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Supplerende bestemmelser for certificering af ATEX-kvalitetsmoduler iht.
Direktiv 2014/34/EU
0. GENERELT
Nærværende supplerende bestemmelser finder anvendelse for certificering af ATEXkvalitetsmoduler (QAN - Quality Assurance Notification) og vedrører fabrikanter, der
fremstiller produkter for anvendelse i eksplosionsfarlige atmosfærer - ofte kaldet
”ATEX-produkter” eller ”Ex-produkter”. Sådanne fabrikanter skal iht. ATEX-direktivet
anvende et godkendt kvalitetsstyringssystem.
Bestemmelserne gælder som tillæg til Dancerts Almindelige vilkår for certificering, inspektion og godkendelse (herefter ”Almindelige vilkår”), jf. Almindelige vilkår pkt. 0.3.
Nærværende supplerende bestemmelser afspejler krav i ATEX-direktiv 2014/34/EU af
26. februar 2014, som er indført i dansk lovgivning ved Arbejdstilsynets bekendtgørelse
nr. 1305 af 23. november 2015 samt Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 289 af 17.
marts 2016.

1. FO RM ÅL
Formålet er at udføre de certificeringer, der er angivet i Direktiv 2014/34/EU specificeret
ved kvalitetsmodulerne: modul 4, 6 eller 7 (Annex IV, VI eller VII).

2. CERTIFICERINGSSYSTEMET
Certificeringssystemet omfatter følgende hovedaktiviteter:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Evaluering af virksomhedens dokumenterede kvalitetsmanual.
Certificeringsbesøg (Audit) i virksomheden.
Eventuel opfølgning på afvigelser.
Beslutning om certificering.
Periodiske overvågningsaudits (kontrolbesøg) iht. punkt 4.
Periodisk recertificering af virksomheden iht. punkt 4.

3. FORTOLKNINGER
Dancert A/S anvender fortolkninger fra Gruppen af Notified Bodies (ExNB) samt kommissionens
”ATEX-Guideline”.
Links:
ExNB fortolkninger: https://www.vdtuev.de/themen/industrie_und_anlagensicherheit/brand_und_exschutz/clarification-sheets-of-exnb
ATEX Guideline: http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/equipment-explosive-atmosphere/index_en.htm
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4. ATEX-KVALITETSMODULERNE
Sammenhængen mellem ATEX-direktivets bilag og den udstedte certifikat type fremgår
af nedennævnte tabel:
Kategori

Bilag/standard

Certifikattype

Kategori 1 og M1

Bilag IV

“Production Quality Assurance
Notification ” (PQAN)

Quality Assurance of the Production Process
Kategori 2 og M2

Bilag VII

“Product Quality Assurance Notification” (PQAN)

Conformity to type based on Product quality assurance
Kategori 2 og M2

Bilag VI

”Notice of conformity to type”

Conformity to type based on internal production
control + supervised product testing.

5. AUDITTYPE OG AUDITFREKVENS
Der udføres som udgangspunkt årlige audits. Auditfrekvens kan, hvis det skønnes forsvarligt, nedsættes i overensstemmelse med guidelines fra Notified Body Group (eksempelvis Guideline ExNB/16/490/P).

6. GRUNDLAG FOR CERTIFICERING
Certificeringen udføres i overensstemmelse med Dancerts almindelige vilkår for certificering, inspektion og godkendelse med reference til:
ATEX-direktiv 2014/34/EU af 26. februar 2014, som er indført i dansk lovgivning ved:



7.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1305 af 23. november 2015
Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 289 af 17. marts 2016.

KLAGER OG ANKER
Der henvises til Dancerts almindelige vilkår.

