfartøjer og 

personlige fartøjer” 
 

Søfartsstyrelsen har fremsendt udkast til ”Bekendtgørelse om 

fritidsfartøjer og personlige fartøjer” til høring i i Københavns 

Kommune. 

 

Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemlæst det fremsendte 

materiale og har ingen bemærkninger til udkastet. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Merete Kristoffersen  

Enhedschef 

 

 

 

 

 

 

09-12-2015 

 

Sagsnr. 

2015-0280222 

 

Dokumentnr. 

2015-0280222-1 

 



Fra: Ditte Refsgaard
Til: Erik Tvedt
Emne: Bekendtgørelse om fritidsfartøjer og personlige fartøjer
Dato: 14. december 2015 11:40:56

Kære Erik
 
Henvisningen i § 57, stk. 4, vedr. overtrædelse begået af juridiske personer, skal være til
 kriminallovens 5. kapitel.
 

Med venlig hilsen  

Ditte Refsgaard
Fuldmægtig

Politikontoret
Slotsholmsgade 10
1216 København K  
Tlf. direkte: 7226 8553  
Tlf.: 7226 8400  
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

mailto:dre@jm.dk
mailto:eit@dma.dk
http://www.justitsministeriet.dk/
mailto:jm@jm.dk


Fra: Anna Holtt Langlet
Til: Maritim Regulering og Besætning (MRB)
Cc: Lisa Plønd Gundsø; Anna Ketelsen; Erik Tvedt
Emne: Erhvervsstyrelsens høringssvar vedr. Fritidsfarttøjdirektivet - Sag nr. 2015013862.(ERST Sagsnr: 2015 -

 13939)
Dato: 24. november 2015 13:09:18

Kære Søfartsstyrelsen
 
Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) har konstateret, at I har sendt forslaget i
 høring via høringsportalen. Vi beder om, at al erhvervsrelevant regulering sendes i høring
 direkte til TER via letbyrder@erst.dk. Ved EU-høringer til letbyrder-i-EU@erst.dk.
 
Erhvervsstyrelsen vurderer, at udkastet til bekendtgørelsen medfører administrative
 konsekvenser under 4 mio. kr. årligt. De bliver derfor ikke kvantificeret yderligere.
 
’Fra oktober 2015 skal al regulering med direkte konsekvenser for erhvervslivet jf. Vejledning om
 erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger træde i kraft på en af to fælles ikrafttrædelsesdatoer
 hhv. 1. januar og 1. juli.’ 
 

Med venlig hilsen

Anna Holtt Langlet
ERHVERVSSTYRELSEN
Team Jura

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Telefon:
www.erhvervsstyrelsen.dk

ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET

mailto:AnnHol@erst.dk
mailto:mrb@dma.dk
mailto:LisPlo@erst.dk
mailto:AnnKet@erst.dk
mailto:eit@dma.dk
mailto:letbyrder@erst.dk
mailto:letbyrder-i-EU@erst.dk
http://www.erhvervsstyrelsen.dk/


Fra: FMN-LAR Hahn-Nissen, Louise Anna
Til: Erik Tvedt
Emne: Høring vedr. udkast til bekendgørelse om fritidsfartøjer og personlige fartøjer [RELEASABLE TO INTERNET

 TRANSMISSION]
Dato: 9. december 2015 15:21:31

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

Kære Erik

Hermed fremsendes bemærkninger til høringen vedrørende udkast til bekendtgørelse
 om fritidsfartøjer og personlige fartøjer. Forsvarsministeriet har haft høringen til
 kommentering ved vores underlagte myndigheder og vi har modtaget følgende
 bemærkninger:

Vedr. bekendtgørelsens bilag 1 pkt. 2.2. skal det bemærkes, at den maksimale
motorkraft vandfartøjet er konstrueret til at kunne håndtere, med fordel kunne
fremgå af vandfartøjets fabrikantplade.
 
I bekendtgørelsens bilag 1 pkt. 5.1.5. anvendes begrebet ”automatisk
 fremdriftafbryder”
i forbindelse med personlige fartøjer. I pkt. 5.1.6 anvendes der begrebet
”nødstop” i forbindelse med udenbordsmotorer med styrehåndtag. Det fremgår
ikke tydeligt, om disse begreber dækker over det samme. Hvis det er tilfældet,
bør der anvendes den samme terminologi. Hvis det derimod ikke er tilfældet, så
bør det overvejes om ”nødstop” skal tilføjes som mulighed i pkt. 5.1.5., evt. som
alternativ til ”automatisk fremdriftsmotorafbryder” eller automatisk anordning, som
beskrevet i samme.

Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig.

 
Med venlig hilsen
 
Louise A. Hahn-Nissen
orlogskaptajn
 
Forsvarsministeriet
Nationalt Kontor
Sikkerhedspolitisk Afdeling
Holmens Kanal 42, DK-1060 København K
 
Telefon: +45 7281 0022/ +45 6187 1422
E-mail: lar@fmn.dk
www.fmn.dk
 
 

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

Vi goer opmaerksom paa, at denne e-mail kan indeholde information, der kun er beregnet for
 modtageren. Hvis du ved en fejltagelse har modtaget e-mailen, maa du ikke anvende indholdet i

mailto:LAR@fmn.dk
mailto:eit@dma.dk
http://intranet.fmn.fom.com/System/Controls/EditWorks/www.fmn.dk


 nogen sammenhaeng og vi beder dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge besvar-
funktionen. Samtidig beder vi dig slette alle kopier af e-mailen i dit system uden at videresende eller
 kopiere den. Selvom e-mailen og enhvert vedhaeftet fil efter vores overbevisning er fri for virus og
 andre fejl, som kan paavirke computeren eller it-systemet, hvori den modtages og laeses, aabnes
 den paa modtagerens eget ansvar. Vi paatager os ikke noget ansvar for tab eller skade, som er
 opstaaet i forbindelse med at modtage eller aabne e-mailen. Hvis du har problemer med at aabne
 vedhaeftede filer, kan du finde information paa dette link http://forsvaret.dk/FKIT/Pages/winmail.aspx
 .

Please note that this message may contain confidential information. If you have received this
 message by mistake, please inform the sender of the mistake by sending a reply, and then delete the
 message from your system without making, distributing or retaining any copies of it. Although we
 believe that the message and any attachments are free from viruses and other errors that might
 affect the computer or IT system where it is received and read, the recipient opens the message at
 his or her own risk. We assume no responsibility for any loss or damage arising from the receipt or
 use of this message. If you are having trouble opening attached files, you can get further information
 via this link http://forsvaret.dk/FKIT/Pages/winmail.aspx



Fra: Mads Plovgaard Lehm
Til: Maritim Regulering og Besætning (MRB)
Cc: Erik Tvedt
Emne: Høringssvar til bekendtgørelse om fritidsfartøjer og personlige fartøjer, Sag nr. 2015013862. (SIM Id nr.: 291797)
Dato: 25. november 2015 10:33:03
Vedhæftede filer: 2015013862-19 Høring af udkast til ”Bekendtgørelse om fritidsfartøjer og personlige fartøjer- 2848366 2354929 0.pdf

Høringsliste 2 - fritidsfartøjer.pdf
Udkast til bekendtgørelse om fritidsfartøjer og personlige fartøjer - ekstern.pdf

Kære Erik I. Tvedt

Social- og Indenrigsministeriet har ingen bemærkninger til det fremsendte.

Med venlig hilsen
 

Mads Plovgaard Lehm
Fuldmægtig
Lovkoordinering og Internationale forhold, Jura
Direkte telefon: 41 85 13 82
Mail: mple@sim.dk

 

 
Social- og Indenrigsministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K
Telefon: 33 92 93 00
 

 

Til: 'mail@soefartens.org' (mail@soefartens.org), Uddannelses- og Forskningsministeriet (ufm@ufm.dk), 'info@shipowners.dk'
 (info@shipowners.dk), info@ecocouncil.dk (info@ecocouncil.dk), wwf@wwf.dk (wwf@wwf.dk), info@danskemaritime.dk
 (info@danskemaritime.dk), aqua@aqua.dtu.dk (aqua@aqua.dtu.dk), bgi@danskehavne.dk (bgi@danskehavne.dk),
 uibm@uibm.dk (uibm@uibm.dk), efkm@efkm.dk (efkm@efkm.dk), metal@danskmetal.dk (metal@danskmetal.dk), co@co-
industri.dk (co@co-industri.dk), dmu@dmu.dk (dmu@dmu.dk), info@byoghavn.dk (info@byoghavn.dk), åå Friluftsrådet
 (fr@friluftsraadet.dk), Naturerhvervsstyrelsen (mail@naturerhverv.dk), dsf@sportsdykning.dk (dsf@sportsdykning.dk),
 hoering@3f.dk (hoering@3f.dk), ds@sejlsport.dk (ds@sejlsport.dk), teamstr@gmail.com (teamstr@gmail.com), dof@dof.dk
 (dof@dof.dk), mid@maring.org (mid@maring.org), Claus.Meiner@RKSK.dk (Claus.Meiner@RKSK.dk), llh@levende-hav.dk
 (llh@levende-hav.dk), fkjerulf@mail.dk (fkjerulf@mail.dk), kaskelot@mail.dk (kaskelot@mail.dk), sekretariat@nogu.dk
 (sekretariat@nogu.dk), info@env.dtu.dk (info@env.dtu.dk), noah@noah.dk (noah@noah.dk), miljoe@uniscrap.dk
 (miljoe@uniscrap.dk), info@teknologisk.dk (info@teknologisk.dk), danak@danak.dk (danak@danak.dk), miljoe@tmf.kk.dk
 (miljoe@tmf.kk.dk), aaf@e2.dk (aaf@e2.dk), dce@au.dk (dce@au.dk), nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
 (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk), jesper@aquacircle.org (jesper@aquacircle.org), info.dk@greenpeace.org
 (info.dk@greenpeace.org), mail@danishseafood.org (mail@danishseafood.org), kk@kommunekemi.dk (kk@kommunekemi.dk),
 info@flidhavne.dk (info@flidhavne.dk), fadb@groupcare.dk (fadb@groupcare.dk), Fælles funktioner (sim@sim.dk),
 Justitsministeriet (jm@jm.dk), Transportministeriet (trm@trm.dk), Kirkeministeriet (km@km.dk), Ministeriet for Sundhed og
 Forebyggelse (sum@sum.dk), Beskæftigelsesministeriet (bm@bm.dk), Forsvarsministeriet (fmn@fmn.dk), 'kdi@kyst.dk'
 (kdi@kyst.dk), Teknologirådet (tekno@tekno.dk), Dansk Industri (di@di.dk), 'lo@lo.dk' (lo@lo.dk), Dansk Erhverv,
 høringspostkasse (hoeringssager@danskerhverv.dk), Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk), Dansk
 Akvakultur (danskakvakultur@danskakvakultur.dk), Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk), jj@danskmiljoteknologi.dk
 (jj@danskmiljoteknologi.dk), Danmarks Fiskeriforenin Hovedpostkasse (mail@dkfisk.dk), 'nst@nst.dk' (nst@nst.dk),
 Statsministeriet (stm@stm.dk), fm@fm.dk (fm@fm.dk), 'Uvm@Uvm.Dk' (uvm@uvm.dk), 'evm@evm.dk' (evm@evm.dk),
 Udenrigsministeriet (um@um.dk), 'kum@kum.dk' (kum@kum.dk), 'erst@erst.dk' (erst@erst.dk), 'mst@mst.dk' (mst@mst.dk),
 skm@skm.dk (skm@skm.dk), fvm@fvm.dk (fvm@fvm.dk), info@seahealth.dk (info@seahealth.dk), mf@mmf.dk (mf@mmf.dk),
 service@shipshop.dk (service@shipshop.dk), info@msk.dk (info@msk.dk), dmh@danskmaskinhandel.dk
 (dmh@danskmaskinhandel.dk), FF@ffskagen.dk (FF@ffskagen.dk), info@shipbrokers.dk (info@shipbrokers.dk), afi@afi.dk
 (afi@afi.dk), info@biomar.dk (info@biomar.dk), redaktionen@maritimedanmark.dk (redaktionen@maritimedanmark.dk),
 martec@martec.nu (martec@martec.nu), info@marineudstyr.dk (info@marineudstyr.dk), info@danboat.com
 (info@danboat.com), mmiafd@di.dk (mmiafd@di.dk)

Fra: Erik Tvedt (eit@dma.dk)
Titel: Høring vedrørende udkast til ”Bekendtgørelse om fritidsfartøjer og personlige fartøjer"
Sendt: 23-11-2015 14:15:13

Kære høringsparter,
 
Hermed sendes Bekendtgørelse om fritidsfartøjer og personlige fartøjer i høring.
 
Høringsfristen er d. 14. december 2015.
 
Se venligst vedhæftede høringsbrev og bekendtgørelse.
 

mailto:mple@sim.dk
mailto:mrb@dma.dk
mailto:eit@dma.dk
mailto:mple@sim.dk



 


Se vedlagte høringsliste 
 
 
 
 
Høring af udkast til ”Bekendtgørelse om fritidsfartøjer og personlige 
fartøjer" 
 
Vedlagt er udkast til ”Bekendtgørelse om fritidsfartøjer og personlige 
fartøjer. 
 
Bekendtgørelsernes baggrund  
18. januar 2016 træder et nyt EU direktiv om fritidsfartøjer og personlige 
fartøjer (2013/53/EU) i kraft som erstatning for det hidtil gældende 
direktiv (94/25/EF). Direktivets konstruktive krav til fritidsfartøjer 
implementeres med denne bekendtgørelse i Søfartsstyrelsens regelsæt.  
 
Direktivet er et harmoniseringsdirektiv og har til formål at sikre et indre 
marked for fritidsfartøjer i EU, ved at fastlægge et fælles niveau for 
sikkerhed og for støj- og udstødningsemissioner. Direktivet 
implementeres derfor i Danmark i et samarbejde mellem Miljøstyrelsen 
og Søfartsstyrelsen, idet hjemlen til at stille krav til støj- og 
udstødningsemissioner, skal findes i miljøbeskyttelsesloven og 
havmiljøloven, hvorimod hjemlen til alle øvrige krav findes i lov om 
sikkerhed til søs. 
 
Bekendtgørelsen er udformet direktivnært og gengiver direktivteksten 
ordret. Der i bekendtgørelsen således ikke fastsat regler, der går ud over 
direktivets krav. Der er alene foretaget redaktionelle og 
implementeringstekniske justeringer, herunder de tilføjelser i teksten, 
som er påkrævet for at gennemføre implementeringen af kravene, samt 
for at sikre korrekt hjemmel.  
 
Det drejer sig om følgende tilføjelser: 


1. § 4 om reference til Miljøstyrelsens om krav til støj- og 
udstødningsemissioner. 


2. §§ 27 og 32 om anvendelse af DANAK til vurdering og 
overvågning af bemyndigede organer. 


3. § 39 om klageadgang. 
4. §§ 56 - 58 om danske strafbestemmelser, implementering på 


Grønland samt ikrafttrædelse i Danmark mv. 


Den væsentligste ændring i forhold til det tidligere direktiv er, at 
direktivet går fra at være et selvstændigt "CE-direktiv"1 til også at være 
omfattet af EU's såkaldte "varepakke"2.  
                                                 
1 Baseret på principperne i den såkaldte "nye metode", jf. Rådets resolution af 7. maj 
1985 om en ny metode i forbindelse med teknisk harmonisering og standarder.  
2 Denne pakke omfatter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 
9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med 


23. november 2015 


Vores reference: 


Sag nr. 2015013862 


 


Maritim Regulering og 


Besætning 


/Erik Tvedt 
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ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET 







 


 
På det skibstekniske område er der tale om relativt beskedne ændringer, 
hvor følgende dog kan fremhæves: 
 


1. Konstruktionskategorierne ændres fra at være afhængige af både 
afstanden til land og til vind og sø, til udelukkende at være baseret 
på vejret. Dette er baseret på det forhold, at et fritidsfartøj godt 
kan være egnet til at sejle i hårdt vejr uden samtidig at være egent 
til at sejle langt. 


2. Flerskrogsfartøjer med indvendig aptering skal have en 
nødudgang som kan anvendes hvis fartøjet ligger med bunden i 
vejret. Dette skyldes en række ulykker med store 
flerskrogsfartøjer hvor sejlere er blevet fanget inde i skroget uden 
mulighed for at slippe ud. 


3. Montering af tank for toiletvand for fartøjer med toilet er blevet 
obligatorisk, hvilket er en europæisk gennemførelse af et hidtidigt 
dansk særkrav, som herved bortfalder for nye fartøjer omfattet af 
bekendtgørelsen. Monterede toiletter må ikke kunne sende 
toiletvandet direkte overbord, men kun til tanken som skal være 
forsynet en standardiseret tilslutning til brug for tømning til anlæg 
i havne. Endelig skal en evt. overbordventil fra toilettanken kunne 
sikres mod utilsigtet åbning. 


4. Påhængsmotorer skal forhindres i at starte i gear og skal være 
forsynet med et nødstop som udløses hvis rorgængeren falder 
overbord.  


5. Nye krav til emissionsgrænser for støj og udstødning, hvilket 
bliver implementeret ved en separat bekendtgørelse fra 
Miljøstyrelsen, jf. ovenfor. 


Bekendtgørelsen erstatter den hidtidige bekendtgørelse 10157 af 22. 
september 2006 om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L, om 
fritidsfartøjers bygning og udstyr kapitel II.  
 
Direktivet indeholder en overgangsbestemmelse som gør at både og 
motorer som er i overensstemmelse med det gamle direktiv må 
markedsføres i Europa frem til den 18. januar 2017. Her ud over må små 
benzinmotorer der produceres af små og mellemstore virksomheder 
markedsføre disse frem til den 18. januar 2020. 
 
Om økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 
Som det følger af nedenstående oversigt har Søfartsstyrelsen vurderet, at 
bekendtgørelserne ikke vil medføre nævneværdige økonomiske eller 
administrative konsekvenser for danske virksomheder.  
  


                                                                                                                        
markedsføring af produkter samt Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 
768/2008/EF af 9. juli 2008 om fælles rammer for markedsføring af produkter. 







 


 Positive konsekvenser/mindreudgifter 
(hvis ja, angiv omfang) 


Negative konsekvenser/merudgifter 
(hvis ja, angiv omfang) 


Økonomiske 
konsekvenser for 
erhvervslivet 


Skatter, afgifter mv.: Ingen 
Øvrig efterlevelse: Ingen 
  - heraf 


Direkte besparelser (løbende): Ingen 
Produktionsmuligheder: Ingen 
 


Skatter, afgifter mv.: Ingen 
Øvrig efterlevelse: Ingen 
  - heraf 
Direkte omkostninger (omstilling): 
Ingen 
Direkte omkostninger (løbende): 
Ingen 
Produktionsbegrænsninger: Ingen 


Administrative 
konsekvenser for 
erhvervslivet 


Løbende lettelser: Ingen Omstillingsbyrder: Ingen 


Løbende byrder: Ingen 


 
Høringsportalen 
Opmærksomheden henledes på, at Miljø- og Fødevareministeriets høring 
af ny bekendtgørelse om regulering af støj- og luftemissioner fra 
fritidsfartøjer er overstået.  
 
Direktivet har tidligere været i høring i september 2011, hvor der ikke 
blev modtaget kommentarer til direktivteksten. Høringsfristen er sat efter, 
at der er tale om en bekendtgørelse, som implementerer direktivnært og 
direktivet har tidligere været i høring. 
 
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til mrb@dma.dk med cc til 
eit@dma.dk senest mandag den 14. december 2015 kl. 12.00 og med 
angivelse i emnefeltet: Høringssvar til bekendtgørelse om fritidsfartøjer 
og personlige fartøjer, Sag nr. 2015013862. 
 
Der tages et generelt forbehold for lovteknik. 
 
Søfartsstyrelsen skal gøre opmærksom på, at såvel dette brev som de 
høringsvar Søfartsstyrelsen måtte modtage, vil blive offentligt 
tilgængelige på ministeriernes fælles høringsportal (www.borger.dk). 
 
 
 
Med venlig hilsen 


 
Erik Tvedt 
Specialkonsulent 
Direkte telefon: +45 72 19 63 70 
E-post: eit@dma.dk 








Rapportudtræk af høringsparter i tabelform  
 
AFi Marine  
Aquacircle  
Beskæftigelsesministeriet  
BioMar  
Biologforbundet  
Center for Miljø  
Centralorganisationen af industriansatte i Danmark (CO - Industri)  
Danboat 
DANAK  
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi  
DTU Aqua  
DTU Miljø  
Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening  
Danmarks Fiskeriforening  
Danmarks Miljøundersøgelser  
Danmarks Naturfredningsforening  
Danmarks Rederiforening  
Danmarks Skibsmæglerforening  
Danmarks Sportsfiskerforbund  
Dansk Akvakultur  
Dansk Amatørfiskerforening  
Dansk Erhverv  
Dansk Fritidsfiskerforbund  
Dansk Industri  
Dansk Maskinhandlerforening (DM)  
Dansk Metal  
Dansk Miljøteknologi  
Dansk Ornitologisk Forening  
Dansk Sejlunion  
Dansk Sportsdykkerforbund  
Danske Havne  
Danske Maritime  
Det Økologiske Råd  
Energi,- Forsynings- og Klimaministeriet  
Erhvervs- og Vækstministeriet  
Erhvervsstyrelsen  
Fagligt Fælles Forbund 3F  
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark  
Finansministeriet  
Fiskernes Fiskeindustri AMBA Skagen  
Foreningen af Danske Biologer  
Foreningen af Danske Privathavne  







Foreningen af Lystbådehavne i Danmark  
Foreningen af Skibs- og bådebyggere i Danmark  
Foreningen af Smede- og Maskinvirksomheder i Danmark (SMD)  
Forsvarsministeriet  
Friluftsrådet  
Greenpeace, Danmark  
Justitsministeriet  
Kirkeministeriet  
Kommunekemi A/S  
Kulturministeriet  
Kyst, Land & Fjord  
Kystdirektoratet  
Københavns Havn  
Landsforeningen Levende Hav  
Landsorganisationen i Danmark (LO)  
MARTEC  
Marine Ingredients Denmark  
Marineudstyr.dk  
Maritime Danmark  
Maskinmesterskolen  
Maskinmestrenes Forening  
Miljø- og Fødevareministeriet (ikke fælles email endnu, så send også til mim@mim.dk)  
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling  
NOAH  
Natur og Ungdom  
NaturErhvervstyrelsen  
Naturstyrelsen  
ShipShop.dk SpS  
Skatteministeriet  
Social- og Indenrigsministeriet  
Statsministeriet  
Sundheds- og Ældreministeriet  
Søfartens Arbejdsmiljøråd  
Søfartens Ledere  
Miljøstyrelsen 
TEST  
Teknologirådet  
Teknologisk Institut  
Transport- og Bygningsministeriet  
Uddannelses- og Forskningsministeriet  
Udenrigsministeriet  
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet  
Uniscrap  







WWF Verdensnaturfonden  
  


 


Rapportudtræk af mail-adresser  
 afi@afi.dk; jesper@aquacircle.org; bm@bm.dk; kaskelot@mail.dk; info@biomar.dk; 
miljoe@tmf.kk.dk; co@co-industri.dk; danak@danak.dk; mail@danishseafood.org; 
mail@dkfisk.dk; dmu@dmu.dk; dn@dn.dk; info@shipowners.dk; info@shipbrokers.dk; 
post@sportsfiskerforbundet.dk; danskakvakultur@danskakvakultur.dk; fkjerulf@mail.dk; 
hoeringssager@danskerhverv.dk; teamstr@gmail.com; di@di.dk; dmh@danskmaskinhandel.dk; 
metal@danskmetal.dk; jj@danskmiljoteknologi.dk; dof@dof.dk; ds@sejlsport.dk; 
dsf@sportsdykning.dk; bgi@danskehavne.dk; info@danskemaritime.dk; dce@au.dk; 
info@ecocouncil.dk; aqua@aqua.dtu.dk; info@env.dtu.dk; kebmin@kebmin.dk; evm@evm.dk; 
erst@erst.dk; hoering@3f.dk; nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk; fm@fm.dk; FF@ffskagen.dk; 
fadb@groupcare.dk; aaf@e2.dk; info@flidhavne.dk; info@danboat.com; mmiafd@di.dk; 
fmn@fmn.dk; fr@friluftsraadet.dk; info.dk@greenpeace.org; jm@jm.dk; km@km.dk; 
kk@kommunekemi.dk; kum@kum.dk; Claus.Meiner@RKSK.dk; kdi@kyst.dk; 
info@byoghavn.dk; llh@levende-hav.dk; lo@lo.dk; mid@maring.org; info@marineudstyr.dk; 
redaktionen@maritimedanmark.dk; martec@martec.nu; info@msk.dk; mf@mmf.dk; fvm@fvm.dk; 
uvm@uvm.dk; sekretariat@nogu.dk; mail@naturerhverv.dk; nst@nst.dk; noah@noah.dk; 
service@shipshop.dk; skm@skm.dk; sim@sim.dk; stm@stm.dk; sum@sum.dk; info@seahealth.dk; 
mail@soefartens.org; tekno@tekno.dk; info@teknologisk.dk; me@mst.dk; trm@trm.dk; 
ufm@ufm.dk; um@um.dk; uibm@uibm.dk; miljoe@uniscrap.dk; wwf@wwf.dk; info@danboat.dk;  
mst@mst.dk 
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Bekendtgørelse om fritidsfartøjer og personlige fartøjer1)


I medfør af § 1, stk. 2 og 3, §§ 2-5, § 17, stk. 5, § 28 og §
32 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af
17. januar 2014, som sat i kraft for Grønland ved anordning
nr. 71 af 29. januar 2013, fastsættes efter bemyndigelse:


Kapitel 1
Almindelige bestemmelser


Genstand


§ 1. Denne bekendtgørelse fastlægger kravene til kon-
struktion og fremstilling af de produkter, der er omhandlet i
§ 2, stk. 1, samt regler for deres frie bevægelighed inden for
Unionen.


Anvendelsesområde


§ 2. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på følgende
produkter:
1) fritidsfartøjer og delvis færdigbyggede fritidsfartøjer
2) personlige fartøjer og delvis færdigbyggede personlige


fartøjer
3) komponenter anført i bilag II, når disse bringes i om-


sætning separat i Unionen, i det følgende benævnt
»komponenter«


4) fremdriftsmotorer, der er monteret eller specielt bereg-
net til montering i eller på vandfartøjer


5) fremdriftsmotorer, der er monteret i eller på vandfartø-
jer, og som undergår en større ændring


6) vandfartøjer, som undergår en større ombygning.
Stk. 2. Denne bekendtgørelse finder ikke anvendelse på


følgende produkter:
1) for så vidt angår kravene til konstruktion og bygning i


bilag I, del A:
a) vandfartøjer, der udelukkende er konstrueret til


konkurrencesejlads, herunder kaproningsbåde og
robåde bestemt til træning, og som er betegnet som
sådanne af fabrikanten


b) kanoer og kajakker konstrueret til fremdrift udeluk-
kende ved menneskelig kraft, gondoler og vand-
cykler


c) surfbrætter konstrueret udelukkende til fremdrift
ved vind og betjening af en eller flere personer, der
står op


d) surfbrætter
e) originale historiske vandfartøjer og individuelle re-


produktioner af sådanne, der er konstrueret før
1950, og som hovedsagelig er bygget med originale
materialer og er betegnet som sådanne af fabrikan-
ten


f) forsøgsfartøjer, så længe de ikke bringes i omsæt-
ning på EU-markedet


g) vandfartøjer bygget til eget brug, såfremt de ikke
efterfølgende inden for en periode på fem år fra
vandfartøjets ibrugtagning bringes i omsætning på
EU-markedet


h) vandfartøjer specielt beregnet til at skulle have en
besætning og til erhvervsmæssig befordring af pas-
sagerer, jf. dog stk. 3, uanset antallet af passagerer


i) undervandsfartøjer
j) luftpudefartøjer
k) hydrofoilfartøjer
l) dampdrevne vandfartøjer med ydre forbrænding,


der anvender kul, koks, træ, olie eller gas som
brændstof


m) amfibiefartøjer, dvs. fartøjer, der er hjuldrevne eller
har larvefødder, og som kan bevæge sig både til
vands og på fast grund


2) for så vidt angår kravene med hensyn til udstødningse-
missioner i bilag I, del B:
a) fremdriftsmotorer, der er monteret eller specielt be-


regnet til montering i følgende produkter:
- vandfartøjer, der udelukkende er konstrueret til kon-
kurrencesejlads, og som er betegnet som sådanne af fa-
brikanten
- forsøgsfartøjer, forudsat at de ikke bringes i omsæt-
ning på EU-markedet
- vandfartøjer specielt beregnet til at skulle have en be-
sætning og til erhvervsmæssig befordring af passage-
rer, jf. dog stk. 3, uanset antallet af passagerer
- undervandsfartøjer
- luftpudefartøjer


1) Bekendtgørelsen gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/53/EU af 20. november 2013 om fritidsfartøjer og personlige fartøjer og om
ophævelse af direktiv 94/25/EF, EU-Tidende, nr. L 354 af 28.12.2013, s. 90–131.
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- hydrofoilfartøjer
- amfibiefartøjer dvs. fartøjer, der er hjuldrevne eller
har larvefødder, og som kan bevæge sig både til vands
og på fast grund
b) originale historiske motorer og individuelle repro-


duktioner af sådanne, som er baseret på en kon-
struktion fra før 1950, som ikke er seriefremstillet,
og som er monteret i de i litra a), nr. v) eller vii),
omhandlede vandfartøjer


c) fremdriftsmotorer, der er bygget til eget brug, så-
fremt de ikke efterfølgende inden for en periode på
fem år fra vandfartøjets ibrugtagning bringes i om-
sætning på EU- markedet


3) for så vidt angår kravene med hensyn til støjemissioner
i bilag I, del C:
a) alle vandfartøjer omhandlet i litra b)
b) vandfartøjer bygget til eget brug, såfremt de ikke


efterfølgende inden for en periode på fem år fra
vandfartøjets ibrugtagning bringes i omsætning på
EU-markedet.


Stk. 3. Det forhold, at samme vandfartøj også kan anven-
des til udlejning og til oplæring til sports- og fritidsformål,
betyder ikke, at det udelukkes fra bekendtgørelsens anven-
delsesområde, hvis det bringes i omsætning på EU-markedet
til rekreative formål.


