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Efkti: Umsögn um frumvarp ti! laga um mannvirkL 375. mál.

Neytendastofa vísar til bréfs yðar dags 26. febrúar þar sem óskað er eftir umsögn hennar um 
374. -376. mál. Neytendastofa vill með bréfi þessu þakka fyrir það að fá tækifæri til að veita 
umsögn um framangreind mál en telur þó aðeins ástæðu til að veita umsögn um eitt 
íramangreindra þingmála, þ.e. frumvarp til laga um mannvirki, sbr. 375. mál.

Neytendastofa telur mikilvægt að ríkar kröfur séu gerðar til eftirlits með hönnun og byggingu 
mannvirkja og með því stuðlað að því að neytendur (eigendur fasteigna) geti treyst því að öll 
mannvirki hér á landi uppfylli gæða- og öryggiskröfur laga og reglugerða sem gilda um smíði 
og uppsetningu slíkra eigna hér á landi.

Neytendastofa vill þó gera athugasemdir við nokkra grunnþætti þessa frumvarps sem hún 
telur að lúti ekki að eftirliti með jarðföstum og lausum byggingum (mannvirkjum).

í fyrsta lagi er um að ræða ákvæði frumvarpsins um markaðseftirlit með byggingarvörum og í 
öðru lagi ákvæði frumvarpsins um flutning verkefiia frá Neytendastofu, sbr. lög nr. 146/1996, 
um öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga.

Verðvir nú vikið nánar að athugsemdum að þessu leyti.

A. Markaðseftirlit með byggingarvörum.

Meginmarkmið frumvarps til laga um mannvirki er að treysta eftirlit með jarðföstum og 
lausum byggingum; þ.e. mannvirkjum. Inn í þetta frumvarp hefur hins vegar verið fléttað 
eftirlitsverkefnum er varða viðskipti með vörur en meginábyrgð á slíku vörueftirliti eða 
markaðseftirliti, hefur Alþingi falið Neytendastofu að starfrækja, sbr. ákvæði laga nr. 
134/1995, um öryggi vöru og opinbera markaðsgæslu, en þau lög eru byggð á tilskipun 
2001/95/EB, um öryggi vöru.

í þeim lögum og reglum settum samkvæmt þeim er að finna ítarleg ákvæði um réttindi og 
skyldur framleiðenda á vörum og hvemig að fijálst flæði vörunnar skuli tryggt Forsenda þess
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er að stjómvöld í hveiju aðildarríki fyrir sig skipuleggi og tryggi virkt markaðseftirlit innan 
landamæra sinna og taki þátt í samstarfsneti stjómvalda á EES-svæðinu (s.n. Rapex-kerfi). 
Einnig er í lögum nr. 25/1991, um skaðsemisábyrgð og tilskipun 85/347/EBE um sama efiú, 
lagður almennur ábyrgðargrundvöllur á hendur framleiðendum, dreifingaraðilum og 
innflytjendum til að bæta tjón sem þeir kunna að valda viðskiptamanni (neytendum eða 
fagmönnum) vegna galla á framleiðsluvöru.

Frumvarp þetta um mannvirki snýst hins vegar eins og nafii þess bendir til hvorki um 
framleiðslu á vörum né heldur þær grunnreglur EES-réttarins sem gilda um mat á samræmi 
vöru við tilskipanir og evrópska staðla heldur um eftirlit með hönnun og byggingu 
mannvirkja sem reist eru hér á landi.

Á grundvelli fyrmefiidra laga nr. 134/1995, um öryggi vöru og opinberrar markaðsgæslu hafa 
verið innleiddar hér á landi ítarlegar og samræmdar reglur sem gilda um vöruframleiðslu og 
samræmismat á öllu EES-svæðinu, sbr. reglugerð nr. 957/2006, um aðferðareiningar fyrir hin 
ýmsu þrep samræmismatsins og reglur um áfestingu og notkun CE-samraemismerkja sem 
ætlað er að nota í tilskipunum um tæknilega samhæfingu (fskj. nr. 1).

Framangreindar reglur EES-réttarins um vöruframleiðslu, áfestingu CE-merkis, samræmismat 
o.fl. eru því nú þegar innleiddar í íslenskan rétt með setningu framangreindrar reglugerðar og 
lögum um öryggi vörn

Reglur EES-réttar um vöruframleiðslu, áfestingu CE- merkis, skyldur framleiðanda vöru, svo 
og réttindi og skyldur innflytjanda og dreifingaraðila eru ítarlegar og flóknar.

í frumvarpi því sem hér liggur fyrir um mannvirki er því að finna tvöfoldun á 
framangreindum reglum sem hafa sem fyrr segir nú þegar verið innleiddar hér á landi Slík 
lagasetning er ekki faglega ásættanleg og auk þess skapar hún verulega hættu á misræmi í 
lagatextum og eykur réttaróöryggi fyrir þá sem eiga að fara eftir slíkum reglum sem eru 
einkum innflytjendur og dreifingaraðilar sem stunda hér viðskipti með vörur og markaðssetja 
þær.

Hjálagt fylgir einnig á íslensku skýringarskjal framkvæmdastjómar ESB um réttindi og 
skyldur aðila i aðfangakeðjunni sem varpar nánara ljósi á þau atriði sem hér um ræðir (fskj. 
nr. 2).

Mikilvægt markmið laga nr 134/1995, öryggi vöru og opinbera markaðsgæslu er að tryggja 
samhæfingu, einfoldun og skipulagningu á markaðseftirliti með vörum sem íslenskum 
stjómvöldum ber skylda til að framkvæma á grundvelli EES- skuldbindinga og íslenskra laga 
sem innleiða slíkar skuldbindingar.

í því skyni hefur því Alþingi ákveðið í framangreindum lögum að fela Neytendastofu að 
annast opinbert eftirlit með fjölmörgum vöruflokkum, byggja upp sérhæfð samskipti við 
faggiltar skoðunarstofur og sérþekkingu á reglum EES-réttarins um vöruöryggi.

Tillaga í frumvarpi til laga um mannvirki að fela nýrri ríkisstofiiun; þ.e. Byggingarstofiiun að 
annast markaðseftirlit með vörum er því andstætt þeirri viðleitni löggjafans og aðila 
atvinnulífi að tryggja hagkvæmni og einfoldum í skipulagningu á lögbundnu markaðseftirliti 
sem fram fer hér á landi. Samkvæmt skilgreiningu i tilskipun 89/106/EBE, um
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byggingarvörur, eru þær skilgreindar sem vörur sem framleiddar eru með það fyrir augum að 
vera hluti af mannvirki, - en framangreindar vörur eru þó eðli málsins samkvæmt einkum og 
aðallega vörur sem verslanir selja til neytenda sem og fagmanna Sérhæfing Neytendastofu á 
sviði markaðseflirlits er því að hafa eftirlit með vörum sem settar eru á markað og seldar eru í 
verslunum sem skylt er að CE-merkja og hafa eftirlit með á markaði, s.s. byggingarvörur, 
raftæki, leikföng, kveikjarar, o.s.frv.

í markaðseftirliti Neytendastofu felst því nánar að skipuleggja að eigin frumkvæði eða vegna 
ábendinga sem henni berast frá t.d. neytendum, keppinautum, fagmönnum s.s. 
iðnaðarmönnum eða byggingarfulltrúum, o.s.frv. Við markaðseftirlit er kannað hvort að 
formskilyrðum um merkingar á vörum er fullnægt og ef nauðsyn krefur er óskað eftir nánari 
gögnum s.s. samræmisyfirlýsingu sem gefin er út af hálfu framleiðanda um að varan sé 
framleidd í samræmi við samevrópska staðla sem gilda um framleiðlsu hlutaðeigandi vöru. Ef 
skilyrðum er ekki fullnægt eða varan reynist vera hættuleg er Neytendastofu jafriframt skylt 
að setja sölubann á vöruna og gera ráðstafanir til að taka hana af markaði og senda 
tilkynningu um slíkar ráðstafanir i tilkynningarkerfi framkvæmdastj ómar 
Evrópusambandsins.

Það er því fráleitt og óhagkvæmt að mati Neytendastofu að blanda saman eftirliti með hönnun 
og framkvæmd mannvirkja annars vegar og svo eftirliti hjá innflytjendum og 
dreifingaraðilum hins vegar.

Um byggingarvörur, eins og aðrar vörur sem falla undir fijálst vöruflæði á Innri markaðnum í 
Evrópu gilda almennir samevrópskir staðlar og reglur um eftirlit með framleiðsluvöru, sbr. t.d 
áðumefnda reglugerð nr. 957/2006, um aðferðareiningar fyrir hin ýmsu þrep 
samræmismatsins og reglur um áfestingu og notkun CE-samræmismerkja sem ætlað er að 
nota í tilskipunum um tæknilega samhæfingu. Vilji íslensk stjómvöld tryggja að við gerð 
slíkra staðla og tæknisamþykkta sé tekið tillit til séríslenskra aðstæðna þá er nauðsynlegt að 
fylgja slíkum kröftun eftir á þeim vettvangi. Það er eðililegt hlutverk nýrrar 
Byggingarstofiiunar, sbr. 14. tölul. 5. gr. frumvarpsins en þar segir að Byggingarstofiiun taki 
„þátt í starfi Staðlaráðs íslands um gerð íslenskra og evrópskra staðla á sviði mannvirkjamála 
og tilnefha aðila til þátttöku í starf Evrópusamtaka um tæknisamþykki (EOTA)“. Það er svo á 
verksviði þeirra stjómvalda sem hafa umsjón með markaðseftirliti vörunnar að tryggja að 
einungis séu boðnar fram vörur hér á landi sem uppfylla öll skilyrði að þessu leyti Það er svo 
að sjálfsögðu rétt og eðlileg krafa að við hönnun, byggingu og rekstur mannvirkja sé þess 
gætt að einungis séu notaðar vörur sem löglegar eru á markaði hér á landi og þess vegna er 
rétt að ákvæði 48. gr. frumvarpsins haldi sér að grunni til, sbr. þó breytingartillögu hér neðar.

Neytendastofa leggur því til eftirfarandi varðandi þau atriði frumvarpsins sem lúta að 
markaðsefdrliti með byggingarvörum:

(a) í 2.gr. frv: orðin"jafht á markaði sem og" falli brott.

(b) í 3.gr. frv:
(i) 2. tölul. falli brott og 16. tölul. falli brott.
(ii) í 22. tölul. falli brott orðin "tilnefiidur aðili" og í stað komi "tilkynntur aðili" (en 

það orðalag er í samræmi við skilgreiningu í lögum nr. 24/2006,um faggildingu. o.fl.).
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(c) í 5. gr. frv: 2. tölul. falli brott.

(d) VIIL kafli frumvarpsins: VIIL kafli falli allur brott, þó ekki 48. gr. frumvarpsins en 2. 
mgr. 48. gr. gæti orðast svo:

Eigandi mannvirkis ber ábyrgð á að við hönnun, byggingu þess og rekstur séu 
einungis notaðar byggingarvörur sem uppfylla ákvœði laga og reglugerða settra 
samkvœmt þeim.

B. Flutningur verkefna skv. lögum 146/1996.

í samræmi við ákvæði laga nr. 146/1996, um öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga 
fer Neytendastofa nú með heildstætt eftirlit á sviði rafmagnsöryggismála Eftirlit þetta greinist 
nánar í eftirlit með öryggisstjómun rafVeitna, veiting starfsleyfa og löggilding til rafverktaka 
og eftirlit með öryggisstjómun (gæðastjómun) þeirra, eftirlit með öryggi neysluveitna; s.s. 
heimila o.þ.h. og loks markaðseftirlit með rafföngum.

Hér á eftir er að finna umfjöllun og umsögn Neytendastofu um framangreind eftirlitsverkefiii 
og sjónarmið um tillögur frumvarpsins um flutning þessar verkefiia til nýrrar stofiiunar.

(1) Eftirlit með öryggisstjórnun (gæðastjórnun) rafveitna, flutningsfyrirtækja
Neytendastofa telur að það sé nauðsynlegt með reglubundnum hætti að skoða lögbundið 
eftirlit sem fram fer hverju sinni t.d. hvort ástæða sé til breytinga vegna breyttra aðstæðna í 
ytra eða innra umhverfi stjómsýslunnar, s.s. lagabreytingar, breytingar á viðskiptaumhverfinu 
vegna breyttra starfshátta eða vegna alþjóðaskuldbindinga, o.fl.

