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Bilag I
PRÆSTATIONSKRAV
Præstationskravene, der skal opfyldes, er følgende:
præstationskrav som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/20081
og retsakterne til supplering og gennemførelse heraf.
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Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 af 11. marts 2008 om fælles bestemmelser
om sikkerhed inden for civil luftfart og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2320/2002 (EUT L 97 af
9.4.2008, s. 72).

3

DA

Bilag II
EU-OVERENSSTEMMELSESATTEST
1. GENEREL BESKRIVELSE
Overensstemmelsesattesten udformes i A4 (210 × 297 mm) som det største format eller foldes
til dette format. Papirudgaven kan erstattes af en elektronisk fil.

EU-OVERENSSTEMMELSESATTEST
Undertegnede [........................................................ (fulde navn og stilling)]
Bekræfter herved, at følgende udstyr:
0.1. Fabrikantens varemærke: ................................................. .........
0.2. Type: ................................................................... ...........................................
0.3 Konfiguration: ................................................................................ .....................
0.4 Handelsnavn: ................................................................... .....................
0.5. Udstyrskategori: ............................................................................. ..............
0.6. Fabrikantens navn og adresse: ............................................................
0.7. Placering af udstyrets identifikationsnummer: ...........................................
0.8. Navn og adresse på fabrikantens repræsentant (i givet fald): .............
0.9. Udstyrets identifikationsnummer:
......................................................................
på alle områder stemmer overens med den type, som er beskrevet i godkendelse (...................
EU-typegodkendelsesattest nummer inkl. evt. udvidelsesnummer) udstedt den (...........
udstedelsesdato) og permanent kan tilgængeliggøres eller ibrugtages i medlemsstaterne.

(Sted) (Dato): ….…………………..

(underskrift):....................................................

Bilag III
EU-TYPEGODKENDELSESMÆRKE
1. EU-typegodkendelsesnummeret består af fem dele: I alle tilfælde adskilles delene af en
asterisk "*".
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Del 1: Et lille "e" efterfulgt af den talkombination, der kendetegner den medlemsstat, som har
meddelt EU-typegodkendelsen:
1 for Tyskland, 2 for Frankrig, 3 for Italien, 4 for Nederlandene, 5 for Sverige, 6 for Belgien,
7 for Ungarn, 8 for Tjekkiet, 9 for Spanien, 11 for Det Forenede Kongerige, 12 for Østrig, 13
for Luxembourg 17 for Finland 18 for Danmark, 19 for Rumænien, 20 for Polen, 21 for
Portugal 23 for Grækenland, 24 for Irland 25 for Kroatien, 26 for Slovenien, 27 for Slovakiet,
29 for Estland, 32 for Letland, 34 for Bulgarien, 36 for Litauen, 49 for Cypern, 50 For Malta.
Del 2: Nummeret på basisdirektivet eller -forordningen.
Del 3: Identifikationsnummeret eller -bogstavet for de seneste præstationskrav, der gælder for
udstyret, på grundlag af hvilke typegodkendelse er meddelt.
Del 4: Et firecifret løbenummer (om nødvendigt udfyldt med foranstillede nuller) til angivelse
af EU-basistypegodkendelsens nummer. Løbenummeret begynder ved 0001.
Del 5: Et tocifret løbenummer (om nødvendigt udfyldt med foranstillede nuller) til angivelse
af udvidelsens nummer. Dette løbenummer begynder med 00 for hvert
basisgodkendelsesnummer.
2. Eksempel på en tredje typegodkendelse (endnu ikke udvidet) meddelt af Frankrig i henhold
til Kommissionens forordning (EU) nr. 185/2010:
e2*185/2010*ETD1*0003*00
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Bilag IV
FÆLLES PRØVNINGSMETODER MED HENBLIK PÅ TYPEGODKENDELSE AF
UDSTYR TIL SECURITYSCREENING INDEN FOR LUFTFARTEN
De fælles prøvningsmetoder, der skal anvendes ved de prøvninger, der er omhandlet i
artikel 8, er de fælles prøvningsmetoder (CTM), der er udviklet inden for rammerne af den
fælles evalueringsproces (CEP), som er godkendt af Den Europæiske Konference for Civil
Luftfart (ECAC).
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Bilag V
EKSEMPEL
[UDVIDELSE AF] [AFSLAG PÅ] [TILBAGETRÆKNING AF]
EU-TYPEGODKENDELSESATTEST
Største format: A4 (210 × 297 mm)
EU-UDSTYR TIL SECURITYSCREENING INDEN FOR LUFTFARTEN

Godkendelsesmyndighedens stempel

Vedrører forordning...