Definitioner


§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:
1) »vandfartøj«: ethvert fritidsfartøj eller personligt far-


tøj
2) »fritidsfartøj«: ethvert vandfartøj af enhver type med


undtagelse af personlige vandfartøjer beregnet til
sports- og fritidsformål, med en skroglængde på
2,5-24 m, uanset typen af fremdriftsmiddel


3) »personligt fartøj«: et vandfartøj beregnet til sports-
og fritidsformål med en skroglængde på under 4 m,
som anvender en fremdriftsmotor med vandstråle-
pumpe som hovedfremdriftsmiddel, og som er bereg-
net til at skulle betjenes af en eller flere personer, som
sidder, står eller knæler på snarere end i skroget


4) »vandfartøj bygget til eget brug«: et vandfartøj, der
hovedsagelig er bygget af den fremtidige bruger til
eget brug


5) »fremdriftsmotor«: enhver forbrændingsmotor med
gnist- eller kompressionstænding, som direkte eller
indirekte anvendes til fremdrift


6) »større motorændring«: en ændring af en fremdrifts-
motor, som vil kunne bevirke, at motoren overskrider
de i bilag I, del B, fastsatte emissionsgrænseværdier,
eller som forøger motorens mærkeeffekt med mere
end 15 %


7) »større ombygning af vandfartøj«: en ombygning af et
vandfartøj, der ændrer vandfartøjets fremdriftsmiddel,
indebærer en større motorændring, eller ændrer vand-
fartøjet i en sådan grad, at det risikerer ikke at kunne
leve op til e gældende væsentlige sikkerheds- og mil-
jøkrav, der er fastlagt i denne bekendtgørelse


8) »fremdriftsmiddel«: den metode, hvormed vandfartø-
jet drives frem


9) »motorfamilie«: en af fabrikanten opstillet gruppe af
motorer, der som følge af deres konstruktion svarer til
hinanden med hensyn til udstødningsemissionskarak-
teristika eller støjemissionskarakteristika


10) »skroglængde«: længden på skroget målt i overens-
stemmelse med den harmoniserede standard


11) »gøre tilgængelig på markedet«: foretage enhver leve-
ring af et produkt med henblik på distribution, forbrug
eller anvendelse på EU-markedet som led i erhvervs-
virksomhed mod eller uden vederlag


12) »bringe i omsætning«: første tilgængeliggørelse af et
produkt på EU-markedet


13) »ibrugtagning«: slutbrugerens første brug af et pro-
dukt omfattet af denne bekendtgørelse i Unionen


14) »fabrikant«: enhver fysisk eller juridisk person, som
fremstiller et produkt eller får et produkt konstrueret
eller frem stillet og bringer dette produkt i omsætning
under sit navn eller varemærke


15) »bemyndiget repræsentant«: enhver i Unionen etable-
ret fysisk eller juridisk person, som har modtaget en
skriftlig fuldmagt fra fabrikanten til at handle på den-
nes vegne i forbindelse med varetagelsen af specifik-
ke opgaver


16) »importør«: enhver fysisk eller juridisk person, der er
etableret i Unionen, og som bringer et produkt fra et
tredjeland i omsætning på EU-markedet


17) »privat importør«: enhver fysisk eller juridisk person,
der er etableret i Unionen, og som i forbindelse med
ikke erhvervsmæssig aktivitet importerer et produkt
fra et tredjeland til Unionen med den hensigt at ibrug-
tage det til eget brug


18) »distributør«: enhver fysisk eller juridisk person i for-
syningskæden, bortset fra fabrikanten eller importø-
ren, som gør et produkt tilgængeligt på markedet


19) »erhvervsdrivende«: fabrikanten, den bemyndigede
repræsentant, importøren og distributøren


20) »harmoniseret standard«: harmoniseret standard som
defineret i artikel 2, stk. 1, litra c), i forordning (EU)
nr. 1025/2012


21) »akkreditering«: akkreditering som defineret i artikel
2, nr. 10), i forordning (EF) nr. 765/2008


22) »nationalt akkrediteringsorgan«: nationalt akkrediter-
ingsorgan som defineret i artikel 2, nr. 11), i forord-
ning (EF) nr. 765/2008


23) »overensstemmelsesvurdering«: en proces til påvis-
ning af, om denne bekendtgørelses krav til et produkt
er blevet opfyldt


24) »overensstemmelsesvurderingsorgan«: et organ, der
udfører overensstemmelsesvurderingsopgaver, herun-
der kalibrering, afprøvning, certificering og inspek-
tion


25) »tilbagekaldelse«: enhver foranstaltning, der har til
formål at opnå, at et produkt, der allerede er gjort til-
gængeligt for slutbrugeren, returneres
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26) »tilbagetrækning«: enhver foranstaltning, der har til
formål at forhindre, at et produkt i forsyningskæden
gøres tilgængeligt på markedet


27) »markedsovervågning«: aktiviteter, der gennemføres,
og foranstaltninger, der træffes af offentlige myndig-
heder for at sikre, at produkter er i overensstemmelse
med de relevante krav i Unionens harmoniseringslov-
givning og ikke er til fare for sundhed og sikkerhed
eller andre aspekter vedrørende beskyttelse af sam-
fundsinteresser


28) »CE-mærkning«: mærkning, hvormed fabrikanten an-
giver, at produktet er i overensstemmelse med alle
gældende krav i Unionens harmoniseringslovgivning
om anbringelse af denne mærkning


29) »Unionens harmoniseringslovgivning«: alle EU-rets-
forskrifter, som harmoniserer betingelserne for mar-
kedsføring af produkter.


Væsentlige krav


§ 4. De i § 2, stk. 1, omhandlede produkter må kun gøres
tilgængelige eller tages i brug, hvis de ikke udgør nogen fare
for menneskers sundhed og sikkerhed, for ejendom eller for
miljøet, når de er korrekt vedligeholdt og anvendt i overens-
stemmelse med deres formål, og kun hvis de opfylder de re-
levante væsentlige krav i bilag I.


Stk. 2. De i § 2, stk. 1, omhandlede produkter må ikke gø-
res tilgængelige på markedet eller ibrugtages, medmindre de
opfylder kravene i stk. 1.


Stk. 3. I bilag I er punkterne B 2.1 og B 2.2, samt C 1 an-
ført for sammenhængens skyld. Punkterne gennemføres i
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om udstødnings- og støje-
missioner fra fritidsfartøjer og personlige fartøjer.


Nationale bestemmelser for sejlads


§ 5. Denne bekendtgørelse er ikke til hinder for, at en
EU/EØS medlemsstat vedtager bestemmelser om sejlads i
bestemte farvande for at beskytte miljøet, vandvejenes infra-
struktur og for at garantere vandvejenes sikkerhed, forudsat
at dette ikke kræver nogen ændring af vandfartøjer, der er i
overensstemmelse med denne bekendtgørelse, og forudsat at
disse bestemmelser er berettigede og forholdsmæssigt afpas-
sede.


Fri bevægelighed


§ 6. Medlemsstaterne må ikke forhindre, at vandfartøjer,
som er i overensstemmelse med denne bekendtgørelse , gø-
res tilgængelige på markedet eller ibrugtages på deres områ-
de, jf. dog § 5.


Stk. 2. Medlemsstaterne må ikke forhindre, at delvis fær-
digbyggede vandfartøjer gøres tilgængelige på markedet,
hvis fabrikanten eller importøren i overensstemmelse med
bilag III erklærer, at de er beregnet til at blive færdigbygget
af andre.


Stk. 3. Medlemsstaterne må ikke forhindre, at komponen-
ter, der er i overensstemmelse med denne bekendtgørelse,
og som er beregnet til indbygning i vandfartøjer i overens-
stemmelse med den erklæring fra fabrikant eller importør,


der er omhandlet i artikel 15, gøres tilgængelige på marke-
det eller ibrugtages.


Stk. 4. Medlemsstaterne må ikke forhindre, at følgende
fremdriftsmotorer gøres tilgængelige på markedet eller
ibrugtages:
1) motorer, uanset om de er monteret i et vandfartøj eller


ej, som er i overensstemmelse med denne bekendtgø-
relse


2) motorer, der er monteret i vandfartøjer og typegod-
kendt i henhold til direktiv 97/68/EF, som er i overens-
stemmelse med trin III A-, III B- eller IV-emissions-
grænserne for CI- motorer til andre anvendelser end
fartøjer på indre vandveje, lokomotiver og motorvogne,
som fastsat i bilag I, punkt 4.1.2, til nævnte direktiv, og
som er i overensstemmelse med denne bekendtgørelse
med undtagelse af kravene med hensyn til udstødnings-
emissioner i bilag I, del B


3) motorer, der er monteret i vandfartøjer og typegod-
kendt i henhold til forordning (EF) nr. 595/2009, og
som er i overensstemmelse med denne bekendtgørelse
med undtagelse af kravene med hensyn til udstødnings-
emissioner i bilag I, del B.


4) Første afsnit, litra b) og c), anvendes under forudsæt-
ning af, at den person, der tilpasser en motor til monte-
ring i et vandfartøj, sikrer, at det sker under fuld hen-
syntagen til de data og andre oplysninger, der er tilgæn-
gelige fra motorfabrikanten, med henblik på at sikre, at
motoren, når den monteres i overensstemmelse med
den monteringsvejledning, der udarbejdes af personen,
der tilpasser motoren, fortsat lever op til kravene til ud-
stødningsemissioner i henhold til enten direktiv
97/68/EF eller forordning (EF) nr. 595/2009, som angi-
vet af fabrikanten. Som omhandlet i § 15 skal den per-
son, der tilpasser motoren, erklære, at motoren vil fort-
sætte med at leve op til kravene til udstødningsemissio-
ner i henhold til enten direktiv 97/68/EF eller forord-
ning (EF) nr. 595/2009 som angivet af fabrikanten, når
den monteres i overensstemmelse med den monterings-
vej ledning, der er udarbejdet af den person, der har til-
passet motoren.


5) Medlemsstaterne må ikke forhindre, at der på messer
og udstillinger, ved demonstrationer og lignende arran-
gementer præsenteres produkter, som er omhandlet i §
2, stk. 1, men som ikke er i overensstemmelse med
denne bekendtgørelse, forudsat at det ved synlig skilt-
ning klart er anført, at de pågældende produkter ikke er
i overensstemmelse med bekendtgørelsen og hverken
kan gøres tilgængelige eller tages i brug i Unionen, før
en sådan overensstemmelse foreligger.


Kapitel II
Erhvervsdrivendes og private importørers forpligtelser


Erhvervsdrivendes forpligtelser


§ 7. Fabrikanten sikrer, når denne bringer sine produkter i
omsætning på markedet, at de er konstrueret og fremstillet i
overensstemmelse med kravene i § 4, stk. 1, og bilag I.
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Stk. 2. Fabrikanten udarbejder den krævede tekniske do-
kumentation i overensstemmelse med § 25 og gennemfører
eller får gennemført den relevante overensstemmelsesvurde-
ringsprocedure i henhold til § 19-22 og § 24.
Når et produkts overensstemmelse med gældende krav er
blevet dokumenteret ved en sådan procedure, udarbejder fa-
brikanten en erklæring, jf. § 15, og mærker og anbringer
CE-mærkningen som anført i § 17 og 18.


Stk. 3. Fabrikanten opbevarer den tekniske dokumentation
og en kopi af erklæringen, jf. § 15, i ti år, efter at produktet
er blevet bragt i omsætning.


Stk. 4. Fabrikanten sikrer, at der findes procedurer til sik-
ring af produktionsseriers fortsatte overensstemmelse. Der
skal i fornødent omfang tages hensyn til ændringer i et pro-
dukts konstruktion eller kendetegn og til ændringer i de har-
moniserede standarder, som ligger til grund for overens-
stemmelseserklæringen af produktet.
Når det anses for hensigtsmæssigt som følge af de med et
produkt forbundne risici, skal fabrikanten med henblik på
beskyttelse af forbrugernes sundhed og sikkerhed foretage
stik prøvekontrol af produkter, der er gjort tilgængelige på
markedet, undersøge og om nødvendigt føre register over
klager, produkter, der ikke opfylder kravene, og produkttil-
bagekaldelser og holde distributørerne orienteret om enhver
sådan overvågning.


Stk. 5. Fabrikanten sikrer, at hans produkter er forsynet
med et type-, parti- eller serienummer eller en anden form
for angivelse, ved hjælp af hvilken de kan identificeres, el-
ler, hvis dette på grund af komponentens størrelse eller art
ikke er muligt, at de krævede oplysninger fremgår af embal-
lagen eller af et dokument, der ledsager produktet.


Stk. 6. Fabrikantens navn, registrerede firmanavn eller re-
gistrerede varemærke og kontaktadresse skal fremgå af pro-
duktet eller, hvis dette ikke er muligt, af emballagen eller af
et dokument, der ledsager produktet. Adressen skal være
adressen på ét enkelt sted, hvor fabrikanten kan kontaktes.


Stk. 7. Fabrikanten sikrer, at produktet ledsages af en
brugsanvisning og sikkerhedsinformation i instruktionsbo-
gen på et eller flere sprog, der er let forståelige for forbruge-
re og andre slutbrugere, som fastsat af den pågældende med-
lemsstat.


Stk. 8. Hvis en fabrikant finder eller har grund til at tro, at
et produkt, denne har bragt i omsætning, ikke er i overens-
stemmelse med denne bekendtgørelse, træffer fabrikanten
straks de nødvendige korrigerende foranstaltninger for at
bringe det pågældende produkt i overensstemmelse med
lovgivningen eller om nødvendigt trække det tilbage fra
markedet eller kalde det tilbage. Endvidere orienterer fabri-
kanten, hvis produktet udgør en risiko, straks de kompetente
nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor denne har
gjort produktet tilgængeligt, herom og giver nærmere oplys-
ninger om særlig den manglende overensstemmelse med
lovgivningen og de korrigerende foranstaltninger, fabrikan-
ten har truffet.


Stk. 9. Fabrikanten skal på grundlag af en kompetent na-
tional myndigheds begrundede anmodning give myndighe-
den al den information og dokumentation, der er nødvendig
for at konstatere produktets overensstemmelse med lovgiv-


ningen, på et sprog, der er let forståeligt for denne myndig-
hed. Hvis myndigheden anmoder herom, samarbejder fabri-
kanten med den om foranstaltninger, der træffes for at undgå
de risici, som produkter, denne har bragt i omsætning, ud-
gør.


Bemyndigede repræsentanter


§ 8. Fabrikanten kan ved skriftlig fuldmagt udpege en be-
myndiget repræsentant.


Stk. 2. Forpligtelserne i henhold til § 7, stk. 1, og udarbej-
delsen af teknisk dokumentation kan ikke være en del af den
bemyndigede repræsentants fuldmagt.


Stk. 3. En bemyndiget repræsentant udfører de opgaver,
der er fastsat i den fuldmagt, denne har modtaget fra fabri-
kanten. Fuldmagten skal som minimum sætte den bemyndi-
gede repræsentant i stand til:
1) at sørge for, at en kopi af erklæringen, jf. artikel 15, og


den tekniske dokumentation står til rådighed for de na-
tionale markedsovervågningsmyndigheder i ti år, efter
at produktet er bragt i omsætning


2) på grundlag af den kompetente nationale myndigheds
begrundede anmodning at give myndigheden al den in-
formation og dokumentation, der er nødvendig for at
konstatere produktets overensstemmelse med lovgiv-
ningen


3) at samarbejde med de nationale kompetente myndighe-
der, hvis disse anmoder herom, om foranstaltninger,
der træffes for at undgå risici, som de produkter, der er
omfattet af hans fuldmagt, udgør.


Importørernes forpligtelser


§ 9. Importøren må kun bringe produkter, der opfylder
kravene, i omsætning på Unionens marked.


Stk. 2. Før importøren bringer et produkt i omsætning,
sikrer denne, at fabrikanten har gennemført den relevante
overensstemmelsesvurderingsprocedure. Importøren sikrer,
at fabrikanten har udarbejdet den tekniske dokumentation, at
produktet er CE-mærket, jf. § 17, og er ledsaget af de doku-
menter, der kræves i henhold til § 15 og i bilag I, del A,
punkt 2.5, bilag I, del B, punkt 4, og bilag I, del C, punkt 2,
og at fabrikanten har opfyldt kravene i § 7, stk. 5 og 6.
Hvis en importør finder eller har grund til at tro, at et pro-
dukt ikke er i overensstemmelse med kravene i § 4, stk. 1,
og bilag I, må vedkommende ikke bringe produktet i omsæt-
ning, før det er blevet bragt i overensstemmelse med gæl-
dende krav. Derudover skal importøren, hvis produktet ud-
gør en risiko, underrette fabrikanten samt markedsovervåg-
ningsmyndighederne herom.


Stk. 3. Importørens navn, registrerede firmanavn eller re-
gistrerede varemærke og kontaktadresse skal fremgå af pro-
duktet eller, hvis dette i forbindelse med komponenter ikke
er muligt, af dets emballage eller af et dokument, der ledsa-
ger produktet.


Stk. 4. Importøren sikrer, at produktet ledsages af en
brugsanvisning og sikkerhedsinformation i instruktionsbo-
gen på et eller flere sprog, der er let forståelige for forbruge-
re og andre slutbrugere, som fastsat af den pågældende med-
lemsstat.
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Stk. 5. Importøren sikrer, at opbevarings- og transportbe-
tingelserne for produkter, som denne har ansvaret for, ikke
bringer deres overensstemmelse med kravene i artikel 4, stk.
1, og bilag I i fare.


Stk. 6. Når det anses for hensigtsmæssigt som følge af de
med et produkt forbundne risici, skal importøren med hen-
blik på beskyttelse af forbrugernes sundhed og sikkerhed fo-
retage stik prøvekontrol af produkter, der er gjort tilgængeli-
ge på markedet, undersøge og om nødvendigt føre register
over klager, produkter, der ikke opfylder kravene, og pro-
dukttilbagekaldelser og holde distributørerne orienteret om
enhver sådan overvågning.


Stk. 7. Hvis en importør finder eller har grund til at tro, at
et produkt, denne har bragt i omsætning, ikke er i overens-
stemmelse med denne bekendtgørelse, træffer importøren
straks de nødvendige korrigerende foranstaltninger for at
bringe det pågældende produkt i overensstemmelse med be-
kendtgørelsen eller om nødvendigt trække det tilbage fra
markedet eller kalde det tilbage. Endvidere orienterer impor-
tøren, hvis produktet udgør en risiko, straks de kompetente
nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor denne har
gjort produktet tilgængeligt, herom og giver nærmere oplys-
ninger om særlig den manglende overensstemmelse med
lovgivningen og de korrigerende foranstaltninger, importø-
ren har truffet.


Stk. 8. Importøren opbevarer i ti år, efter at produktet er
bragt i omsætning, en kopi af erklæringen, jf. § 15, så den
står til rådighed for markedsovervågningsmyndighederne,
og sikrer, at den tekniske dokumentation kan stilles til rådig-
hed for disse myndigheder, hvis de anmoder herom.


Stk. 9. Importøren giver efter en kompetent national myn-
digheds begrundede anmodning herom myndigheden al den
information og dokumentation, der er nødvendig for at kon-
statere et produkts overensstemmelse med lovgivningen, på
et for denne myndighed let forståeligt sprog. Hvis myndig-
heden anmoder herom, samarbejder importøren med den om
foranstaltninger, der træffes for at undgå de risici, som pro-
dukter, denne har bragt i omsætning, udgør.


Distributørens forpligtelser


§ 10. Distributøren handler, når denne gør et produkt til-
gængeligt på markedet, med fornøden omhu for så vidt an-
går kravene i denne bekendtgørelse.


Stk. 2. Distributøren kontrollerer, før denne gør et produkt
tilgængeligt på markedet, at det er forsynet med CE-mærk-
ning, jf. § 17, at det er ledsaget af den dokumentation, der
kræves i henhold til § 7, stk. 7, § 15 og bilag I, del A, punkt
2.5, bilag I, del B, punkt 4, og bilag I, del C, punkt 2, og af
en brugsanvisning og sikkerhedsinformation på et eller flere
sprog, der er let forståelige for forbrugere og andre slut bru-
gere i den medlemsstat, hvor produktet gøres tilgængeligt på
markedet, og at fabrikanten og importøren har opfyldt kra-
vene i § 7, stk. 5 og 6, og § 9, stk. 3.


Stk. 3. Hvis en distributør finder eller har grund til at tro,
at et produkt ikke er i overensstemmelse med kravene i § 4,
stk. 1, og bilag I, må denne først gøre produktet tilgængeligt
på markedet, efter at det er blevet bragt i overensstemmelse
med gældende krav. Derudover underretter distributøren,


hvis produktet udgør en risiko, fabrikanten eller importøren
samt markedsovervågningsmyndighederne herom.


Stk. 4. Distributøren sikrer, at opbevarings- og transport-
betingelserne for et produkt, som denne har ansvaret for, ik-
ke bringer dets overensstemmelse med kravene i § 4, stk. 1,
og bilag I i fare.


Stk. 5. Hvis en distributør finder eller har grund til at tro,
at et produkt, denne har gjort tilgængeligt på markedet, ikke
er i overensstemmelse med denne bekendtgørelse, sikrer dis-
tributøren sig, at der træffes de nødvendige korrigerende
foranstaltninger for at bringe det pågældende produkt i over-
ensstemmelse med lovgivningen eller om nødvendigt for at
trække det tilbage fra markedet eller kalde det tilbage fra
slutbrugerne. Endvidere orienterer distributøren, hvis pro-
duktet udgør en risiko, straks de kompetente nationale myn-
digheder i de medlemsstater, hvor denne har gjort produktet
tilgængeligt på markedet, herom og giver nærmere oplysnin-
ger om særlig den manglende overensstemmelse med lov-
givningen og de korrigerende foranstaltninger, distributøren
har truffet.


Stk. 6. Distributøren giver efter en kompetent national
myndigheds begrundede anmodning denne myndighed al
den information og dokumentation, der er nødvendig for at
konstatere produktets overensstemmelse med lovgivningen.
Distributøren samarbejder, hvis denne myndighed anmoder
herom, med den om foranstaltninger, der træffes for at und-
gå de risici, som produkter, denne har gjort tilgængelige på
markedet, udgør.


Tilfælde, hvor fabrikantens forpligtelser finder anvendelse
på importøren og distributøren


§ 11. En importør eller distributør anses for at være fabri-
kant i denne bekendtgørelses forstand og er underlagt de
samme forpligtelser som fabrikanten, jf. § 7, hvis importø-
ren eller distributøren bringer et produkt i omsætning under
sit eget navn eller varemærke eller ændrer et produkt, der al-
lerede er bragt i omsætning, på en sådan måde, at det kan
berøre overholdelsen af kravene i denne bekendtgørelse.


Private importørers forpligtelser


§ 12. Hvis fabrikanten ikke opfylder forpligtelserne med
hensyn til produktets overensstemmelse med denne bekendt-
gørelse, skal en privat importør, før ibrugtagning af produk-
tet, sikre, at det er konstrueret og fremstillet i overensstem-
melse med kravene i § 4, stk. 1, og bilag I samt opfylde fa-
brikantens forpligtelser eller lade sådanne opfylde, som om-
handlet i § 7, stk. 2, 3, 7 og 9.


Stk. 2. Hvis den påkrævede tekniske dokumentation ikke
er tilgængelig hos fabrikanten, lader den private importør
den udarbejde ved hjælp af egnet ekspertise.


Stk. 3. Den private importør sørger for, at navn og adresse
på det bemyndigede organ, der har gennemført produktets
overensstemmelsesvurdering, er anført på produktet.


Identifikation af erhvervsdrivende


§ 13. Efter anmodning skal erhvervsdrivende over for
markedsovervågningsmyndighederne identificere:
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1) enhver erhvervsdrivende, som har leveret et produkt til
dem


2) enhver erhvervsdrivende, som de har leveret et produkt
til.


3) Erhvervsdrivende skal kunne forelægge de oplysninger,
der er omhandlet i første afsnit, i en periode på ti år, ef-
ter at produktet er blevet leveret til dem, og i en periode
på ti år, efter at de har leveret produktet.


Stk. 2. På anmodning identificerer private importører over
for markedsovervågningsmyndighederne den erhvervsdri-
vende, som har leveret produktet til dem.


Stk. 3. Private importører skal kunne forelægge oplysnin-
gerne omhandlet i første afsnit i en periode på ti år, efter at
produktet er blevet leveret til dem.


Kapitel III
Produktets overensstemmelse


Overensstemmelsesformodning


§ 14. Produkter, som er i overensstemmelse med harmo-
niserede standarder eller dele deraf, hvis referencer er of-
fentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, formodes at
være i overensstemmelse med de krav, der er omfattet af
disse standarder eller dele deraf, jf. artikel 4, stk. 1, og bilag
I.


EU-overensstemmelseserklæring og erklæring i
overensstemmelse med bilag III


§ 15. Det skal af EU-overensstemmelseserklæringen
fremgå, at det er blevet dokumenteret, at kravene i § 4, stk.
1, og bilag I eller dem, der omhandlet i § 6, stk. 4, litra b)
eller c), er opfyldt.


Stk. 2. EU-overensstemmelseserklæringen følger den mo-
del, der er fastsat i bilag IV, indeholder de elementer, der er
specificeret i de relevante moduler i bilag II til afgørelse nr.
768/2008/EF og i bilag V til denne bekendtgørelse, og
ajourføres løbende. Den oversættes til det eller de sprog, der
kræves af den medlemsstat, hvor produktet gøres tilgænge-
ligt eller ibrugtages.


Stk. 3. Ved at udarbejde EU-overensstemmelseserklærin-
gen står fabrikanten, den private importør eller den person,
der tilpasser motoren, jf. § 6, stk. 4, litra b) og c), inde for, at
produktet opfylder gældende krav.


Stk. 4. EU-overensstemmelseserklæringen i stk. 3 ledsa-
ger følgende produkter, når de gøres tilgængelige på marke-
det eller tages i brug:
1) vandfartøjer
2) komponenter, når disse bringes i omsætning separat
3) fremdriftsmotorer.


Stk. 5. Fabrikantens eller importørens erklæring for et del-
vis færdigbygget vandfartøj, jf. bilag III, skal indeholde de
elementer, der er specificeret i dette bilag, og ledsage delvis
færdigbyggede vandfartøjer. Den skal oversættes til det eller
de officielle sprog, der kræves af den medlemsstat, hvor
produktet gøres tilgængeligt på markedet.


Generelle principper for CE-mærkningen


§ 16. CE-mærkningen er underkastet de generelle princip-
per i artikel 30 i forordning (EF) nr. 765/2008.


Produkter, der skal CE-mærkes


§ 17. Følgende produkter er omfattet af CE-mærkning,
når de gøres tilgængelige på markedet eller ibrugtages:
1) vandfartøjer
2) komponenter
3) fremdriftsmotorer.


Stk. 2. Medlemsstaterne skal formode, at de produkter,
der er omhandlet i stk. 1 og er påført CE-mærkning, er i
overensstemmelse med denne bekendtgørelse.


Regler og betingelser for anbringelse af CE-mærkningen


§ 18. CE-mærkningen anbringes på de produkter, der er
omhandlet i artikel 17, stk. 1 , så den er synlig, letlæselig og
ikke kan slettes. Hvis der er tale om komponenter, hvor det-
te ikke er muligt eller er uhensigtsmæssigt som følge af det
pågældende produkts størrelse eller art, anbringes mærknin-
gen på emballagen og i de ledsagende dokumenter. I tilfælde
af vandfartøjer anbringes CE-mærkningen på vandfartøjets
fabrikant plade adskilt fra vandfartøjets identifikationsnum-
mer. I tilfælde af en fremdriftsmotor anbringes CE-mærk-
ningen på motoren.


Stk. 2. CE-mærkningen anbringes, før produktet bringes i
omsætning eller ibrugtages. Der kan efter CE-mærkningen
og det identifikationsnummer, der er omhandlet i stk. 3, an-
bringes et piktogram eller et andet mærke, der angiver en
særlig risiko eller særlig anvendelse.


Stk. 3. Efter CE-mærkningen anføres identifikationsnum-
meret på det bemyndigede organ, hvis et sådant organ delta-
ger i produktionskontrolfasen, eller i vurderingen efter byg-
ning.
Det bemyndigede organs identifikationsnummer anbringes
af organet selv eller efter dettes anvisninger af fabrikanten
eller dennes bemyndigede repræsentant eller af den person,
der er omhandlet i § 19, stk. 2, 3 eller 4.


Kapitel IV
Overensstemmelsesvurdering


Gældende overensstemmelsesvurderingsprocedurer


§ 19. Fabrikanten anvender de procedurer, der er fastsat i
de modulerne i § 20, 21 og 22, før produkterne omhandlet i
§ 2, stk. 1, bringes i omsætning.


Stk. 2. Private importører anvender proceduren omhandlet
i § 23 før ibrugtagning af et produkt omhandlet i § 2, stk. 1,
hvis fabrikanten ikke har gennemført overensstemmelses-
vurderingen for det pågældende produkt.


Stk. 3. Enhver person, der bringer en fremdriftsmotor eller
et vandfartøj i omsætning efter en større ændring eller om-
bygning heraf, eller enhver person, der ændrer den tilsigtede
anvendelse af et vandfartøj, der ikke falder ind under denne
bekendtgørelse, på en sådan måde, at det kommer til at falde
ind under dets anvendelsesområde, anvender den procedure,
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der er omhandlet i § 23, før produktet bringes i omsætning
eller ibrugtages.


Stk. 4. Enhver person, der bringer et vandfartøj bygget til
eget brug i omsætning før udgangen af den periode på fem
år, der er omhandlet i § 2, stk. 2, litra a), nr. vii), anvender
den procedure, der er omhandlet i § 23, før produktet brin-
ges i omsætning.