í frumvarpi til laga um mannvirki er lagt til að ábyrgð á eftirlití samkvæmt lögum nr. 
146/1996 að því er varðar tiltekna þætti rafmagnsöryggismála verði færð til 
Byggingarstofhunar. Lög nr. 146/1996, um öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga eru 
að stofiii til óbreytt frá þvi að eftirlit með raforkuvirkjum var hluti af orkulögum nr. 58/1967 
en það var samkvæmt þeim lögum þá falið sérstakri deild hjá Orkustofiiun sem var 
fjárhagslega aðskilin frá stofiiuninni og hafði sérheitið Rafmagnseftirlit ríkisins.

Neytendastofa hefur bent á að brýn nauðsyn er orðin til endurskoðunar á lögum nr. 146/1996 
um rafmagnsöryggismál og þau tekin til gagngerrar endurskoðunar ekki síst i ljósi þess að 
breytingar í starfsumhverfi hafa orðið með nýjum raforkulögum nr. 65/2003, breyttum 
starfsháttum við öryggisstjómun rafveitna og stjómsýsluumhverfinu almennt. Eftirlit með 
rekstri vinnslufyrirtækja (virkjana), dreifiveitna og flutningsfyrirtækja er þannig falið 
Orkustofiiun, sbr. orkulög nr. 65/2003 og útgáfa starfsleyfa til framangreindra fyrirtækja á 
verksviði hennar samkvæmt núgildandi lögum. Eftirlit með öryggisstjómun eða gæðastjómun 
þessara fyrirtækja sem í frumvarpi til laga um mannvirki er lagt til að verði falið 
Byggingarstofhun er hins vegar samkvæmt gildandi lögum á verksviði Neytendastofu. 
Ástæða þess hefur hingað til einkum verið sú að sérþekking á sviði rafinagnsfræða er sérhæfö 
og frá upphafi rafinagnseftirlits á íslandi hefur eftirlit með vinnslu, flutningi, dreifiveitum og 
svo tengingum rafmagns inn á heimili verið á hendi sama eftirlitsaðila
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í frumvarpi til laga um mannvirki er að finna tillögu um að eftirlit með þessum þáttum 
rafinagnsöryggismála verði til framtíðar komið fyrir hjá nýrri Byggingarstofiiun. 
Neytendastofa telur að sérhæfing á sviði hönnunar og byggingu mannvirkfa sem nota á til 
framleiðslu og flutnings á rafinagni sé að sjálfsögðu eftirlitsandlag þeirra stofiiunar sem skal 
tryggja að öll jarðföst mannvirki séu traust og í samræmi og byggð í samræmi við gildandi 
byggingarreglur á hverjum tíma, með sama hætti og t.d. hönnun og bygging sjúkrahúsa, 
matvælafyrirtækja, o.s.frv. Hins vegar telur Neytendastofa að eftirlit með starfsemi þ.e. 
framleiðslu og dreifingu þeirra fyrirtækja sem hér um ræðir ekkert eiga skylt með því 
mannvirkjaeftirliti sem fyrirhugað er samkvæmt frumvarpinu að fela nýrri Byggingarstofhun 
og nú fer fram af hálfii byggingarfulltrúa sem eru starfsmenn sveitarfélaga landsins.

ítarleg greining á eftirlitsverkefhum, greining á nauðsyn á eftirliti og hvaða stjómsýsluaðilum 
er eðlilegast að fela slíkt eftirlit hlýtur ávallt að vera mikilvæg forsenda þess að unnt sé að 
taka ákvörðun um breytingar eða flutning verkefiia innan stjómsýslunnar. Neytendastofa telur 
að undirbúningur að þessu leyti hafi ekki verið fullnægjandi og telur því varhugavert að 
breyta frá núverandi fyrirkomulagi sem hefur reynst ágætlega í áratugi án þess að vönduð 
stjómsýsluúttekt fari fram sem tekur mið af því gerbreytta umhverfi sem nú er orðin staðreynd 
í viðskipta -  og lagaumhverfi rafveitna hér á landi. Þannig benda til dæmis veigamikil rök til 
þess að sé yfirleitt þörf á breytingum með öryggisstjómun vinnslufyrirtækja, dreifiveitna og 
flutningsfyrirtækja þá kunni slíkt eftirlit að eiga betur heima hjá Orkustofiiun að nýju, sbr. 
þær umfangsmiklu lagabreytingar sem gerðar voru með setningu raforkulögum nr. 65/2003.

Annar valkostur gæti verið að gera engar breytingar að þessu leyti og fela Neytendastofu, 
þrátt fyrir hennar breyttu starfsemi að starfrækja áfram heildstætt eftirlit á þessu sviði svo sem 
verið hefur og gengið ágætlega eins og nánar kemur fram í ársskýrslum stofiiunarinnar.

(2) Löggilding rafverktaka og eftirlit með öryggisstjórnun (gæðastjórnun) þeirra
Sýslumenn hér á landi veita almennt iðnmeisturum starfsréttindi enda uppfylli þeir öll skilyrði 
sem lög setja til starfsleyfis sér til handa, s.s. hafa lokið sveinsprófi, námi frá meistaraskóla og 
unnið í tilskilinn lágmarkstíma við iðngrein sína. Undantekning frá þessari tilhögun er veiting 
starfsleyfa til rafverktaka, þ.e. svo nefiid löggilding rajverktaka sem Neytendastofa veitir en 
ekki sýslumenn. Ástæða þess er að auk almennra skilyrða um menntun og störf að 
iðngreininni þá er sett það skilyrði fyrir löggildingu rafVerktaka að þeir hafi 
gæðastjómunarkerfi (öryggisstjómunarkerfi) og starfi eftir þeim verklagsreglum sem þar er að 
finna og miða að því að tryggja að rafverktakinn tryggi öryggi og gæði við vinnu í þágu 
almennings enda rafinagn hættuleg vara ef ekki er höfð sérstök aðgæsla að þessu leyti. 
Neytendastofa fylgist með að rafVerktakar starfi eftir framangreindum gæðareglum og gerir 
úttektir hjá rafverktökum, gerir athugasemdir ef ekki hefur verið farið eftir skráðum reglum 
og sviptir þá réttindum til að stunda verktökur á þessu sviði ef frávik verða mörg og alvarleg.

í frumvarpi til laga um mannvirki er gert ráð fyrir því að þetta kerfi til veitingar starfsleyfis til 
rafVerktaka verði flutt til Byggingarstofnunar en ekki til sýslumanna. í 31. gr. frumvarps til 
laga um mannvirki er auk þess gert ráð fyrir þvi að Byggingarstofhun taki upp 
viðbótarskráningu á gæðakerfum annarra iðnmeistara en rafVerktaka. í reynd mun þetta þýða 
að aðrar iðnmeistarastéttir verða að afla sér viðurkenningu starfsréttinda hjá sýslumanni og 
óska svo eftir skráningu hjá Byggingarstofhun á gæðastjómunarkerfi sem þeim verður gert 
skylt að koma á fót samkvæmt ákvæðum frumvarpsins. Neytendastofa telur að áður en
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frumvarp er flutt og lög samþykkt er varða veitingu starfsleyfa (löggildingar) til iðnmeistara 
og sett það nýmæli sem skilyrði fyrir veitingu slíkra leyfa að þeir skuli allir hafa 
gæðastjómunarkerfi þá sé gerð stjómsýsluúttekt á gildandi framkvæmd og athugað m.a. hvort 
færa eigi þetta verkefiii alfarið fiá sýslumönnum; hvemig að slíkt kerfi samrýmist ákvæðum í 
nýrri þjónustutilskipun ESB og réttindum erlendra ríkisborgara (iðnmeistara) sem falla undir 
þá tilskipun og sem lögleiða á hér á landi fyrir árslok 2009 og hvemig að eftirlit fer fiam með 
þessum starfsstéttum í öðrum EES-ríkjum. Loks verður við slíka úttekt að kanna hvort ný 
tækni og rafræn stjómsýsla gerir flutning verkefiia með tilheyrandi kostnaði óþarfan með því 
að gera nauðsynlegar upplýsingar aðgengilegri t.d. fyrir byggingarfulltrúa og alla aðra í 
stjómsýslunni sem þurfa að hafa aðgang að ákveðnum upplýsingum án þess að fela 
stjómsýslu þeirra alfarið einni og sömu stofhuninni. Vel þekkt er hvemig að rafræn 
stjómsýsla hefur gert kleift að réttar upplýsingar rati frá ýmsum ólíkum fyrirtækjum og 
stofiiunum inn á skattframtöl landsmanna og slíka tækni má einnig nota til þess að einfalda og 
styrkja nauðsynlegt og lögbundið eftirlit á ýmsum sviðum, þ.m.t aðilum sem koma að 
byggingarframvæmdum. Hér er því nauðsynlegt að skoða hvort upplýsingatækni og rafræn 
stjómsýsla geti leyst einhver vandamál varðandi eftirlit byggingarfulltrúa og framkvæmd 
mannvirkjaeftirlits í landinu. Sérstaklega má benda á að á vegum forsætisráðuneytisins hefur 
verið sett upp s.n. upplýsingatæknihraðbraut þar sem markmiðið er að auðvelda einmitt slík 
upplýsingaskipti milli aðila í hinu opinbera þjónustukerfi sem og við almenning. Einnig má 
geta þess að um þessar mundir er verið að vinna að stefiiumótun á þessu sviði á vegum 
forsætisráðuneytisins og því mikilvægt að skoða hvor sú vinna leiði til þess að hagkvæmar 
lausnir finnist á slíkum samskiptamálum sem leiða til aukinnar einföldunar og skilvirkni í 
stjómsýslunni.

í 4. mgr. 31. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir að löggilding rafVirkjameistara jafrigildi 
löggildingu samkvæmt 3. mgr. 31. gr. og er það sérstakt fagnaðarefiii en Neytendastofa hefur 
í allmörg ár óskað eftir því að umhverfisráðuneytið kreföist ekki endurlöggildingar að þessu 
leyti og löggilding Neytendastofu á rafverktökum sé metin jafiigild enda felst í löggildingu 
rafverktaka ítarlegt og meira eftirlit en í almennum löggildingum sem ráðuneytið veitir.

(3) Öryggisstjórnun neysluveitna (heimili og aðrar veitur)
Á íslandi er áætlað að neysluveitur í notkun séu á bilinu 120 -150.000 en þar er átt við 
heimilin og aðrar veitur sem notaðar eru í atvinnurekstri hér á landi og í tómstundhúsnæði,
o.fl. Rafinagn er hættuleg vara sem krefst þess að neytendur (notendur) sýni aðgæslu og 
tryggi að viðhald og endumýjun búnaðar og lagna sé fullkomlega örugg og í samræmi við 
kröfur á hverjum tíma. Neytendastofa hefur skipulagt úrtaksskoðanir á neysluveitum árlega 
og sendir eigendum í kjölfarið ábendingar um það sem betur má fara í kjölfar slíkra úttekta. í 
frumvarpi til laga um mannvirki er Byggingarstofhun falið að hafa eftirlit með hönnun og 
byggingu nýrra mannvirkja sem lýkur með lokaúttekt innan þriggja ára frá byggingu. Verði 
Byggingarstofnun falið að hafa auk þess eftirlit með heimilum og öðru húsnæði í notkun er 
ljóst að starfssvið hennar verður mjög víðtækt og gengur mun lengra en nauðsynlegt 
mannvirkjaeftirlit með hönnun og byggingarframkvæmdum gerir kröfiir til. Hér er því einnig 
þörf á ítarlegri stjómsýsluúttekt, þarfagreiningum, mat á þjóðhagslegri hagkvæmni og svo 
endurskoðun lagareglna ef þess gerist þörf áður en ákvarðanir eru teknar um flutning slíkra 
stjómsýsluverkefna. Reynsla annarra þjóða sýnir einnig að slys af völdum rafinagns em 
algengust vegna rangrar notkunar neytenda og aðeins að litlu leyti rakin til raflagnakerfisins 
sem slíks. Loks má benda á að sérhæfing Neytendastofu felst m.a. 1 samskiptum við
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neytendur og telur hún því að forvamir og eftirlit með hættulegum vörum, þ.m.t. rafinagns, 
eigi því betur heima hjá henni en nýrri Byggingarstofhun

(4) Markaðseftirlit raffanga
Neytendastofu er falið markaðseftirlit raffanga samkvæmt gildandi lögum nr. 146/1996, um 
öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga. Undir verksvið Neytendastofu fellur jafiiframt 
almennt vöruöryggi og markaðseftirlit á vörum, sbr. lög nr. 134/1995, um öryggi vöru og 
opinbera markaðsgæslu, eins og áður hefur komið fram.