[EU-typegodkendelsesnummer:]

[Begrundelse for udvidelse] [Begrundelse for afslag] [Begrundelse for tilbagetrækning]:

[EU-typegodkendelse udvidelsesnummer:]
AFSNIT I
0.1. Fabriksmærke (firmabetegnelse):
0.2. Type:
0.2.1. Konfiguration:
0.2.2. Handelsbetegnelse(r)2:
0.3. Type- og konfigurationsidentifikationsmærker som markeret på udstyret til
securityscreening inden for luftfarten:
0.3.1. Mærkets(-ernes) placering:
0.4. Udstyrskategori3:
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Hvis denne oplysning ikke foreligger ved meddelelse af typegodkendelsen, skal den gives senest, når udstyret
bringes på markedet.
Som fastsat i Kommissionens forordning (EU) nr. 185/2010 af 4. marts 2010 om detaljerede foranstaltninger til
gennemførelse af de fælles grundlæggende normer for luftfartssikkerhed
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0.5. Fabrikantens navn og adresse:
0.6. Navn(e) og adresse(r) på samlefabrik(ker):
0.7. Navn og adresse på fabrikantens repræsentant (i givet fald):

AFSNIT II
Undertegnede attesterer herved rigtigheden af fabrikantens beskrivelse i vedlagte
oplysningsskema af det ovenfor beskrevne udstyret til securityscreening inden for luftfarten
(hvoraf den EU-typegodkendende myndighed har udvalgt et eller flere eksemplarer, som
fabrikanten har udleveret som prototype(r) for udstyrstypen), og at vedlagte
prøvningsresultater er gyldige for udstyrets type og konfiguration.
[Det følgende afsnit gælder ikke i tilfælde af udvidelse eller revision af EUtypegodkendelsesattest:
1. Typen af udstyr opfylder/opfylder ikke (1) præstationskravene i [alle de relevante retsakter
i bilag I til denne forordning]
2. Typegodkendelse udstedes/afslås/trækkes tilbage (1).]

(Sted)

(Underskrift)

(Dato)