Konstruktion og fremstilling


§ 20. For så vidt angår konstruktion og fremstilling af fri-
tids fartøjer finder følgende procedurer omhandlet i bilag II
til afgørelse nr. 768/2008/EF anvendelse:
1) for konstruktionskategori A og B omhandlet i bilag I,


del A, punkt 1:
a) for fritidsfartøjer med en skroglængde fra 2,5 til


mindre end 12 m et af følgende moduler:
i modul A1 (intern produktionskontrol plus


overvåget produktprøvning)
ii modul B (EU-typeafprøvning) sammen med


modul C, D, E eller F
iii modul G (overensstemmelse på grundlag af


enhedsverifikation)
iv modul H (overensstemmelse på grundlag af


fuld kvalitetssikring)
b) for fritidsfartøjer med en skroglængde på 12-24 m


et af følgende moduler:
i modul B (EU-typeafprøvning) sammen med


modul C, D, E eller F
ii modul G (overensstemmelse på grundlag af


enhedsverifikation)
iii modul H (overensstemmelse på grundlag af


fuld kvalitetssikring)
2) for konstruktionskategori C omhandlet i bilag I, del A,


punkt 1:
a) for fritidsfartøjer med en skroglængde fra 2,5 til


mindre end 12 m et af følgende moduler:
i hvis de harmoniserede standarder vedrørende


bilag I, del A, punkt 3.2 og 3.3, er overholdt:
modul A (intern produktionskontrol), modul
A1 (intern produktionskontrol plus overvåget
produktprøvning), modul B (EU-typegodken-
delse) sammen med modul C, D, E eller F, mo-
dul G (overensstemmelse på grundlag af en-
hedsverifikation) eller modul H (overensstem-
melse på grundlag af fuld kvalitetssikring)


ii hvis de harmoniserede standarder vedrørende
bilag I, del A, punkt 3.2 og 3.3, ikke er over-
holdt: modul A1 (intern produktionskontrol
plus overvåget produktprøvning), modul B
(EU-typegodkendelse) sammen med modul C,
D, E eller F, modul G (overensstemmelse på
grundlag af enhedsverifikation) eller modul H
(overensstemmelse på grundlag af fuld kvali-
tetssikring)


b) for fritidsfartøjer med en skroglængde på 12-24 m
et af følgende moduler:
i modul B (EU-typeafprøvning) sammen med


modul C, D, E eller F


ii modul G (overensstemmelse på grundlag af
enhedsverifikation)


iii modul H (overensstemmelse på grundlag af
fuld kvalitetssikring)


3) for konstruktionskategori D omhandlet i bilag I, del A,
punkt 1:
a) for fritidsfartøjer med en skroglængde på 2,5-24 m


et af følgende moduler:
i modul A (intern produktionskontrol)
ii modul A1 (intern produktionskontrol plus


overvåget produktprøvning)
iii modul B (EU-typeafprøvning) sammen med


modul C, D, E eller F
iv modul G (overensstemmelse på grundlag af


enhedsverifikation)
v modul H (overensstemmelse på grundlag af


fuld kvalitetssikring)
Stk. 2. Med hensyn til konstruktion og fremstilling af per-


sonlige fartøjer finder en af følgende procedurer omhandlet i
bilag II til afgørelse nr. 768/2008/EF anvendelse:
1) modul A (intern produktionskontrol)
2) modul A1 (intern produktionskontrol plus overvåget


produktprøvning)
3) modul B (EU-typeafprøvning) sammen med modul C,


D, E eller F
4) modul G (overensstemmelse på grundlag af enhedsve-


rifikation)
5) modul H (overensstemmelse på grundlag af fuld kvali-


tetssikring).
Stk. 3. For så vidt angår konstruktion og fremstilling af


komponenter finder en af følgende procedurer omhandlet i
bilag II til afgørelse nr. 768/2008/EF anvendelse:
1) modul B (EU-typeafprøvning) sammen med modul C,


D, E eller F
2) modul G (overensstemmelse på grundlag af enhedsve-


rifikation)
3) modul H (overensstemmelse på grundlag af fuld kvali-


tetssikring).


Udstødningsemissioner


§ 21. For så vidt angår udstødningsemissioner anvender
motorfabrikanten for produkter omhandlet i § 2, stk. 1, litra
d) og e), følgende procedurer omhandlet i bilag II til afgø-
relse nr. 768/2008/EF:
1) når prøvninger udføres ved anvendelse af den harmoni-


serede standard, et af følgende moduler:
a) modul B (EU-typeafprøvning) sammen med modul


C, D,
b) E eller F
c) modul G (overensstemmelse på grundlag af en-


hedsverifikation)
d) modul H (overensstemmelse på grundlag af fuld


kvalitetssikring)
2) når prøvninger udføres uden anvendelse af den harmo-


niserede standard, et af følgende moduler:
a) modul B (EU-typeafprøvning) sammen med modul


C1
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b) modul G (overensstemmelse på grundlag af en-
hedsverifikation).


Støjemissioner


§ 22. For så vidt angår støjemissioner fra fritidsfartøjer
med hækmotor til fremdrift uden integreret udstødningssy-
stem eller indenbords fremdriftsmotor og fra fritidsfartøjer
med hækmotor til fremdrift uden integreret udstødningssy-
stem eller med indenbords fremdriftsmotor, som undergår
en større ombygning af vandfartøjet og derefter bringes i
omsætning på markedet inden for en periode på fem år efter
ombygningen, anvender fabrikanten følgende procedurer
omhandlet i bilag II til afgørelse nr. 768/2008/EF:
1) når prøvninger udføres ved anvendelse af den harmoni-


serede standard for støjmåling, et af følgende moduler:
a) modul A1 (intern produktionskontrol plus overvå-


get produktprøvning)
b) modul G (overensstemmelse på grundlag af en-


hedsverifikation)
c) modul H (overensstemmelse på grundlag af fuld


kvalitetssikring)
2) når prøvninger udføres uden anvendelse af den harmo-


niserede standard for støjmåling, modul G (overens-
stemmelse på grundlag af enhedsverifikation)


3) når Froudes tal og effekt/deplacementforholdet anven-
des ved vurderingen, et af følgende moduler:
a) modul A (intern produktionskontrol)
b) modul G (overensstemmelse på grundlag af en-


hedsverifikation)
c) modul H (overensstemmelse på grundlag af fuld


kvalitetssikring).
Stk. 2. For så vidt angår støjemissioner fra personlige far-


tøjer og udenbords fremdriftsmotorer og hækmotorer til
fremdrift med integreret udstødningssystem beregnet til
montering på fritidsfartøjer anvender fabrikanten følgende
procedurer omhandlet i bilag II til afgørelse nr.
768/2008/EF:
1) når prøvninger udføres ved anvendelse af den harmoni-


serede standard for støjmåling, et af følgende moduler:
a) modul A1 (intern produktionskontrol plus overvå-


get produktprøvning)
b) modul G (overensstemmelse på grundlag af en-


hedsverifikation)
c) modul H (overensstemmelse på grundlag af fuld


kvalitetssikring)
2) når prøvninger udføres uden anvendelse af den harmo-


niserede standard for støjmåling, modul G (overens-
stemmelse på grundlag af enhedsverifikation).


Vurdering efter bygning


§ 23. Vurdering efter bygning som omhandlet i § 19, stk.
2, 3 og 4, udføres som beskrevet i bilag V.


Supplerende krav


§ 24. Når modul B i bilag II til afgørelse nr. 768/2008/EF
anvendes, udføres EU-typeafprøvningen på den måde, som
er angivet i punkt 2, andet led, i nævnte modul.


En produktionstype i modul B kan dække over flere forskel-
lige varianter af produktet, hvis:
1) forskellen mellem varianterne ikke berører sikkerheds-


niveauet og de øvrige krav til produktets funktionsdyg-
tighed, og


2) der henvises til varianterne af produktet i den tilsvaren-
de EU- typeafprøvningsattest,


om nødvendigt gennem ændringer af den oprindelige attest.
Stk. 2. Når modul A1 i bilag II til afgørelse nr.


768/2008/EF anvendes, udføres produktkontrollen på et el-
ler flere vandfartøjer, der repræsenterer fabrikantens pro-
duktion, og de supplerende krav i bilag VI til denne be-
kendtgørelse finder anvendelse.


Stk. 3. Muligheden for at anvende de akkrediterede inter-
ne organer, der er omhandlet i modul A1 og C1 i bilag II til
afgørelse nr. 768/2008/EF, finder ikke anvendelse.


Stk. 4. Når modul F i bilag II til afgørelse nr. 768/2008/EF
anvendes, finder proceduren beskrevet i bilag VII til denne
bekendtgørelse anvendelse ved overensstemmelsesvurdering
af kravene til udstødningsemissioner.


Stk. 5. Når modul C i bilag II til afgørelse nr.
768/2008/EF anvendes, skal et bemyndiget organ udvalgt af
fabrikanten for så vidt angår overensstemmelsesvurderingen
af kravene til udstødningsemissioner i denne bekendtgørelse
og i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om emissioner fra fri-
tidsfartøjer og personlige fartøjer, og hvis fabrikanten ikke
arbejder under et relevant kvalitetssystem som beskrevet i
modul H i bilag II til afgørelse nr. 768/2008/EF, gennemføre
produktkontroller eller lade sådanne udføre med vilkårlige
intervaller fastsat af den pågældende myndighed for at kon-
trollere kvaliteten af den interne produktkontrol. Såfremt
kvalitetsniveauet synes at være utilfredsstillende, eller det
synes nødvendigt at kontrollere validiteten af de data, fabri-
kanten har forelagt, anvendes proceduren i bilag VIII.


Teknisk dokumentation


§ 25. Den i § 7, stk. 2, omhandlede tekniske dokumenta-
tion skal indeholde alle relevante data og oplysninger om de
midler, som fabrikanten anvender for at sikre, at produktet
opfylder kravene i § 4, stk. 1, og bilag I samt kravene i be-
kendtgørelse om regulering af støj- og luftemission fra fri-
tidsfartøjer. Dokumentationen skal især indeholde de rele-
vante dokumenter nævnt i bilag IX.


Stk. 2. Den tekniske dokumentation skal sikre, at kon-
struktion, bygning, funktion og overensstemmelsesvurdering
er letforståelig.


Kapitel V
Notifikation af overensstemmelsesvurderingsorganer


Notifikation


§ 26. Medlemsstaterne underretter Kommissionen og de
øvrige medlemsstater om, hvilke organer der er bemyndiget
til som uafhængig tredjepart at udføre overensstemmelses-
vurderingsopgaver i henhold til denne bekendtgørelse.
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Bemyndigende myndigheder


§ 27. Medlemsstaterne udpeger en bemyndigende myn-
dighed, som er ansvarlig for at indføre og gennemføre de
nødvendige procedurer for vurdering og notifikation af
overensstemmelses vurderingsorganer, der skal udføre opga-
ver i henhold til denne bekendtgørelse, og for overvågnin-
gen af bemyndigede organer, herunder overensstemmelse
med § 32.


Stk. 2. Medlemsstaterne kan bestemme, at den i stk. 1 om-
handlede vurdering og overvågning skal foretages af et nati-
onalt akkrediteringsorgan som defineret i og i overensstem-
melse med forordning (EF) nr. 765/2008.


Stk. 3. Hvis den bemyndigende myndighed uddelegerer
eller på anden måde overlader vurderingen, notifikationen
eller overvågningen som omhandlet i stk. 1 til et organ, som
ikke er en del af en myndighed, skal dette organ være en ju-
ridisk person og på tilsvarende vis opfylde kravene i § 28.
Desuden skal dette organ have truffet foranstaltninger til
dækning af erstatnings ansvar i forbindelse med sine aktivi-
teter.


Stk. 4. Den bemyndigende myndighed påtager sig det ful-
de ansvar for de opgaver, der udføres af det i stk. 3 nævnte
organ.


Stk. 5. Den bemyndigende myndighed, som er nævnt i
stk. 1 er Søfartsstyrelsen, men DANAK Den Danske Akkre-
diteringsfond (herefter DANAK) er i henhold til stk. 2 udpe-
get til at udføre vurdering og overvågning af bemyndigede
organer.


Stk. 6. Ansøgning om at blive udpeget til bemyndiget or-
gan sker ved henvendelse til Søfartsstyrelsen, hvor der skal
vedlægges relevant dokumentation, herunder akkrediterin-
gscertifikat som dokumentation for opfyldelse af kravene i §
30.


Stk. 7. DANAK gennemfører vurdering og overvågning
af bemyndigede organer, jf. § 27, og påser, at de opfylder
kravene i § 30 samt at de efterlever oplysnings- og deltagel-
sespligten i §§ 40 og 42.


Krav vedrørende bemyndigende myndigheder


§ 28. En bemyndigende myndighed oprettes på en sådan
måde, at der ikke opstår interessekonflikter med overens-
stemmelsesvurderingsorganer.


Stk. 2. En bemyndigende myndighed er organiseret og ar-
bejder på en sådan måde, at der i dens arbejde sikres objekti-
vitet og uvildighed.


Stk. 3. En bemyndigende myndighed er organiseret på en
sådan måde, at alle beslutninger om notifikation af et over-
ensstemmelsesvurderingsorgan træffes af kompetente perso-
ner, der ikke er identiske med dem, der foretog vurderingen.


Stk. 4. En bemyndigende myndighed må ikke udføre akti-
viteter, som udføres af overensstemmelsesvurderingsorga-
ner, eller yde rådgivningsservice på kommercielt eller kon-
kurrencemæssigt grundlag.


Stk. 5. En bemyndigende myndighed sikrer, at de oplys-
ninger, som den indhenter, behandles fortroligt.


Stk. 6. En bemyndigende myndighed skal have et tilstræk-
keligt antal kompetente medarbejdere til, at den kan udføre
sine opgaver behørigt.


Oplysningskrav for bemyndigende myndigheder


§ 29. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om de-
res procedurer for vurdering og notifikation af overensstem-
melsesvurderingsorganer og overvågning af bemyndigede
organer og om eventuelle ændringer heraf.


Stk. 2. Kommissionen offentliggør disse oplysninger.


Krav vedrørende bemyndigede organer


§ 30. I forbindelse med notifikation i henhold til denne
bekendtgørelse skal et overensstemmelsesvurderingsorgan
opfylde kravene i stk. 2-11.


Stk. 2. Et overensstemmelsesvurderingsorgan skal opret-
tes i henhold til national lovgivning og skal være en juridisk
person.


Stk. 3. Et overensstemmelsesvurderingsorgan er et tredje-
partsorgan, der er uafhængigt af den organisation eller det
produkt, det vurderer.
Et organ, der tilhører en erhvervsorganisation og/eller bran-
cheforening, som repræsenterer virksomheder, der er invol-
veret i konstruktion, fremstilling, tilvejebringelse, sammen-
sætning, brug eller vedligeholdelse af produkter, som det
vurderer, kan, forudsat at det er påvist, at det er uafhængigt,
og at der ikke er tale om interessekonflikter, anses for at væ-
re et sådant organ.


Stk. 4. Overensstemmelsesvurderingsorganet, dets øverste
ledelse og det personale, der er ansvarligt for at foretage
overensstemmelsesvurdering, må ikke være konstruktør, fa-
brikant, leverandør, montør, køber, ejer, bruger eller repara-
tør af de produkter, som de vurderer, eller repræsentant for
nogen af disse parter. Dette forhindrer ikke anvendelse af
vurderede produkter, der er nødvendige for overensstem-
melsesvurderingsorganets aktiviteter, eller anvendelse af så-
danne produkter i personligt øjemed.
Et overensstemmelsesvurderingsorgan, dets øverste ledelse
og det personale, der er ansvarligt for at foretage overens-
stemmelsesvurdering, må ikke være direkte involveret i kon-
struktion eller fremstilling, markedsføring, montering, an-
vendelse eller vedligeholdelse af disse produkter eller re-
præsentere parter, der er involveret i disse aktiviteter. De må
ikke deltage i aktiviteter, som kan være i strid med deres ob-
jektivitet og integritet i forbindelse med de overensstemmel-
sesvurderingsaktiviteter, de er bemyndiget til at udføre. Det-
te gælder navnlig rådgivningsservice.
Overensstemmelsesvurderingsorganet sikrer, at dets datter-
virksomheders eller underentreprenørers aktiviteter ikke på-
virker fortroligheden, objektiviteten eller uvildigheden af
deres overensstemmelsesvurderingsaktiviteter.


Stk. 5. Overensstemmelsesvurderingsorganet og dets per-
sonale udfører overensstemmelsesvurderingsaktiviteterne
med den størst mulige faglige integritet og den nødvendige
tekniske kompetence på det specifikke område og må ikke
påvirkes af nogen form for pression og incitament, navnlig
af økonomisk art, som kan have indflydelse på deres afgø-
relser eller resultaterne af deres overensstemmelsesvurde-
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ringsaktiviteter, særlig hvad angår personer eller grupper af
personer, som har en interesse i resultaterne af disse aktivi-
teter.


Stk. 6. Et overensstemmelsesvurderingsorgan skal kunne
gennemføre alle de overensstemmelsesvurderingsopgaver,
som pålægges det i henhold til § 19-24, og til hvilke det er
blevet bemyndiget, uanset om disse opgaver udføres af
overensstemmelsesvurderingsorganet selv eller på dets veg-
ne og under dets ansvar.
Overensstemmelsesvurderingsorganet skal til enhver tid og
for hver overensstemmelsesvurderingsprocedure og type el-
ler kategori af produkter, for hvilke det er blevet bemyndi-
get, have følgende til rådighed:
1) det nødvendige personale med teknisk viden og til-


strækkelig og relevant erfaring til at udføre overens-
stemmelsesvurderingsopgaverne


2) beskrivelser af de procedurer, i henhold til hvilke over-
ensstemmelsesvurderingen foretages, således at gen-
nemsigtigheden og muligheden for at reproducere disse
procedurer sikres.
a) Det skal have indført hensigtsmæssige politikker


og procedurer, som skelner mellem de opgaver, det
udfører i sin egenskab af bemyndiget organ, og dets
øvrige aktiviteter


3) procedurer, der sætter det i stand til at udføre sine akti-
viteter under behørig hensyntagen til de pågældende
virksomheders størrelse, den sektor, som de opererer
inden for, og deres struktur, samt til hvor kompleks det
pågældende produkts teknologi er, og til produktions-
processens karakter af masse- eller serieproduktion.
a) Det skal have de fornødne midler til at udføre de


tekniske og administrative opgaver i forbindelse
med overensstemmelsesvurderingsaktiviteterne på
en egnet måde og skal have adgang til alt nødven-
digt udstyr og alle nødvendige faciliteter.


Stk. 7. Det personale, som udfører overensstemmelsesvur-
deringsaktiviteterne, skal have:
1) en god teknisk og faglig uddannelse omfattende alle


overensstemmelsesvurderingsaktiviteter inden for det
område, på hvilket overensstemmelsesvurderingsorga-
net er blevet bemyndiget


2) et tilstrækkeligt kendskab til kravene vedrørende de
vurderinger, som det foretager, og den nødvendige be-
myndigelse til at foretage disse vurderinger


3) et tilstrækkeligt kendskab til og en tilstrækkelig forstå-
else af de væsentlige krav, de relevante harmoniserede
standarder, Unionens relevante harmoniseringslovgiv-
ning og den relevante nationale lovgivning


4) den nødvendige færdighed i at udarbejde de certifika-
ter, registre og rapporter, som dokumenterer, at vurde-
ringerne er blevet foretaget.


Stk. 8. Det garanteres, at overensstemmelsesvurderingsor-
ganerne, deres øverste ledelse og vurderingspersonalet ar-
bejder uvildigt.
1) Aflønningen af et overensstemmelsesvurderingsorgans


øverste ledelse og vurderingspersonalet må ikke være
afhængig af antallet af foretagne vurderinger eller af re-
sultatet af disse vurderinger.


Stk. 9. Overensstemmelsesvurderingsorganer skal tegne
en ansvarsforsikring, medmindre medlemsstaten er ansvarlig
i henhold til national lovgivning, eller medlemsstaten selv er
direkte ansvarlig for overensstemmelsesvurderingen.


Stk. 10. Overensstemmelsesvurderingsorganets personale
har tavshedspligt med hensyn til alle oplysninger, som det
kommer i besiddelse af ved udførelsen af sine opgaver i
henhold til § 19-24 eller enhver bestemmelse i en national
lovgivning til gennemførelse heraf, undtagen over for de
kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor aktivite-
terne udføres. Ejendomsrettigheder skal beskyttes.


Stk. 11. Overensstemmelsesvurderingsorganet skal delta-
ge i eller sikre, at dets vurderingspersonale er orienteret om
de relevante standardiseringsaktiviteter og aktiviteterne i
den koordineringsgruppe af bemyndigede organer, der er
nedsat i henhold til § 42, og som generelle retningslinjer an-
vende de administrative afgørelser og dokumenter, som er
resultatet af den nævnte gruppes arbejde.


Overensstemmelsesformodning


§ 31. Hvis et overensstemmelsesvurderingsorgan doku-
menterer, at det opfylder kriterierne i de relevante harmoni-
serede standarder eller dele heraf, hvortil der er offentlig-
gjort en henvisning i Den Europæiske Unions Tidende, for-
modes det at opfylde kravene i § 30, for så vidt som de gæl-
dende harmoniserede standarder dækker disse krav.


Dattervirksomheder og underentreprise i tilknytning til
bemyndigede organer


§ 32. Hvis et bemyndiget organ giver bestemte opgaver i
forbindelse med overensstemmelsesvurderingen i underen-
treprise eller
anvender en dattervirksomhed, sikrer det, at underentrepre-
nøren eller dattervirksomheden opfylder kravene i § 30, og
underretter den bemyndigende myndighed herom.


Stk. 2. Det bemyndigede organ har det fulde ansvar for de
opgaver, der udføres af underentreprenører eller dattervirk-
somheder, uanset hvor disse er etableret.


Stk. 3. Aktiviteter kan kun gives i underentreprise eller
udføres af en dattervirksomhed, hvis kunden har givet sit
samtykke.


Stk. 4. Det bemyndigede organ stiller de relevante doku-
menter vedrørende vurderingen af underentreprenørens eller
dattervirksomhedens kvalifikationer og det arbejde, som de
har udført i henhold til § 19-24, til rådighed for den bemyn-
digende myndighed.


Ansøgning om notifikation


§ 33. Et overensstemmelsesvurderingsorgan indgiver en
ansøgning om notifikation til den bemyndigende myndighed
i den medlemsstat, hvor det er etableret.


Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte ansøgning skal ledsages af en
beskrivelse af de overensstemmelsesvurderingsaktiviteter,
det eller de overensstemmelsesvurderingsmoduler og det el-
ler de produkter, som organet hævder at være kompetent til,
samt af et akkrediteringscertifikat udstedt af DANAK hvori
det godtgøres, at ansøgeren opfylder kravene i § 30.
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Notifikationsprocedure


§ 34. De bemyndigende myndigheder må kun notificere
overensstemmelsesvurderingsorganer, som opfylder kravene
i § 30.


Stk. 2. De bemyndigende myndigheder underretter Kom-
missionen og de øvrige medlemsstater ved hjælp af det elek-
troniske notifikationsværktøj, der er udviklet og forvaltes af
Kommissionen.


Stk. 3. Notifikationen skal indeholde udtømmende oplys-
ninger om overensstemmelsesvurderingsaktiviteterne, det
eller de pågældende overensstemmelsesvurderingsmoduler
og det eller de pågældende produkter og den relevante doku-
mentation for kompetencen.


Stk. 4. Hvis en notifikation ikke er baseret på et akkredit-
eringscertifikat som omhandlet i artikel 33, stk. 2, forelæg-
ger den bemyndigende myndighed Kommissionen og de øv-
rige medlemsstater dokumentation, der attesterer overens-
stemmelsesvurderingsorganets kompetence, og oplysninger
om de ordninger, der er indført for at sikre, at der regelmæs-
sigt føres tilsyn med organet, og at organet også fremover
opfylder de i § 30 fastsatte krav.


Stk. 5. Det pågældende organ må kun udføre aktiviteter
som bemyndiget organ, hvis Kommissionen eller de øvrige
medlemsstater ikke har gjort indsigelse inden for to uger ef-
ter en notifikation baseret på et akkrediteringscertifikat eller
inden for to måneder efter en notifikation, der ikke er base-
ret på et akkrediteringscertifikat.
Kun et sådant organ anses for at være et bemyndiget organ i
dette direktivs forstand.


Stk. 6. Kommissionen og de øvrige medlemsstater under-
rettes om eventuelle efterfølgende relevante ændringer af
notifikationen.


Identifikationsnumre for og lister over bemyndigede organer


§ 35. Kommissionen tildeler hvert bemyndiget organ et
identifikationsnummer.
Hvert bemyndiget organ tildeles kun ét identifikationsnum-
mer, også selv om organet er bemyndiget i henhold til flere
EU-retsakter.
Medlemsstaterne tildeler derudover en identifikationskode
til et bemyndiget organ, der af en bemyndigende myndighed
har fået bemyndigelse til at foretage en overensstemmelses-
vurdering efter bygning.


Stk. 2. Kommissionen offentliggør listen over de organer,
der er bemyndiget i henhold til direktivet 2013/53/EU, her-
under de identifikationsnumre og eventuelt -koder, som de
er blevet tildelt, og de aktiviteter, til hvilke de er bemyndi-
get.
1) Kommissionen holder listen ajourført.


Ændringer af notifikationen


§ 36. Hvis en bemyndigende myndighed har konstateret
eller er blevet orienteret om, at et bemyndiget organ ikke
længere opfylder kravene i § 30, eller at det ikke opfylder si-
ne forpligtelser, begrænser, suspenderer eller inddrager den
bemyndigende myndighed notifikationen, alt efter hvad der
er mest hensigtsmæssigt, og afhængigt af i hvor høj grad


kravene eller forpligtelserne ikke er blevet opfyldt. Den un-
derretter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater
herom.


Stk. 2. Hvis en notifikation begrænses, suspenderes eller
inddrages, eller hvis det bemyndigede organ har indstillet si-
ne aktiviteter, træffer den bemyndigende medlemsstat de
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at dette organs sager
enten behandles af et andet bemyndiget organ eller stilles til
rådighed for de ansvarlige bemyndigende myndigheder og
markedsovervågningsmyndigheder efter disses anmodning.


Anfægtelse af bemyndigede organers kompetence


§ 37. Kommissionen undersøger alle sager, hvor den næ-
rer tvivl om et bemyndiget organs kompetence eller om,
hvorvidt et bemyndiget organ fortsat opfylder de krav og
forpligtelser, som det er underlagt, og tilfælde, hvor den bli-
ver gjort opmærksom på en sådan tvivl.


Stk. 2. Den bemyndigende medlemsstat forelægger efter
anmodning Kommissionen alle oplysninger om grundlaget
for notifikationen eller fastholdelsen af det bemyndigede or-
gans kompetence.


Stk. 3. Kommissionen sikrer, at alle følsomme oplysnin-
ger, den indhenter som led i sine undersøgelser, behandles
fortroligt.


Stk. 4. Hvis Kommissionen konstaterer, at et bemyndiget
organ ikke eller ikke længere opfylder kravene vedrørende
notifikationen, vedtager den en gennemførelsesretsakt, hvori
den bemyndigende medlemsstat anmodes om at træffe de
nødvendige korrigerende foranstaltninger, herunder om nød-
vendigt at inddrage notifikationen.
Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter rådgivningspro-
ceduren i artikel 50, stk. 2.


Proceduremæssige forpligtelser for bemyndigede organer


§ 38. Bemyndigede organer foretager overensstemmelses-
vurderinger i overensstemmelse med de overensstemmelses-
vurderingsprocedurer, der er fastsat i § 19-24.


Stk. 2. Overensstemmelsesvurderingerne foretages i over-
ensstemmelse med proportionalitetsprincippet, således at er-
hvervsdrivende og private importører ikke pålægges unødi-
ge byrder. Overensstemmelsesvurderingsorganerne udfører
deres aktiviteter under behørig hensyntagen til de berørte
virksomheders størrelse, den sektor, som de opererer inden
for, og deres struktur, til hvor kompleks det pågældende
produkts teknologi er, og til produktionsprocessens karakter
af masse- eller serieproduktion.
I denne forbindelse skal de dog respektere den grad af
strenghed og det beskyttelsesniveau, der kræves for produk-
tets overholdelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse.


Stk. 3. Hvis et bemyndiget organ finder, at de krav, der er
fastsat i § 4, stk. 1 og 3, og bilag I eller i de dertil svarende
harmoniserede standarder, ikke er opfyldt af fabrikanten el-
ler den private importør, anmoder det fabrikanten eller den
private importør om at afhjælpe dette og udsteder ikke over-
ensstemmelsescertifikat.


Stk. 4. Hvis et bemyndiget organ i forbindelse med over-
ensstemmelsesovervågning, efter at der er udstedt et certifi-
kat, finder, at et produkt ikke længere opfylder kravene, an-
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moder det fabrikanten om at afhjælpe dette og suspenderer
eller inddrager om nødvendigt certifikatet.


Stk. 5. Hvis der ikke træffes korrigerende foranstaltninger,
eller hvis disse ikke har den ønskede virkning, begrænser,
suspenderer eller inddrager det bemyndigede organ eventu-
elle certifikater, alt efter hvad der er mest hensigtsmæssigt.


Klageprocedure


§ 39. Klager over de bemyndigede organers afgørelser
skal rettes til Søfartsstyrelsen og kan ikke indbringes for en
højere administrativ instans.


Oplysningskrav for bemyndigede organer


§ 40. Bemyndigede organer oplyser den bemyndigende
myndighed om:
1) enhver nægtelse, begrænsning, suspendering eller ind-


dragelse af et certifikat
2) forhold, der har indflydelse på omfanget af og betingel-


serne for notifikationen
3) anmodninger om information om udførte overensstem-


melsesvurderingsaktiviteter, som de har modtaget fra
markedsovervågningsmyndighederne


4) efter anmodning, overensstemmelsesvurderingsaktivi-
teter, der er udført inden for det område, hvor de er be-
myndiget, og enhver anden aktivitet, der er udført, her-
under grænseoverskridende aktiviteter og underentre-
prise.


Stk. 2. Bemyndigede organer giver de øvrige organer, der
er bemyndiget i henhold til denne bekendtgørelse, og som
udfører lignende overensstemmelsesvurderingsaktiviteter,
der dækker samme produkter, relevante oplysninger om
spørgsmål vedrørende negative og efter anmodning positive
overensstemmelsesvurderingsresultater.


Erfaringsudveksling


§ 41. Kommissionen sørger for, at der foregår erfarings-
udveksling mellem medlemsstaternes nationale myndighe-
der med ansvar for notifikationspolitik.


Koordinering af bemyndigede organer


§ 42. Kommissionen sikrer, at der etableres koordinering
og samarbejde mellem organer, der er bemyndiget i henhold
til direktivet 2013/53/EU, og at denne koordinering og dette
samarbejde fungerer efter hensigten i form af en sektorspe-
cifik gruppe eller grupper af bemyndigede organer.


Stk. 2. Medlemsstaterne sørger for, at de organer, de har
bemyndiget, enten direkte eller gennem udpegede repræsen-
tanter deltager i arbejdet i denne gruppe eller i disse grup-
per.


Kapitel VI
EU-markedsovervågning, kontrol af produkter, der indføres


på EU-markedet, og beskyttelsesprocedurer


EU-markedsovervågning og kontrol af produkter, der
indføres på EU-markedet


§ 43. Artikel 15, stk. 3, og artikel 16-29 i forordning (EF)
nr. 765/2008 finder anvendelse på produkter, der er omfattet
af denne bekendtgørelse.


Procedure for produkter, der udgør en risiko på nationalt
plan


§ 44. Hvis markedsovervågningsmyndighederne i en af
medlemsstaterne har tilstrækkelig grund til at antage, at et
produkt, der er omfattet af denne bekendtgørelse, udgør en
risiko for menneskers sundhed eller sikkerhed, for ejendom
eller for miljøet, foretager de en evaluering af det pågælden-
de produkt omfattende de relevante krav, der er fastlagt i
denne bekendtgørelse. De berørte erhvervsdrivende eller
den private importør samarbejder i nødvendigt omfang med
markedsovervågningsmyndighederne.
Hvis markedsovervågningsmyndighederne i tilfælde af en
erhvervsdrivende i forbindelse med denne evaluering kon-
staterer, at produktet ikke opfylder kravene i denne bekendt-
gørelse, anmoder de straks den pågældende erhvervsdriven-
de om at træffe de fornødne korrigerende foranstaltninger
for at bringe produktet i overensstemmelse med disse krav,
for at trække produktet tilbage fra markedet eller kalde det
tilbage inden for en rimelig tidsfrist, som de fastsætter i for-
hold til risikoens art.
Hvis markedsovervågningsmyndighederne i tilfælde af en
privat importør i forbindelse med denne evaluering konsta-
terer, at produktet ikke opfylder kravene i denne bekendtgø-
relse, underrettes den private importør straks om at træffe de
fornødne korrigerende foranstaltninger i forhold til risikoens
art for at bringe produktet i overensstemmelse med disse
krav, for at suspendere ibrugtagningen af produktet eller for
at suspendere brugen af produktet.
Markedsovervågningsmyndighederne underretter det rele-
vante bemyndigede organ herom.
Artikel 21 i forordning (EF) nr. 765/2008 finder anvendelse
på de i andet og tredje afsnit af dette stykke omhandlede for-
anstaltninger.