Af tillögum í frumvarpi til laga um mannvirki og takmörkuðum samskiptum Neytendastofu 
við umhverfisráðuneytið við undirbúning málsins má ætla að fyrirhugað sé að 
Byggingarstofhun hafi eftirlit með rafíongum í mannvirkjum og þá janframt stundi 
markaðseftirlit með slíkum vörum. Neytendastofa telur að það sé alveg ljóst að 
markaðseftirlit með rafföngum, þ.e. öllum raftækjum s.s. ryksugum, hárblásurum, 
lekastraumsliðum, fjöltengjum og alls kyns raftækjum sem eru hluti af fijálsu vöruflæði á 
Innri markaðnum í Evrópu falli undir stjómsýsluverkefiii Neytendastofu, sbr. einnig ítarlega 
umfjöllun um þetta markaðseftirlit með byggingarvörum framar í þessari umsögn. Það er hins 
vegar í verkahring byggingaryfirvalda að mæla svo fyrir um í byggingarreglugerðum sem 
gilda um hönnun og byggingu mannvirkja að einungis skuli notaðar löglegar vörur á markaði 
við gerð mannvirkja hér á landi; þ.e. vörur sem hafa hlotið CE-merkingu þegar það á við eða 
uppfylla séríslenskar kröfur sem stjómvöld hafa fengið samþykkt við gerð staðla, evrópskra 
tæknisamþykkta eða á annan hátt Það er svo á ábyrgð eigenda, hönnuða og iðnmeistara að sjá 
til þess að einungis slíkar vörur séu notaðar við byggingu mannvirkja undir eftirliti 
byggingarfulltrúa sem staðfest er með lokaúttekt þeirra sem skal fara fram innan þriggja ára 
frá því að mannvirkið er tekið í notkun, sbr. 35. gr. frumvarp til laga um mannvirki.

í markaðseftirliti Neytendastofu felst að hún sérhæfir sig í samskiptum við faggiltar 
skoðunarstofur sem annast skoðun í verslunum og hjá innflytjendum að hennar beiðni til að 
kanna hvort rafinagnstæki eða aðrar vörur sem hér em á markaði uppfylli kröfur laga, 
reglugerða og tilskipana ESB s.s. um CE-merki og aðrar lögbundnar merkingar og óskar eftir 
staðfestingu þeirra á samræmi vörunnar við samevrópska staðla þegar nauðsyn krefur. Sé ekki 
sýnt fram á samræmi með fullnægjandi hætti er ákvörðun tekin í samráði við hlutaðeigandi 
aðila um afturköllun vörunnar af markaði eða sett sölubann ef þess gerist þörf. Neytendastofa 
er auk þess miðlæg tengiskrifstofa við tilkynningarkerfi Evrópusambandsins um hættulegar 
og eftirlýstar vörur á markaði, þ.e. Rapex-tilkynningarkerfið. í samræmi við starfsreglur þess 
ber Neytendastofu að rannsaka hvort hættulegar eða eftirlýstar vörur sem tilkynnt er um 
finnist hér á markaði. Sömuleiðis ber henni senda tilkynningar inn í hið miðlæga kerfi ef 
vömr finnast hér á landi sem ekki samræmast reglum um markaðssetningu í Evrópu.

Neytendastofa telur því fullljóst að það er ekki kjamastarfsemi nýrrar Byggingarstofnunar að 
taka að sér á nokkum hátt markaðseftirlit með vörum. Slík ráðstöfun myndi einungis hafa í 
for með sér minni sérhæfingu, aukna óskilvirkni og óhagkvæmni í markaðseftirliti sem fram 
fer á vegum íslenska ríkisins og sem skylt er samkvæmt skuldbindingum Islands í 
EES-samningi að inna af hendi hér á landi.
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C. Starfsábyrgðartrygging byggingastjóra

Fjárfesting í húsnæði er ein stærsta fjárfesting sem neytendur leggja i og því oft miklir 
fjárhagslegir hagsmunir í húfi ef bygging reynist haldin göllum &s. vegna ófullnægjandi vinnu 
iðnmeistara, rangrar efiiis — eða vörunotkunar, hönnunargalla o.s.frv. Neytendastofu er 
kunnugt um að mörg slík mál koma upp á ári hveiju og því brýnt að styrkja réttarstöðu 
neytenda undir þessum kringumstæðum. Þess vegna telur Neytendastofa eðlilegt að í 
tengslum við ákvæði um veitingu starfsleyfis til byggingastjóra, sbr. 27. gr. frumvarps til laga 
um mannvirki og 28. gr. um ábyrgð og verksvið hans verði hugað að því að gera 
byggingarstjórum skylt að leggja fram starfsábyrgðartryggingu sem bæti neytendum tjón sem 
þeir kunna að verða fyrir vegna athafiia þeirra eða athafiialeysis. Einnig þyrfti með sama hætti 
að skoða hvort og hvemig að starfsábyrgðartrygginga sé krafist að lögum vegna ábyrgðar og 
verksviðs iðnmeistara, sbr. 31. gr. frumvarpsins.

D. Niðurlag og lokaorð

í umsögn þessari hefur Neytendastofa leitast við að varpa ljósi á nauðsyn þess að áður en 
ráðist er í umfangsmiklar skipulagsbreytingar og flutning stjómsýsluverkefiia eins og 
frumvarp til laga um mannvirki gerir ráð fyrir þá verði að fara fram ítarleg stjómsýsluúttekt 
þeirra verkefiia og í framhaldi af því hugað að nauðsynlegum lagabreytingum ef niðurstöður 
hennar benda til þess að unnt sé að ná meiri hagkvæmni eða skilvirkni í nauðsynlegu og 
lögbundnu eftirliti en gildandi réttur leyfir.

Neytendastofa vinnur að eftirliti á ýmsum sviðum með góðum árangri og með starfsaðferðum 
sem njóta víðtæks stuðnings í atvinnulífi og sem samræmast stefhu stjómvalda um að við 
lögbundið eftirlit séu notaðar faggiltar skoðunarstofur við framkvæmd skoðana í umboði og 
undir eftirliti stjómvaldsins enda er það hagkvæmt fyrir rekstur eftirlitsstofiiana þegar til 
lengri tíma er litið. Einnig leggur það meiri ábyrgð á eftirlitsskylda aðila að vinna i samræmi 
við grunnreglur gæðastjómunar og vera reiðbúna til þess að gerð sé úttekt á vinnubrögðum 
þeirra án fyrirvara af hálfu sjálfstætt starfandi skoðunarstofa sem hafa hlotið faggildingu til 
slíkra starfa. Þetta gildir um skoðanir Neytendastofu á gæðastjómunarkerfum á sviði 
rafinagnsveitna, neysluveitna, löggiltra rafVerktaka og við framkvæmd markaðseftirlits með 
vömm.

Alþingi og íslensk stjómvöld geta hagað skipulagi á eftirliti með þeim hætti sem það kýs en 
við slíkar ákvarðanir verður að gæta að því að kostnaður sé ekki aukinn og samlegðaráhrifum 
beitt eins og unnt er. Verði verkefhi flutt frá Neytendastofu til nýrrar Byggingarstofnunar er 
ljóst að kostnaður eykst fyrir ríkissjóð enda gerir löggjöf ríkar kröfur varðandi stjómsýslu, þ.e. 
bæði varðandi almennan rekstur s.s. skjalastjómun, tölvumál, lögfræðiþjónustu við 
framkvæmd stjómsýslu og svo önnur margvísleg mál er valda kostnaði i stjómsýslunni. 
Neytendastofa telur því ljóst vera að verði af flutningi þeirra verkefiia sem lagt er til í 
frumvarpi til laga um mannvirki þá muni það leiða til aukinna útgjalda fyrir rikissjóð. 
Mikilvægt er að mati Neytendastofu að verði frumvarp til laga um mannvirki og stofiiun 
nýrrar ríkisstofiiunar þ.e. Byggingarstofiiunar að vemleika að þeirri stofhun verði komið á fót 
og starfsemi hennar mótuð áður en flutningur er ákveðinn á verkefhum sem önnur 
stjómsýslustofnun sinnir nú þegar með góðum árangri.

í framhaldi af því er unnt að vinna að nánari úttektum á þeim eftirlitsverkefnum sem
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Neytendastofu hafa verið falin og getið er um í þessari umsögn; lög nr. 146/1996, um öryggi 
raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga verði endurskoðuð og breytt í ljósi nýrra aðstæðna á 
raforkumarkaði og teknar ákvarðanir í kjölfar slíkrar greiningar hvar hagkvæmast og 
eðlilegast er að sinna nauðsynlegu eftirliti á sviði rafmagnsöryggismála. Við slíka 
endurskoðun laganna verði jafiiframt haft hliðsjón af skuldbindingum sem á íslenskum 
stjómvöldum hvila vegna EES-samningsins, skipulagi á markaðseftirlití á EES-svæðinu svo 
og nýjum reglum sem innleiða þarf hér á landi og varða gagnkvæman rétt iðnmeistara til að 
veita þjónustu á öllu EES-svæðinu í samræmi við ákvæði þjónustutílskipunarinnar.

Virðingarfyllst 
^tTfíéý^endastofu

Tiyggvi Axelsson 
Forstjóri

Fskj. nr. 1: Reglugerð nr. 957/2006, um aðferðareiningar fyrir hin ýmsu þrep 
samræmismatsins og reglur um áfestingu og notkun CE-samræmismeikj a sem ætlað er að 
nota í tilskipunum um tæknilega samhæfingu.

Fskja. nr. 2: CE-merking. Skyldur og ábyrgð fyrirtækja í aðfangakeðjunni
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N EYTEN DASTOFA

Tryggvi Axelsson 
26. 04.2006 
ESBN527

CE-merldng 
Skyldur og ábyrgð fyrirtækja í aðfangakeðj unni

1. Inngangur

Skýr afmörkun og iqjplýsingar um ábyrgð sérhvers fyrirtækis sem kemur við sögu í 
aðfangakeðjunni eru lykilatriði og forsendur þess að á markaði á Evrópska efixahagssvæðinu 
séu eingöngu vörur sem uppfylla tilskildar kröfur sem gerðar eru til hennar. Maricmiðið með 
þessu skjali er að útskýra hvemig ábyrgðarskiptingunni er háttað milli fyrirtækja þegar um er 
að rasða vörur sem falla undir löggjöf sem tryggir fijálst vöruflæði milli EES-ríkjanna. Útskýrt 
er hvaða lagaákvæði gilda og gildandi reglur eru túlkaðar. Skjal þetta byggir á hugtakinu 
„fyrirtæki" (e. economic operator) eins og það hefur verið skilgreint í skjalinu CERTIF 2005- 
9, um almennan skilning á ýmsum hugtökum.

Annar mikilvægur þáttur í þessu skjali er umfjöllun um hvemig tryggja má rekjanleika á 
vörum og birgjum. Skilvirkt kerfi fyrir rekjanleika mun auðvelda mjög störf stjómvalda sem 
starfa að markaðseftirliti þegar þau þurfa að rekja og finna út hvaða einstaklingar bera ábyrgð 
á dreifingu vöru sem ekki uppfyllir tilskildar kröfiir sem til hennar eru gerðar og þar með þarf 
þá ekki að herða kröfur og eftirlit með vörum áður en þær eru markaðssettar.