Bilag:
Informationspakke
Prøvningsresultater
Navn, stilling og underskriftsprøver for den eller
godkendelsesmyndigheden,
som
har
bemyndigelse
overensstemmelsesattester
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BILAG VI
PROCEDURER I FORBINDELSE MED PRODUKTIONENS
OVERENSSTEMMELSE
Procedurerne i forbindelse med sikring af produktionens overensstemmelse omfatter, som
uadskillelige elementer, vurdering af kvalitetsstyringssystemer, som i det følgende benævnes
"den indledende vurdering", samt godkendelsesmyndighedens verifikation og den
produktrelaterede kontrol, som i det følgende benævnes "sikring af produkternes
overensstemmelse".
1. Indledende vurdering
1.1. Godkendelsesmyndigheden i en medlemsstat skal efterprøve, at der forefindes
tilfredsstillende ordninger og procedurer, således at det effektivt kan kontrolleres, at
produceret udstyr er i overensstemmelse med den godkendte type.
1.2. Vejledning for udførelse af vurderingen kan findes i de relevante harmoniserede
standarders retningslinjer for audit af kvalitetsledelses- og/eller miljøledelsessystemer.
1.3. Den godkendelsesmyndighed, der udsteder EU-typegodkendelsesattesten, skal efterprøve
de ordninger og procedurer, der er omhandlet i punkt 1.1
1.3.1. Den indledende vurdering og/eller sikring af produkternes overensstemmelse udføres af
den myndighed, der meddeler typegodkendelsen, eller af et udpeget organ, der handler på
godkendelsesmyndighedens vegne.
1.3.1.1 Ved fastlæggelsen af omfanget af den indledende vurdering kan
godkendelsesmyndigheden tage hensyn til foreliggende oplysninger vedrørende fabrikantens
certificering, jf. punkt 1.3.3, som der ikke er taget hensyn til, eller som ikke er anerkendt
under nævnte punkt.
1.3.2. Den indledende vurdering og/eller sikring af produkternes overensstemmelse kan også
udføres af en anden medlemsstats godkendelsesmyndighed eller det organ, som
godkendelsesmyndigheden har udpeget til formålet.
1.3.2.1 I sådanne tilfælde skal den anden medlemsstats godkendelsesmyndighed afgive en
overensstemmelseserklæring med angivelse af områder og produktionsfaciliteter med
relevans for de(t) udstyr, der skal godkendes, samt retsakterne, efter hvilke udstyret skal
typegodkendes.
1.3.2.2 Når en godkendelsesmyndighed i en medlemsstat modtager en anmodning om en
overensstemmelseserklæring fra den godkendelsesmyndighed i en anden medlemsstat, som
har
udstedt
typegodkendelsesattesten,
skal
den
straks
fremsende
overensstemmelseserklæringen eller meddele, at den ikke kan udstede en sådan erklæring.
1.3.2.3 Overensstemmelseserklæringen skal mindst indeholde følgende:
a) Koncern eller virksomhed
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b) Nærmere angivelse af organisationen
c) Fabrikker/anlæg (f.eks. Equipment Plant 1 (Det Forenede Kongerige))
d) Udstyr (f.eks. ETD-udstyr)
e) Gennemgåede
dokumenter
(f.eks.
kvalitetshåndbog og arbejdsprocedurer)