Stk. 2. Hvis markedsovervågningsmyndighederne konsta-
terer, at den manglende overensstemmelse med kravene ikke
er begrænset til medlemsstatens område, underretter de
Kommissionen og de øvrige medlemsstater om resultaterne
af evalueringen og om de foranstaltninger, som de har pålagt
den pågældende erhvervsdrivende at træffe.


Stk. 3. Den erhvervsdrivende sikrer, at der træffes de for-
nødne korrigerende foranstaltninger for så vidt angår alle de
pågældende produkter, som denne har gjort tilgængelige på
markedet i hele Unionen.
Den private importør sikrer, at der træffes de fornødne for-
anstaltninger for så vidt angår et produkt, som denne har
indført i Unionen til eget brug.
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Stk. 4. Hvis den pågældende erhvervsdrivende ikke træf-
fer de fornødne foranstaltninger inden for den frist, der er
omhandlet i stk. 1, andet afsnit, træffer markedsovervåg-
ningsmyndighederne de nødvendige foreløbige foranstalt-
ninger for at forbyde eller begrænse tilgængeliggørelsen af
produktet på det nationale marked eller for at trække pro-
duktet tilbage fra markedet eller kalde det tilbage.
Hvis den private importør ikke træffer de fornødne foran-
staltninger, træffer markedsovervågningsmyndighederne al-
le de nødvendige foreløbige foranstaltninger for at forbyde
ibrugtagning af produktet eller forbyde eller begrænse bru-
gen af produktet på deres område.
Markedsovervågningsmyndighederne underretter straks
Kommissionen og de øvrige medlemsstater om disse foran-
staltninger.


Stk. 5. De i stk. 4 omhandlede oplysninger skal indeholde
alle tilgængelige oplysninger, særlig de nødvendige data til
identifikation af det produkt, der ikke opfylder kravene, pro-
duktets oprindelse, arten af den påståede manglende opfyl-
delse af kravene og af den pågældende risiko, arten og va-
righeden af de trufne nationale foranstaltninger samt de
synspunkter, som den pågældende erhvervsdrivende eller
private importør har fremsat. Markedsovervågningsmyndig-
hederne oplyser navnlig, om den manglende overensstem-
melse med kravene skyldes:
1) at produktet ikke opfylder kravene vedrørende menne-


skers sundhed eller sikkerhed eller ejendoms- eller mil-
jøbeskyttelseskravene i denne bekendtgørelse, eller


2) mangler ved de harmoniserede standarder, der er om-
handlet i § 14, og som danner grundlag for overens-
stemmelsesformodningen.


Stk. 6. De øvrige medlemsstater ud over den medlemsstat,
der har indledt proceduren i henhold til denne artikel, under-
retter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater om
de trufne foranstaltninger og om yderligere oplysninger,
som de måtte råde over, om det pågældende produkts man-
glende overensstemmelse med kravene, og om deres indsi-
gelser, hvis de ikke er indforstået med den meddelte natio-
nale foranstaltning.


Stk. 7. Hvis der ikke inden for tre måneder efter modta-
gelsen af de i stk. 4 omhandlede oplysninger er blevet gjort
indsigelse af en medlemsstat eller Kommissionen mod en
foreløbig foranstaltning truffet af en medlemsstat, anses for-
anstaltningen for at være berettiget.


Stk. 8. Medlemsstaterne sikrer, at der straks træffes de
fornødne restriktive foranstaltninger med hensyn til det på-
gældende produkt, f.eks. tilbagetrækning af produktet fra
deres marked.


Beskyttelsesprocedure på EU-plan


§ 45. Hvis der efter afslutningen af proceduren i § 44, stk.
3 og 4, gøres indsigelse mod en medlemsstats foranstaltning,
eller hvis Kommissionen finder, at en national foranstaltning
er i modstrid med EU-lovgivningen, drøfter Kommissionen
straks spørgsmålet med medlemsstaterne og den eller de på-
gældende erhvervsdrivende eller den private importør og
vurderer den nationale foranstaltning. På grundlag af resul-
taterne af denne vurdering vedtager Kommissionen en gen-


nemførelsesretsakt, der fastslår, hvorvidt den nationale for-
anstaltning er berettiget eller ej.
Kommissionen retter sin afgørelse til alle medlemsstaterne
og meddeler den straks til medlemsstaterne og den eller de
relevante erhvervsdrivende eller den private importør.


Stk. 2. Hvis den nationale foranstaltning anses for at være
berettiget, træffer samtlige medlemsstater de nødvendige
foranstaltninger for at sikre, at det produkt, der ikke er i
overensstemmelse med kravene, trækkes tilbage fra deres
marked, og underretter Kommissionen herom. Hvis den na-
tionale foranstaltning anses for ikke at være berettiget, træk-
ker den pågældende medlemsstat foranstaltningen tilbage.


Stk. 3. Hvis den nationale foranstaltning anses for at være
berettiget, og hvis produktets manglende overensstemmelse
med kravene tilskrives mangler ved de harmoniserede stan-
darder som omhandlet i nærværende bekendtgørelses § 44,
stk. 5, litra b), anvender Kommissionen proceduren i artikel
11 i forordning (EU) nr. 1025/2012.


Formel manglende overensstemmelse med kravene


§ 46. Uden at det berører § 44, pålægger en medlemsstat,
hvis den konstaterer et af følgende forhold, den pågældende
erhvervsdrivende eller private importør at bringe den man-
glende overensstemmelse med kravene til ophør:
1) CE-mærkningen er anbragt i modstrid med § 16, 17 el-


ler 18.
2) Der er ikke anbragt CE-mærkning som omhandlet i §


17.
3) Der er ikke udarbejdet en EU-overensstemmelseser-


klæring eller en erklæring som omhandlet i bilag III.
4) EU-overensstemmelseserklæringen eller erklæringen


som omhandlet i bilag III er ikke udarbejdet korrekt.
5) Den tekniske dokumentation er enten ikke til rådighed


eller ikke fuldstændig.
6) De oplysninger, der er fastsat i § 7, stk. 6, eller § 9, stk.


3, mangler, er forkerte eller er ufuldstændige.
7) Andre af de administrative krav, der er fastsat i § 7 el-


ler 9, er ikke opfyldt.
Stk. 2. Hvis der fortsat er tale om manglende overens-


stemmelse som omhandlet i stk. 1, træffer den pågældende
medlemsstat alle nødvendige foranstaltninger for at begræn-
se eller forbyde, at produktet gøres tilgængeligt på marke-
det, eller sikre, at det kaldes tilbage eller trækkes tilbage fra
markedet, eller hvis der er tale om et produkt importeret af
en privat importør til eget brug, at dets brug forbydes eller
begrænses.


Kapitel VII
Delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter


Delegerede beføjelser


§ 47. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de-
legerede retsakter i overensstemmelse med artikel 48 vedrø-
rende ændring af følgende:
1) for at tage hensyn til udviklingen inden for teknisk vi-


den og nye videnskabelige resultater:
a) bilag I, del B, punkt 2.3, 2.4, 2.5 og 3, og del C,


punkt 3
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b) bilag VII og IX og
2) bilag V for at tage hensyn til udviklingen inden for tek-


nisk viden, tilstrækkelig sikring af ækvivalent overens-
stemmelse og nye videnskabelige resultater.


Udøvelse af de delegerede beføjelser


§ 48. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillæg-
ges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingel-
ser.


Stk. 2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. §
47, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra
den. 17. januar 2014. Kommissionen udarbejder en rapport
vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder in-
den udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser
forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, med-
mindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en så-
dan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver
periode.


Stk. 3. Den i § 47 omhandlede delegation af beføjelser
kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen
af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse,
til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af
afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et se-
nere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke
gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.


Stk. 4. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret rets-
akt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet med-
delelse herom.


Stk. 5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til § 47 træ-
der kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet
har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra med-
delelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet
eller Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden
udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen
om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges
med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initia-
tiv.


Gennemførelsesretsakter


§ 49. For at tage hensyn til udviklingen inden for teknisk
viden og for at sikre, at direktivet 2013/53/EU anvendes
ensartet, kan Kommissionen vedtage gennemførelsesretsak-
ter, der vedrører følgende:
1) detaljerede procedurer for gennemførelse af § 24 under


hensyn til de særlige behov, som skal opfyldes i forbin-
delse med overensstemmelsesvurdering af de produk-
ter, der er omfattet af direktivet 2013/53/EU


2) den detaljerede anvendelse af de konstruktionskategori-
er for vandfartøjer, der er opstillet i bilag I, del A,
punkt 1, herunder retningslinjer for anvendelse af vejr-
terminologi og måleskalaer anvendt deri


3) detaljerede procedurer for vandfartøjsidentifikation, jf.
bilag I, del A, punkt 2.1, herunder præcisering af termi-
nologi, og tildeling og administration af fabrikantkoder,
der er meddelt fabrikanter etableret uden for Unionen


4) oplysninger om fabrikantpladen, jf. bilag I, del A,
punkt 2.2


5) anvendelsen af bestemmelserne om skibslys, jf. bilag I,
del A, punkt 5.7


6) udstyr til forebyggelse af udledning, navnlig med hen-
syn til betjening af holdingtanke, jf. bilag I, del A,
punkt 5.8


7) montering og afprøvning af gasapparater og permanent
installerede gasanlæg på vandfartøjer


8) formatet for og indholdet af instruktionsbøger
9) formatet for og indholdet af det rapporteringsspørge-


skema, som medlemsstaterne skal udfylde, jf. § 51.
Stk. 2. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter un-


dersøgelsesproceduren i § 50, stk. 3.
Stk. 3. I behørigt begrundede særligt hastende tilfælde,


når et produkt udgør en alvorlig risiko for menneskers sund-
hed og sikkerhed, for ejendom eller for miljøet med hensyn
til stk. 1, litra a), b), e), f) og g), vedtager Kommissionen ef-
ter proceduren i § 50, stk. 4, gennemførelsesretsakter, der
finder anvendelse straks.


Udvalgsprocedure


§ 50. Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er
et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.


Stk. 2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel
4 i forordning (EU) nr. 182/2011.


Stk. 3. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel
5 i forordning (EU) nr. 182/2011.


Stk. 4. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel
8 i forordning (EU) nr. 182/2011 sammenholdt med dennes
artikel 5.


Stk. 5. Kommissionen hører udvalget om ethvert spørgs-
mål, hvor forordning (EU) nr. 1025/2012 eller anden EU-
lovgivning kræver høring af sektoreksperter.


Stk. 6. Udvalget kan endvidere i overensstemmelse med
sin forretningsorden undersøge ethvert andet spørgsmål ved-
rørende anvendelsen af direktivet 2013/53/EU, som enten
udvalgets formand eller en medlemsstats repræsentant rej-
ser.


Kapitel VIII
Særlige administrative bestemmelser


Rapporter


§ 51. Senest den 18. januar 2021 og derefter hvert femte
år udfylder medlemsstaterne et spørgeskema, som Kommis-
sionen udarbejder, om anvendelsen af direktivet
2013/53/EU.


Stk. 2. Senest den 18. januar 2022 og derefter hvert femte
år udarbejder Kommissionen på baggrund af medlemsstater-
nes svar på spørgeskemaet nævnt i stk. 1 en rapport om an-
vendelsen af direktivet 2013/53/EU, som den forelægger
Europa-Parlamentet og Rådet.


Revision


§ 52. Senest den 18. januar 2022 aflægger Kommissionen
rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om følgende:
1) den tekniske mulighed for yderligere at reducere emis-


sionerne fra fremdriftsmotorer til brug på havet og for
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at indføre krav til fordampningsemissioner og brænd-
stofsystemer, som finder anvendelse på fremdriftsmo-
torer og -systemer, under hensyntagen til teknologier-
nes omkostningseffektivitet og behovet for at vedtage
generelt harmoniserede værdier for sektoren under hen-
syn til ethvert større markedsinitiativ, og


2) virkningen på forbrugeroplysning og fabrikanter, navn-
lig små og mellemstore virksomheder, af konstrukti-
onskategorierne for vandfartøjer opstillet i bilag I, som
er baseret på modstandsdygtighed over for vindstyrke
og signifikant bølgehøjde, under hensyntagen til udvik-
lingen inden for international standardisering. Rappor-
ten skal indeholde en evaluering af, hvorvidt konstruk-
tionskategorierne for vandfartøjer skal udbygges med
yderligere specifikationer eller underinddelinger, og
skal om nødvendigt indeholde forslag til yderligere un-
derkategorier.


Stk. 2. Rapporterne i stk. 1, litra a) og b), ledsages om
nødvendigt af lovgivningsforslag.


Sanktioner


§ 53. Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om de
sanktioner, herunder eventuelt strafferetlige sanktioner for
alvorlige overtrædelser, der skal anvendes i tilfælde af over-
trædelse af de nationale bestemmelser, der er vedtaget i
medfør af denne bekendtgørelse, og træffer alle nødvendige
foranstaltninger til at sikre gennemførelsen heraf.


Stk. 2. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt for-
hold til overtrædelsernes grovhed og have afskrækkende
virkning, og de kan skærpes, hvis den pågældende erhvervs-
drivende eller private importør tidligere har begået en lig-
nende overtrædelse af denne bekendtgørelse.


Kapitel IX
Afsluttende bestemmelser og overgangsbestemmelser


Gennemførelse


§ 54. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest
den 18. januar 2016 de nødvendige love og administrative
bestemmelser for at efterkomme direktivet 2013/53/EU. De
meddeler straks Kommissionen teksten til disse bestemmel-
ser.


Stk. 2. Medlemsstaterne anvender disse bestemmelser fra
den 18. januar 2016. Disse bestemmelser skal ved vedtagel-
sen indeholde en henvisning til direktivet 2013/53/EU eller
skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning.
De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlems-
staterne.


Stk. 3. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten
til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på
det område, der er omfattet af direktivet 2013/53/EU.


Overgangsperiode


§ 55. Medlemsstaterne må ikke forhindre tilgængeliggø-
relsen på markedet eller ibrugtagningen af produkter, der er
omfattet af direktiv 94/25/EF, som er i overensstemmelse


med nævnte direktiv, og som blev bragt i omsætning eller
taget i brug før den 18. januar 2017.


Stk. 2. Medlemsstaterne må ikke forhindre tilgængeliggø-
relsen på markedet eller ibrugtagningen af udenbords frem-
driftsmotorer med gnisttænding (SI-motorer) med en effekt
på 15 kW eller derunder, som er i overensstemmelse med
trin I-grænseværdierne for udstødning som fastsat i bilag I,
del B, punkt 2.1, og som er fremstillet af små og mellemsto-
re virksomheder som defineret i Kommissionens henstilling
2003/361/EF (1) og bragt i omsætning før den 18. januar
2020.


Strafbestemmelser


§ 56. Overtrædelse af denne bekendtgørelse straffes med
bøde eller fængsel i indtil 1 år.


Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis de:
1) ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred el-


ler fremkaldt fare herfor,
2) tidligere er afgivet forbud eller påbud for samme eller


tilsvarende forhold, eller, og
3) ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økono-


misk fordel for den pågældende selv eller andre.
Stk. 3. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnå-


et ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herun-
der tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en op-
nået eller tilsigtet økonomisk fordel.


Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske perso-
ner) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.


§ 57. Såfremt forholdet er omfattet af anordning om
ikrafttræden for Grønland af love om ændringer af lov om
sikkerhed til søs, kan der fastsættes foranstaltninger i hen-
hold til kriminalloven for Grønland.


Stk. 2. De i § 2, stk. 2, nævnte forhold skal anses som
skærpende omstændigheder.


Stk. 3. Sker der ikke konfiskation af udbytte, jf. kriminal-
lovens kapitel 37, som er opnået ved overtrædelsen, skal der
ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt
hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk
fordel.


Stk. 4. Er en overtrædelse begået af selskaber m.v. (juridi-
ske personer), kan der pålægges den juridiske person som
sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, Grøn-
lands Selvstyre, en kommune, et kommunalt fællesskab, der
er omfattet af § 64 i Landstingslov om kommunalbestyrelser
og bygdebestyrelser m.v., eller en bygdebestyrelse, kan der
pålægges vedkommende offentlige myndighed som sådan
bødeansvar.


Stk. 5. Såfremt den pågældende ikke er bosat i Grønland,
eller hans tilknytning til det grønlandske samfund i øvrigt
har en sådan løsere karakter, at forudsætningerne for anven-
delse af foranstaltninger ikke er til stede, kan sagen anlæg-
ges eller henvises til forfølgning i Danmark.


Ikrafttræden


§ 58. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 10163 af 22. september 2006,


Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L, fritidsfartøjers bygning
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og udstyr m.v., kapitel II, konstruktion, bygning og mar-
kedsføring, af 1. oktober 2007, ophæves.


Underskriftssted


UNDERSKRIVER 1


/ Underskriver 2
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Bilag 1
Væsentlige krav


17


Udk
as


t ti
l 


hø
rin


g







18


Udk
as


t ti
l 


hø
rin


g







19


Udk
as


t ti
l 


hø
rin


g







20


Udk
as


t ti
l 


hø
rin


g







21


Udk
as


t ti
l 


hø
rin


g







22


Udk
as


t ti
l 


hø
rin


g







23


Udk
as


t ti
l 


hø
rin


g







24


Udk
as


t ti
l 


hø
rin


g







25


Udk
as


t ti
l 


hø
rin


g







26


Udk
as


t ti
l 


hø
rin


g







27


Udk
as


t ti
l 


hø
rin


g







Bilag II
Komponenter i vandfartøjer


1) Antændelsessikret udstyr til benzindrevne indenbordsmotorer og benzindrevne hækmotorer samt ben-
zintankrum.


2) Beskyttelse af udenbordsmotorer mod start, mens motoren står i gear.
3) Rat, styremekanismer og kabelmontager.
4) Brændstoftanke beregnet til fast montering og brændstofledninger.
5) Præfabrikerede luger og koøjer.


28


Udk
as


t ti
l 


hø
rin


g







Bilag III
Erklæring fra fabrikanten eller importøren af det delvis færdigbyggede vandfartøj (artikel 6, stk.


2)


Den erklæring fra fabrikanten eller den i Unionen etablerede importør, der er nævnt i artikel 6, stk. 2, skal
indeholde følgende oplysninger:
a) fabrikantens navn og adresse
b) navn og adresse på fabrikantens i Unionen etablerede repræsentant eller, eventuelt, på den ansvarlige


for markedsføringen
c) en beskrivelse af det delvis færdigbyggede vandfartøj
d) en erklæring om, at det delvis færdigbyggede vandfartøj opfylder de væsentlige krav, som gælder på


dette trin i konstruktionen; dette skal omfatte henvisninger til de relevante harmoniserede standarder,
der er anvendt, eller henvisninger til de specifikationer, i henhold til hvilke overensstemmelsen er er-
klæret på dette trin i konstruktionen; desuden skal det anføres, at det er hensigten, at det skal færdig-
bygges af andre juridiske eller fysiske personer i fuld overensstemmelse med dette direktiv.
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Bilag IV
EU-overensstemmelseserklæring nr. xxxxxxx1)


kkk
1) Nr. xxxxx (Produkt: produkt, parti, type eller serienummer):
2) Fabrikantens eller dennes bemyndigede repræsentants navn og adresse [den bemyndigede repræsen-


tant skal også angive fabrikantens forretningsnavn og -adresse] eller den private importørs navn og
adresse.


3) Denne overensstemmelseserklæring udstedes på fabrikantens, den private importørs eller den i artikel
19, stk. 3 eller 4, i direktiv 2013/53/EU omhandlede persons eneansvar.


4) Erklæringens genstand (identifikation af produktet, så det kan spores. Foto kan eventuelt vedlægges).
5) Genstanden for erklæringen som beskrevet i punkt 4 er i overensstemmelse med den relevante EU-


harmoniserings lovgivning.
6) Referencer til de relevante anvendte harmoniserede standarder eller henvisninger til de andre tekniske


specifikationer, som der erklæres overensstemmelse med.
7) Hvis det er relevant, det bemyndigede organ … (navn, nummer), der har foretaget … (beskrivelse af


aktiviteten) og udstedt certifikatet.
8) Identifikation af den befuldmægtigede person, der kan underskrive på vegne af fabrikanten, eller den-


nes bemyndigede repræsentant.
9) Supplerende oplysninger.


EU-overensstemmelseserklæringen skal indeholde en erklæring fra fabrikanten af fremdriftsmotoren og
fra den person, der tilpasser en motor i overensstemmelse med artikel 6, stk. 4, litra b) og c), om, at:
a) motoren, når den er monteret på et vandfartøj i overensstemmelse med den monteringsvejledning, der


ledsager motoren, opfylder:
i) Miljøstyrelsens bekendtgørelse om udstødnings- og støjemissioner fra fritidsfartøjer
ii) grænserne i direktiv 97/68/EF for så vidt angår motorer typegodkendt i henhold til direktiv


97/68/EF, som er i overensstemmelse med trin III A-, trin III B- eller trin IV-emissionsgrænserne
for CI-motorer til andre anvendelser end fremdrift af fartøjer på indre vandveje, lokomotiver og mo-
torvogne, som fastsat i punkt 4.1.2 i bilag I til nævnte direktiv, eller


iii) grænserne i forordning (EF) nr. 595/2009 for så vidt angår motorer typegodkendt i henhold til
nævnte forordning.


Motoren må først tages i brug, når det vandfartøj, som den skal monteres i, om nødvendigt er blevet er-
klæret i overensstemmelse med de pågældende bestemmelser i nærværende direktiv.


Hvis motoren er bragt i omsætning i den yderligere overgangsperiode, der er truffet bestemmelse om i
artikel 55, stk. 2, skal dette angives i EU-overensstemmelseserklæringen.
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1) Det er valgfrit, om EU-overensstemmelseserklæringer gives et nummer.
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Bilag V
Ækvivalent overensstemmelse på grundlag af vurdering efter bygning (modul PCA)


1. Overensstemmelse på grundlag af vurdering efter bygning er en procedure til vurdering af ækvivalent
overensstemmelse for et produkt, for hvilket fabrikanten ikke har påtaget sig ansvaret for overensstem-
melse med dette direktiv, og hvor en fysisk eller juridisk person som omhandlet i artikel 19, stk. 2, 3 eller
4, som bringer produktet i omsætning eller tager det i brug under eget ansvar, påtager sig ansvaret for
produktets ækvivalente overensstemmelse. Denne person skal opfylde de forpligtelser, der er fastsat i
punkt 2 og 4, samt sikre og erklære under eneansvar, at det pågældende produkt, som er blevet behandlet i
henhold til bestemmelserne i punkt 3, er i overensstemmelse med gældende krav i dette direktiv.


2. Den person, der bringer produktet i omsætning eller tager det i brug, skal indsende en ansøgning om
vurdering af produktet efter bygning til et bemyndiget organ og skal til det bemyndigede organ udlevere
de dokumenter og tekniske sagsmapper, der gør det muligt for det bemyndigede organ at vurdere produk-
tets overensstemmelse med kravene i dette direktiv, samt alle foreliggende oplysninger om produktets an-
vendelse efter første ibrugtagning.


Den person, der bringer et sådant produkt i omsætning eller tager det i brug, skal opbevare disse doku-
menter og oplysninger til brug for de relevante nationale myndigheder i ti år efter produktets vurdering
med hensyn til dets ækvivalente overensstemmelse i henhold til proceduren for vurdering efter bygning.


3. Det bemyndigede organ undersøger det enkelte produkt og udfører beregninger, prøvninger og andre
vurderinger i det omfang, det er nødvendigt for at påvise produktets ækvivalente overensstemmelse med
de relevante krav i direktivet.


Det bemyndigede organ udarbejder og udsteder et overensstemmelsescertifikat og en tilhørende overens-
stemmelses rapport vedrørende den gennemførte vurdering, og det skal opbevare en kopi af certifikatet og
den tilhørende overensstemmelsesrapport til brug for de nationale myndigheder i ti år efter udstedelsen af
disse dokumenter.


Det bemyndigede organ anbringer sit identifikationsnummer ved siden af CE-mærkningen på det god-
kendte produkt eller lader det anbringe på eget ansvar.


Hvis det vurderede produkt er et vandfartøj, lader det bemyndigede organ også under eget ansvar påføre
det identifikationsnummer for vandfartøjer, der er omhandlet i bilag I, del A, punkt 2.1, hvor feltet for
landekoden for fabrikanten skal bruges til at angive, i hvilket land det bemyndigede organ er etableret, og
felterne for den unikke fabrikantkode, der er tildelt af medlemsstatens nationale myndighed, skal bruges
til at angive den kode for vurdering efter bygning, som det bemyndigede organ er blevet tildelt, efterfulgt
af serienummeret på certifikatet for vurdering efter bygning. Felterne i vandfartøjets identifikationsnum-
mer for produktionsår og -måned og for modelår bruges til at angive måned og år for gennemførelsen af
vurderingen efter bygning.


4. CE-mærkning og EU-overensstemmelseserklæring


4.1. Den person, som bringer produktet i omsætning eller tager det i brug, påfører CE-mærkningen og, på
ansvar af det bemyndigede organ, der er omhandlet i punkt 3, sidstnævntes identifikationsnummer på det
produkt, for hvilket det bemyndigede organ har vurderet og certificeret den ækvivalente overensstemmel-
se med dette direktivs krav.


4.2. Den person, der bringer produktet i omsætning eller tager det i brug, udfærdiger en EU-overensstem-
melseserklæring og opbevarer denne til brug for de nationale myndigheder i ti år efter udstedelsen af cer-
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tifikatet for vurdering efter bygning. Det skal af overensstemmelseserklæringen fremgå, hvilket produkt
den vedrører.


Et eksemplar af EU-overensstemmelseserklæringen stilles efter anmodning til rådighed for de relevante
myndigheder.


4.3. Hvis det vurderede produkt er et vandfartøj, anbringer den person, der bringer vandfartøjet i omsæt-
ning eller tager det i brug, den fabrikantplade, der er beskrevet i bilag I, del A, punkt 2.2, på vandfartøjet,
og pladen skal være påført ordene »vurdering efter bygning« (post construction assessment) samt vand-
fartøjets identifikationsnummer som beskrevet i bilag I, del A, punkt 2.1, i overensstemmelse med be-
stemmelserne i punkt 3.


5. Det bemyndigede organ meddeler den person, der bringer produktet i omsætning eller tager det i brug,
dennes forpligtelser i henhold til proceduren for vurdering efter bygning.
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Bilag VI
Supplerende krav, når der anvendes intern produktionskontrol plus overvågede produktprøvnin-


ger som fastsat i Modul A1 (artikel 24, stk. 2)


Konstruktion og fremstilling


Fabrikanten skal på et eller flere vandfartøjer, som er repræsentative for produktionen, udføre eller lade
udføre en eller flere af følgende prøvninger, dertil svarende beregninger eller former for kontrol:
a) stabilitetsprøvning i overensstemmelse med bilag I, del A, punkt 3.2
b) opdriftsprøvning i overensstemmelse med bilag I, del A, punkt 3.3.


Støjemissioner


For fritidsfartøjer med indenbordsmotorer eller hækmotorer uden integreret udstødningssystem og for
personlige fartøjer skal der på et eller flere vandfartøjer, der repræsenterer fabrikantens produktion, udfø-
res de støjemissionsprøvninger, der er fastlagt i bilag I, del C, af fabrikanten eller på vegne af denne under
ansvar af et bemyndiget organ valgt af fabrikanten.


For udenbordsmotorer og hækmotorer med integreret udstødningssystem skal der på en eller flere motorer
fra hver motorfamilie, der repræsenterer fabrikantens produktion, udføres de støjemissionsprøvninger, der
er omhandlet i bilag I, del C, af fabrikanten eller på vegne af denne under ansvar af et bemyndiget organ
udvalgt af fabrikanten.


Hvis mere end én motor fra en motorfamilie prøves, skal den i bilag VII beskrevne statistiske metode an-
vendes for at sikre stikprøvens overensstemmelse.
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Bilag VII
Vurdering af produktionens overensstemmelse med hensyn til udstødnings-. og støjemmissioner


1. Til kontrol af en motorfamilies overensstemmelse med Miljøstyrelsens bekendtgørelse om udstød-
nings- og støjemissioner fra fritidsfartøjer udtages en stikprøve af motorer fra produktionen. Fabrikanten
aftaler stikprøvestørrelsen (n) med det bemyndigede organ.


2. Det aritmetiske gennemsnit X af de resultater, der opnås fra stikprøven, bestemmes for hver enkelt ud-
stødnings- og støjemissionskomponent, der er underkastet regulering. Produktionen af en serie anses for
at være i overensstemmelse med kravene (»godkendt«), hvis følgende betingelse er opfyldt:


X + k. S ≤ L


S er standardafvigelsen, hvor:


LIGNING MANGLER


X = det aritmetiske gennemsnit af de resultater, der opnås fra stikprøven x = de enkelte resultater, der
opnås fra stikprøven


L = den pågældende grænseværdi


n = antallet af motorer i stikprøven


k = statistisk faktor, der er bestemt af n (jf. tabellen nedenfor)
n 2 3 4 5 6 7 8 9 10
k 0,973 0,613 0,489 0,421 0,376 0,342 0,317 0,296 0,279
n 11 12 13 14 15 16 17 18 19
k 0,265 0,253 0,242 0,233 0,224 0,216 0,210 0,203 0,198


Hvis n ≥ 20, så er k = 0,860/√n.
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Bilag VIII
Supplerende procedure til anvendelse ved typeoverensstemmelse på grundlag af intern produkti-


onskontrol (modul C)


I de tilfælde, der er omhandlet i artikel 24, stk. 5, finder følgende procedure anvendelse, hvis kvalitetsni-
veauet fore kommer utilfredsstillende:


Der udtages en motor fra serien, og denne gennemgår den prøvning, der er beskrevet i bilag I, del B. Prø-
vemotorerne skal være delvis eller fuldstændigt indkørt i overensstemmelse med fabrikantens specifikati-
oner. Hvis de specifikke udstødningsemissioner fra den af produktionen udtagne motor overstiger grænse-
værdierne i overensstemmelse med bilag I, del B, kan fabrikanten anmode om at få foretaget målinger på
en stikprøve af motorer udtaget fra produktionen, herunder den oprindeligt udtagne motor. For at sikre, at
stikprøven af motorer opfylder direktivets krav, skal den i bilag VII beskrevne statistiske metode anven-
des.