í 2. og 3. kafla er að finna útskýringar og tillögur um hvemig ábyrgðarskiptingu skuli háttað 
milli fyrirtækja og hvemig unnt sé að tryggja rekjanleika. í 4. og 5. kafla er að finna ítarlegar 
skýringar á því hvemig að núverandi löggjöf er háttað og til hvers verði að taka tillit til í 
sambandi við tillögur sem er að finna í 2. og 3. kafla þessa skjals.

2. Sérstakar skyldur fyrirtækja

2.1. Framleiðandi
Framleiðandi merkir „einstakling eða lögaðila sem hannar og/eða framleiðir vöru eða lætur 
hanna slíka vöru og/eða framleiða hana í eigin nafiii eða vörumerki44.

Innflytjandi eða dreifingaraðili sem umbreytir eða aðlagar vöiu á þann hátt að það hefur áhrif 
á að varan tqjpfylli grunnkröfur, telst vera framleiðandi.

Framleiðanda ber skylda til:
• að hanna og framleiða vöm (eða láta hanna og framleiða vöm) á þann hátt sem 

grunnkröfur fyrirskipa
• að framkvæma eða láta framkvæma samræmismat, þ.m.t. að skrifa nauðsynleg 

tækniskjöl, útbúa ESB yfirlýsingu um samræmi vöru við grunnkröfur og að merkja 
hana með CE-merkinu



• að útbúa og leggja fram allar viðbótarupplýsingar og viðbótarskjöl sem tilskipanir 
kunna að mæla fyrir um (s.s. notkunarleiðbeiningar, aðvaranir)

• að tryggja rekjanleika (með því að setja nafii og heimilisfang á vöruna eða fylgiskjöl 
hennar, skilgreina vörutegundina, framleiðslulotuna eða framleiðslunúmer)

• að sjá til þess að vörur sem ekki era í samræmi við grunnkröfur verði í fullu samræmi 
við grunnkröfur sem til hennar eru gerðar

• að hafa samstarf við stjómvöld á sviði markaðseftirlits og þá sem starfa í umboði 
stjómvalda að markaðseftirliti (með því að leggja fram upplýsingar og slgöl og tryggja 
afturköllun).

2.2. Viðurkenndur fulltrúi
Viðurkenndur fulltrúi gegnir fyrirsvarshlutverki og hann kemur fram fyrir hönd framleiðanda. 
Hann tekur ekki þátt í hönnun eða framleiðslu vörunnar heldur tekur hann eingöngu að sér 
umsýsluverkefrú fyrir hönd framleiðanda. Auk þess tekur hann almennt ekki þátt í dreifmgu á 
vönumi.1

Skilgreining á viðurkenndum fulltrúa eins og hún er lögð til í CERTIF 2005-9: 
„Viðurkenndur fulltrúi“ merkir einstakling eða lögaðila sem er með staðfestu á Evrópska 
eíhahagssvasðinu og hefur skriflegt umboð frá framleiðanda til þess að koma fram fyrir hans 
hönd við framkvæmd ákveðinna verkefiia sem sá síðamefhdi (framleiðandi) ber ábyrgð á 
samkvæmt ákvæðum í ESB-tilskipun.

Allt eftir því hve víðtækt umboð hann hefur þá ber viðurkenndur fulltrúi ábyrgð á framkvæmd 
eftirtalinna verkefiia fyrir hönd framleiðanda:

• að lýsa því yfir að varan uppfylli grunnkröfur, þ.e. skrifar og útbýr EB-yfirlýsingu um 
samræmi vörunnar við grunnkröfur

• ber ábyrgð á því að CE-merking sé sett á vöru (eða fylgi henni) í nánar tilteknum 
tilvikum

• framkvæmir önnur verkefrii sem varða og/eða eru liður í aðferðum við mat á samræmi 
vöru.

Honum ber skylda til að:
• að varðveita ESB-yfirlýsingu um samræmi og önnur tækniskjöl og hafa þau ávallt til 

reiðu fyrir stjómvöld á sviði markaðseftirlits
• að hafa samvinnu og samstarf við stjómvöld sem falið er að hafa markaðseftirlit með 

vöm (með því að leggja fram upplýsingar og skjöl, og tryggja afturköllun).

2.3. Innflytjandi
Tillaga að skilgreiningu: „Einstaklingur eða lögaðili sem er með staðfestu á Evrópska 
efhahagssvæðinu og sem á grundvelli atvinnustarfsemi sinnar er fyrstur til að koma vöm frá 
þriðja ríki (þ.e. ríki utan EES-svæðisins) ámarkað innan Evrópska efriahagssvæðisins“.

Innflytjanda ber skylda til:
• að sýna ítmstu aðgæslu
• að fullvissa sig um að viðeigandi samræmismatsaðferðum hafí verið beitt og þær 

framkvæmdar af hálfu framleiðandans með því að afla skjala því til staðfestingar
• að fullvissa sig um að framleiðandinn hafi réttilega CE-merkt vöruna

1 Samtímis getur þó viðurkenndur fulltrúi verið viðurkenndur innflytjandi eða dreifingaraðili fyrir 
framleiðandann.
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• að fullvissa sig um að framleiðandi hafi útbúið og skrifað tækniskjöl og tryggja að 
slík skjöl séu aðgengileg fyrir stjómvöld á sviði markaðseftirlits, þegar þau óska 
eftirþví

• að tryggja rekjanleika (sbr. 3. kafla)
• að tryggja að geymslu- eða flutningshættir á vöru verði ekki til þess að samræmi 

vörunnar sé ekki lengur tryggt eða glatist
• að hafa samstarf við stjómvöld á sviði markaðseftirlits með vöm (með þvi að 

leggja fram upplýsingar og skjöl, og tryggja afturköllun).

Þegar innflytjandi, hefur sýnt ítrustu aðgætni og framkvæmt framangreindar skyldur sínar, 
uppgötvar að framleiðandi hefur ekki uppfyllt skyldur sínar þá má hann því aðeins 
markaðssetja og bjóða fram vöruna með því að framkvæma sjálfur2 þær skyldur sem á 
framleiðandanum hvila (þ.e. hann verður framleiðandi sjálfur):

• ef vara er í samræmi við kröfur en samræmismatsmálsmeðferðinni er ábótavant, hún 
hafi ekki verið gerð eða ekki gerð á fullnægjandi hátt af hálfu framleiðanda, þá verður 
hann sjálfur að framkvæma og uppfylla málsmeðferðarreglur um samræmismat, útbúa 
og skrifa tækniskjöl (eða afla þeirra frá upphaflegum framleiðanda), útbúa og undirrita 
ESB-yfirlýsingu um samræmi og merkja vöruna með CE-merkinu

• ef vara er ekki i samræmi við grunnkröfur þá ber honum skyida til þess að sjá til þess 
að allar vörur séu í fullu samræmi við grunnkröfur sem eru gerðar til hennar, láta 
samræmismat fara fram, útbúa nauðsynleg tækniskjöl (eða fá þau frá upphaflega 
framleiðandanum), útbúa og undirrita ESB-yflrlýsingu og merkja vöruna með CE- 
merkinu.

2.4. Dreifingaraðili
Tillaga að skilgreiningu er í CERTIF 2005-9: „Einstaklingur eða lögaðili í aðfangakeðjunni 
sem í atvinnuskyni markaðssetur vöru“.

Öllum dreifingaraðilum ber skylda til:
• að sýna ítmstu aðgæslu
• að tryggja að allar vörur beri CE-merkingu og þeim fylgi ESB-yfirlýsing um samræmi 

þegar þess er krafist svo og önnur skjöl
• að tryggja að virtar séu kröfur sem gerðar em um rekjanleika (hægt sé að finna og 

auðkenna framleiðanda og innflytjanda, vömtegund, framleiðslunúmer eða vörunúmer 
á vörunni eða í skjölum)

• að tryggja að geymslu- eða flutningshættir á vöm verði ekki til þess að samræmi 
vörunnar við grunnkröfur sé ekki lengur tryggt eða glatist

• að hafa samstarf við stjómvöld á sviði markaðseftirlits og þá sem starfa í umboði 
stjómvalda (með því að leggja fram upplýsingar um skjöl og tryggja afturköllun).

Þegar dreifmgaraðili, hefur sýnt ítrustu aðgætni og framkvæmt framangreindar skyldur sínar, 
uppgötvar að framleiðandi hefur ekki uppfyllt sínar skyldur þá má hann því aðeins

2 Rétt er þó hér að minna á að stundum er aðeins unnt að tryggja framkvæmd á sumum skyldum sem á 
framleiðandanum hvíla þegar varan er framleidd en ekki eftir að hún er framleidd. í slíkum tilvikum verður því 
að endursenda vöruna til framleiðanda sbr. einnig ákvasði í reglugerð nr. 237/1996 sem innleiðir ESB Reglugerð 
nr. 339/1993, um eftirlit með samræmi reglna um öryggi framleiðsluvara sem fluttar eru inn frá þriðja landi.
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markaðssetja og bjóða fram vöruna með því að framkvæma sjálfur3 þær skyldur sem á 
framleiðandanum hvíla (þ.e. hann verður framleiðandi sjálfur):

• ef vara er í samræmi við kröfur en samræmismatsmálsmeðferðinni er ábótavant, hún 
hafi ekki verið gerð eða ekki gerð á fullnægjandi hátt af hálfu framleiðanda, þá verður 
hann sjálfur að framkvæma og uppfylla málsmeðferðarreglur um samræmismat, útbúa 
og skrifa tæknislg'öl (eða afla þeirra frá upphaflegum framleiðanda), útbúa og undirrita 
ESB-yfirlýsingu um samræmi og merkja vöruna með CE-merkinu

• ef vara er ekki í samræmi við grunnkröfur þá ber honum skylda til þess að sjá til þess 
að allar vörur verði í fullu samræmi við grunnkröfur sem eru gerðar til hennar, láta 
samræmismat fara fram, útbúa nauðsynleg tækniskjöl (eða fá þau frá upphaflega 
framleiðandanum), útbúa og undirrita ESB-yfírlýsingu og merkja vöruna með CE- 
merkinu.

3. Rekjanleiki

Ef í aðfangakeðjunni tekst að tryggja rekjanleika á vöru þá mun það vera mikilsvert framlag í 
þá vem að gera markaðseftirlit með vöm einfaldara og mun skilvirkara. Með rekjanleika er átt 
við að unnt sé að bera kennsl á framleiðanda eða innflytjanda á vöm í því skyni að fá aðgang 
að samræmismatsyfirlýsingu og öðrum tæknilegum skjölum sem henni fylgja. Unnt er að 
greina mismunandi möguleika þegar að stefiit er að því að tryggja rekjanleika:

• Skylda til þess að hafa viðurkennda fulltrúa innan ESB: Sú skylda að tilnefiia 
viðurkennda fulltrúa er nú þegar komin til framkvæmda vegna lækningatækja. Þessa 
skyldu er unnt að framlengja til allra tilskipana. Þessi skylda íþyngir þó að vissu marki 
fyrirtækjum og gera þarf athugun á því hvort þessi skylda sé í samræmi við WTO- 
skuldbindingar. Aðganginn til þess að krefjast réttrar skv. þessari skyldu á því að 
takmarka við sérstök og vel rökstudd tilvik. í framtíðinni má vel hugsa sér að ræða 
frekar og skilgreina betur hvaða skilyrði skulu vera uppfyllt til þess að rétt sé að veita 
aðgang til þess að krefjast réttar í samræmi við þessa skyldu.

• Skráningarkerfi: Tilskipanir gætu gert það að skyldu fyrir framleiðendur sem em með 
staðfestu innan ESB (á EES-svæðinu) svo og innflytjendur að setja inn ákveðnar 
upplýsingar (t.d. nafii, heimilisfang, helstu einkenni vöm, rafrænt afrit af 
samræmisyfirlýsingu) í sameiginlegan ESB (EES) gagnagrunn. Rekstur á slíku kerfi 
gæti þó reynst talsvert mikil vinna.

• Skyldan til að tilgreina framleiðanda og innflytjanda á vörunni sjálfri, á pakkningum 
vörunnar eða í skjölum sem fylgja vörunni: Þetta skilyrði er nú þegar til fyrir 
framleiðendur í nær öllum tilskipunum og ætti að framlengja hana til innflytjenda á 
vörunni. Lágmarksupplýsingar ættu að innihalda nafh og heimilisfang fyrirtækisins.