virksomhedens

og

produktionsanlæggets

f) Dato for vurderingen (f.eks. audit udført fra 18. til 30.5.2009)
g) Kontrolbesøg planlagt til (f.eks. oktober 2010)
1.3.3. Godkendelsesmyndigheden skal også acceptere fabrikantens certificering efter den
harmoniserede standard EN ISO 9001:2008 eller en tilsvarende harmoniseret standard som
opfyldende kravene i forbindelse med den indledende vurdering i punkt 1. Fabrikanten skal
oplyse alle enkeltheder om certificeringen og forpligte sig til at underrette
godkendelsesmyndigheden om eventuelle ændringer i certificeringens gyldighed eller
omfang.
2. Foranstaltninger til sikring af produktionens overensstemmelse
2.1. En medlemsstats godkendelsesmyndighed skal efterprøve, at der findes passende
foranstaltninger og dokumenterede kontrolplaner, som fastlægges i samråd med fabrikanten
for hver enkelt godkendelse, således at der med bestemte tidsintervaller gennemføres de
prøvninger og tilhørende kontroller, der er nødvendige for at efterprøve den godkendte types
vedvarende overensstemmelse, herunder fysiske prøvninger specificeret i retsakterne.
2.2. Indehaveren af en EU-typegodkendelse skal navnlig:
2.2.1. sørge for, at der findes procedurer for effektiv kontrol med, at produkterne er i
overensstemmelse med den godkendte type og konfiguration
2.2.2. have adgang til det prøvningsudstyr og andet udstyr, der er nødvendigt for at kunne
kontrollere overensstemmelsen med hver godkendt type og konfiguration
2.2.3. sikre, at der føres fortegnelser over prøvnings- og kontroldata, og at tilhørende
dokumenter af betydning for prøveresultater er tilgængelige i et tidsrum, der fastsættes i
samråd med godkendelsesmyndigheden. Dette tidsrum må ikke være længere end 10 år
2.2.4. analysere resultaterne af alle typer prøvninger og kontroller og dermed efterprøve og
sikre, at produktets egenskaber er stabile inden for en industriproduktions normale variation
2.2.5. sikre, at der for hver type og konfiguration af udstyr til securityscreening inden for
luftfarten foretages verifikation af mindst de korrekte byggespecifikationer i relation til
godkendelsen og de til overensstemmelsesattesten krævede oplysninger i bilag II
2.2.6. sikre, at alle stikprøveserier eller prøveemner, som tyder på manglende
overensstemmelse i den pågældende prøvnings- eller kontroltype, medfører yderligere
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stikprøveudtagning og yderligere prøvninger og kontroller. Der skal tages alle nødvendige
skridt for at bringe produktionen i overensstemmelse med den godkendte type igen.
3. Løbende kontrol
3.1. Myndigheden, som har udstedt EU-typegodkendelsen, kan til enhver tid efterprøve de
metoder for overensstemmelseskontrol, der anvendes på de enkelte produktionsanlæg.
3.1.1. Normalt vil det bestå i overvågning af, at de procedurer, der er fastlagt i punkt 1 og 2
(indledende vurdering og sikring af produkternes overensstemmelse) til stadighed følges.
3.1.1.1 Tilsynsaktiviteter, der udføres af anmeldte tekniske tjenester skal anses for at opfylde
kravet i punkt 3.1.1 for så vidt angår de procedurer, der er fastlagt ved den indledende
vurdering.
3.1.1.2 Den normale hyppighed af godkendelsesmyndighedens efterprøvning (fraset dem, der
er omhandlet i punkt 3.1.1.1) fastsættes således, at de relevante kontroller, jf. punkt 1 og 2,
efterprøves over et tidsrum, der er tilpasset den tillid, som godkendelsesmyndigheden har til
indehaveren af typegodkendelsen.
3.2. Ved hver efterprøvning skal fortegnelser over prøvninger og kontroller samt
produktionsjournaler forelægges inspektøren, det gælder navnlig dokumentationen
vedrørende de prøvninger og kontroller, der kræves i henhold til punkt 2.2.
3.3. Inspektøren kan udtage tilfældige stikprøver til prøvning i fabrikantens laboratorium eller
hos den tekniske tjeneste. Der udføres i så fald kun fysiske prøvninger. Det mindste
stikprøveantal kan fastsættes under hensyntagen til resultaterne af fabrikantens egen kontrol.
3.4. Hvis kontrolniveauet ikke forekommer tilfredsstillende, eller hvis det synes nødvendigt at
efterprøve gyldigheden af prøvninger, der er udført efter punkt 3.2, udtager inspektøren
stikprøver, der sendes til en teknisk tjeneste til fysisk prøvning.
3.5. Findes der utilfredsstillende resultater ved en inspektion eller ved en
efterprøvningsvurdering, skal godkendelsesmyndigheden påse, at de fornødne foranstaltninger
træffes til hurtigst muligt at genoprette produktionens overensstemmelse.
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Bilag VII
STANDARDER, SOM DE TEKNISKE TJENESTER SKAL OVERHOLDE
1. De standarder, som de tekniske tjenester skal overholde ved aktiviteter i forbindelse med
EU-typegodkendelsesprøvning, er følgende:
1.1. Kategori A (prøvninger, der udføres i egne faciliteter): de relevante harmoniserede
standarder om generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence. En
teknisk tjeneste, der er udpeget med henblik på kategori A-aktiviteter, kan udføre eller føre
tilsyn med prøvninger i en fabrikants eller en tredjeparts faciliteter.
1.2. Kategori B (tilsyn med prøvninger, der udføres i fabrikantens eller en tredjeparts
faciliteter): de relevante harmoniserede standarder om de generelle kriterier for forskellige
typer organer, der foretager inspektion. Den tekniske tjeneste skal, inden den udfører eller
fører tilsyn med prøvninger i en fabrikants eller tredjeparts faciliteter, kontrollere, at
prøvefaciliteter og måleudstyr opfylder de relevante krav i den i punkt 1.1 omhandlede
standard.
2. De standarder, som de tekniske tjenester skal overholde ved aktiviteter i forbindelse med
overensstemmelsesprøvning, er følgende:
2.1. Kategori C (procedure for den indledende vurdering af fabrikantens
kvalitetsstyringssystem og tilsynsaudit heraf): de relevante harmoniserede standarder om krav
til organer, der reviderer og certificerer forvaltningssystemer.
2.2. Kategori D (inspektion eller prøvning af produktionsstikprøver eller tilsyn hermed): de
relevante harmoniserede standarder om de generelle kriterier for forskellige typer organer, der
foretager inspektion.
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