36


Udk
as


t ti
l 


hø
rin


g







Bilag IX
Teknisk Dokumentation


Den tekniske dokumentation, der er omhandlet i artikel 7, stk. 2, og artikel 25, skal, for så vidt som det er
relevant for vurderingen, indeholde følgende:


a) en generel beskrivelse af typen


b) konstruktions- og produktionstegninger samt oversigter over komponenter, delmontager, kredsløb og
andre relevante data


c) beskrivelser og forklaringer, der er nødvendige for at forstå de nævnte tegninger og planer og for at
forstå, hvordan produktet fungerer


d) en liste over de standarder, der er nævnt i artikel 14, og som helt eller delvis er anvendt, samt en be-
skrivelse af de løsninger, der er valgt med henblik på at opfylde de væsentlige krav i de tilfælde, hvor de i
artikel 14 nævnte standarder ikke er anvendt


e) resultater af konstruktionsberegninger, undersøgelser mv. og andre relevante data


f) prøvningsrapporter eller beregninger af stabilitet i overensstemmelse med bilag I, del A, punkt 3.2, og
af opdrift i overensstemmelse med bilag I, del A, punkt 3.3


g) prøvningsrapporter fra udstødningsemissionsprøvninger, der påviser overensstemmelse med bilag I,
del B, punkt 2


h) prøvningsrapporter fra støjemissionsprøvninger, der påviser overensstemmelse med bilag I, del C,
punkt 1.
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Med venlig hilsen
Erik I. Tvedt
Specialkonsulent, teknisk regulering
Søfartsstyrelsen (MRB)
Direkte: 7219 6370
Mobil: 9137 6370
E-mail: eit@dma.dk
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Fra: Chloe Rubin
Til: Maritim Regulering og Besætning (MRB)
Cc: Erik Tvedt
Emne: Høringssvar til bekendtgørelse om fritidsfartøjer og personlige fartøjer, Sag nr. 2015013862
Dato: 14. december 2015 11:49:54

Til Søfartsstyrelsen
 
Naturstyrelsen har ingen bemærkninger til fremsendte udkast til bekendtgørelse om
 fritidsfartøjer og personlige fartøjer.
 
Med venlig hilsen
 
Chloe Rubin
Fuldmægtig, Cand.jur l Det åbne Land
+45 72 54 25 23 l chrub@nst.dk
 
Miljø- og Fødevareministeriet 
Naturstyrelsen l Haraldsgade 53 l 2100 København Ø l Tlf. +45 72 54 30 00 l nst@nst.dk l www.nst.dk
 

PPas på miljøet - udskriv kun denne e-mail hvis det er nødvendigt
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Fra: Steen Wintlev
Til: Maritim Regulering og Besætning (MRB)
Cc: Erik Tvedt
Emne: Høringssvar til bekendtgørelse om fritidsfartøjer og personlige fartøjer, Sag nr. 2015013862
Dato: 11. december 2015 11:17:19
Vedhæftede filer: 3543A53D-67EC-4ADE-AEF6-5F1216EDA8F3[33].png

Dansk Sejlunion har gennemlæst høringsmaterialet verørende bekendtgørelse om fritidsfartøjer og 
personlige fartøjer. 

Vi har noteret os, at bekendtgørelsen ikke har gyldighed for fartøjer der udelukkende er konstrueret til 
konkurrencesejlads og surfbrætter, ligesom vi har noteret os de konstruktive ændringer, som fremgår 
af bekendtgørelsens bilag 1.

Dansk Sejlunion har på denne baggrund ingen kommentarer til bekendtgørelsen.

Med venlig hilsen

 

Steen Wintlev-Jensen
Sejladschef
Dansk Sejlunion

E-mail: swj@sejlsport.dk
Direkte: +45 88 20 70 22

Skype: steen.wintlev
Web: www.sejlsport.dk

<!--[if !vml]--> <!--[endif]-->

mailto:steen.wintlev@sejlsport.dk
mailto:mrb@dma.dk
mailto:eit@dma.dk
http://www.sejlsport.dk/



Fra: Anne Kirkegaard
Til: Erik Tvedt
Emne: Høringssvar til bekendtgørelse om fritidsfartøjer og personlige fartøjer, Sag nr. 2015013862
Dato: 24. november 2015 10:55:37

Til orientering har Kulturministeriet ikke bemærkninger til den fremsendte høring.
Mvh. Anne Kirkegaard
 
Anne Kirkegaard 
Ledelsessekretær | M: 25 56 91 42 | ank@kum.dk

 

Fra: Erik Tvedt 
Sendt: 23. november 2015 14:15
Til: afi@afi.dk; jesper@aquacircle.org; BM Postkasse; kaskelot@mail.dk; info@biomar.dk;
 miljoe@tmf.kk.dk; co@co-industri.dk; danak@danak.dk; mail@danishseafood.org; mail@dkfisk.dk;
 dmu@dmu.dk; dn@dn.dk; info@shipowners.dk; info@shipbrokers.dk;
 post@sportsfiskerforbundet.dk; danskakvakultur@danskakvakultur.dk; fkjerulf@mail.dk;
 hoeringssager@danskerhverv.dk; teamstr@gmail.com; di@di.dk; dmh@danskmaskinhandel.dk;
 metal@danskmetal.dk; jj@danskmiljoteknologi.dk; dof@dof.dk; ds@sejlsport.dk;
 dsf@sportsdykning.dk; bgi@danskehavne.dk; info@danskemaritime.dk; dce@au.dk;
 info@ecocouncil.dk; aqua@aqua.dtu.dk; info@env.dtu.dk; EFKM - Energi-, Forsynings- og
 Klimaministeriet; 1-DEP Erhvervs- og Vækstministeriets officielle postkasse; erst@erst.dk;
 hoering@3f.dk; nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk; Finansministeriets postkasse; FF@ffskagen.dk;
 fadb@groupcare.dk; aaf@e2.dk; info@flidhavne.dk; info@danboat.com; mmiafd@di.dk;
 fmn@fmn.dk; fr@friluftsraadet.dk; info.dk@greenpeace.org; jm@jm.dk; km@km.dk;
 kk@kommunekemi.dk; Kulturministeriet; Claus.Meiner@RKSK.dk; kdi@kyst.dk; info@byoghavn.dk;
 llh@levende-hav.dk; lo@lo.dk; mid@maring.org; info@marineudstyr.dk;
 redaktionen@maritimedanmark.dk; martec@martec.nu; info@msk.dk; mf@mmf.dk; fvm@fvm.dk;
 UVM - UVMIPOST; sekretariat@nogu.dk; mail@naturerhverv.dk; NST - Naturstyrelsens
 hovedpostkasse; noah@noah.dk; service@shipshop.dk; skm@skm.dk; sim@sim.dk; stm@stm.dk;
 sum@sum.dk; info@seahealth.dk; mail@soefartens.org; tekno@tekno.dk; info@teknologisk.dk;
 trm@trm.dk; D-DEP - enhedspostkasse; um@um.dk; UIBM Hovedpostkasse; miljoe@uniscrap.dk;
 wwf@wwf.dk; MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse
Emne: Høring vedrørende udkast til ”Bekendtgørelse om fritidsfartøjer og personlige fartøjer"
 
Kære høringsparter,
 
Hermed sendes Bekendtgørelse om fritidsfartøjer og personlige fartøjer i høring.
 
Høringsfristen er d. 14. december 2015.
 
Se venligst vedhæftede høringsbrev og bekendtgørelse.
 
Med venlig hilsen
Erik I. Tvedt
Specialkonsulent, teknisk regulering
Søfartsstyrelsen (MRB)
Direkte: 7219 6370
Mobil: 9137 6370
E-mail: eit@dma.dk
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Fra: D-POL - Enhedspostkasse
Til: Maritim Regulering og Besætning (MRB)
Cc: Erik Tvedt
Emne: Sag nr. 2015013862 - Høring vedrørende udkast til ”Bekendtgørelse om fritidsfartøjer og personlige

 fartøjer"
Dato: 24. november 2015 15:50:16
Vedhæftede filer: 2015013862-19 Høring af udkast til ”Bekendtgørelse om fritidsfartøjer og personlige fartøjer-

 2848366_2354929_0.pdf
Høringsliste 2 - fritidsfartøjer.pdf
Udkast til bekendtgørelse om fritidsfartøjer og personlige fartøjer - ekstern.pdf

Uddannelses- og Forskningsministeriet har ingen bemærkninger til vedhæftede.
 
f. Mette Garder Jensen
 
 
Venlige hilsner
 
Joan Andersen
Sekretær
Direkte telefon.: +45 7231 8051
E-mail: jsp@ufm.dk
 
Uddannelses- og Forskningsministeriet
 
Departementet
Postboks 2135
DK-1015 København K
Telefon: +45 3392 9700
Fax: +45 3332 3501
E-mail: ufm@ufm.dk
www.ufm.dk
 
Besøgsadresse:
Børsgade 4
DK-1215 København K
 
 
 

Fra: Erik Tvedt 
Sendt: 23. november 2015 14:15
Til: afi@afi.dk; jesper@aquacircle.org; BM Postkasse; kaskelot@mail.dk; info@biomar.dk;
 miljoe@tmf.kk.dk; co@co-industri.dk; danak@danak.dk; mail@danishseafood.org; mail@dkfisk.dk;
 dmu@dmu.dk; dn@dn.dk; info@shipowners.dk; info@shipbrokers.dk;
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 wwf@wwf.dk; MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse
Emne: Høring vedrørende udkast til ”Bekendtgørelse om fritidsfartøjer og personlige fartøjer"
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Se vedlagte høringsliste 
 
 
 
 
Høring af udkast til ”Bekendtgørelse om fritidsfartøjer og personlige 
fartøjer" 
 
Vedlagt er udkast til ”Bekendtgørelse om fritidsfartøjer og personlige 
fartøjer. 
 
Bekendtgørelsernes baggrund  
18. januar 2016 træder et nyt EU direktiv om fritidsfartøjer og personlige 
fartøjer (2013/53/EU) i kraft som erstatning for det hidtil gældende 
direktiv (94/25/EF). Direktivets konstruktive krav til fritidsfartøjer 
implementeres med denne bekendtgørelse i Søfartsstyrelsens regelsæt.  
 
Direktivet er et harmoniseringsdirektiv og har til formål at sikre et indre 
marked for fritidsfartøjer i EU, ved at fastlægge et fælles niveau for 
sikkerhed og for støj- og udstødningsemissioner. Direktivet 
implementeres derfor i Danmark i et samarbejde mellem Miljøstyrelsen 
og Søfartsstyrelsen, idet hjemlen til at stille krav til støj- og 
udstødningsemissioner, skal findes i miljøbeskyttelsesloven og 
havmiljøloven, hvorimod hjemlen til alle øvrige krav findes i lov om 
sikkerhed til søs. 
 
Bekendtgørelsen er udformet direktivnært og gengiver direktivteksten 
ordret. Der i bekendtgørelsen således ikke fastsat regler, der går ud over 
direktivets krav. Der er alene foretaget redaktionelle og 
implementeringstekniske justeringer, herunder de tilføjelser i teksten, 
som er påkrævet for at gennemføre implementeringen af kravene, samt 
for at sikre korrekt hjemmel.  
 
Det drejer sig om følgende tilføjelser: 


1. § 4 om reference til Miljøstyrelsens om krav til støj- og 
udstødningsemissioner. 


2. §§ 27 og 32 om anvendelse af DANAK til vurdering og 
overvågning af bemyndigede organer. 


3. § 39 om klageadgang. 
4. §§ 56 - 58 om danske strafbestemmelser, implementering på 


Grønland samt ikrafttrædelse i Danmark mv. 


Den væsentligste ændring i forhold til det tidligere direktiv er, at 
direktivet går fra at være et selvstændigt "CE-direktiv"1 til også at være 
omfattet af EU's såkaldte "varepakke"2.  
                                                 
1 Baseret på principperne i den såkaldte "nye metode", jf. Rådets resolution af 7. maj 
1985 om en ny metode i forbindelse med teknisk harmonisering og standarder.  
2 Denne pakke omfatter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 
9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med 


23. november 2015 


Vores reference: 


Sag nr. 2015013862 


 


Maritim Regulering og 


Besætning 


/Erik Tvedt 


 


 


 


 


 


SØFARTSSTYRELSEN 


Carl Jacobsens Vej 31 


2500 Valby 


 


Tlf. +45 72196000 


Fax +45 72196001 


CVR-nr. 29 83 16 10 


EAN-nr.   5798000023000 


sfs@dma.dk 


www.sofartsstyrelsen.dk 


 


 


 


 


 


 


ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET 







 


 
På det skibstekniske område er der tale om relativt beskedne ændringer, 
hvor følgende dog kan fremhæves: 
 


1. Konstruktionskategorierne ændres fra at være afhængige af både 
afstanden til land og til vind og sø, til udelukkende at være baseret 
på vejret. Dette er baseret på det forhold, at et fritidsfartøj godt 
kan være egnet til at sejle i hårdt vejr uden samtidig at være egent 
til at sejle langt. 


2. Flerskrogsfartøjer med indvendig aptering skal have en 
nødudgang som kan anvendes hvis fartøjet ligger med bunden i 
vejret. Dette skyldes en række ulykker med store 
flerskrogsfartøjer hvor sejlere er blevet fanget inde i skroget uden 
mulighed for at slippe ud. 


3. Montering af tank for toiletvand for fartøjer med toilet er blevet 
obligatorisk, hvilket er en europæisk gennemførelse af et hidtidigt 
dansk særkrav, som herved bortfalder for nye fartøjer omfattet af 
bekendtgørelsen. Monterede toiletter må ikke kunne sende 
toiletvandet direkte overbord, men kun til tanken som skal være 
forsynet en standardiseret tilslutning til brug for tømning til anlæg 
i havne. Endelig skal en evt. overbordventil fra toilettanken kunne 
sikres mod utilsigtet åbning. 


4. Påhængsmotorer skal forhindres i at starte i gear og skal være 
forsynet med et nødstop som udløses hvis rorgængeren falder 
overbord.  


5. Nye krav til emissionsgrænser for støj og udstødning, hvilket 
bliver implementeret ved en separat bekendtgørelse fra 
Miljøstyrelsen, jf. ovenfor. 


Bekendtgørelsen erstatter den hidtidige bekendtgørelse 10157 af 22. 
september 2006 om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L, om 
fritidsfartøjers bygning og udstyr kapitel II.  
 
Direktivet indeholder en overgangsbestemmelse som gør at både og 
motorer som er i overensstemmelse med det gamle direktiv må 
markedsføres i Europa frem til den 18. januar 2017. Her ud over må små 
benzinmotorer der produceres af små og mellemstore virksomheder 
markedsføre disse frem til den 18. januar 2020. 
 
Om økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 
Som det følger af nedenstående oversigt har Søfartsstyrelsen vurderet, at 
bekendtgørelserne ikke vil medføre nævneværdige økonomiske eller 
administrative konsekvenser for danske virksomheder.  
  


                                                                                                                        
markedsføring af produkter samt Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 
768/2008/EF af 9. juli 2008 om fælles rammer for markedsføring af produkter. 







 


 Positive konsekvenser/mindreudgifter 
(hvis ja, angiv omfang) 


Negative konsekvenser/merudgifter 
(hvis ja, angiv omfang) 


Økonomiske 
konsekvenser for 
erhvervslivet 


Skatter, afgifter mv.: Ingen 
Øvrig efterlevelse: Ingen 
  - heraf 


Direkte besparelser (løbende): Ingen 
Produktionsmuligheder: Ingen 
 


Skatter, afgifter mv.: Ingen 
Øvrig efterlevelse: Ingen 
  - heraf 
Direkte omkostninger (omstilling): 
Ingen 
Direkte omkostninger (løbende): 
Ingen 
Produktionsbegrænsninger: Ingen 


Administrative 
konsekvenser for 
erhvervslivet 


Løbende lettelser: Ingen Omstillingsbyrder: Ingen 


Løbende byrder: Ingen 


 
Høringsportalen 
Opmærksomheden henledes på, at Miljø- og Fødevareministeriets høring 
af ny bekendtgørelse om regulering af støj- og luftemissioner fra 
fritidsfartøjer er overstået.  
 
Direktivet har tidligere været i høring i september 2011, hvor der ikke 
blev modtaget kommentarer til direktivteksten. Høringsfristen er sat efter, 
at der er tale om en bekendtgørelse, som implementerer direktivnært og 
direktivet har tidligere været i høring. 
 
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til mrb@dma.dk med cc til 
eit@dma.dk senest mandag den 14. december 2015 kl. 12.00 og med 
angivelse i emnefeltet: Høringssvar til bekendtgørelse om fritidsfartøjer 
og personlige fartøjer, Sag nr. 2015013862. 
 
Der tages et generelt forbehold for lovteknik. 
 
Søfartsstyrelsen skal gøre opmærksom på, at såvel dette brev som de 
høringsvar Søfartsstyrelsen måtte modtage, vil blive offentligt 
tilgængelige på ministeriernes fælles høringsportal (www.borger.dk). 
 
 
 
Med venlig hilsen 


 
Erik Tvedt 
Specialkonsulent 
Direkte telefon: +45 72 19 63 70 
E-post: eit@dma.dk 
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Rapportudtræk af høringsparter i tabelform  
 
AFi Marine  
Aquacircle  
Beskæftigelsesministeriet  
BioMar  
Biologforbundet  
Center for Miljø  
Centralorganisationen af industriansatte i Danmark (CO - Industri)  
Danboat 
DANAK  
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi  
DTU Aqua  
DTU Miljø  
Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening  
Danmarks Fiskeriforening  
Danmarks Miljøundersøgelser  
Danmarks Naturfredningsforening  
Danmarks Rederiforening  
Danmarks Skibsmæglerforening  
Danmarks Sportsfiskerforbund  
Dansk Akvakultur  
Dansk Amatørfiskerforening  
Dansk Erhverv  
Dansk Fritidsfiskerforbund  
Dansk Industri  
Dansk Maskinhandlerforening (DM)  
Dansk Metal  
Dansk Miljøteknologi  
Dansk Ornitologisk Forening  
Dansk Sejlunion  
Dansk Sportsdykkerforbund  
Danske Havne  
Danske Maritime  
Det Økologiske Råd  
Energi,- Forsynings- og Klimaministeriet  
Erhvervs- og Vækstministeriet  
Erhvervsstyrelsen  
Fagligt Fælles Forbund 3F  
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark  
Finansministeriet  
Fiskernes Fiskeindustri AMBA Skagen  
Foreningen af Danske Biologer  
Foreningen af Danske Privathavne  







Foreningen af Lystbådehavne i Danmark  
Foreningen af Skibs- og bådebyggere i Danmark  
Foreningen af Smede- og Maskinvirksomheder i Danmark (SMD)  
Forsvarsministeriet  
Friluftsrådet  
Greenpeace, Danmark  
Justitsministeriet  
Kirkeministeriet  
Kommunekemi A/S  
Kulturministeriet  
Kyst, Land & Fjord  
Kystdirektoratet  
Københavns Havn  
Landsforeningen Levende Hav  
Landsorganisationen i Danmark (LO)  
MARTEC  
Marine Ingredients Denmark  
Marineudstyr.dk  
Maritime Danmark  
Maskinmesterskolen  
Maskinmestrenes Forening  
Miljø- og Fødevareministeriet (ikke fælles email endnu, så send også til mim@mim.dk)  
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling  
NOAH  
Natur og Ungdom  
NaturErhvervstyrelsen  
Naturstyrelsen  
ShipShop.dk SpS  
Skatteministeriet  
Social- og Indenrigsministeriet  
Statsministeriet  
Sundheds- og Ældreministeriet  
Søfartens Arbejdsmiljøråd  
Søfartens Ledere  
Miljøstyrelsen 
TEST  
Teknologirådet  
Teknologisk Institut  
Transport- og Bygningsministeriet  
Uddannelses- og Forskningsministeriet  
Udenrigsministeriet  
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Bekendtgørelse om fritidsfartøjer og personlige fartøjer1)


I medfør af § 1, stk. 2 og 3, §§ 2-5, § 17, stk. 5, § 28 og §
32 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af
17. januar 2014, som sat i kraft for Grønland ved anordning
nr. 71 af 29. januar 2013, fastsættes efter bemyndigelse:


Kapitel 1
Almindelige bestemmelser


Genstand


§ 1. Denne bekendtgørelse fastlægger kravene til kon-
struktion og fremstilling af de produkter, der er omhandlet i
§ 2, stk. 1, samt regler for deres frie bevægelighed inden for
Unionen.


Anvendelsesområde


§ 2. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på følgende
produkter:
1) fritidsfartøjer og delvis færdigbyggede fritidsfartøjer
2) personlige fartøjer og delvis færdigbyggede personlige


fartøjer
3) komponenter anført i bilag II, når disse bringes i om-


sætning separat i Unionen, i det følgende benævnt
»komponenter«


4) fremdriftsmotorer, der er monteret eller specielt bereg-
net til montering i eller på vandfartøjer


5) fremdriftsmotorer, der er monteret i eller på vandfartø-
jer, og som undergår en større ændring


6) vandfartøjer, som undergår en større ombygning.
Stk. 2. Denne bekendtgørelse finder ikke anvendelse på


følgende produkter:
1) for så vidt angår kravene til konstruktion og bygning i


bilag I, del A:
a) vandfartøjer, der udelukkende er konstrueret til


konkurrencesejlads, herunder kaproningsbåde og
robåde bestemt til træning, og som er betegnet som
sådanne af fabrikanten


b) kanoer og kajakker konstrueret til fremdrift udeluk-
kende ved menneskelig kraft, gondoler og vand-
cykler


c) surfbrætter konstrueret udelukkende til fremdrift
ved vind og betjening af en eller flere personer, der
står op


d) surfbrætter
e) originale historiske vandfartøjer og individuelle re-


produktioner af sådanne, der er konstrueret før
1950, og som hovedsagelig er bygget med originale
materialer og er betegnet som sådanne af fabrikan-
ten


f) forsøgsfartøjer, så længe de ikke bringes i omsæt-
ning på EU-markedet


g) vandfartøjer bygget til eget brug, såfremt de ikke
efterfølgende inden for en periode på fem år fra
vandfartøjets ibrugtagning bringes i omsætning på
EU-markedet


h) vandfartøjer specielt beregnet til at skulle have en
besætning og til erhvervsmæssig befordring af pas-
sagerer, jf. dog stk. 3, uanset antallet af passagerer


i) undervandsfartøjer
j) luftpudefartøjer
k) hydrofoilfartøjer
l) dampdrevne vandfartøjer med ydre forbrænding,


der anvender kul, koks, træ, olie eller gas som
brændstof


m) amfibiefartøjer, dvs. fartøjer, der er hjuldrevne eller
har larvefødder, og som kan bevæge sig både til
vands og på fast grund


2) for så vidt angår kravene med hensyn til udstødningse-
missioner i bilag I, del B:
a) fremdriftsmotorer, der er monteret eller specielt be-


regnet til montering i følgende produkter:
- vandfartøjer, der udelukkende er konstrueret til kon-
kurrencesejlads, og som er betegnet som sådanne af fa-
brikanten
- forsøgsfartøjer, forudsat at de ikke bringes i omsæt-
ning på EU-markedet
- vandfartøjer specielt beregnet til at skulle have en be-
sætning og til erhvervsmæssig befordring af passage-
rer, jf. dog stk. 3, uanset antallet af passagerer
- undervandsfartøjer
- luftpudefartøjer


1) Bekendtgørelsen gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/53/EU af 20. november 2013 om fritidsfartøjer og personlige fartøjer og om
ophævelse af direktiv 94/25/EF, EU-Tidende, nr. L 354 af 28.12.2013, s. 90–131.
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- hydrofoilfartøjer
- amfibiefartøjer dvs. fartøjer, der er hjuldrevne eller
har larvefødder, og som kan bevæge sig både til vands
og på fast grund
b) originale historiske motorer og individuelle repro-


duktioner af sådanne, som er baseret på en kon-
struktion fra før 1950, som ikke er seriefremstillet,
og som er monteret i de i litra a), nr. v) eller vii),
omhandlede vandfartøjer


c) fremdriftsmotorer, der er bygget til eget brug, så-
fremt de ikke efterfølgende inden for en periode på
fem år fra vandfartøjets ibrugtagning bringes i om-
sætning på EU- markedet


3) for så vidt angår kravene med hensyn til støjemissioner
i bilag I, del C:
a) alle vandfartøjer omhandlet i litra b)
b) vandfartøjer bygget til eget brug, såfremt de ikke


efterfølgende inden for en periode på fem år fra
vandfartøjets ibrugtagning bringes i omsætning på
EU-markedet.


Stk. 3. Det forhold, at samme vandfartøj også kan anven-
des til udlejning og til oplæring til sports- og fritidsformål,
betyder ikke, at det udelukkes fra bekendtgørelsens anven-
delsesområde, hvis det bringes i omsætning på EU-markedet
til rekreative formål.


Definitioner


§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:
1) »vandfartøj«: ethvert fritidsfartøj eller personligt far-


tøj
2) »fritidsfartøj«: ethvert vandfartøj af enhver type med


undtagelse af personlige vandfartøjer beregnet til
sports- og fritidsformål, med en skroglængde på
2,5-24 m, uanset typen af fremdriftsmiddel


3) »personligt fartøj«: et vandfartøj beregnet til sports-
og fritidsformål med en skroglængde på under 4 m,
som anvender en fremdriftsmotor med vandstråle-
pumpe som hovedfremdriftsmiddel, og som er bereg-
net til at skulle betjenes af en eller flere personer, som
sidder, står eller knæler på snarere end i skroget


4) »vandfartøj bygget til eget brug«: et vandfartøj, der
hovedsagelig er bygget af den fremtidige bruger til
eget brug


5) »fremdriftsmotor«: enhver forbrændingsmotor med
gnist- eller kompressionstænding, som direkte eller
indirekte anvendes til fremdrift


6) »større motorændring«: en ændring af en fremdrifts-
motor, som vil kunne bevirke, at motoren overskrider
de i bilag I, del B, fastsatte emissionsgrænseværdier,
eller som forøger motorens mærkeeffekt med mere
end 15 %


7) »større ombygning af vandfartøj«: en ombygning af et
vandfartøj, der ændrer vandfartøjets fremdriftsmiddel,
indebærer en større motorændring, eller ændrer vand-
fartøjet i en sådan grad, at det risikerer ikke at kunne
leve op til e gældende væsentlige sikkerheds- og mil-
jøkrav, der er fastlagt i denne bekendtgørelse


8) »fremdriftsmiddel«: den metode, hvormed vandfartø-
jet drives frem


9) »motorfamilie«: en af fabrikanten opstillet gruppe af
motorer, der som følge af deres konstruktion svarer til
hinanden med hensyn til udstødningsemissionskarak-
teristika eller støjemissionskarakteristika


10) »skroglængde«: længden på skroget målt i overens-
stemmelse med den harmoniserede standard


11) »gøre tilgængelig på markedet«: foretage enhver leve-
ring af et produkt med henblik på distribution, forbrug
eller anvendelse på EU-markedet som led i erhvervs-
virksomhed mod eller uden vederlag


12) »bringe i omsætning«: første tilgængeliggørelse af et
produkt på EU-markedet


13) »ibrugtagning«: slutbrugerens første brug af et pro-
dukt omfattet af denne bekendtgørelse i Unionen


14) »fabrikant«: enhver fysisk eller juridisk person, som
fremstiller et produkt eller får et produkt konstrueret
eller frem stillet og bringer dette produkt i omsætning
under sit navn eller varemærke


15) »bemyndiget repræsentant«: enhver i Unionen etable-
ret fysisk eller juridisk person, som har modtaget en
skriftlig fuldmagt fra fabrikanten til at handle på den-
nes vegne i forbindelse med varetagelsen af specifik-
ke opgaver


16) »importør«: enhver fysisk eller juridisk person, der er
etableret i Unionen, og som bringer et produkt fra et
tredjeland i omsætning på EU-markedet


17) »privat importør«: enhver fysisk eller juridisk person,
der er etableret i Unionen, og som i forbindelse med
ikke erhvervsmæssig aktivitet importerer et produkt
fra et tredjeland til Unionen med den hensigt at ibrug-
tage det til eget brug


18) »distributør«: enhver fysisk eller juridisk person i for-
syningskæden, bortset fra fabrikanten eller importø-
ren, som gør et produkt tilgængeligt på markedet


19) »erhvervsdrivende«: fabrikanten, den bemyndigede
repræsentant, importøren og distributøren


20) »harmoniseret standard«: harmoniseret standard som
defineret i artikel 2, stk. 1, litra c), i forordning (EU)
nr. 1025/2012


21) »akkreditering«: akkreditering som defineret i artikel
2, nr. 10), i forordning (EF) nr. 765/2008


22) »nationalt akkrediteringsorgan«: nationalt akkrediter-
ingsorgan som defineret i artikel 2, nr. 11), i forord-
ning (EF) nr. 765/2008


23) »overensstemmelsesvurdering«: en proces til påvis-
ning af, om denne bekendtgørelses krav til et produkt
er blevet opfyldt


24) »overensstemmelsesvurderingsorgan«: et organ, der
udfører overensstemmelsesvurderingsopgaver, herun-
der kalibrering, afprøvning, certificering og inspek-
tion


25) »tilbagekaldelse«: enhver foranstaltning, der har til
formål at opnå, at et produkt, der allerede er gjort til-
gængeligt for slutbrugeren, returneres
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26) »tilbagetrækning«: enhver foranstaltning, der har til
formål at forhindre, at et produkt i forsyningskæden
gøres tilgængeligt på markedet


27) »markedsovervågning«: aktiviteter, der gennemføres,
og foranstaltninger, der træffes af offentlige myndig-
heder for at sikre, at produkter er i overensstemmelse
med de relevante krav i Unionens harmoniseringslov-
givning og ikke er til fare for sundhed og sikkerhed
eller andre aspekter vedrørende beskyttelse af sam-
fundsinteresser


28) »CE-mærkning«: mærkning, hvormed fabrikanten an-
giver, at produktet er i overensstemmelse med alle
gældende krav i Unionens harmoniseringslovgivning
om anbringelse af denne mærkning


29) »Unionens harmoniseringslovgivning«: alle EU-rets-
forskrifter, som harmoniserer betingelserne for mar-
kedsføring af produkter.


Væsentlige krav


§ 4. De i § 2, stk. 1, omhandlede produkter må kun gøres
tilgængelige eller tages i brug, hvis de ikke udgør nogen fare
for menneskers sundhed og sikkerhed, for ejendom eller for
miljøet, når de er korrekt vedligeholdt og anvendt i overens-
stemmelse med deres formål, og kun hvis de opfylder de re-
levante væsentlige krav i bilag I.


Stk. 2. De i § 2, stk. 1, omhandlede produkter må ikke gø-
res tilgængelige på markedet eller ibrugtages, medmindre de
opfylder kravene i stk. 1.


Stk. 3. I bilag I er punkterne B 2.1 og B 2.2, samt C 1 an-
ført for sammenhængens skyld. Punkterne gennemføres i
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om udstødnings- og støje-
missioner fra fritidsfartøjer og personlige fartøjer.