• Skyldan til að tilgreina/bera kennsl á hverja einstaka vöru eftir tegund (gerð), 
lotunúmeri eða framleiðslunúmeri.

• Skylda fyrir alla að birgja til að halda skrá yfir birgja og kaupendur vöru: Sú skylda 
er nú þegar fyrir hendi að skylt er að varðveita öll skjöl vegna skattaeftirlits og því 
myndi þessi skylda ekki setja neinar nýjar byrðar á fyrirtækin. Þessi skylda á auðvitað 
ekki að ná til sölu til neytenda eða annarra notenda sem eru síðastir í aðfangakeðjunni.

3 Rétt er þó hér að minna á að stundum er aðeins unnt að tryggja framkvæmd á sumum skyldum sem á 
framleiðandanum hvíla þegar að varan er framleidd en ekki eftir að hún er framleidd. I slíkum tilvikum verður 
því að endursenda vöruna til framleiðanda sbr. einnig ákvæði í reglugerð nr. 237/1996 sem innleiðir ESB 
Reglugerð nr. 339/1993, um eftirlit með samræmi reglna um öryggi framleiðsluvara sem fluttar eru inn frá þriðja 
landi.
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Með hliðsjón af því hversu lítil viðbótarbyrði felst í síðustu þremur ofangreindum atriðum þá 
stendur til að setja þessar nýju kröfur kerfisbundið inn í EES-tilskipanir.

4. Bakgrunnur: Lagaleg staða í dag

4.1. Staðan samkvæmt nýaðferðartilskípunum
Nýaðferðartilskipanir beinast yfirleitt fyrst og frexnst að framleiðendum og leggja ekki mikla 
áherslu á aðila sem eru neðar í aðfangakeðjunni, eins og td. innflytjendur4 eða 
dreifmgaraðila. Þrátt fyrir að í tilskipunum sé ekki beinlínis kveðið á um sérstakar skyldur 
fyrir innflytjendur eða dreifmgaraðila í nýaðferðartilskipunum þá þýðir það alls ekki að þessir 
aðilar séu að starfa í lagaumhverfi sem geri ekki sérstakar kröfur til þeirra.

í sumum tilvikum hafa verið sett upp í tilskipunum kerfi sem byggja á ábyrgð aðildarríkja 
samkvæmt „nálægðarreglunni" sem tekur til atriða eins og ábyrgðar fyrir því að setja vöru á 
markað (sbr. t.d. innflytjendur) í þeim tilvikum sem hvorki framleiðandi eða viðurkenndur 
fulltrúi hafa fullnægt þeim skyldum sem þeir eiga að hafa fullnægt samkvæmt ákvæðum í 
tilskipunum.5

4.2. Skyldur og ábyrgð sem rakin er til annarra lagaákvæða
4.2.1. ESB-réttur
Fjölmargar skyldur sem innflytjendur og dreifingaraðilar bera eiga rætur að rekja til ákvæða í 
tilskipunum ESB. Tilskipun 85/374/EBE um skaðsemisábyrgð hefur lagt almennan 
ábyrgðargrundvöll á hendur þessum aðilum til að bæta tjón vegna galla á framleiðsluvöru.

Þessi ákvæði leggja hlutlæga skaðabótaábyrgð (þ.e. ábyrgð án sakar af hálfu tjónvaldsins). 
Allir „framleiðendur“ eru því skaðabótaskyldir vegna tjóns sem rakið er til galla í 
vöruframleiðslu þeirra og þeir hafa markaðssett eða komið í umferð. Innflytjandi telst vera 
framleiðandi samkvæmt ákvæðum þessarar tilskipunar. í þeim tilvikum þar sem ekki reynist 
unnt að bera kennsl á eða finna framleiðandann (eða innflytjandann), þá fellur þessi skylda á 
sérhvem birgja, netna að hann geti bent tjónþola sem hlotið hefur skaða af vörunni hver sé 
hans birgi (ofar í keðjunni).

Til viðbótar ofangreindu þá eru ákvæði í tilskipun 2001/95/ESB, um almennt vöruöryggi sem 
leggja grundvöll að ýmsum skyldum. Tilskipunin tekur til allra vöruflokka sem ætlaðir eru 
neytendum eða líklegt að séu notaðir af neytendum eða framleiddir fyrir þá. Ákvæði þessarar 
tilskipunar eru til viðbótar og fyllingar á ákvæðum í tilskipunum ESB sem byggðar eru á 
nýaðferðinni og ganga því þau ákvæði framar nema þegar umræddar nýaðferðartilskipanir 
hafa að geyma sérákvæði sem ganga lengra.

í 5. gr. er að finna margar skyldur sem lagðar eru á framleiðendur (og samkvæmt ákvæðum í 
tilskipun 2001/95/ESB þá telst mnflytjandi vera framleiðandi) og dreifingaraðila:

Framleiðendum ber skylda til að upplýsa neytendur um alla (á)hættu sem tengist vörunni, 
tilgreina nafri sitt og tilvísunamúmer vörunnar, svo og að gera viðeigandi ráðstafanir ef 
nauðsyn krefur til þess að koma í veg fyrir (á)hættu sem tengist vörunni (t.d. viðvaranir, 
innköllun eða afturköllun vöru af markaðinum).

4 Rétt er að taka fram að í tilskipunum ESB er að finna ákveðnar skyldur á „einstaklinga sem setja vöru á 
markað".
5 Þetta á við í tilskipun ESB um lyftur, sbr. 8(5) gr. tilskipun 95/16/ESB, í 8 (7) gr. i tilskipun 98/37/ESB um 
vélar og í 7 (5) gr. í tilskipun 2000/9/ESB um kláffeijur.
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Dreifingaraðilar verða að sýna tilhlýðilega aðgæslu og veita alla aðstoð sína til þess að 
tryggja að efitir þessu sé farið og mega þeir því ekki dreifa vörum sem þeir vita eða hafa mátt 
vita að séu ekki í samræmi við kröfur um öryggi vörunnar. Þeir verða því að taka þátt í að 
fylgjast með öryggi vöru og varðveita öll skjöl sem unnt er að nota þegar rekja þarf uppruna 
vöru (og hver hafi athugað samræmi hennar og formlega viðurkennt að hún uppfylli allar 
öryggiskröfur). Auk þess leggur tilskipunin upplýsinga- og samstarfsskyldur á báða 
framangreinda aðila.

4.2.2. Innlend löggjöf
í öðru lagi eru helstu skyldur á þessa aðila að finna í innlendri löggjöf. Þessar skyldur geta átt 
rót að rekja til þess að í innlenda löggjöf eru felld ákvæði sem ætlað er að innleiða 
nýaðferðartilskipanir en einnig geta þau átt rót að rekja til almennra lagareglna, s.s. almennra 
hegningarlaga o.fl.

Rétt er þó að taka fram að Evrópurétturinn setur ákveðin mörk þegar kemur að því að ákveða 
skyldur og mörk á innlendri löggjöf. Þessi mörk hafa einmitt verið skýrð og kastljósinu verið 
varpað á þau í nýlegum dómi Evrópudómstólsins (ECJ) í málinu C-40/04, Yonemoto. Þessi 
dómur féll í tengslum við beitingu á tilskipun ESB um vélar en niðurstöður hans eiga almennt 
við (lárétt) á sviði tæknilegrar samræmingar. Sú spuming sem dómstóllinn þurfti að svara var 
hvort innlend lagaskylda sem gerði kröfu til innflytjenda vöru til eins aðildarríkis (þ.e. 
„dreifingaraðila" samkvæmt skilgreiningu sem lagðar eru til í skjalinu CERTIF 2005-9) um 
að ganga sjálfur úr skugga um að vara sem beri CE-merkingu og henni fylgi s.n. ESB- 
samræmisyfirlýsing (e. DOC) sé raunverulega í samræmi við grunnkröfur tilskipimarinnar. í 
þessu sambandi setti dómstóllinn fram tvær mikilvægar yfirlýsingar:

(1) Sú aðferðarfræði sem nýaðferðartilskipanir byggja á útilokar að á nokkum hátt sé hægt 
að setja ákvæði í innlendan rétt sem gerir þá skyldu til innflytjenda í einu af 
aðildarríkjum (sem svarar til dreifingaraðila samkvæmt skilgreiningum sem lagðar eru 
til í CERTIF 2005-9 skjalinu) að ganga sjálfiar úr skugga um að vara sem beri CE- 
merkingu og henni fylgi ESB-samræmisyfirlýsing sé raunverulega í samræmi við 
grunnkröfur tilskipunarinnar.

(2) Innlend löggjöf getur þó lagt á dreifingaraðila sérstakar skyldur, einkum:
(a) Að tryggja að vöru sem beri CE-merkingu fylgi samræmisyfirlýsing (og þýðing á 

íslensku) og að hann sjái til þess að notkunarleiðbeiningar (og þýðing á þeim á 
íslensku) fylgi vörunni.

(b) Að hann veiti allar viðeigandi upplýsingar og hafi samstarf við stjómvöld á sviði 
markaðsgæslu og markaðseftirlits.

Þessi dómur sýnir vel hvaða takmörk eru sett varðandi þær skyldur sem innlend löggjöf getur 
lagt á dreifingaraðila. Þess ber þó að geta að þessi dómur tók ekki til innflytjenda á vöru á 
Evrópska efhahagssvæðið. Þessi sjónarmið og niðurstaða dómstólsins eru einnig mikilvægar 
leiðbeiningar þegar ákveða þarf nánari skyldur þessara aðila samkvæmt ESB-rétti.

4.2.3. Er nauðsyn á sérstöku yfírliti um skyldur í reglum um tæknilega samræmingu?
Eins og útskýrt hefur verið í kaflanum hér á undan þá er fyrir hendi margþætt skipan á 
skyldum og ábyrgð skv. þeim reglum sem gilda í dag sem setja allmargar skyldur á 
innflytjendur og dreifingaraðila á vörum sem falla undir tilskipanir um tæknilegt samræmi. 
Þrátt fyrir þetta þá er núverandi kerfi einkum gagnrýnt fyrir að vera ófullnægjandi vegna vöru 
sem ekki uppfyllir kröftir og flutt er inn á EES-svæðið frá 3ja ríki (þ.e. ríkjum utan EES- 
svæðisins). Þegar að framleiðandi hefur staðfestu í landi utan EES-svæðisins þá geta innlend
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stjómvöld í EES-ríkjum ekki gripið til stjómvaldsúrræða gagnvart slíkum einstaklingum eða 
lögaðilum. í slíku tilviki þá ber þeim að snúa sér til þess aðila sem er innflytjandi vörunnar 
inn á EES-svæðið eða aðila sem hefur tekið að sér dreifmgu á hlutaðeigandi vöru. Þrátt fyrir 
þessa lagalegu skyldu á þessa aðila halda stjómvöld sem fara með markaðseftirlit því fram að 
þau skorti fullnægjandi lagaheimildir til að ná taki á innflytjendum eða dreifmgaraðilum sem 
ekki uppfylla kröfur um samræmi við ákvæði í tilskipun ESB. Ástandið er sérstaklega 
vandasamt þegar nafii innflytjanda er óþekkt eða hann er með staðfestu í öðru EES-ríki. Af 
þessari ástæðu er því mjög oft haldið fram að full ástæða sé til þess að framlengja þessa 
skyldu (ábyrgð) framleiðanda yfir á innflytjendur og í sumum tilvikum jafiivel á þá sem flytja 
inn til aðildarrííds ESB/EES, þ.e. til dreifingaraðila.

Rétt er að athuga að það geta verið mismunandi ástæður að baki þeim vandamálum sem 
tengjast vörum sem ekki uppfylla kröfiir og eru fluttar inn frá þriðja ríki (þ.e. ríkjum utan 
EES) sem aftur krefjast þess að gefa verður mismunandi svör um þetta efiii.