Nationale bestemmelser for sejlads


§ 5. Denne bekendtgørelse er ikke til hinder for, at en
EU/EØS medlemsstat vedtager bestemmelser om sejlads i
bestemte farvande for at beskytte miljøet, vandvejenes infra-
struktur og for at garantere vandvejenes sikkerhed, forudsat
at dette ikke kræver nogen ændring af vandfartøjer, der er i
overensstemmelse med denne bekendtgørelse, og forudsat at
disse bestemmelser er berettigede og forholdsmæssigt afpas-
sede.


Fri bevægelighed


§ 6. Medlemsstaterne må ikke forhindre, at vandfartøjer,
som er i overensstemmelse med denne bekendtgørelse , gø-
res tilgængelige på markedet eller ibrugtages på deres områ-
de, jf. dog § 5.


Stk. 2. Medlemsstaterne må ikke forhindre, at delvis fær-
digbyggede vandfartøjer gøres tilgængelige på markedet,
hvis fabrikanten eller importøren i overensstemmelse med
bilag III erklærer, at de er beregnet til at blive færdigbygget
af andre.


Stk. 3. Medlemsstaterne må ikke forhindre, at komponen-
ter, der er i overensstemmelse med denne bekendtgørelse,
og som er beregnet til indbygning i vandfartøjer i overens-
stemmelse med den erklæring fra fabrikant eller importør,


der er omhandlet i artikel 15, gøres tilgængelige på marke-
det eller ibrugtages.


Stk. 4. Medlemsstaterne må ikke forhindre, at følgende
fremdriftsmotorer gøres tilgængelige på markedet eller
ibrugtages:
1) motorer, uanset om de er monteret i et vandfartøj eller


ej, som er i overensstemmelse med denne bekendtgø-
relse


2) motorer, der er monteret i vandfartøjer og typegod-
kendt i henhold til direktiv 97/68/EF, som er i overens-
stemmelse med trin III A-, III B- eller IV-emissions-
grænserne for CI- motorer til andre anvendelser end
fartøjer på indre vandveje, lokomotiver og motorvogne,
som fastsat i bilag I, punkt 4.1.2, til nævnte direktiv, og
som er i overensstemmelse med denne bekendtgørelse
med undtagelse af kravene med hensyn til udstødnings-
emissioner i bilag I, del B


3) motorer, der er monteret i vandfartøjer og typegod-
kendt i henhold til forordning (EF) nr. 595/2009, og
som er i overensstemmelse med denne bekendtgørelse
med undtagelse af kravene med hensyn til udstødnings-
emissioner i bilag I, del B.


4) Første afsnit, litra b) og c), anvendes under forudsæt-
ning af, at den person, der tilpasser en motor til monte-
ring i et vandfartøj, sikrer, at det sker under fuld hen-
syntagen til de data og andre oplysninger, der er tilgæn-
gelige fra motorfabrikanten, med henblik på at sikre, at
motoren, når den monteres i overensstemmelse med
den monteringsvejledning, der udarbejdes af personen,
der tilpasser motoren, fortsat lever op til kravene til ud-
stødningsemissioner i henhold til enten direktiv
97/68/EF eller forordning (EF) nr. 595/2009, som angi-
vet af fabrikanten. Som omhandlet i § 15 skal den per-
son, der tilpasser motoren, erklære, at motoren vil fort-
sætte med at leve op til kravene til udstødningsemissio-
ner i henhold til enten direktiv 97/68/EF eller forord-
ning (EF) nr. 595/2009 som angivet af fabrikanten, når
den monteres i overensstemmelse med den monterings-
vej ledning, der er udarbejdet af den person, der har til-
passet motoren.


5) Medlemsstaterne må ikke forhindre, at der på messer
og udstillinger, ved demonstrationer og lignende arran-
gementer præsenteres produkter, som er omhandlet i §
2, stk. 1, men som ikke er i overensstemmelse med
denne bekendtgørelse, forudsat at det ved synlig skilt-
ning klart er anført, at de pågældende produkter ikke er
i overensstemmelse med bekendtgørelsen og hverken
kan gøres tilgængelige eller tages i brug i Unionen, før
en sådan overensstemmelse foreligger.


Kapitel II
Erhvervsdrivendes og private importørers forpligtelser


Erhvervsdrivendes forpligtelser


§ 7. Fabrikanten sikrer, når denne bringer sine produkter i
omsætning på markedet, at de er konstrueret og fremstillet i
overensstemmelse med kravene i § 4, stk. 1, og bilag I.
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Stk. 2. Fabrikanten udarbejder den krævede tekniske do-
kumentation i overensstemmelse med § 25 og gennemfører
eller får gennemført den relevante overensstemmelsesvurde-
ringsprocedure i henhold til § 19-22 og § 24.
Når et produkts overensstemmelse med gældende krav er
blevet dokumenteret ved en sådan procedure, udarbejder fa-
brikanten en erklæring, jf. § 15, og mærker og anbringer
CE-mærkningen som anført i § 17 og 18.


Stk. 3. Fabrikanten opbevarer den tekniske dokumentation
og en kopi af erklæringen, jf. § 15, i ti år, efter at produktet
er blevet bragt i omsætning.


Stk. 4. Fabrikanten sikrer, at der findes procedurer til sik-
ring af produktionsseriers fortsatte overensstemmelse. Der
skal i fornødent omfang tages hensyn til ændringer i et pro-
dukts konstruktion eller kendetegn og til ændringer i de har-
moniserede standarder, som ligger til grund for overens-
stemmelseserklæringen af produktet.
Når det anses for hensigtsmæssigt som følge af de med et
produkt forbundne risici, skal fabrikanten med henblik på
beskyttelse af forbrugernes sundhed og sikkerhed foretage
stik prøvekontrol af produkter, der er gjort tilgængelige på
markedet, undersøge og om nødvendigt føre register over
klager, produkter, der ikke opfylder kravene, og produkttil-
bagekaldelser og holde distributørerne orienteret om enhver
sådan overvågning.


Stk. 5. Fabrikanten sikrer, at hans produkter er forsynet
med et type-, parti- eller serienummer eller en anden form
for angivelse, ved hjælp af hvilken de kan identificeres, el-
ler, hvis dette på grund af komponentens størrelse eller art
ikke er muligt, at de krævede oplysninger fremgår af embal-
lagen eller af et dokument, der ledsager produktet.


Stk. 6. Fabrikantens navn, registrerede firmanavn eller re-
gistrerede varemærke og kontaktadresse skal fremgå af pro-
duktet eller, hvis dette ikke er muligt, af emballagen eller af
et dokument, der ledsager produktet. Adressen skal være
adressen på ét enkelt sted, hvor fabrikanten kan kontaktes.


Stk. 7. Fabrikanten sikrer, at produktet ledsages af en
brugsanvisning og sikkerhedsinformation i instruktionsbo-
gen på et eller flere sprog, der er let forståelige for forbruge-
re og andre slutbrugere, som fastsat af den pågældende med-
lemsstat.


Stk. 8. Hvis en fabrikant finder eller har grund til at tro, at
et produkt, denne har bragt i omsætning, ikke er i overens-
stemmelse med denne bekendtgørelse, træffer fabrikanten
straks de nødvendige korrigerende foranstaltninger for at
bringe det pågældende produkt i overensstemmelse med
lovgivningen eller om nødvendigt trække det tilbage fra
markedet eller kalde det tilbage. Endvidere orienterer fabri-
kanten, hvis produktet udgør en risiko, straks de kompetente
nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor denne har
gjort produktet tilgængeligt, herom og giver nærmere oplys-
ninger om særlig den manglende overensstemmelse med
lovgivningen og de korrigerende foranstaltninger, fabrikan-
ten har truffet.


Stk. 9. Fabrikanten skal på grundlag af en kompetent na-
tional myndigheds begrundede anmodning give myndighe-
den al den information og dokumentation, der er nødvendig
for at konstatere produktets overensstemmelse med lovgiv-


ningen, på et sprog, der er let forståeligt for denne myndig-
hed. Hvis myndigheden anmoder herom, samarbejder fabri-
kanten med den om foranstaltninger, der træffes for at undgå
de risici, som produkter, denne har bragt i omsætning, ud-
gør.


Bemyndigede repræsentanter


§ 8. Fabrikanten kan ved skriftlig fuldmagt udpege en be-
myndiget repræsentant.


Stk. 2. Forpligtelserne i henhold til § 7, stk. 1, og udarbej-
delsen af teknisk dokumentation kan ikke være en del af den
bemyndigede repræsentants fuldmagt.


Stk. 3. En bemyndiget repræsentant udfører de opgaver,
der er fastsat i den fuldmagt, denne har modtaget fra fabri-
kanten. Fuldmagten skal som minimum sætte den bemyndi-
gede repræsentant i stand til:
1) at sørge for, at en kopi af erklæringen, jf. artikel 15, og


den tekniske dokumentation står til rådighed for de na-
tionale markedsovervågningsmyndigheder i ti år, efter
at produktet er bragt i omsætning


2) på grundlag af den kompetente nationale myndigheds
begrundede anmodning at give myndigheden al den in-
formation og dokumentation, der er nødvendig for at
konstatere produktets overensstemmelse med lovgiv-
ningen


3) at samarbejde med de nationale kompetente myndighe-
der, hvis disse anmoder herom, om foranstaltninger,
der træffes for at undgå risici, som de produkter, der er
omfattet af hans fuldmagt, udgør.


Importørernes forpligtelser


§ 9. Importøren må kun bringe produkter, der opfylder
kravene, i omsætning på Unionens marked.


Stk. 2. Før importøren bringer et produkt i omsætning,
sikrer denne, at fabrikanten har gennemført den relevante
overensstemmelsesvurderingsprocedure. Importøren sikrer,
at fabrikanten har udarbejdet den tekniske dokumentation, at
produktet er CE-mærket, jf. § 17, og er ledsaget af de doku-
menter, der kræves i henhold til § 15 og i bilag I, del A,
punkt 2.5, bilag I, del B, punkt 4, og bilag I, del C, punkt 2,
og at fabrikanten har opfyldt kravene i § 7, stk. 5 og 6.
Hvis en importør finder eller har grund til at tro, at et pro-
dukt ikke er i overensstemmelse med kravene i § 4, stk. 1,
og bilag I, må vedkommende ikke bringe produktet i omsæt-
ning, før det er blevet bragt i overensstemmelse med gæl-
dende krav. Derudover skal importøren, hvis produktet ud-
gør en risiko, underrette fabrikanten samt markedsovervåg-
ningsmyndighederne herom.


Stk. 3. Importørens navn, registrerede firmanavn eller re-
gistrerede varemærke og kontaktadresse skal fremgå af pro-
duktet eller, hvis dette i forbindelse med komponenter ikke
er muligt, af dets emballage eller af et dokument, der ledsa-
ger produktet.


Stk. 4. Importøren sikrer, at produktet ledsages af en
brugsanvisning og sikkerhedsinformation i instruktionsbo-
gen på et eller flere sprog, der er let forståelige for forbruge-
re og andre slutbrugere, som fastsat af den pågældende med-
lemsstat.
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Stk. 5. Importøren sikrer, at opbevarings- og transportbe-
tingelserne for produkter, som denne har ansvaret for, ikke
bringer deres overensstemmelse med kravene i artikel 4, stk.
1, og bilag I i fare.


Stk. 6. Når det anses for hensigtsmæssigt som følge af de
med et produkt forbundne risici, skal importøren med hen-
blik på beskyttelse af forbrugernes sundhed og sikkerhed fo-
retage stik prøvekontrol af produkter, der er gjort tilgængeli-
ge på markedet, undersøge og om nødvendigt føre register
over klager, produkter, der ikke opfylder kravene, og pro-
dukttilbagekaldelser og holde distributørerne orienteret om
enhver sådan overvågning.


Stk. 7. Hvis en importør finder eller har grund til at tro, at
et produkt, denne har bragt i omsætning, ikke er i overens-
stemmelse med denne bekendtgørelse, træffer importøren
straks de nødvendige korrigerende foranstaltninger for at
bringe det pågældende produkt i overensstemmelse med be-
kendtgørelsen eller om nødvendigt trække det tilbage fra
markedet eller kalde det tilbage. Endvidere orienterer impor-
tøren, hvis produktet udgør en risiko, straks de kompetente
nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor denne har
gjort produktet tilgængeligt, herom og giver nærmere oplys-
ninger om særlig den manglende overensstemmelse med
lovgivningen og de korrigerende foranstaltninger, importø-
ren har truffet.


Stk. 8. Importøren opbevarer i ti år, efter at produktet er
bragt i omsætning, en kopi af erklæringen, jf. § 15, så den
står til rådighed for markedsovervågningsmyndighederne,
og sikrer, at den tekniske dokumentation kan stilles til rådig-
hed for disse myndigheder, hvis de anmoder herom.


Stk. 9. Importøren giver efter en kompetent national myn-
digheds begrundede anmodning herom myndigheden al den
information og dokumentation, der er nødvendig for at kon-
statere et produkts overensstemmelse med lovgivningen, på
et for denne myndighed let forståeligt sprog. Hvis myndig-
heden anmoder herom, samarbejder importøren med den om
foranstaltninger, der træffes for at undgå de risici, som pro-
dukter, denne har bragt i omsætning, udgør.


Distributørens forpligtelser


§ 10. Distributøren handler, når denne gør et produkt til-
gængeligt på markedet, med fornøden omhu for så vidt an-
går kravene i denne bekendtgørelse.


Stk. 2. Distributøren kontrollerer, før denne gør et produkt
tilgængeligt på markedet, at det er forsynet med CE-mærk-
ning, jf. § 17, at det er ledsaget af den dokumentation, der
kræves i henhold til § 7, stk. 7, § 15 og bilag I, del A, punkt
2.5, bilag I, del B, punkt 4, og bilag I, del C, punkt 2, og af
en brugsanvisning og sikkerhedsinformation på et eller flere
sprog, der er let forståelige for forbrugere og andre slut bru-
gere i den medlemsstat, hvor produktet gøres tilgængeligt på
markedet, og at fabrikanten og importøren har opfyldt kra-
vene i § 7, stk. 5 og 6, og § 9, stk. 3.


Stk. 3. Hvis en distributør finder eller har grund til at tro,
at et produkt ikke er i overensstemmelse med kravene i § 4,
stk. 1, og bilag I, må denne først gøre produktet tilgængeligt
på markedet, efter at det er blevet bragt i overensstemmelse
med gældende krav. Derudover underretter distributøren,


hvis produktet udgør en risiko, fabrikanten eller importøren
samt markedsovervågningsmyndighederne herom.


Stk. 4. Distributøren sikrer, at opbevarings- og transport-
betingelserne for et produkt, som denne har ansvaret for, ik-
ke bringer dets overensstemmelse med kravene i § 4, stk. 1,
og bilag I i fare.


Stk. 5. Hvis en distributør finder eller har grund til at tro,
at et produkt, denne har gjort tilgængeligt på markedet, ikke
er i overensstemmelse med denne bekendtgørelse, sikrer dis-
tributøren sig, at der træffes de nødvendige korrigerende
foranstaltninger for at bringe det pågældende produkt i over-
ensstemmelse med lovgivningen eller om nødvendigt for at
trække det tilbage fra markedet eller kalde det tilbage fra
slutbrugerne. Endvidere orienterer distributøren, hvis pro-
duktet udgør en risiko, straks de kompetente nationale myn-
digheder i de medlemsstater, hvor denne har gjort produktet
tilgængeligt på markedet, herom og giver nærmere oplysnin-
ger om særlig den manglende overensstemmelse med lov-
givningen og de korrigerende foranstaltninger, distributøren
har truffet.


Stk. 6. Distributøren giver efter en kompetent national
myndigheds begrundede anmodning denne myndighed al
den information og dokumentation, der er nødvendig for at
konstatere produktets overensstemmelse med lovgivningen.
Distributøren samarbejder, hvis denne myndighed anmoder
herom, med den om foranstaltninger, der træffes for at und-
gå de risici, som produkter, denne har gjort tilgængelige på
markedet, udgør.


Tilfælde, hvor fabrikantens forpligtelser finder anvendelse
på importøren og distributøren


§ 11. En importør eller distributør anses for at være fabri-
kant i denne bekendtgørelses forstand og er underlagt de
samme forpligtelser som fabrikanten, jf. § 7, hvis importø-
ren eller distributøren bringer et produkt i omsætning under
sit eget navn eller varemærke eller ændrer et produkt, der al-
lerede er bragt i omsætning, på en sådan måde, at det kan
berøre overholdelsen af kravene i denne bekendtgørelse.


Private importørers forpligtelser


§ 12. Hvis fabrikanten ikke opfylder forpligtelserne med
hensyn til produktets overensstemmelse med denne bekendt-
gørelse, skal en privat importør, før ibrugtagning af produk-
tet, sikre, at det er konstrueret og fremstillet i overensstem-
melse med kravene i § 4, stk. 1, og bilag I samt opfylde fa-
brikantens forpligtelser eller lade sådanne opfylde, som om-
handlet i § 7, stk. 2, 3, 7 og 9.


Stk. 2. Hvis den påkrævede tekniske dokumentation ikke
er tilgængelig hos fabrikanten, lader den private importør
den udarbejde ved hjælp af egnet ekspertise.


Stk. 3. Den private importør sørger for, at navn og adresse
på det bemyndigede organ, der har gennemført produktets
overensstemmelsesvurdering, er anført på produktet.


Identifikation af erhvervsdrivende


§ 13. Efter anmodning skal erhvervsdrivende over for
markedsovervågningsmyndighederne identificere:
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1) enhver erhvervsdrivende, som har leveret et produkt til
dem


2) enhver erhvervsdrivende, som de har leveret et produkt
til.


3) Erhvervsdrivende skal kunne forelægge de oplysninger,
der er omhandlet i første afsnit, i en periode på ti år, ef-
ter at produktet er blevet leveret til dem, og i en periode
på ti år, efter at de har leveret produktet.


Stk. 2. På anmodning identificerer private importører over
for markedsovervågningsmyndighederne den erhvervsdri-
vende, som har leveret produktet til dem.


Stk. 3. Private importører skal kunne forelægge oplysnin-
gerne omhandlet i første afsnit i en periode på ti år, efter at
produktet er blevet leveret til dem.


Kapitel III
Produktets overensstemmelse


Overensstemmelsesformodning


§ 14. Produkter, som er i overensstemmelse med harmo-
niserede standarder eller dele deraf, hvis referencer er of-
fentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, formodes at
være i overensstemmelse med de krav, der er omfattet af
disse standarder eller dele deraf, jf. artikel 4, stk. 1, og bilag
I.


EU-overensstemmelseserklæring og erklæring i
overensstemmelse med bilag III


§ 15. Det skal af EU-overensstemmelseserklæringen
fremgå, at det er blevet dokumenteret, at kravene i § 4, stk.
1, og bilag I eller dem, der omhandlet i § 6, stk. 4, litra b)
eller c), er opfyldt.


Stk. 2. EU-overensstemmelseserklæringen følger den mo-
del, der er fastsat i bilag IV, indeholder de elementer, der er
specificeret i de relevante moduler i bilag II til afgørelse nr.
768/2008/EF og i bilag V til denne bekendtgørelse, og
ajourføres løbende. Den oversættes til det eller de sprog, der
kræves af den medlemsstat, hvor produktet gøres tilgænge-
ligt eller ibrugtages.


Stk. 3. Ved at udarbejde EU-overensstemmelseserklærin-
gen står fabrikanten, den private importør eller den person,
der tilpasser motoren, jf. § 6, stk. 4, litra b) og c), inde for, at
produktet opfylder gældende krav.


Stk. 4. EU-overensstemmelseserklæringen i stk. 3 ledsa-
ger følgende produkter, når de gøres tilgængelige på marke-
det eller tages i brug:
1) vandfartøjer
2) komponenter, når disse bringes i omsætning separat
3) fremdriftsmotorer.


Stk. 5. Fabrikantens eller importørens erklæring for et del-
vis færdigbygget vandfartøj, jf. bilag III, skal indeholde de
elementer, der er specificeret i dette bilag, og ledsage delvis
færdigbyggede vandfartøjer. Den skal oversættes til det eller
de officielle sprog, der kræves af den medlemsstat, hvor
produktet gøres tilgængeligt på markedet.


Generelle principper for CE-mærkningen


§ 16. CE-mærkningen er underkastet de generelle princip-
per i artikel 30 i forordning (EF) nr. 765/2008.


Produkter, der skal CE-mærkes


§ 17. Følgende produkter er omfattet af CE-mærkning,
når de gøres tilgængelige på markedet eller ibrugtages:
1) vandfartøjer
2) komponenter
3) fremdriftsmotorer.


Stk. 2. Medlemsstaterne skal formode, at de produkter,
der er omhandlet i stk. 1 og er påført CE-mærkning, er i
overensstemmelse med denne bekendtgørelse.


Regler og betingelser for anbringelse af CE-mærkningen


§ 18. CE-mærkningen anbringes på de produkter, der er
omhandlet i artikel 17, stk. 1 , så den er synlig, letlæselig og
ikke kan slettes. Hvis der er tale om komponenter, hvor det-
te ikke er muligt eller er uhensigtsmæssigt som følge af det
pågældende produkts størrelse eller art, anbringes mærknin-
gen på emballagen og i de ledsagende dokumenter. I tilfælde
af vandfartøjer anbringes CE-mærkningen på vandfartøjets
fabrikant plade adskilt fra vandfartøjets identifikationsnum-
mer. I tilfælde af en fremdriftsmotor anbringes CE-mærk-
ningen på motoren.


Stk. 2. CE-mærkningen anbringes, før produktet bringes i
omsætning eller ibrugtages. Der kan efter CE-mærkningen
og det identifikationsnummer, der er omhandlet i stk. 3, an-
bringes et piktogram eller et andet mærke, der angiver en
særlig risiko eller særlig anvendelse.


Stk. 3. Efter CE-mærkningen anføres identifikationsnum-
meret på det bemyndigede organ, hvis et sådant organ delta-
ger i produktionskontrolfasen, eller i vurderingen efter byg-
ning.
Det bemyndigede organs identifikationsnummer anbringes
af organet selv eller efter dettes anvisninger af fabrikanten
eller dennes bemyndigede repræsentant eller af den person,
der er omhandlet i § 19, stk. 2, 3 eller 4.


Kapitel IV
Overensstemmelsesvurdering


Gældende overensstemmelsesvurderingsprocedurer


§ 19. Fabrikanten anvender de procedurer, der er fastsat i
de modulerne i § 20, 21 og 22, før produkterne omhandlet i
§ 2, stk. 1, bringes i omsætning.


Stk. 2. Private importører anvender proceduren omhandlet
i § 23 før ibrugtagning af et produkt omhandlet i § 2, stk. 1,
hvis fabrikanten ikke har gennemført overensstemmelses-
vurderingen for det pågældende produkt.


Stk. 3. Enhver person, der bringer en fremdriftsmotor eller
et vandfartøj i omsætning efter en større ændring eller om-
bygning heraf, eller enhver person, der ændrer den tilsigtede
anvendelse af et vandfartøj, der ikke falder ind under denne
bekendtgørelse, på en sådan måde, at det kommer til at falde
ind under dets anvendelsesområde, anvender den procedure,
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der er omhandlet i § 23, før produktet bringes i omsætning
eller ibrugtages.


Stk. 4. Enhver person, der bringer et vandfartøj bygget til
eget brug i omsætning før udgangen af den periode på fem
år, der er omhandlet i § 2, stk. 2, litra a), nr. vii), anvender
den procedure, der er omhandlet i § 23, før produktet brin-
ges i omsætning.


Konstruktion og fremstilling


§ 20. For så vidt angår konstruktion og fremstilling af fri-
tids fartøjer finder følgende procedurer omhandlet i bilag II
til afgørelse nr. 768/2008/EF anvendelse:
1) for konstruktionskategori A og B omhandlet i bilag I,


del A, punkt 1:
a) for fritidsfartøjer med en skroglængde fra 2,5 til


mindre end 12 m et af følgende moduler:
i modul A1 (intern produktionskontrol plus


overvåget produktprøvning)
ii modul B (EU-typeafprøvning) sammen med


modul C, D, E eller F
iii modul G (overensstemmelse på grundlag af


enhedsverifikation)
iv modul H (overensstemmelse på grundlag af


fuld kvalitetssikring)
b) for fritidsfartøjer med en skroglængde på 12-24 m


et af følgende moduler:
i modul B (EU-typeafprøvning) sammen med


modul C, D, E eller F
ii modul G (overensstemmelse på grundlag af


enhedsverifikation)
iii modul H (overensstemmelse på grundlag af


fuld kvalitetssikring)
2) for konstruktionskategori C omhandlet i bilag I, del A,


punkt 1:
a) for fritidsfartøjer med en skroglængde fra 2,5 til


mindre end 12 m et af følgende moduler:
i hvis de harmoniserede standarder vedrørende


bilag I, del A, punkt 3.2 og 3.3, er overholdt:
modul A (intern produktionskontrol), modul
A1 (intern produktionskontrol plus overvåget
produktprøvning), modul B (EU-typegodken-
delse) sammen med modul C, D, E eller F, mo-
dul G (overensstemmelse på grundlag af en-
hedsverifikation) eller modul H (overensstem-
melse på grundlag af fuld kvalitetssikring)


ii hvis de harmoniserede standarder vedrørende
bilag I, del A, punkt 3.2 og 3.3, ikke er over-
holdt: modul A1 (intern produktionskontrol
plus overvåget produktprøvning), modul B
(EU-typegodkendelse) sammen med modul C,
D, E eller F, modul G (overensstemmelse på
grundlag af enhedsverifikation) eller modul H
(overensstemmelse på grundlag af fuld kvali-
tetssikring)


b) for fritidsfartøjer med en skroglængde på 12-24 m
et af følgende moduler:
i modul B (EU-typeafprøvning) sammen med


modul C, D, E eller F


ii modul G (overensstemmelse på grundlag af
enhedsverifikation)


iii modul H (overensstemmelse på grundlag af
fuld kvalitetssikring)


3) for konstruktionskategori D omhandlet i bilag I, del A,
punkt 1:
a) for fritidsfartøjer med en skroglængde på 2,5-24 m


et af følgende moduler:
i modul A (intern produktionskontrol)
ii modul A1 (intern produktionskontrol plus


overvåget produktprøvning)
iii modul B (EU-typeafprøvning) sammen med


modul C, D, E eller F
iv modul G (overensstemmelse på grundlag af


enhedsverifikation)
v modul H (overensstemmelse på grundlag af


fuld kvalitetssikring)
Stk. 2. Med hensyn til konstruktion og fremstilling af per-


sonlige fartøjer finder en af følgende procedurer omhandlet i
bilag II til afgørelse nr. 768/2008/EF anvendelse:
1) modul A (intern produktionskontrol)
2) modul A1 (intern produktionskontrol plus overvåget


produktprøvning)
3) modul B (EU-typeafprøvning) sammen med modul C,


D, E eller F
4) modul G (overensstemmelse på grundlag af enhedsve-


rifikation)
5) modul H (overensstemmelse på grundlag af fuld kvali-


tetssikring).
Stk. 3. For så vidt angår konstruktion og fremstilling af


komponenter finder en af følgende procedurer omhandlet i
bilag II til afgørelse nr. 768/2008/EF anvendelse:
1) modul B (EU-typeafprøvning) sammen med modul C,


D, E eller F
2) modul G (overensstemmelse på grundlag af enhedsve-


rifikation)
3) modul H (overensstemmelse på grundlag af fuld kvali-


tetssikring).


Udstødningsemissioner


§ 21. For så vidt angår udstødningsemissioner anvender
motorfabrikanten for produkter omhandlet i § 2, stk. 1, litra
d) og e), følgende procedurer omhandlet i bilag II til afgø-
relse nr. 768/2008/EF:
1) når prøvninger udføres ved anvendelse af den harmoni-


serede standard, et af følgende moduler:
a) modul B (EU-typeafprøvning) sammen med modul


C, D,
b) E eller F
c) modul G (overensstemmelse på grundlag af en-


hedsverifikation)
d) modul H (overensstemmelse på grundlag af fuld


kvalitetssikring)
2) når prøvninger udføres uden anvendelse af den harmo-


niserede standard, et af følgende moduler:
a) modul B (EU-typeafprøvning) sammen med modul


C1
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b) modul G (overensstemmelse på grundlag af en-
hedsverifikation).


Støjemissioner


§ 22. For så vidt angår støjemissioner fra fritidsfartøjer
med hækmotor til fremdrift uden integreret udstødningssy-
stem eller indenbords fremdriftsmotor og fra fritidsfartøjer
med hækmotor til fremdrift uden integreret udstødningssy-
stem eller med indenbords fremdriftsmotor, som undergår
en større ombygning af vandfartøjet og derefter bringes i
omsætning på markedet inden for en periode på fem år efter
ombygningen, anvender fabrikanten følgende procedurer
omhandlet i bilag II til afgørelse nr. 768/2008/EF:
1) når prøvninger udføres ved anvendelse af den harmoni-


serede standard for støjmåling, et af følgende moduler:
a) modul A1 (intern produktionskontrol plus overvå-


get produktprøvning)
b) modul G (overensstemmelse på grundlag af en-


hedsverifikation)
c) modul H (overensstemmelse på grundlag af fuld


kvalitetssikring)
2) når prøvninger udføres uden anvendelse af den harmo-


niserede standard for støjmåling, modul G (overens-
stemmelse på grundlag af enhedsverifikation)


3) når Froudes tal og effekt/deplacementforholdet anven-
des ved vurderingen, et af følgende moduler:
a) modul A (intern produktionskontrol)
b) modul G (overensstemmelse på grundlag af en-


hedsverifikation)
c) modul H (overensstemmelse på grundlag af fuld


kvalitetssikring).
Stk. 2. For så vidt angår støjemissioner fra personlige far-


tøjer og udenbords fremdriftsmotorer og hækmotorer til
fremdrift med integreret udstødningssystem beregnet til
montering på fritidsfartøjer anvender fabrikanten følgende
procedurer omhandlet i bilag II til afgørelse nr.
768/2008/EF:
1) når prøvninger udføres ved anvendelse af den harmoni-


serede standard for støjmåling, et af følgende moduler:
a) modul A1 (intern produktionskontrol plus overvå-


get produktprøvning)
b) modul G (overensstemmelse på grundlag af en-


hedsverifikation)
c) modul H (overensstemmelse på grundlag af fuld


kvalitetssikring)
2) når prøvninger udføres uden anvendelse af den harmo-


niserede standard for støjmåling, modul G (overens-
stemmelse på grundlag af enhedsverifikation).


Vurdering efter bygning


§ 23. Vurdering efter bygning som omhandlet i § 19, stk.
2, 3 og 4, udføres som beskrevet i bilag V.


Supplerende krav


§ 24. Når modul B i bilag II til afgørelse nr. 768/2008/EF
anvendes, udføres EU-typeafprøvningen på den måde, som
er angivet i punkt 2, andet led, i nævnte modul.


En produktionstype i modul B kan dække over flere forskel-
lige varianter af produktet, hvis:
1) forskellen mellem varianterne ikke berører sikkerheds-


niveauet og de øvrige krav til produktets funktionsdyg-
tighed, og


2) der henvises til varianterne af produktet i den tilsvaren-
de EU- typeafprøvningsattest,


om nødvendigt gennem ændringer af den oprindelige attest.
Stk. 2. Når modul A1 i bilag II til afgørelse nr.


768/2008/EF anvendes, udføres produktkontrollen på et el-
ler flere vandfartøjer, der repræsenterer fabrikantens pro-
duktion, og de supplerende krav i bilag VI til denne be-
kendtgørelse finder anvendelse.


Stk. 3. Muligheden for at anvende de akkrediterede inter-
ne organer, der er omhandlet i modul A1 og C1 i bilag II til
afgørelse nr. 768/2008/EF, finder ikke anvendelse.


Stk. 4. Når modul F i bilag II til afgørelse nr. 768/2008/EF
anvendes, finder proceduren beskrevet i bilag VII til denne
bekendtgørelse anvendelse ved overensstemmelsesvurdering
af kravene til udstødningsemissioner.


Stk. 5. Når modul C i bilag II til afgørelse nr.
768/2008/EF anvendes, skal et bemyndiget organ udvalgt af
fabrikanten for så vidt angår overensstemmelsesvurderingen
af kravene til udstødningsemissioner i denne bekendtgørelse
og i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om emissioner fra fri-
tidsfartøjer og personlige fartøjer, og hvis fabrikanten ikke
arbejder under et relevant kvalitetssystem som beskrevet i
modul H i bilag II til afgørelse nr. 768/2008/EF, gennemføre
produktkontroller eller lade sådanne udføre med vilkårlige
intervaller fastsat af den pågældende myndighed for at kon-
trollere kvaliteten af den interne produktkontrol. Såfremt
kvalitetsniveauet synes at være utilfredsstillende, eller det
synes nødvendigt at kontrollere validiteten af de data, fabri-
kanten har forelagt, anvendes proceduren i bilag VIII.


Teknisk dokumentation


§ 25. Den i § 7, stk. 2, omhandlede tekniske dokumenta-
tion skal indeholde alle relevante data og oplysninger om de
midler, som fabrikanten anvender for at sikre, at produktet
opfylder kravene i § 4, stk. 1, og bilag I samt kravene i be-
kendtgørelse om regulering af støj- og luftemission fra fri-
tidsfartøjer. Dokumentationen skal især indeholde de rele-
vante dokumenter nævnt i bilag IX.


Stk. 2. Den tekniske dokumentation skal sikre, at kon-
struktion, bygning, funktion og overensstemmelsesvurdering
er letforståelig.


Kapitel V
Notifikation af overensstemmelsesvurderingsorganer


Notifikation


§ 26. Medlemsstaterne underretter Kommissionen og de
øvrige medlemsstater om, hvilke organer der er bemyndiget
til som uafhængig tredjepart at udføre overensstemmelses-
vurderingsopgaver i henhold til denne bekendtgørelse.
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Bemyndigende myndigheder


§ 27. Medlemsstaterne udpeger en bemyndigende myn-
dighed, som er ansvarlig for at indføre og gennemføre de
nødvendige procedurer for vurdering og notifikation af
overensstemmelses vurderingsorganer, der skal udføre opga-
ver i henhold til denne bekendtgørelse, og for overvågnin-
gen af bemyndigede organer, herunder overensstemmelse
med § 32.


Stk. 2. Medlemsstaterne kan bestemme, at den i stk. 1 om-
handlede vurdering og overvågning skal foretages af et nati-
onalt akkrediteringsorgan som defineret i og i overensstem-
melse med forordning (EF) nr. 765/2008.


Stk. 3. Hvis den bemyndigende myndighed uddelegerer
eller på anden måde overlader vurderingen, notifikationen
eller overvågningen som omhandlet i stk. 1 til et organ, som
ikke er en del af en myndighed, skal dette organ være en ju-
ridisk person og på tilsvarende vis opfylde kravene i § 28.
Desuden skal dette organ have truffet foranstaltninger til
dækning af erstatnings ansvar i forbindelse med sine aktivi-
teter.


Stk. 4. Den bemyndigende myndighed påtager sig det ful-
de ansvar for de opgaver, der udføres af det i stk. 3 nævnte
organ.


Stk. 5. Den bemyndigende myndighed, som er nævnt i
stk. 1 er Søfartsstyrelsen, men DANAK Den Danske Akkre-
diteringsfond (herefter DANAK) er i henhold til stk. 2 udpe-
get til at udføre vurdering og overvågning af bemyndigede
organer.


Stk. 6. Ansøgning om at blive udpeget til bemyndiget or-
gan sker ved henvendelse til Søfartsstyrelsen, hvor der skal
vedlægges relevant dokumentation, herunder akkrediterin-
gscertifikat som dokumentation for opfyldelse af kravene i §
30.


Stk. 7. DANAK gennemfører vurdering og overvågning
af bemyndigede organer, jf. § 27, og påser, at de opfylder
kravene i § 30 samt at de efterlever oplysnings- og deltagel-
sespligten i §§ 40 og 42.


Krav vedrørende bemyndigende myndigheder


§ 28. En bemyndigende myndighed oprettes på en sådan
måde, at der ikke opstår interessekonflikter med overens-
stemmelsesvurderingsorganer.


Stk. 2. En bemyndigende myndighed er organiseret og ar-
bejder på en sådan måde, at der i dens arbejde sikres objekti-
vitet og uvildighed.


Stk. 3. En bemyndigende myndighed er organiseret på en
sådan måde, at alle beslutninger om notifikation af et over-
ensstemmelsesvurderingsorgan træffes af kompetente perso-
ner, der ikke er identiske med dem, der foretog vurderingen.


Stk. 4. En bemyndigende myndighed må ikke udføre akti-
viteter, som udføres af overensstemmelsesvurderingsorga-
ner, eller yde rådgivningsservice på kommercielt eller kon-
kurrencemæssigt grundlag.


Stk. 5. En bemyndigende myndighed sikrer, at de oplys-
ninger, som den indhenter, behandles fortroligt.


Stk. 6. En bemyndigende myndighed skal have et tilstræk-
keligt antal kompetente medarbejdere til, at den kan udføre
sine opgaver behørigt.


Oplysningskrav for bemyndigende myndigheder


§ 29. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om de-
res procedurer for vurdering og notifikation af overensstem-
melsesvurderingsorganer og overvågning af bemyndigede
organer og om eventuelle ændringer heraf.


Stk. 2. Kommissionen offentliggør disse oplysninger.


Krav vedrørende bemyndigede organer


§ 30. I forbindelse med notifikation i henhold til denne
bekendtgørelse skal et overensstemmelsesvurderingsorgan
opfylde kravene i stk. 2-11.


Stk. 2. Et overensstemmelsesvurderingsorgan skal opret-
tes i henhold til national lovgivning og skal være en juridisk
person.


Stk. 3. Et overensstemmelsesvurderingsorgan er et tredje-
partsorgan, der er uafhængigt af den organisation eller det
produkt, det vurderer.
Et organ, der tilhører en erhvervsorganisation og/eller bran-
cheforening, som repræsenterer virksomheder, der er invol-
veret i konstruktion, fremstilling, tilvejebringelse, sammen-
sætning, brug eller vedligeholdelse af produkter, som det
vurderer, kan, forudsat at det er påvist, at det er uafhængigt,
og at der ikke er tale om interessekonflikter, anses for at væ-
re et sådant organ.


Stk. 4. Overensstemmelsesvurderingsorganet, dets øverste
ledelse og det personale, der er ansvarligt for at foretage
overensstemmelsesvurdering, må ikke være konstruktør, fa-
brikant, leverandør, montør, køber, ejer, bruger eller repara-
tør af de produkter, som de vurderer, eller repræsentant for
nogen af disse parter. Dette forhindrer ikke anvendelse af
vurderede produkter, der er nødvendige for overensstem-
melsesvurderingsorganets aktiviteter, eller anvendelse af så-
danne produkter i personligt øjemed.
Et overensstemmelsesvurderingsorgan, dets øverste ledelse
og det personale, der er ansvarligt for at foretage overens-
stemmelsesvurdering, må ikke være direkte involveret i kon-
struktion eller fremstilling, markedsføring, montering, an-
vendelse eller vedligeholdelse af disse produkter eller re-
præsentere parter, der er involveret i disse aktiviteter. De må
ikke deltage i aktiviteter, som kan være i strid med deres ob-
jektivitet og integritet i forbindelse med de overensstemmel-
sesvurderingsaktiviteter, de er bemyndiget til at udføre. Det-
te gælder navnlig rådgivningsservice.
Overensstemmelsesvurderingsorganet sikrer, at dets datter-
virksomheders eller underentreprenørers aktiviteter ikke på-
virker fortroligheden, objektiviteten eller uvildigheden af
deres overensstemmelsesvurderingsaktiviteter.


Stk. 5. Overensstemmelsesvurderingsorganet og dets per-
sonale udfører overensstemmelsesvurderingsaktiviteterne
med den størst mulige faglige integritet og den nødvendige
tekniske kompetence på det specifikke område og må ikke
påvirkes af nogen form for pression og incitament, navnlig
af økonomisk art, som kan have indflydelse på deres afgø-
relser eller resultaterne af deres overensstemmelsesvurde-
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ringsaktiviteter, særlig hvad angår personer eller grupper af
personer, som har en interesse i resultaterne af disse aktivi-
teter.


Stk. 6. Et overensstemmelsesvurderingsorgan skal kunne
gennemføre alle de overensstemmelsesvurderingsopgaver,
som pålægges det i henhold til § 19-24, og til hvilke det er
blevet bemyndiget, uanset om disse opgaver udføres af
overensstemmelsesvurderingsorganet selv eller på dets veg-
ne og under dets ansvar.
Overensstemmelsesvurderingsorganet skal til enhver tid og
for hver overensstemmelsesvurderingsprocedure og type el-
ler kategori af produkter, for hvilke det er blevet bemyndi-
get, have følgende til rådighed:
1) det nødvendige personale med teknisk viden og til-


strækkelig og relevant erfaring til at udføre overens-
stemmelsesvurderingsopgaverne


2) beskrivelser af de procedurer, i henhold til hvilke over-
ensstemmelsesvurderingen foretages, således at gen-
nemsigtigheden og muligheden for at reproducere disse
procedurer sikres.
a) Det skal have indført hensigtsmæssige politikker


og procedurer, som skelner mellem de opgaver, det
udfører i sin egenskab af bemyndiget organ, og dets
øvrige aktiviteter


3) procedurer, der sætter det i stand til at udføre sine akti-
viteter under behørig hensyntagen til de pågældende
virksomheders størrelse, den sektor, som de opererer
inden for, og deres struktur, samt til hvor kompleks det
pågældende produkts teknologi er, og til produktions-
processens karakter af masse- eller serieproduktion.
a) Det skal have de fornødne midler til at udføre de


tekniske og administrative opgaver i forbindelse
med overensstemmelsesvurderingsaktiviteterne på
en egnet måde og skal have adgang til alt nødven-
digt udstyr og alle nødvendige faciliteter.


Stk. 7. Det personale, som udfører overensstemmelsesvur-
deringsaktiviteterne, skal have:
1) en god teknisk og faglig uddannelse omfattende alle


overensstemmelsesvurderingsaktiviteter inden for det
område, på hvilket overensstemmelsesvurderingsorga-
net er blevet bemyndiget


2) et tilstrækkeligt kendskab til kravene vedrørende de
vurderinger, som det foretager, og den nødvendige be-
myndigelse til at foretage disse vurderinger


3) et tilstrækkeligt kendskab til og en tilstrækkelig forstå-
else af de væsentlige krav, de relevante harmoniserede
standarder, Unionens relevante harmoniseringslovgiv-
ning og den relevante nationale lovgivning


4) den nødvendige færdighed i at udarbejde de certifika-
ter, registre og rapporter, som dokumenterer, at vurde-
ringerne er blevet foretaget.


Stk. 8. Det garanteres, at overensstemmelsesvurderingsor-
ganerne, deres øverste ledelse og vurderingspersonalet ar-
bejder uvildigt.
1) Aflønningen af et overensstemmelsesvurderingsorgans


øverste ledelse og vurderingspersonalet må ikke være
afhængig af antallet af foretagne vurderinger eller af re-
sultatet af disse vurderinger.


Stk. 9. Overensstemmelsesvurderingsorganer skal tegne
en ansvarsforsikring, medmindre medlemsstaten er ansvarlig
i henhold til national lovgivning, eller medlemsstaten selv er
direkte ansvarlig for overensstemmelsesvurderingen.


Stk. 10. Overensstemmelsesvurderingsorganets personale
har tavshedspligt med hensyn til alle oplysninger, som det
kommer i besiddelse af ved udførelsen af sine opgaver i
henhold til § 19-24 eller enhver bestemmelse i en national
lovgivning til gennemførelse heraf, undtagen over for de
kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor aktivite-
terne udføres. Ejendomsrettigheder skal beskyttes.


Stk. 11. Overensstemmelsesvurderingsorganet skal delta-
ge i eller sikre, at dets vurderingspersonale er orienteret om
de relevante standardiseringsaktiviteter og aktiviteterne i
den koordineringsgruppe af bemyndigede organer, der er
nedsat i henhold til § 42, og som generelle retningslinjer an-
vende de administrative afgørelser og dokumenter, som er
resultatet af den nævnte gruppes arbejde.


Overensstemmelsesformodning


§ 31. Hvis et overensstemmelsesvurderingsorgan doku-
menterer, at det opfylder kriterierne i de relevante harmoni-
serede standarder eller dele heraf, hvortil der er offentlig-
gjort en henvisning i Den Europæiske Unions Tidende, for-
modes det at opfylde kravene i § 30, for så vidt som de gæl-
dende harmoniserede standarder dækker disse krav.


Dattervirksomheder og underentreprise i tilknytning til
bemyndigede organer


§ 32. Hvis et bemyndiget organ giver bestemte opgaver i
forbindelse med overensstemmelsesvurderingen i underen-
treprise eller
anvender en dattervirksomhed, sikrer det, at underentrepre-
nøren eller dattervirksomheden opfylder kravene i § 30, og
underretter den bemyndigende myndighed herom.


Stk. 2. Det bemyndigede organ har det fulde ansvar for de
opgaver, der udføres af underentreprenører eller dattervirk-
somheder, uanset hvor disse er etableret.


Stk. 3. Aktiviteter kan kun gives i underentreprise eller
udføres af en dattervirksomhed, hvis kunden har givet sit
samtykke.


Stk. 4. Det bemyndigede organ stiller de relevante doku-
menter vedrørende vurderingen af underentreprenørens eller
dattervirksomhedens kvalifikationer og det arbejde, som de
har udført i henhold til § 19-24, til rådighed for den bemyn-
digende myndighed.


Ansøgning om notifikation


§ 33. Et overensstemmelsesvurderingsorgan indgiver en
ansøgning om notifikation til den bemyndigende myndighed
i den medlemsstat, hvor det er etableret.


Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte ansøgning skal ledsages af en
beskrivelse af de overensstemmelsesvurderingsaktiviteter,
det eller de overensstemmelsesvurderingsmoduler og det el-
ler de produkter, som organet hævder at være kompetent til,
samt af et akkrediteringscertifikat udstedt af DANAK hvori
det godtgøres, at ansøgeren opfylder kravene i § 30.
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Notifikationsprocedure


§ 34. De bemyndigende myndigheder må kun notificere
overensstemmelsesvurderingsorganer, som opfylder kravene
i § 30.


Stk. 2. De bemyndigende myndigheder underretter Kom-
missionen og de øvrige medlemsstater ved hjælp af det elek-
troniske notifikationsværktøj, der er udviklet og forvaltes af
Kommissionen.


Stk. 3. Notifikationen skal indeholde udtømmende oplys-
ninger om overensstemmelsesvurderingsaktiviteterne, det
eller de pågældende overensstemmelsesvurderingsmoduler
og det eller de pågældende produkter og den relevante doku-
mentation for kompetencen.


Stk. 4. Hvis en notifikation ikke er baseret på et akkredit-
eringscertifikat som omhandlet i artikel 33, stk. 2, forelæg-
ger den bemyndigende myndighed Kommissionen og de øv-
rige medlemsstater dokumentation, der attesterer overens-
stemmelsesvurderingsorganets kompetence, og oplysninger
om de ordninger, der er indført for at sikre, at der regelmæs-
sigt føres tilsyn med organet, og at organet også fremover
opfylder de i § 30 fastsatte krav.


Stk. 5. Det pågældende organ må kun udføre aktiviteter
som bemyndiget organ, hvis Kommissionen eller de øvrige
medlemsstater ikke har gjort indsigelse inden for to uger ef-
ter en notifikation baseret på et akkrediteringscertifikat eller
inden for to måneder efter en notifikation, der ikke er base-
ret på et akkrediteringscertifikat.
Kun et sådant organ anses for at være et bemyndiget organ i
dette direktivs forstand.


Stk. 6. Kommissionen og de øvrige medlemsstater under-
rettes om eventuelle efterfølgende relevante ændringer af
notifikationen.


Identifikationsnumre for og lister over bemyndigede organer


§ 35. Kommissionen tildeler hvert bemyndiget organ et
identifikationsnummer.
Hvert bemyndiget organ tildeles kun ét identifikationsnum-
mer, også selv om organet er bemyndiget i henhold til flere
EU-retsakter.
Medlemsstaterne tildeler derudover en identifikationskode
til et bemyndiget organ, der af en bemyndigende myndighed
har fået bemyndigelse til at foretage en overensstemmelses-
vurdering efter bygning.


Stk. 2. Kommissionen offentliggør listen over de organer,
der er bemyndiget i henhold til direktivet 2013/53/EU, her-
under de identifikationsnumre og eventuelt -koder, som de
er blevet tildelt, og de aktiviteter, til hvilke de er bemyndi-
get.
1) Kommissionen holder listen ajourført.


Ændringer af notifikationen


§ 36. Hvis en bemyndigende myndighed har konstateret
eller er blevet orienteret om, at et bemyndiget organ ikke
længere opfylder kravene i § 30, eller at det ikke opfylder si-
ne forpligtelser, begrænser, suspenderer eller inddrager den
bemyndigende myndighed notifikationen, alt efter hvad der
er mest hensigtsmæssigt, og afhængigt af i hvor høj grad


kravene eller forpligtelserne ikke er blevet opfyldt. Den un-
derretter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater
herom.


Stk. 2. Hvis en notifikation begrænses, suspenderes eller
inddrages, eller hvis det bemyndigede organ har indstillet si-
ne aktiviteter, træffer den bemyndigende medlemsstat de
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at dette organs sager
enten behandles af et andet bemyndiget organ eller stilles til
rådighed for de ansvarlige bemyndigende myndigheder og
markedsovervågningsmyndigheder efter disses anmodning.


Anfægtelse af bemyndigede organers kompetence


§ 37. Kommissionen undersøger alle sager, hvor den næ-
rer tvivl om et bemyndiget organs kompetence eller om,
hvorvidt et bemyndiget organ fortsat opfylder de krav og
forpligtelser, som det er underlagt, og tilfælde, hvor den bli-
ver gjort opmærksom på en sådan tvivl.


Stk. 2. Den bemyndigende medlemsstat forelægger efter
anmodning Kommissionen alle oplysninger om grundlaget
for notifikationen eller fastholdelsen af det bemyndigede or-
gans kompetence.


Stk. 3. Kommissionen sikrer, at alle følsomme oplysnin-
ger, den indhenter som led i sine undersøgelser, behandles
fortroligt.


Stk. 4. Hvis Kommissionen konstaterer, at et bemyndiget
organ ikke eller ikke længere opfylder kravene vedrørende
notifikationen, vedtager den en gennemførelsesretsakt, hvori
den bemyndigende medlemsstat anmodes om at træffe de
nødvendige korrigerende foranstaltninger, herunder om nød-
vendigt at inddrage notifikationen.
Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter rådgivningspro-
ceduren i artikel 50, stk. 2.


Proceduremæssige forpligtelser for bemyndigede organer


§ 38. Bemyndigede organer foretager overensstemmelses-
vurderinger i overensstemmelse med de overensstemmelses-
vurderingsprocedurer, der er fastsat i § 19-24.


Stk. 2. Overensstemmelsesvurderingerne foretages i over-
ensstemmelse med proportionalitetsprincippet, således at er-
hvervsdrivende og private importører ikke pålægges unødi-
ge byrder. Overensstemmelsesvurderingsorganerne udfører
deres aktiviteter under behørig hensyntagen til de berørte
virksomheders størrelse, den sektor, som de opererer inden
for, og deres struktur, til hvor kompleks det pågældende
produkts teknologi er, og til produktionsprocessens karakter
af masse- eller serieproduktion.
I denne forbindelse skal de dog respektere den grad af
strenghed og det beskyttelsesniveau, der kræves for produk-
tets overholdelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse.


Stk. 3. Hvis et bemyndiget organ finder, at de krav, der er
fastsat i § 4, stk. 1 og 3, og bilag I eller i de dertil svarende
harmoniserede standarder, ikke er opfyldt af fabrikanten el-
ler den private importør, anmoder det fabrikanten eller den
private importør om at afhjælpe dette og udsteder ikke over-
ensstemmelsescertifikat.


Stk. 4. Hvis et bemyndiget organ i forbindelse med over-
ensstemmelsesovervågning, efter at der er udstedt et certifi-
kat, finder, at et produkt ikke længere opfylder kravene, an-
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moder det fabrikanten om at afhjælpe dette og suspenderer
eller inddrager om nødvendigt certifikatet.


Stk. 5. Hvis der ikke træffes korrigerende foranstaltninger,
eller hvis disse ikke har den ønskede virkning, begrænser,
suspenderer eller inddrager det bemyndigede organ eventu-
elle certifikater, alt efter hvad der er mest hensigtsmæssigt.


Klageprocedure


§ 39. Klager over de bemyndigede organers afgørelser
skal rettes til Søfartsstyrelsen og kan ikke indbringes for en
højere administrativ instans.


Oplysningskrav for bemyndigede organer


§ 40. Bemyndigede organer oplyser den bemyndigende
myndighed om:
1) enhver nægtelse, begrænsning, suspendering eller ind-


dragelse af et certifikat
2) forhold, der har indflydelse på omfanget af og betingel-


serne for notifikationen
3) anmodninger om information om udførte overensstem-


melsesvurderingsaktiviteter, som de har modtaget fra
markedsovervågningsmyndighederne


4) efter anmodning, overensstemmelsesvurderingsaktivi-
teter, der er udført inden for det område, hvor de er be-
myndiget, og enhver anden aktivitet, der er udført, her-
under grænseoverskridende aktiviteter og underentre-
prise.


Stk. 2. Bemyndigede organer giver de øvrige organer, der
er bemyndiget i henhold til denne bekendtgørelse, og som
udfører lignende overensstemmelsesvurderingsaktiviteter,
der dækker samme produkter, relevante oplysninger om
spørgsmål vedrørende negative og efter anmodning positive
overensstemmelsesvurderingsresultater.


Erfaringsudveksling


§ 41. Kommissionen sørger for, at der foregår erfarings-
udveksling mellem medlemsstaternes nationale myndighe-
der med ansvar for notifikationspolitik.


Koordinering af bemyndigede organer


§ 42. Kommissionen sikrer, at der etableres koordinering
og samarbejde mellem organer, der er bemyndiget i henhold
til direktivet 2013/53/EU, og at denne koordinering og dette
samarbejde fungerer efter hensigten i form af en sektorspe-
cifik gruppe eller grupper af bemyndigede organer.


Stk. 2. Medlemsstaterne sørger for, at de organer, de har
bemyndiget, enten direkte eller gennem udpegede repræsen-
tanter deltager i arbejdet i denne gruppe eller i disse grup-
per.


Kapitel VI
EU-markedsovervågning, kontrol af produkter, der indføres


på EU-markedet, og beskyttelsesprocedurer


EU-markedsovervågning og kontrol af produkter, der
indføres på EU-markedet


§ 43. Artikel 15, stk. 3, og artikel 16-29 i forordning (EF)
nr. 765/2008 finder anvendelse på produkter, der er omfattet
af denne bekendtgørelse.


Procedure for produkter, der udgør en risiko på nationalt
plan


§ 44. Hvis markedsovervågningsmyndighederne i en af
medlemsstaterne har tilstrækkelig grund til at antage, at et
produkt, der er omfattet af denne bekendtgørelse, udgør en
risiko for menneskers sundhed eller sikkerhed, for ejendom
eller for miljøet, foretager de en evaluering af det pågælden-
de produkt omfattende de relevante krav, der er fastlagt i
denne bekendtgørelse. De berørte erhvervsdrivende eller
den private importør samarbejder i nødvendigt omfang med
markedsovervågningsmyndighederne.
Hvis markedsovervågningsmyndighederne i tilfælde af en
erhvervsdrivende i forbindelse med denne evaluering kon-
staterer, at produktet ikke opfylder kravene i denne bekendt-
gørelse, anmoder de straks den pågældende erhvervsdriven-
de om at træffe de fornødne korrigerende foranstaltninger
for at bringe produktet i overensstemmelse med disse krav,
for at trække produktet tilbage fra markedet eller kalde det
tilbage inden for en rimelig tidsfrist, som de fastsætter i for-
hold til risikoens art.
Hvis markedsovervågningsmyndighederne i tilfælde af en
privat importør i forbindelse med denne evaluering konsta-
terer, at produktet ikke opfylder kravene i denne bekendtgø-
relse, underrettes den private importør straks om at træffe de
fornødne korrigerende foranstaltninger i forhold til risikoens
art for at bringe produktet i overensstemmelse med disse
krav, for at suspendere ibrugtagningen af produktet eller for
at suspendere brugen af produktet.
Markedsovervågningsmyndighederne underretter det rele-
vante bemyndigede organ herom.
Artikel 21 i forordning (EF) nr. 765/2008 finder anvendelse
på de i andet og tredje afsnit af dette stykke omhandlede for-
anstaltninger.


Stk. 2. Hvis markedsovervågningsmyndighederne konsta-
terer, at den manglende overensstemmelse med kravene ikke
er begrænset til medlemsstatens område, underretter de
Kommissionen og de øvrige medlemsstater om resultaterne
af evalueringen og om de foranstaltninger, som de har pålagt
den pågældende erhvervsdrivende at træffe.


Stk. 3. Den erhvervsdrivende sikrer, at der træffes de for-
nødne korrigerende foranstaltninger for så vidt angår alle de
pågældende produkter, som denne har gjort tilgængelige på
markedet i hele Unionen.
Den private importør sikrer, at der træffes de fornødne for-
anstaltninger for så vidt angår et produkt, som denne har
indført i Unionen til eget brug.
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Stk. 4. Hvis den pågældende erhvervsdrivende ikke træf-
fer de fornødne foranstaltninger inden for den frist, der er
omhandlet i stk. 1, andet afsnit, træffer markedsovervåg-
ningsmyndighederne de nødvendige foreløbige foranstalt-
ninger for at forbyde eller begrænse tilgængeliggørelsen af
produktet på det nationale marked eller for at trække pro-
duktet tilbage fra markedet eller kalde det tilbage.
Hvis den private importør ikke træffer de fornødne foran-
staltninger, træffer markedsovervågningsmyndighederne al-
le de nødvendige foreløbige foranstaltninger for at forbyde
ibrugtagning af produktet eller forbyde eller begrænse bru-
gen af produktet på deres område.
Markedsovervågningsmyndighederne underretter straks
Kommissionen og de øvrige medlemsstater om disse foran-
staltninger.


Stk. 5. De i stk. 4 omhandlede oplysninger skal indeholde
alle tilgængelige oplysninger, særlig de nødvendige data til
identifikation af det produkt, der ikke opfylder kravene, pro-
duktets oprindelse, arten af den påståede manglende opfyl-
delse af kravene og af den pågældende risiko, arten og va-
righeden af de trufne nationale foranstaltninger samt de
synspunkter, som den pågældende erhvervsdrivende eller
private importør har fremsat. Markedsovervågningsmyndig-
hederne oplyser navnlig, om den manglende overensstem-
melse med kravene skyldes:
1) at produktet ikke opfylder kravene vedrørende menne-


skers sundhed eller sikkerhed eller ejendoms- eller mil-
jøbeskyttelseskravene i denne bekendtgørelse, eller


2) mangler ved de harmoniserede standarder, der er om-
handlet i § 14, og som danner grundlag for overens-
stemmelsesformodningen.


Stk. 6. De øvrige medlemsstater ud over den medlemsstat,
der har indledt proceduren i henhold til denne artikel, under-
retter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater om
de trufne foranstaltninger og om yderligere oplysninger,
som de måtte råde over, om det pågældende produkts man-
glende overensstemmelse med kravene, og om deres indsi-
gelser, hvis de ikke er indforstået med den meddelte natio-
nale foranstaltning.


Stk. 7. Hvis der ikke inden for tre måneder efter modta-
gelsen af de i stk. 4 omhandlede oplysninger er blevet gjort
indsigelse af en medlemsstat eller Kommissionen mod en
foreløbig foranstaltning truffet af en medlemsstat, anses for-
anstaltningen for at være berettiget.


Stk. 8. Medlemsstaterne sikrer, at der straks træffes de
fornødne restriktive foranstaltninger med hensyn til det på-
gældende produkt, f.eks. tilbagetrækning af produktet fra
deres marked.


Beskyttelsesprocedure på EU-plan


§ 45. Hvis der efter afslutningen af proceduren i § 44, stk.
3 og 4, gøres indsigelse mod en medlemsstats foranstaltning,
eller hvis Kommissionen finder, at en national foranstaltning
er i modstrid med EU-lovgivningen, drøfter Kommissionen
straks spørgsmålet med medlemsstaterne og den eller de på-
gældende erhvervsdrivende eller den private importør og
vurderer den nationale foranstaltning. På grundlag af resul-
taterne af denne vurdering vedtager Kommissionen en gen-


nemførelsesretsakt, der fastslår, hvorvidt den nationale for-
anstaltning er berettiget eller ej.
Kommissionen retter sin afgørelse til alle medlemsstaterne
og meddeler den straks til medlemsstaterne og den eller de
relevante erhvervsdrivende eller den private importør.


Stk. 2. Hvis den nationale foranstaltning anses for at være
berettiget, træffer samtlige medlemsstater de nødvendige
foranstaltninger for at sikre, at det produkt, der ikke er i
overensstemmelse med kravene, trækkes tilbage fra deres
marked, og underretter Kommissionen herom. Hvis den na-
tionale foranstaltning anses for ikke at være berettiget, træk-
ker den pågældende medlemsstat foranstaltningen tilbage.


Stk. 3. Hvis den nationale foranstaltning anses for at være
berettiget, og hvis produktets manglende overensstemmelse
med kravene tilskrives mangler ved de harmoniserede stan-
darder som omhandlet i nærværende bekendtgørelses § 44,
stk. 5, litra b), anvender Kommissionen proceduren i artikel
11 i forordning (EU) nr. 1025/2012.