í fyrsta lagi virðist skorta töluvert á þekkingu fyrirtækja en einnig ýmissa stjómvalda sem 
bera ábyrgð á því að framfylgt sé ákvæðum í tilskipunum ESB varðandi tilvist og efni þeirra 
almennu skyldna sem hefur verið lýst hér að framan. Þessi vanþekking getur orsakast af því 
að lögfræðilega er þetta ekki alltaf einfalt mál og staðreyndin er sú að skyldur eru lagðar á 
aðila í almennum ákvæðum („láréttum" heildarákvæðum eins og t.d. í tilskipun um 
vöruöryggi) og oft er einnig erfitt að tengja almenn ákvæði við aðstæður í einstökum 
sértilvikum eins og auðvitað verður þó að gera. Hér mætti gera þetta lögfræðilega betur 
skiljanlegt með því að setja þessar skyldur beint inn í sértilskipanir sem gilda fyrír 
mismunandi vörur. Svona aðferð gæti einnig verið til þess fallin að loka ákveðnum „glufum4* 
á þeim sviðum þar sem almenna vöruöryggistilskipunin gildir ekki (vörur sem ætlaðar eru til 
notkunar hjá atvinnumönnum og þar sem löggjöf í hveiju einstöku ríki hefur ekki kveðið á um 
neinar sérstakar (sér)skyldur). Tillaga er gerð í kafla nr. 2 og 5.

í öðm lagi þá gera nýaðferðartilskipanir ekki almennt ráð fyrir því að gerðar séu sérstakar 
ráðstafanir til að tryggja rekjanleika vöru í gegnum alla aðfangakeðjuna.6 Yfirleitt gera 
tilskipanir þær kröfur að framleiðandinn sé tilgreindur á vörunni eða í fylgiskjölum sem fylgja 
henni. Hinsvegar er þó hvorki að finna almennar né sérstakar kröfur um auðkenningu á 
innflytjendum eða önnur skilyrði sem geta verið grundvöllur fyrir rekjanleika á uppruna vöru. 
Ef sett væru skilyrði (reglur) um þetta þá myndi það auðvelda störf markaðseftirlitsstjómvalda 
og einfalda það lagaunúiverfi sem nú gildir um starfsemi þeirra. Þetta myndi leiða til betri 
framkvæmdar og eftirfylgni á ákvæðum í ESB tilskipunum. Mismunandi útfærslur eru nánar 
ræddar í 3. kafla.

í þriðja lagi em þeir erfiðleikar sem nú em við að hafa samband við, eða grípa til 
stjómvaldsaðgerða, gagnvart fyrirtækjum sem em með staðfestu í öðm aðildarríki lýsandi 
dæmi um að kerfið sem nú er í gildi til þess að framfylgja ESB löggjöf er ekki í fullu 
samræmi við þau markmið að koma raunverulega á fót sameiginlegum innri markaði. Ur 
slíkum göllum verður að bæta með öflugu samstarfi milli þeirra stjómvalda sem hafa umsjón 
með markaðseftirliti á EES-svæðinu.

6 Hin nýja tilskipun um rafsegulsviðssamhæfí nr. 2004/18/ESB krefst þess í 9 (2) gr. að sérhveiju tæki fylgi nafii 
á viðurkenndum fulltrua eða þeim einstaklingum innan ESB(EES) sem ber ábyrgð á markaðssetningu vörunnar á 
ESB/EES-markaðinn ef framleiðandi er ekki með staðfestu innan ESB/EES-svæðisins).
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5. Hlutfallslega rétt; -og skilvírk skíptíng á skyldum. Almenn sjónarmið.

5.1. Inntak skyldna og áhrif þeirra á gildandi löggjðf
Þegar skyldur eru lagðar á innflytjendur og dreifingaraðila þá er nauðsynlegt að taka tillit til 
gildandi löggjafar. Hér á eftir er reynt að skilgreina og útskýra inntak og eðli á ábyrgð þessara 
aðila.

(1) Um skaðsemisábyrgð (þ.e. ábyrgð á gallaðri framleiðsluvöru) gilda ítarlegar reglur 
samkvæmt ákvæðum í tilskipun ESB um skaðsemisábyrgð (sbr. lög nr. 25/1999, um 
skaðsemisábyrgð sem innleiða ákvæði hennar hér á landi). Eins og útskýrt hefur verið í 
kafla 4.2.1. þá tryggir þessi tilskipun að einstaklingur fær skaðabætur ef hann verður fyrir 
tjóni vegna gallaðrar framleiðsluvöru sem framleiðandi hefiir markaðssett og komið í 
umferð. Hin beina ábyrgð fyrirtækja gagnvart þeim sem nota vöruna, viðskiptamönnum 
eða neytendum fellur því utan þessarar umfjöllunar hér. Þær skyldur sem hér þarf að 
athuga eru þær sem leiða má af stjómsýslurétti (þ.e. varðandi sambandið milli fyrirtækja 
og þeirra stjómvalda sem bera ábyrgð á því að framfylgja ákvæðum tilskipunarinnar).

(2) Beinar afleiðingar af því að ekki er farið eftir ESB-löggjöf koma fram í löggjöf hvers 
aðildarríkis fyrir sig. Reglugerð á vettvangi Evrópusambandsins ætti þar af leiðandi að ná 
eingöngu til þess að afinarka og ákveða skyldur en ekki kveða á um ábyrgð eða 
afleiðingar við brotum á settum reglum.

(3) Með því að kveða nánar á um skyldur aðila í Evrópurétti þá er þar með einnig takmarkað 
vald þjóðþinga til þess að möndla með þessar skyldur. Þessar skyldur er því rétt að tengja 
við tilskipanimar og eiga ekki að ná umfram þær.

(4) Tilgreining á skyldum í tilskipunum ESB hefiir einnig áhrif á þær skyldur sem kveðið er á 
um í „láréttum“ (e. horizontal) eða almennum reglum. Samræmi verður því að vera tryggt 
við slíka almenna löggjöf og þannig komið í veg fyrir alla hættu á ruglingi (þ.e. milli 
sérákvæða og almennra ákvæða). Skyldur sem kveðið er á um í sértilskipunum eiga því 
ekki að vera í andstöðu við þær almennu skyldur sem mælt er fyrir um í slíkum láréttum 
eða almennum tilskipunum. Jafiiframt verður að vera tryggt að núverandi réttaröryggi og 
réttarvemd verði ekki útþynnt. í þessu samhengi þá þarf því sérstaklega að huga að 
sambandinu við vöruöryggistilskipunina (GPSD-tilskipunina). Hér koma tveir valkostir til 
greina:

Valkostur 1: Sérákvæði gilda samhliða láréttum ákvæðum sem sett hafa verið í 
vöruöryggistilskipunina (GPSD). Þessi lausn kemur í veg fyrir að hætta sé á að núverandi 
réttarvemd verði minnkuð eða útþynnt en aftur á móti gætu komið til erfiðleikar varðandi 
túlkun (t.d. ef skörun (e. overlap) verður á milli þessara EB-gerða, vandamál vegna 
mismunandi skilgreininga t.d. „framleiðandi“ og „vöruframleiðandi“ og „innflytjandi").

Valkostur 2: Sérákvæðin eru samin þannig að þau em tæmandi og verður almennum 
ákvæðum í vöruöryggistilskipuninni því ekki beitt. Allar skyldur sem hefur verið kveðið á 
um í almennu vömöryggistilskipuninni þyrfti því að færa inn í texta hinna mismunandi 
sértilskipana.

5.2. Kerfi þar sem greint er á milli ábyrgða(r)
Skyldur verða að vera í samræmi við hlutverk fyrirtækja í aðfangakeðjunni og eðlilegur hluti 
af starfsemi þeirra. Sameiginlegur skilningur á hlutverki og störfum mismunandi aðila og 
þátttakenda í aðfangakeðjunni er alger forsenda fyrir því að unnt sé að ákvarða og skilgreina 
hvaða skyldum þeir hafa að gegna. Þetta skjal byggir á þeim grunnatriðum um sameiginlegan 
skilning á þessum atriðum og sem settar hafa verið fram í skjalinu CERTIF 2005-9. Ekki er
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þó útilokað að smá lagfæringar þurfi að gera við orðalag á þeim skilgreiningum sem lagðar 
hafa verið til. Mikill meirihluti þeirra ákvæða sem venjulegast em í nýaðferðartilskipunum og 
öðrum samsvarandi tæknilegum reglum Qalla um tímabilið allt þar til að varan er fyrst sett á 
markað þ.e. formarkaðstímabilið.7 Einu fyrirtækin sem koma við sögu á þessu stigi eru 
framleiðendur og viðurkenndir fulltrúar. Það er eingöngu framleiðandinn sem hefiir áhrif á 
hönnun vöm. Þar af leiðandi er hann sá eini sem getur tryggt samræmi vörunnar við tilskildar 
grunnkröfur sem gerðar em samkvæmt ákvæðum í ESB-tilskipunum.

Af sömu ástæðu þá er það yfirleitt framleiðandi sem er í bestu stöðu til þess að framkvæma 
eða láta framkvæma samræmismat og fylgja þeim málsmeðferðarreglum sem um það gilda. 
Þetta á einkum við ábyrgð á því að útbúa öll tæknileg skjöl sem gilda um vöruna, en það getur 
einungis sá einstaklingur gert sem hefur nákvæma þekkingu á hönnun vörunnar og 
framleiðsluferli hennar. Málsmeðferðarreglur um samræmismat þar sem ekki er krafist að 
utanaðkomandi óháður þriðji aðili komi að samræmismatinu treysta því alveg á tæknilega 
hæfiii þessa fyrirtækis varðandi framleiðsluferlið og byggja á þeirri forsendu að þessi þekking 
hans sé grundvöllur fyrir því að hann geti metið samræmi vörunnar, þ.e. við grunnkröfur, sem 
gerðar em samkvæmt reglum sem gilda um framleiðsluna og verða að vera uppfylltar svo 
setja megi vöruna á markað og selja hana. Það væri því í algerri andstöðu við alla rökhugsun 
sem býr að baki þessum aðferðareiningum (e. modules) við samræmismat ef þetta verkefni 
væri falið einstaklingi sem hefur ekki sömu þekkingu og hann.

Rétt er þó að taka fram að ákveðna hluta af samræmismatinu þarf framleiðandi ekki 
skilyrðislaust að framkvæma sjálfur. Þetta hefur verið viðurkennt hingað til með því að opna 
fyrir þann möguleika að unnt sé að fela viðurkenndum fulltrúa hluta af þessum 
stjómunarverkefnum framleiðandans, s.s. að semja og undirrita samræmisyfirlýsinguna eða 
festa CE-merki á vöruna.

Fyrirtækin sem em neðar í aðfangakeðjunni eins og innflytjendur og dreifingaraðilar hafa 
(almennt séð) ekki nein áhrif á vöruna. Þeirra hlutverk í aðfangakeðjunni er oftast bundið við 
að stunda viðskipti með vöruna. Þeir taka við tilbúinni vöm framleiðanda eða samsvarandi 
aðila og framselja hana án þess að breyta eða hafa á annan hátt áhrif á vöruna (eða eiginleika 
hennar). Ekki er því unnt að leggja þá skyldu á þessa aðila að þeir tryggi að hönnun og 
framleiðsla vörunnar sé í samræmi við tilskipun. Af sömu ástæðu þá geta þessir aðilar ekki 
framkvæmt samræmismat á vörum heldur á þetta eingöngu að vera skylda framleiðandans að 
gera þetta. í ljósi þess markmiðs að fækka og koma í veg fyrir hindranir á fijálsu flæði vöm 
með því að koma í veg fyrir og forðast tvöföldun á málsmeðferðarreglum og 
viðbótarprófunum, þá ætti ekki að gera þá kröfii til birgja sem standa neðar í aðfangakeðjunni 
á sömu vöru/vörulínu að þeir þurfi að endurtaka þá málsmeðferð sem fyrri aðili fyrir framan 
þá hefur þegar tryggt og framkvæmt, jafhvel þó svo að framleiðandinn sé staðsettur utan EES- 
svæðisins.

Af framangreindum ástæðum eiga því innflytjendur og dreifingaraðilar almennt ekki að 
hafa sömu skyldur og framleiðendur.

I „Bláu bókinni“, þ.e. þeim kafla sem Qallar um ábyrgðir, er alfarið byggt á þessum 
röksemdarfærslum og einnig hefiir Evrópudómstóllinn með skýrum hætti staðfest þessar 
grunnreglur að því er varðar dreifingaraðila í „Yonemoto“- málinu.