Formel manglende overensstemmelse med kravene


§ 46. Uden at det berører § 44, pålægger en medlemsstat,
hvis den konstaterer et af følgende forhold, den pågældende
erhvervsdrivende eller private importør at bringe den man-
glende overensstemmelse med kravene til ophør:
1) CE-mærkningen er anbragt i modstrid med § 16, 17 el-


ler 18.
2) Der er ikke anbragt CE-mærkning som omhandlet i §


17.
3) Der er ikke udarbejdet en EU-overensstemmelseser-


klæring eller en erklæring som omhandlet i bilag III.
4) EU-overensstemmelseserklæringen eller erklæringen


som omhandlet i bilag III er ikke udarbejdet korrekt.
5) Den tekniske dokumentation er enten ikke til rådighed


eller ikke fuldstændig.
6) De oplysninger, der er fastsat i § 7, stk. 6, eller § 9, stk.


3, mangler, er forkerte eller er ufuldstændige.
7) Andre af de administrative krav, der er fastsat i § 7 el-


ler 9, er ikke opfyldt.
Stk. 2. Hvis der fortsat er tale om manglende overens-


stemmelse som omhandlet i stk. 1, træffer den pågældende
medlemsstat alle nødvendige foranstaltninger for at begræn-
se eller forbyde, at produktet gøres tilgængeligt på marke-
det, eller sikre, at det kaldes tilbage eller trækkes tilbage fra
markedet, eller hvis der er tale om et produkt importeret af
en privat importør til eget brug, at dets brug forbydes eller
begrænses.


Kapitel VII
Delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter


Delegerede beføjelser


§ 47. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de-
legerede retsakter i overensstemmelse med artikel 48 vedrø-
rende ændring af følgende:
1) for at tage hensyn til udviklingen inden for teknisk vi-


den og nye videnskabelige resultater:
a) bilag I, del B, punkt 2.3, 2.4, 2.5 og 3, og del C,


punkt 3
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b) bilag VII og IX og
2) bilag V for at tage hensyn til udviklingen inden for tek-


nisk viden, tilstrækkelig sikring af ækvivalent overens-
stemmelse og nye videnskabelige resultater.


Udøvelse af de delegerede beføjelser


§ 48. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillæg-
ges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingel-
ser.


Stk. 2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. §
47, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra
den. 17. januar 2014. Kommissionen udarbejder en rapport
vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder in-
den udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser
forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, med-
mindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en så-
dan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver
periode.


Stk. 3. Den i § 47 omhandlede delegation af beføjelser
kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen
af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse,
til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af
afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et se-
nere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke
gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.


Stk. 4. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret rets-
akt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet med-
delelse herom.


Stk. 5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til § 47 træ-
der kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet
har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra med-
delelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet
eller Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden
udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen
om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges
med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initia-
tiv.


Gennemførelsesretsakter


§ 49. For at tage hensyn til udviklingen inden for teknisk
viden og for at sikre, at direktivet 2013/53/EU anvendes
ensartet, kan Kommissionen vedtage gennemførelsesretsak-
ter, der vedrører følgende:
1) detaljerede procedurer for gennemførelse af § 24 under


hensyn til de særlige behov, som skal opfyldes i forbin-
delse med overensstemmelsesvurdering af de produk-
ter, der er omfattet af direktivet 2013/53/EU


2) den detaljerede anvendelse af de konstruktionskategori-
er for vandfartøjer, der er opstillet i bilag I, del A,
punkt 1, herunder retningslinjer for anvendelse af vejr-
terminologi og måleskalaer anvendt deri


3) detaljerede procedurer for vandfartøjsidentifikation, jf.
bilag I, del A, punkt 2.1, herunder præcisering af termi-
nologi, og tildeling og administration af fabrikantkoder,
der er meddelt fabrikanter etableret uden for Unionen


4) oplysninger om fabrikantpladen, jf. bilag I, del A,
punkt 2.2


5) anvendelsen af bestemmelserne om skibslys, jf. bilag I,
del A, punkt 5.7


6) udstyr til forebyggelse af udledning, navnlig med hen-
syn til betjening af holdingtanke, jf. bilag I, del A,
punkt 5.8


7) montering og afprøvning af gasapparater og permanent
installerede gasanlæg på vandfartøjer


8) formatet for og indholdet af instruktionsbøger
9) formatet for og indholdet af det rapporteringsspørge-


skema, som medlemsstaterne skal udfylde, jf. § 51.
Stk. 2. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter un-


dersøgelsesproceduren i § 50, stk. 3.
Stk. 3. I behørigt begrundede særligt hastende tilfælde,


når et produkt udgør en alvorlig risiko for menneskers sund-
hed og sikkerhed, for ejendom eller for miljøet med hensyn
til stk. 1, litra a), b), e), f) og g), vedtager Kommissionen ef-
ter proceduren i § 50, stk. 4, gennemførelsesretsakter, der
finder anvendelse straks.


Udvalgsprocedure


§ 50. Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er
et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.


Stk. 2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel
4 i forordning (EU) nr. 182/2011.


Stk. 3. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel
5 i forordning (EU) nr. 182/2011.


Stk. 4. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel
8 i forordning (EU) nr. 182/2011 sammenholdt med dennes
artikel 5.


Stk. 5. Kommissionen hører udvalget om ethvert spørgs-
mål, hvor forordning (EU) nr. 1025/2012 eller anden EU-
lovgivning kræver høring af sektoreksperter.


Stk. 6. Udvalget kan endvidere i overensstemmelse med
sin forretningsorden undersøge ethvert andet spørgsmål ved-
rørende anvendelsen af direktivet 2013/53/EU, som enten
udvalgets formand eller en medlemsstats repræsentant rej-
ser.


Kapitel VIII
Særlige administrative bestemmelser


Rapporter


§ 51. Senest den 18. januar 2021 og derefter hvert femte
år udfylder medlemsstaterne et spørgeskema, som Kommis-
sionen udarbejder, om anvendelsen af direktivet
2013/53/EU.


Stk. 2. Senest den 18. januar 2022 og derefter hvert femte
år udarbejder Kommissionen på baggrund af medlemsstater-
nes svar på spørgeskemaet nævnt i stk. 1 en rapport om an-
vendelsen af direktivet 2013/53/EU, som den forelægger
Europa-Parlamentet og Rådet.


Revision


§ 52. Senest den 18. januar 2022 aflægger Kommissionen
rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om følgende:
1) den tekniske mulighed for yderligere at reducere emis-


sionerne fra fremdriftsmotorer til brug på havet og for
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at indføre krav til fordampningsemissioner og brænd-
stofsystemer, som finder anvendelse på fremdriftsmo-
torer og -systemer, under hensyntagen til teknologier-
nes omkostningseffektivitet og behovet for at vedtage
generelt harmoniserede værdier for sektoren under hen-
syn til ethvert større markedsinitiativ, og


2) virkningen på forbrugeroplysning og fabrikanter, navn-
lig små og mellemstore virksomheder, af konstrukti-
onskategorierne for vandfartøjer opstillet i bilag I, som
er baseret på modstandsdygtighed over for vindstyrke
og signifikant bølgehøjde, under hensyntagen til udvik-
lingen inden for international standardisering. Rappor-
ten skal indeholde en evaluering af, hvorvidt konstruk-
tionskategorierne for vandfartøjer skal udbygges med
yderligere specifikationer eller underinddelinger, og
skal om nødvendigt indeholde forslag til yderligere un-
derkategorier.


Stk. 2. Rapporterne i stk. 1, litra a) og b), ledsages om
nødvendigt af lovgivningsforslag.


Sanktioner


§ 53. Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om de
sanktioner, herunder eventuelt strafferetlige sanktioner for
alvorlige overtrædelser, der skal anvendes i tilfælde af over-
trædelse af de nationale bestemmelser, der er vedtaget i
medfør af denne bekendtgørelse, og træffer alle nødvendige
foranstaltninger til at sikre gennemførelsen heraf.


Stk. 2. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt for-
hold til overtrædelsernes grovhed og have afskrækkende
virkning, og de kan skærpes, hvis den pågældende erhvervs-
drivende eller private importør tidligere har begået en lig-
nende overtrædelse af denne bekendtgørelse.


Kapitel IX
Afsluttende bestemmelser og overgangsbestemmelser


Gennemførelse


§ 54. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest
den 18. januar 2016 de nødvendige love og administrative
bestemmelser for at efterkomme direktivet 2013/53/EU. De
meddeler straks Kommissionen teksten til disse bestemmel-
ser.


Stk. 2. Medlemsstaterne anvender disse bestemmelser fra
den 18. januar 2016. Disse bestemmelser skal ved vedtagel-
sen indeholde en henvisning til direktivet 2013/53/EU eller
skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning.
De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlems-
staterne.


Stk. 3. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten
til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på
det område, der er omfattet af direktivet 2013/53/EU.


Overgangsperiode


§ 55. Medlemsstaterne må ikke forhindre tilgængeliggø-
relsen på markedet eller ibrugtagningen af produkter, der er
omfattet af direktiv 94/25/EF, som er i overensstemmelse


med nævnte direktiv, og som blev bragt i omsætning eller
taget i brug før den 18. januar 2017.


Stk. 2. Medlemsstaterne må ikke forhindre tilgængeliggø-
relsen på markedet eller ibrugtagningen af udenbords frem-
driftsmotorer med gnisttænding (SI-motorer) med en effekt
på 15 kW eller derunder, som er i overensstemmelse med
trin I-grænseværdierne for udstødning som fastsat i bilag I,
del B, punkt 2.1, og som er fremstillet af små og mellemsto-
re virksomheder som defineret i Kommissionens henstilling
2003/361/EF (1) og bragt i omsætning før den 18. januar
2020.


Strafbestemmelser


§ 56. Overtrædelse af denne bekendtgørelse straffes med
bøde eller fængsel i indtil 1 år.


Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis de:
1) ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred el-


ler fremkaldt fare herfor,
2) tidligere er afgivet forbud eller påbud for samme eller


tilsvarende forhold, eller, og
3) ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økono-


misk fordel for den pågældende selv eller andre.
Stk. 3. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnå-


et ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herun-
der tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en op-
nået eller tilsigtet økonomisk fordel.


Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske perso-
ner) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.


§ 57. Såfremt forholdet er omfattet af anordning om
ikrafttræden for Grønland af love om ændringer af lov om
sikkerhed til søs, kan der fastsættes foranstaltninger i hen-
hold til kriminalloven for Grønland.


Stk. 2. De i § 2, stk. 2, nævnte forhold skal anses som
skærpende omstændigheder.


Stk. 3. Sker der ikke konfiskation af udbytte, jf. kriminal-
lovens kapitel 37, som er opnået ved overtrædelsen, skal der
ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt
hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk
fordel.


Stk. 4. Er en overtrædelse begået af selskaber m.v. (juridi-
ske personer), kan der pålægges den juridiske person som
sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, Grøn-
lands Selvstyre, en kommune, et kommunalt fællesskab, der
er omfattet af § 64 i Landstingslov om kommunalbestyrelser
og bygdebestyrelser m.v., eller en bygdebestyrelse, kan der
pålægges vedkommende offentlige myndighed som sådan
bødeansvar.


Stk. 5. Såfremt den pågældende ikke er bosat i Grønland,
eller hans tilknytning til det grønlandske samfund i øvrigt
har en sådan løsere karakter, at forudsætningerne for anven-
delse af foranstaltninger ikke er til stede, kan sagen anlæg-
ges eller henvises til forfølgning i Danmark.


Ikrafttræden


§ 58. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 10163 af 22. september 2006,


Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L, fritidsfartøjers bygning
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og udstyr m.v., kapitel II, konstruktion, bygning og mar-
kedsføring, af 1. oktober 2007, ophæves.


Underskriftssted


UNDERSKRIVER 1


/ Underskriver 2
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Bilag 1
Væsentlige krav
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Bilag II
Komponenter i vandfartøjer


1) Antændelsessikret udstyr til benzindrevne indenbordsmotorer og benzindrevne hækmotorer samt ben-
zintankrum.


2) Beskyttelse af udenbordsmotorer mod start, mens motoren står i gear.
3) Rat, styremekanismer og kabelmontager.
4) Brændstoftanke beregnet til fast montering og brændstofledninger.
5) Præfabrikerede luger og koøjer.
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Bilag III
Erklæring fra fabrikanten eller importøren af det delvis færdigbyggede vandfartøj (artikel 6, stk.


2)


Den erklæring fra fabrikanten eller den i Unionen etablerede importør, der er nævnt i artikel 6, stk. 2, skal
indeholde følgende oplysninger:
a) fabrikantens navn og adresse
b) navn og adresse på fabrikantens i Unionen etablerede repræsentant eller, eventuelt, på den ansvarlige


for markedsføringen
c) en beskrivelse af det delvis færdigbyggede vandfartøj
d) en erklæring om, at det delvis færdigbyggede vandfartøj opfylder de væsentlige krav, som gælder på


dette trin i konstruktionen; dette skal omfatte henvisninger til de relevante harmoniserede standarder,
der er anvendt, eller henvisninger til de specifikationer, i henhold til hvilke overensstemmelsen er er-
klæret på dette trin i konstruktionen; desuden skal det anføres, at det er hensigten, at det skal færdig-
bygges af andre juridiske eller fysiske personer i fuld overensstemmelse med dette direktiv.
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Bilag IV
EU-overensstemmelseserklæring nr. xxxxxxx1)


kkk
1) Nr. xxxxx (Produkt: produkt, parti, type eller serienummer):
2) Fabrikantens eller dennes bemyndigede repræsentants navn og adresse [den bemyndigede repræsen-


tant skal også angive fabrikantens forretningsnavn og -adresse] eller den private importørs navn og
adresse.


3) Denne overensstemmelseserklæring udstedes på fabrikantens, den private importørs eller den i artikel
19, stk. 3 eller 4, i direktiv 2013/53/EU omhandlede persons eneansvar.


4) Erklæringens genstand (identifikation af produktet, så det kan spores. Foto kan eventuelt vedlægges).
5) Genstanden for erklæringen som beskrevet i punkt 4 er i overensstemmelse med den relevante EU-


harmoniserings lovgivning.
6) Referencer til de relevante anvendte harmoniserede standarder eller henvisninger til de andre tekniske


specifikationer, som der erklæres overensstemmelse med.
7) Hvis det er relevant, det bemyndigede organ … (navn, nummer), der har foretaget … (beskrivelse af


aktiviteten) og udstedt certifikatet.
8) Identifikation af den befuldmægtigede person, der kan underskrive på vegne af fabrikanten, eller den-


nes bemyndigede repræsentant.
9) Supplerende oplysninger.


EU-overensstemmelseserklæringen skal indeholde en erklæring fra fabrikanten af fremdriftsmotoren og
fra den person, der tilpasser en motor i overensstemmelse med artikel 6, stk. 4, litra b) og c), om, at:
a) motoren, når den er monteret på et vandfartøj i overensstemmelse med den monteringsvejledning, der


ledsager motoren, opfylder:
i) Miljøstyrelsens bekendtgørelse om udstødnings- og støjemissioner fra fritidsfartøjer
ii) grænserne i direktiv 97/68/EF for så vidt angår motorer typegodkendt i henhold til direktiv


97/68/EF, som er i overensstemmelse med trin III A-, trin III B- eller trin IV-emissionsgrænserne
for CI-motorer til andre anvendelser end fremdrift af fartøjer på indre vandveje, lokomotiver og mo-
torvogne, som fastsat i punkt 4.1.2 i bilag I til nævnte direktiv, eller


iii) grænserne i forordning (EF) nr. 595/2009 for så vidt angår motorer typegodkendt i henhold til
nævnte forordning.


Motoren må først tages i brug, når det vandfartøj, som den skal monteres i, om nødvendigt er blevet er-
klæret i overensstemmelse med de pågældende bestemmelser i nærværende direktiv.


Hvis motoren er bragt i omsætning i den yderligere overgangsperiode, der er truffet bestemmelse om i
artikel 55, stk. 2, skal dette angives i EU-overensstemmelseserklæringen.
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1) Det er valgfrit, om EU-overensstemmelseserklæringer gives et nummer.
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Bilag V
Ækvivalent overensstemmelse på grundlag af vurdering efter bygning (modul PCA)


1. Overensstemmelse på grundlag af vurdering efter bygning er en procedure til vurdering af ækvivalent
overensstemmelse for et produkt, for hvilket fabrikanten ikke har påtaget sig ansvaret for overensstem-
melse med dette direktiv, og hvor en fysisk eller juridisk person som omhandlet i artikel 19, stk. 2, 3 eller
4, som bringer produktet i omsætning eller tager det i brug under eget ansvar, påtager sig ansvaret for
produktets ækvivalente overensstemmelse. Denne person skal opfylde de forpligtelser, der er fastsat i
punkt 2 og 4, samt sikre og erklære under eneansvar, at det pågældende produkt, som er blevet behandlet i
henhold til bestemmelserne i punkt 3, er i overensstemmelse med gældende krav i dette direktiv.


2. Den person, der bringer produktet i omsætning eller tager det i brug, skal indsende en ansøgning om
vurdering af produktet efter bygning til et bemyndiget organ og skal til det bemyndigede organ udlevere
de dokumenter og tekniske sagsmapper, der gør det muligt for det bemyndigede organ at vurdere produk-
tets overensstemmelse med kravene i dette direktiv, samt alle foreliggende oplysninger om produktets an-
vendelse efter første ibrugtagning.


Den person, der bringer et sådant produkt i omsætning eller tager det i brug, skal opbevare disse doku-
menter og oplysninger til brug for de relevante nationale myndigheder i ti år efter produktets vurdering
med hensyn til dets ækvivalente overensstemmelse i henhold til proceduren for vurdering efter bygning.


3. Det bemyndigede organ undersøger det enkelte produkt og udfører beregninger, prøvninger og andre
vurderinger i det omfang, det er nødvendigt for at påvise produktets ækvivalente overensstemmelse med
de relevante krav i direktivet.


Det bemyndigede organ udarbejder og udsteder et overensstemmelsescertifikat og en tilhørende overens-
stemmelses rapport vedrørende den gennemførte vurdering, og det skal opbevare en kopi af certifikatet og
den tilhørende overensstemmelsesrapport til brug for de nationale myndigheder i ti år efter udstedelsen af
disse dokumenter.


Det bemyndigede organ anbringer sit identifikationsnummer ved siden af CE-mærkningen på det god-
kendte produkt eller lader det anbringe på eget ansvar.


Hvis det vurderede produkt er et vandfartøj, lader det bemyndigede organ også under eget ansvar påføre
det identifikationsnummer for vandfartøjer, der er omhandlet i bilag I, del A, punkt 2.1, hvor feltet for
landekoden for fabrikanten skal bruges til at angive, i hvilket land det bemyndigede organ er etableret, og
felterne for den unikke fabrikantkode, der er tildelt af medlemsstatens nationale myndighed, skal bruges
til at angive den kode for vurdering efter bygning, som det bemyndigede organ er blevet tildelt, efterfulgt
af serienummeret på certifikatet for vurdering efter bygning. Felterne i vandfartøjets identifikationsnum-
mer for produktionsår og -måned og for modelår bruges til at angive måned og år for gennemførelsen af
vurderingen efter bygning.


4. CE-mærkning og EU-overensstemmelseserklæring


4.1. Den person, som bringer produktet i omsætning eller tager det i brug, påfører CE-mærkningen og, på
ansvar af det bemyndigede organ, der er omhandlet i punkt 3, sidstnævntes identifikationsnummer på det
produkt, for hvilket det bemyndigede organ har vurderet og certificeret den ækvivalente overensstemmel-
se med dette direktivs krav.


4.2. Den person, der bringer produktet i omsætning eller tager det i brug, udfærdiger en EU-overensstem-
melseserklæring og opbevarer denne til brug for de nationale myndigheder i ti år efter udstedelsen af cer-
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tifikatet for vurdering efter bygning. Det skal af overensstemmelseserklæringen fremgå, hvilket produkt
den vedrører.


Et eksemplar af EU-overensstemmelseserklæringen stilles efter anmodning til rådighed for de relevante
myndigheder.


4.3. Hvis det vurderede produkt er et vandfartøj, anbringer den person, der bringer vandfartøjet i omsæt-
ning eller tager det i brug, den fabrikantplade, der er beskrevet i bilag I, del A, punkt 2.2, på vandfartøjet,
og pladen skal være påført ordene »vurdering efter bygning« (post construction assessment) samt vand-
fartøjets identifikationsnummer som beskrevet i bilag I, del A, punkt 2.1, i overensstemmelse med be-
stemmelserne i punkt 3.


5. Det bemyndigede organ meddeler den person, der bringer produktet i omsætning eller tager det i brug,
dennes forpligtelser i henhold til proceduren for vurdering efter bygning.
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Bilag VI
Supplerende krav, når der anvendes intern produktionskontrol plus overvågede produktprøvnin-


ger som fastsat i Modul A1 (artikel 24, stk. 2)


Konstruktion og fremstilling


Fabrikanten skal på et eller flere vandfartøjer, som er repræsentative for produktionen, udføre eller lade
udføre en eller flere af følgende prøvninger, dertil svarende beregninger eller former for kontrol:
a) stabilitetsprøvning i overensstemmelse med bilag I, del A, punkt 3.2
b) opdriftsprøvning i overensstemmelse med bilag I, del A, punkt 3.3.


Støjemissioner


For fritidsfartøjer med indenbordsmotorer eller hækmotorer uden integreret udstødningssystem og for
personlige fartøjer skal der på et eller flere vandfartøjer, der repræsenterer fabrikantens produktion, udfø-
res de støjemissionsprøvninger, der er fastlagt i bilag I, del C, af fabrikanten eller på vegne af denne under
ansvar af et bemyndiget organ valgt af fabrikanten.


For udenbordsmotorer og hækmotorer med integreret udstødningssystem skal der på en eller flere motorer
fra hver motorfamilie, der repræsenterer fabrikantens produktion, udføres de støjemissionsprøvninger, der
er omhandlet i bilag I, del C, af fabrikanten eller på vegne af denne under ansvar af et bemyndiget organ
udvalgt af fabrikanten.


Hvis mere end én motor fra en motorfamilie prøves, skal den i bilag VII beskrevne statistiske metode an-
vendes for at sikre stikprøvens overensstemmelse.
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Bilag VII
Vurdering af produktionens overensstemmelse med hensyn til udstødnings-. og støjemmissioner


1. Til kontrol af en motorfamilies overensstemmelse med Miljøstyrelsens bekendtgørelse om udstød-
nings- og støjemissioner fra fritidsfartøjer udtages en stikprøve af motorer fra produktionen. Fabrikanten
aftaler stikprøvestørrelsen (n) med det bemyndigede organ.


2. Det aritmetiske gennemsnit X af de resultater, der opnås fra stikprøven, bestemmes for hver enkelt ud-
stødnings- og støjemissionskomponent, der er underkastet regulering. Produktionen af en serie anses for
at være i overensstemmelse med kravene (»godkendt«), hvis følgende betingelse er opfyldt:


X + k. S ≤ L


S er standardafvigelsen, hvor:


LIGNING MANGLER


X = det aritmetiske gennemsnit af de resultater, der opnås fra stikprøven x = de enkelte resultater, der
opnås fra stikprøven


L = den pågældende grænseværdi


n = antallet af motorer i stikprøven


k = statistisk faktor, der er bestemt af n (jf. tabellen nedenfor)
n 2 3 4 5 6 7 8 9 10
k 0,973 0,613 0,489 0,421 0,376 0,342 0,317 0,296 0,279
n 11 12 13 14 15 16 17 18 19
k 0,265 0,253 0,242 0,233 0,224 0,216 0,210 0,203 0,198


Hvis n ≥ 20, så er k = 0,860/√n.
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Bilag VIII
Supplerende procedure til anvendelse ved typeoverensstemmelse på grundlag af intern produkti-


onskontrol (modul C)


I de tilfælde, der er omhandlet i artikel 24, stk. 5, finder følgende procedure anvendelse, hvis kvalitetsni-
veauet fore kommer utilfredsstillende:


Der udtages en motor fra serien, og denne gennemgår den prøvning, der er beskrevet i bilag I, del B. Prø-
vemotorerne skal være delvis eller fuldstændigt indkørt i overensstemmelse med fabrikantens specifikati-
oner. Hvis de specifikke udstødningsemissioner fra den af produktionen udtagne motor overstiger grænse-
værdierne i overensstemmelse med bilag I, del B, kan fabrikanten anmode om at få foretaget målinger på
en stikprøve af motorer udtaget fra produktionen, herunder den oprindeligt udtagne motor. For at sikre, at
stikprøven af motorer opfylder direktivets krav, skal den i bilag VII beskrevne statistiske metode anven-
des.
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Bilag IX
Teknisk Dokumentation


Den tekniske dokumentation, der er omhandlet i artikel 7, stk. 2, og artikel 25, skal, for så vidt som det er
relevant for vurderingen, indeholde følgende:


a) en generel beskrivelse af typen


b) konstruktions- og produktionstegninger samt oversigter over komponenter, delmontager, kredsløb og
andre relevante data


c) beskrivelser og forklaringer, der er nødvendige for at forstå de nævnte tegninger og planer og for at
forstå, hvordan produktet fungerer


d) en liste over de standarder, der er nævnt i artikel 14, og som helt eller delvis er anvendt, samt en be-
skrivelse af de løsninger, der er valgt med henblik på at opfylde de væsentlige krav i de tilfælde, hvor de i
artikel 14 nævnte standarder ikke er anvendt


e) resultater af konstruktionsberegninger, undersøgelser mv. og andre relevante data


f) prøvningsrapporter eller beregninger af stabilitet i overensstemmelse med bilag I, del A, punkt 3.2, og
af opdrift i overensstemmelse med bilag I, del A, punkt 3.3


g) prøvningsrapporter fra udstødningsemissionsprøvninger, der påviser overensstemmelse med bilag I,
del B, punkt 2


h) prøvningsrapporter fra støjemissionsprøvninger, der påviser overensstemmelse med bilag I, del C,
punkt 1.
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Kære høringsparter,
 
Hermed sendes Bekendtgørelse om fritidsfartøjer og personlige fartøjer i høring.
 
Høringsfristen er d. 14. december 2015.
 
Se venligst vedhæftede høringsbrev og bekendtgørelse.
 
Med venlig hilsen
Erik I. Tvedt
Specialkonsulent, teknisk regulering
Søfartsstyrelsen (MRB)
Direkte: 7219 6370
Mobil: 9137 6370
E-mail: eit@dma.dk

 
 

mailto:eit@dma.dk


Fra: Vagn Andersen
Til: Maritim Regulering og Besætning (MRB)
Cc: Erik Tvedt; Niels-Christian Dalstrup; Jesper Høy
Emne: VS: Høring vedrørende udkast til "Bekendtgørelse om fritidsfartøjer og personlige fartøjer"
Dato: 8. december 2015 16:18:49

Til Søfartsstyrelsen

DANAK har den 23. november 2015 modtaget Søfartsstyrelsens udkast til ”Bekendtgørelse om
 fritidsfartøjer og personlige fartøjer” i høring.

DANAK har med tilfredshed noteret, at styrelsen har valgt at udpege DANAK til at udføre
 vurdering og overvågning af bemyndigede organer, jf. § 27, stk. 5. DANAK’s vurdering og
 overvågning omfatter §§ 30, 40 og 42, jf. § 27, stk. 7.

DANAK vil dog anbefale styrelsen, at DANAK i forbindelse med overvågningen af bemyndigede
 organer også påser overholdensen af:

·      § 32 om bemyndigede organers brug af dattervirksomheder og underentrepriser, herunder
 at disse opfylder kravene i § 30 samt at det bemyndigede organ har procedurer for
 underretning af den bemyndigende myndighed herom, og

·      § 38 om proceduremæssige forpligtelser for bemyndigede organer, herunder at
 fabrikanter/importører skal afhjælpe manglende opfyldelse af krav samt at certifikater
 eventuelt suspenderes eller inddrages ved manglende opfyldelse af krav. 

Det foreslås derfor, at § 27, stk. 7 udformes således:
DANAK gennemfører vurdering og overvågning af bemyndigede organer, jf. § 27, og påser,
 at de opfylder kravene i § 30 samt at de efterlever procedurekrav og oplysnings- og
 deltagelsespligten i §§ 32, 38, 40 og 42.     

Med den foreslåede ændring af § 27, stk. 7 vil DANAK’s overvågning af bemyndigede organer
 også omfatte procedurekravene i §§ 32 og 38. Dermed vil bedømmelsesomfanget af
 bemyndigede organer for dette direktiv svare det det omfang, som f.eks. Arbejdstilsynet har
 fastsat i forbindelse med implementering af direktiver, der er omfattet af EU’s ”varepakke”.  

Såfremt Søfartsstyrelsen har spørgsmål til DANAK’s bemærkninger uddyber vi gerne disse.
 
 
Med venlig hilsen
Vagn Anderssen
Planlægningschef
Tlf. (dir) 7733 9536
www.danak.dk
 
 
 
 

Fra: Erik Tvedt [mailto:eit@dma.dk] 
Sendt: 23. november 2015 14:15
Til: afi@afi.dk; jesper@aquacircle.org; BM Postkasse; kaskelot@mail.dk; info@biomar.dk;
 miljoe@tmf.kk.dk; co@co-industri.dk; Danak Postkasse; mail@danishseafood.org; mail@dkfisk.dk;
 dmu@dmu.dk; dn@dn.dk; info@shipowners.dk; info@shipbrokers.dk;
 post@sportsfiskerforbundet.dk; danskakvakultur@danskakvakultur.dk; fkjerulf@mail.dk;
 hoeringssager@danskerhverv.dk; teamstr@gmail.com; di@di.dk; dmh@danskmaskinhandel.dk;
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 fmn@fmn.dk; fr@friluftsraadet.dk; info.dk@greenpeace.org; jm@jm.dk; km@km.dk;
 kk@kommunekemi.dk; Kulturministeriet; Claus.Meiner@RKSK.dk; kdi@kyst.dk; info@byoghavn.dk;
 llh@levende-hav.dk; lo@lo.dk; mid@maring.org; info@marineudstyr.dk;
 redaktionen@maritimedanmark.dk; martec@martec.nu; info@msk.dk; mf@mmf.dk; fvm@fvm.dk;
 UVM - UVMIPOST; sekretariat@nogu.dk; mail@naturerhverv.dk; NST - Naturstyrelsens
 hovedpostkasse; noah@noah.dk; service@shipshop.dk; skm@skm.dk; sim@sim.dk; stm@stm.dk;
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Emne: Høring vedrørende udkast til ”Bekendtgørelse om fritidsfartøjer og personlige fartøjer"
 
Kære høringsparter,
 
Hermed sendes Bekendtgørelse om fritidsfartøjer og personlige fartøjer i høring.
 
Høringsfristen er d. 14. december 2015.
 
Se venligst vedhæftede høringsbrev og bekendtgørelse.
 
Med venlig hilsen
Erik I. Tvedt
Specialkonsulent, teknisk regulering
Søfartsstyrelsen (MRB)
Direkte: 7219 6370
Mobil: 9137 6370
E-mail: eit@dma.dk
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