7 Til dæmis grunnkröfur, málsmeðferðarreglur um samræmismat, áfesting CE-merkisins.
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í ljósi þess hlutverks sem þessir aðilar hafa venjulega í aðfangakeðjunni, þá ætti að takamarka 
skyldur dreifmgaraðila og innflytjenda á því að vörur séu í samræmi við reglur við að þeir 
framkvæmi ákveðnar „aðgæsluaðgerðir“ (e. control measures) sem gera þeim kleift að ganga 
úr skugga um að framleiðandinn hafi uppfyllt sínar skyldur. Þessar aðgerðir ættu m.a. að ná til 
þess að hann staðreyni hvort varan beri CE-merkingu, hvort skjölin sem verða að fylgja 
vönmni (ESB-samræmismatsyfirlýsingin, notkunarleiðbeiningar) hafi verið lögð fram og 
fylgi henni og, ef þau hafa ekki fylgt vörunni, hvort að samræmisyfirlýsingin sé til og hvaðan 
eða frá hveijum megi afla hennar. Til viðbótar kemur til greina að setja sérstakt skilyrði um 
„tilhlýðilega kostgæfrii“ (e. due diligence) sem myndi einnig gera þá kröfu til fyrirtækja að 
þau hætti að dreifa (flytja inn) vörum sem auðsætt er að ekki eru í samræmi við kröfur.

Að teknu tilliti til þeirrar sérstöku stöðu sem innflytjandi hefiir í aðfangakeðjunni innan 
Evrópska efriahagssvæðisins sem fyrsti aðili sem tekur við vörunni þá er rétt að gera meiri 
kröfUr til þeirrar aðgæslu og kostgæfiii sem þessir aðilar verða að sýna. Innflytjandi gegnir 
einnig svipuðu hlutverki og dreifingaraðili en það er hann sem kaupir vöruna af framleiðanda 
(eða dreifingaraðila) sem er staðsettur utan Evrópska efiiahagssvæðisins og hann kemur 
vörunni í umferð á innri markaðnum. Innflytjandi getur ekki gengið út frá því að þessar vörur 
séu í samræmi við löggjöf ESB og hann verður því að framkvæma nánari athuganir. Til 
viðbótar við venjulegar skyldur sem hvfla á dreifingaraðila þá á sú skylda að hvíla á 
innflytjanda að ganga úr skugga um hvort að framleiðandinn hafi farið eftir viðeigandi 
málsmeðferðarreglum um framkvæmd samrasmismats og útbúið þau tæknilegu skjöl sem 
skylt er að gera og hvort rétt skírteini/vottorð hafi verið gefið út af tilkynntum aðila (í þeim 
tilvikum þar sem reglur gera kröfu til þess að óháður þriðji aðili komi að staðfestingu á 
samræmi).

Annar flokkur af skyldum sem lagðar eru á dreifingaraðila og innflytjendur eru skyldur á sviði 
markaðseftirlits. Dreifingaraðilum og innflytjendum er einnig skylt eins og kveðið er á um í 
vöruöryggistilskipuninni (GPSD) að hafa samstarf við stjómvöld á sviði markaðseftirlits í því 
skyni að auðvelda þeim að stunda það eftirlit sem þeim ber skylda til að sinna samkvæmt 
ákvæðum EB-réttar og íslenskra laga. Þeir verða því að leggja fram allar upplýsingar um 
birgja, öll skjöl sem varða vöruna og hafa samstarf um afturköllun á hættulegum vörum.

Almennt er rétt að takmarka umræður um skyldur innflytjanda við þau atriði sem nefrid hafa 
verið hér að framan. Hinsvegar útilokar þessi aðferð eldri þann möguleika fyrir innflytjendur 
og dreifingaraðila að taka að sér viðbótarábyrgð þegar að framleiðandi hefur ekki uppfyllt 
sínar skyldur.

Þegar að framleiðandi hefur ekki uppfyllt skyldur sínar, hefur innflytjandi (eða 
dreifingaraðili) val um eftirfarandi:

Hann verður annaðhvort að hætta að bjóða vöruna til sölu eða hann verður að framkvæma 
sjálfur þær skyldur sem hvíla á framleiðandanum. í síðamefhda tilvikinu er hans réttarstaða 
eins og hann sé hinn upphaflegi framleiðandi vörunnar.

Þessi flutningur á ábyrgð byggir á því skilyrði að innflytjandi hafi raunverulega uppgötvað að 
varan er ekki í samræmi við kröfur (lög, reglur) eða hefði mátt vita það hefði hann sýnt 
tilhlýðilega aðgætni og sinnt sínum eigin frumskyldum sem hefur verið lýst hér að framan.
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Hafí Harm að öllu leyti sinnt þeim skyldum sem á honum hvíla þá er ekki unnt að gera hann 
ábyrgan fyrir því að varan sé ekki í samræmi við kröfur.8

8 Hér má þó minna á aö innflytjandi getur þrátt fyrir þetta borið ábyrgð á tjóni scm gðlluð framleiðsluvara veldur 
viðskiptavini í samrsmi við reglur í tilskipun ESB um skaðsemisábyrgð, sbr. lög nr. 25/1991, um 
skaðsemisábyrgð.
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REGLUGERÐ
um aðferðareinmgar fyrir hin ýmsu þrep samræmismatsins og 
reglur um áfestíngu og notkun CE-samræmismerkja sem ætlað 

er að nota í tílskipunum um tæknilega samhæfingu.

l.gr.
A grundvelli sameiginlegu ákvörðunar sameiginlegu EES-neíhdarinnar nr. 7/1994, frá 21. mars 
1994, skal eftirtalin EB-gerð öðlast gildi hér á landi, með þeim breytingum og viðbótum sem leiðir 
af viðauka II við EES-samninginn (tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun), bókun I (um 
altæka aðlögun) og öðrum ákvæðum samningsins:

„Ákvörðun ráðsins nr. 93/465ÆBE um aðferðareiningar fyrir hin ýmsu þrep 
samræmismatsins og reglur um áfestingu og notkun CE-samræmismerkja sem er ætlað er að 
nota i tilskipunum um tæknilega samhæfingu (Stj. tið. EB nr. L220, 30.8.1993, bls. 23)“.

2.gr.
Akvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar og EB-gerðin sem fela í sér að framangreind ákvörðun 
framkvæmdastjómarinnar nr. 93/465/EBE er felld inn sem liður 3.d. í kafla XIX, í viðauka IIEES- 
samningsins, er birt í EES-viðbæti við Stjómartíðindi ESB og er endurbirt sem fvlgiskjal þessarar 
reglugerðar.

3- gr.
Aðilar sem bera ábyrgð á að framfylgt sé reglum um samræmismat, sem nota ber samkvæmt 
ákvæðum laga og reglna sem settar eru hér á landi til innleiðingar á ákvæðum í tilskipunum 
Evrópusambandsins um tæknilega samhæfingu skulu fylgja ákvæðum þessarar reglugerðar og 
reglna sem gilda á Evrópska efnahagssvæðinu, sbr. ákvæði í fylgiskjali þessarar reglugerðar um 
tæknilega samhæfíngu á vörum og hafa verið valdar úr aðferðareiningum sem taldar eru upp í 
viðaukunum í ákvörðun ráðsins nr. 93/465/EBE sem og þeim almennu viðmiðunarreglum sem þar 
er kveðið á um.

Reglugerð þessi gildir einnig um reglur sem gilda um áfestingu CE-samræmismerkis sem kveðið er 
á um í lögum og reglum sem settar eru hér á landi til innleiðingar á ákvæðum í tilskipunum 
Evrópusambandsins, eins og nánar er kveðið á um i ákvörðun ráðsins nr. 93/465/EBE i fylgiskjali 
þessarar reglugerðar þar sem nánar er kveðið á um hvemig vörur eru hannaðar, framleiddar, 
markaðssettar, teknar í notkun og notaðar.

4. gr.
Reglugerð þessi er sett með stoð í 27. gr. laga nr. 134/1995, um öryggi vöru og opinbera 
markaðsgæslu, með siðari breytingum og öðlast þegar gildi.

Viðskiptaráðuneytinu, 9. nóvember 2006.

Jón Sigurðsson.
Kristján Skarphéðinsson.
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FYtaakinL
ÁKVÖRÐUN RÁÐSINS 

W  22. JÚU1993
um aSCertadBÍBSv fyrir hin ýnsu þrep wxuuwmkmntotas og rc(lur um ifM tngu 
og notkun CE-samnemisnertyi a a  a W  er að nota i UUdpunum um taeknilega

nmiueClBga

(93/465/EBE)

RÁÐ EVRÓPUBANDALAOANNA HEFUR,

með hliðsjón af stctfnsáttmála Efhabagsbandalags Evrópu, 
einkum 100. gr. a,

með hliðsjón af tiilögu inunkvæmdastjórnarinnar ('),

I samvinnu við Evrópuþingið (2),

með hliðsjón af áliti efnabags- og félagsmílanefndar- 
innar(3).

og að teknu tiUiti til eftirfarandi:

Nauðsynlegt er að gen umtalsverðar breytingar á ákvörðun 
ráðsins 90/6S3/EBE frá 13. desember 1990umaðferðarein- 
ingar fyrir hin ýmsu þrep aðferðar til samnemisniats sem 
etjaðeraðnotaftilskip«iumum trbiilegasainhcfm gu(4). 
Fyrir saldr skýrleika og af skynsemisástcðum er nauðsyn- 
legt að sameina ákveði bennar f þessari ákvðrðun.

Ráðið samþykkti ályktun um heildaraðferð við samnemis- 
mat 21. desember 1989 (s).

Notkun samhsfilka aðferða við samrcmismat og samþykkt 
sameiginlegrar stefnu f framkvcmd þeiira kann síðar að 
auðvelda samþykkt tilskipana um ueknilega samhsfingu 
vaiðandi maikaðsaetningu iðnaðarvara og stuðla þannig að 
þvf að imui markaðurinn komist á.

Aðferðir þessar eiga að tryggja að vðmr séu f fuilu sam- 
nemi við grunnkröfumar sem settar eru fiam ( tilskipunum 
um tæknilega samhæfingu, einkum til að tryggja heilsu og 
öryggi notenda og neytenda.

(‘) Stjtfð. EBnr.C 160,20.6.1991, bb. 14.. og 
Stjtfð. EB nr. 28,2.2.1993. bb. 16.

(2) StjtfB. EBnr.C 123.18. S. 1992, bh. 178;
Stjtd). EBnr. C 115.26.4.1993, bk. 117; og
ákvíitAjn frá 14. jillf 1993 (hcfurefln rkki vcrið hiit (StjórnartíðiiKkim 
EB).

(3) StjtfS. EB nr. C 14,20.1.1992, bls. 1S. og 
StjtfD. EB nr. C 129,10.5.1993, bls. 3.

(4) Stjtffl. EBnr. L380,31.12.1990, bb. 13.
(: ) Stjtfð. EBnr. C 10,16.1.1990, bls. 1.

Samncmið ber að tiyggja með skýrum og auðskiljanlegum 
reglum og án þess að framleiðendum séu sett óþarflega 
ströng skilyrði.

Æskilegt er að notkun &ekari aðferðareiniaga eða afbrigða 
af þeim verði sveigjanleg að tilteknu maiki, þegar nauðsyn 
ber til vegna sérstakia aðsueðna f ákveðnum atvinmigrein- 
um eða tilskipunum, en eldd (þeim mcli að það grafi undan 
tilgangiþessararákvörðunarogþvfaðeinsaðþaðsérökstutt 
sérstaklega.

Samkvcmt áðumefndri ályktun frá 21. desember 1989 sam- 
þykkti ráðið viðmiðunarreglur um að taka upp sameiginleg- 
ar reglur um notkun CE-sammnismerkja.

í  ákvflrðun 90/683/EBE m shi ráðið fyrir um aA einungis 
megi markaðMetja iðnvaming sem tilsldpanir um Ueknilega 
samhcfingu taka tU eftir að framleiðandi befur fest CE- 
samrcmismerid áþær.

Nota skal aðeins eitt CE-samrcmism«ki tU að auðvelda 
eftírlit skoðunarmanna á markaði bndalagsins og tU að 
skýra þcr skyldur sem bvfla á atvimunekendum að þvf 
er varðar meridngar samkvtemt Unum ýmsu reglugerðum 
bandalagsins.

Maikmiðið með CE-samrcmismerki er að sýna á táknrcn- 
an hátt að vara sé f samrcmi við ákvcði um vemd sam- 
eiginlegia bagsmuna sem setteruf tilskipunum um altcka 
tcknilega samhcfingu og að gefa tíl kynna ið  atvinnurek- 
endur hafi fengið vörur sfnar metnar með þeim aðfeiðum 
sem m clt er fyrir um ( lögum bandalagsins.

TEKH) EFTÍRFARANDIÁKVÖRÐUN:

l.g r.

1. Reglur um samrcmismat, sem nota á í tilskipunum um
tcknUega samhcfingu varðandi markaðssetningu iðnaðar- 
vara, veiða valdar úr aðferðareiningum sem taldar eni upp 
f viðaukanum og i samrcmi við þau viðmið sem tUgreind 
eni f ákvörðun þessari og f almennu viðmiðunaneglunum ( 
viðaukanum.
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Ewungis m i vflcja &á aðferðareiiiiiigunum við málsmeð- 
ferð þegar sérstakar aðstcður f tihekinni atvinnugrein eða 
tilskipun gefa tilefhi til þess. SUk ftávik frá aðfeiðarein- 
ingunum skulu vera takmðrkuð að umfangi og þau skulu 
sérstaklega itMcstudd í viðeigandi tilskipun.

2. Með þessari ákvðrðun eru settar reglur um áfestingu 
CE-samnennsiiierkis sem kveðiðeráum llöggjöf banda- 
lagsins og tekur dl þess hvernig iðnaðarvörur eru hannaðar, 
ftamleiddar, markaðssettar, teknar í notkun eða notaðar.

3. Framkvæmdastjórnin skal tilkynna reglulega um áhrif 
þessararákvörðunarásamtþvihvonaðferðirviðsamrcmis- 
m tt og CE-samrsmismerkingar hafi tilstluð áhrif eða þörf 
sé á brcytingum þar að lótandi.

í sfðasta lagi við lok aðlögunartfmabilsins árið 1997, eða 
fyn  ef málið er talið árföandi, skal framkvsmdastjómin 
einnig tilkynna um sérsttMc vandamál sem kunna að koma 
f ljós við það að tilskipun 73/23ÆBE frá 19. febrúar 1973 
um samhcfingu laga aðildanfkjanna um rafföng sem not-

uð em innan ákveðinna spennumarka ( ')  er bœtt inn í 
CE-samrsmismeikingarferlið og einkum hvort öryggi sé 
I hsttu. Hún skal einnig taka til athugunar hvort vanda- 
mál komi upp vegna þess að tilskipanir ráðsins skarast og 
hvort nauðsynlegt sé fyrir bandalagið að grfpa til fidcari 
ráðstafana.

2.gr.

1. Ákvörðun 90/683/EBE er hér með felld úr gildi.

2. Tilvfsanir { ákvörðunina sem felld er úr gildi skulu 
túlkaðar sem tilvfsanir f þessa ákvörðun.

Gjöit f Brussel 22. júlf 1993.

Fyrir hönd ráðsins,

M. OFFEŒRS-VAN DE WIELE 

forseti.

(') Stjtíð. EBnr. L 77,26.3.1973, bls. 29.
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AÐFERÐIR VH) SAMRÆMISMAT OG CE-MKRKJNGAR f TILSKIPUNUM UM TÆKIOLKGA
SAMHÆFINGU

I. ALMENNAR LEIÐBEININGAR

A. Ilrlitii lillHicl»l»|nrnm nirtlmr nTfr~*Ti -*t nmrrmlrnnnt f 11*-*-*rr ~r------ ‘~*~lt|ii rr~*~~J
iflCli erti Mn bér acfir:

a) Höfuðnurkmið aðferðar til samræmismAts er að gfxtt opinbcrum yfirvðUum Ueift að sjá tíl þess 
að maikaðneaar vðnir samnemist þeim laðfiun sem aettar etu f ákv«ðum tiltkjpananna, einkum 
hvað varðar heilsu og ðryggi notenda og neytenda.

b) Sanvcnmmati má skipu f aðfoðareiningar sem tengjast hönnunar- og framieiðslustigi vðrunnar.

c) Aðabeglan er að ekki megi maricaösætja vðru nema mat bafi farið firam og fengist hafi jákvæð 
niðurstaðaábiðum stigum (*)

d) Tit em margar aðferöareiniiigar sem spanna bcði stigin á marga mismuoandi vegu. í tilslúpununum 
skal setja fram valkocti sem ráðið getur fhugað f þvf skyni að veita opinberum yflrvöldum eins hátt 
öiyggisstig og þftu seskja fyrir ákveðna vöru eða vömflokk.

e) Við ákvörðun þeim kosta sem framleiðandi getur valið um slcal f tilskipununum einkum tekið 
tillit til atriða eins og hversu vel aðftiðareimagamar luefa vðrunni, hvecs eðlis fttuettan er, hveraig 
efnahap legu|)pbygginterfþeimgreiii>mnemumeraðneða(ul.hvortþriðjiaðUierfyrirheodieða 
ekki), teguad fiamleUMu og mikilvcgi heonar, o.s.frv. 1 tilakipununum skal firamkvcmdastjðrnin 
taka skýit ftam hvaða þátta tddð hefiir verið tUlit tiL

f) f tilskipunuDum slcal leitast við að veita ftandeiðaBdaBum eins nSma valmöguleika og samnmst 
geta þvf að kiðfunur sáu uppfylltar þegar ákveðnar eru þeer aðfetðareiningar sem tnögulegar eru 
fyrir ákveðoa vöru eða vðmflokk.
f tilskipwtunum skal setja fram viðmð um það hvemig framleiðandi velur aðferðareiningar, sem 
hasfa framleiðalu hans best, lir þeim aðferðareiningum sem mch er fyrir um f tilskipun þessari.

g) f dlskipununum skai forðast að kveða á um ónauðcynlegar aðferðareiningar sem vcni of fyrirhafn- 
armiklar miðað við markmið þeirrar tilskipunar sem um er að rcða.

h) Hvetja skal tUkynnta aðila til að beita aðferðueiningunum þannig að það leggi atvinnuidtendum 
eldri óþarfa byrðar á herðar. Framkvradastjðntin skal f samvimu við aðildanfkin tryggja að komið 
sé á náinni samvinnu milli tilkynntra aðila til að tryggja samkvcmni f beitingu aðferöamnmganna.

i) Ttlþessað vemdafranleiðendurverðuraðutkmarkaþauUekaiskjölsemtUkyimtiraÖilarfáviðþað 
eitt sem nauðsynlegtertil að meta samnemi TWnaðarapplýsingsr skulu njðta réttarvemdar.

j) Veiti tilskipanimar framleiðandanum möguteika á að nota aðferðareiningar sem byggjast á grða- 
uyggingu, skal honum einnig gefmn kostur á að samóna aðferðareiningar sem ekki fela f sér 
gsðatryggingu, og öfugt, nema þar sem einungis er hsgt að beita vissri aðferð til að fullnsgja 
kröfum sem msett er fyrir um f tilskipununum.

k) Að þvf er varðar notkun aðfcrðarcininganiui skulu aöildarríkin tilkynna á cigin ábyrgð um þá 
aðUa innan lðgsðgu sinnar sem þau hafa valið meðal tcknilega hæfira aðiia sem uppfylla kröfur 
tilskipananna. Þessari ábyrgð fylgir si) skylda fyrir aðUdMlflrin að sjá til þess að hinir tilkyimtu aðUar 
hafi stöðugt þá Ucknitegu hcfni til að bera scm krafist er í  tilskipununum og að þeir uppfýsi þar til 
b«r yftrvöld f löndum sfnum um framkvsemd verkefna sinna. Er aðiidairfki afturkallar tilkynjiingu 
sína um aðila skal það gera viðeigandi ráðstafanir tU að sjá tU þess að annar tilkynntur aðili gangi 
M  málsskjölum svo að tiyggt sé að samhengi rofni ekki.

(*) í  sírtilskipunum kann að vcra mseh fyrir um aðra tUbögun.
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1) Eonfremur «i«i, a6 því er samræmismat varöar, afltending veikefiu til undirverktaka háð vissum 
sldlyrÖum til aA tryggja:

— hc&i undirverktakans, á grundvelli samrsmis viö staðlana í EN 45 000-röðhmi, og aÖ 
aöildafrfldð sem tílkynnir um þann aðila sem aðwnti vokefiiið til undirverktaka, sé fiert um að 
tryggja virkt efiiritt með þvi að þeuum stððlum sé fylgt,

— hœfiú tilkynnta aðilans til að taka raunvemlega ábyrgð á því verki sem unniö er af undirverktaka.

m) Gera skal ráð fyrir að tUkymttir aöilar, aem geta saimað samranni sitt við samluefða staðla (EN 45 
000-föðina) með þvi aö leggja fram vottorö um ftggUdmgu eöa öomir sl^alfisst söonuBargögn, 
uppfylli kröfiimar f tilskipuntinunL Oeti tiikyimtir aðilar ekki sannaö sannemi sitt við samhæfðu 
staötana (EN 45 000-röðina) kam að verða fivið fram á að þau aöiklarrfki sem tilkynnt hafii um þá 
leggi fyrir framkvKmdastjóraina fulhiægjandi gögn sem sýni á hveiju tílkytmingm w  byggö.

n) Framkvsemdastjómin skal birta iista yfir tUkymta aðila í Stjórnaitíðindum EvróptdMndalagsins og 
skal hnm vera í stööugri endurskoöun.

B Vt»arié«»arfg tw  um á fe a ttf  eg —tfaia CE merkja en» þessar:

a) CE>n»rki táknar aö allar kröfur sem geröar eru tU framleiöaDda um framleiöshivönir séu viitar
samkvæmt hawfriag»m« um meridngar.

Siikt sanmemi takmukast ddd viö gnumkröfur sem tengjast öryggi, almannaheilbrigði, 
neyteodavemd oj.frv. þar sem meö sértUskipunum kunna aö vera settar vissar dcukftindhigar sem 
felast ekki nauðsynkga í þessum gruankröfinn.

b) CE>mcrid sem fest er á inðnaðarvörur táknar að emstaklingur eða lögalHli sem hefw fest eða er
ábyigur fyrir áfestmgu þessara meriga hafi staöfest aö varan sé í samræmi viö öU atadc
samncmingaiákvæði handalagsins sem gilda um þær og hafi gengiö í gegnum vtðeigndi

c) Ef sðnaðarvara lýtur ákvseðum aaaarra tilskipana um aðra þætti og þar sem eimiig er kveðiö á um
áfestmgu CE-meriga skuhi þau ge& tU kynna að vönvnar teljist einnig vera í samræmi við ákvæði 
þessara araana tUsldpana.

Ef frmleiöandanum er hetmilt á aölögunartiniabUi, samkvæmt einni eöa fleiri þessara tjlskipwia, aö 
velja um það fyrirkomulag sem er beitt sýnir CE-merid emgflogu samnemi við ákvæði þeirra
rildripma iaw  ftam letftK li hetttr Sá aá w m tn tlral fa ra  u p p lýtm g f um  fm r  tjldripmir « m  héitt er,
eins og þær eru birtv i StjómaftföindiBn Evrópubandaiagsins, í skjölin, wglýsingmar eða 
leiðbeiningamar sem fylgja vönmum eða, efvið á, á meridplðtuna.

d) 1. CE-samræmismeiki skuhi samanstanda af uppha&stöfunum MCEW með eftirfarandi sniði:

í

Ef CE-merki er minnkaö eöa stækkaö skal það gert þannig að hhitföUum franumgreindrar teUmingar
séhaldið.

2. Ef ekki eru settar fram kröfur um tíhekin mál í viðkomandi tilridpun skulu CE-merid vera að 
mimwta kosti 5 mn á hæð.



Nr. 957 9. nóvember 2006

3. CE-meiki skal fest á vðruna eða moUpUMuiuu Ef það er ekki mögidegt ni  leyfllegt vegna eðlis 
vðnimuir slol feata þ*ð á umMflimar ef einhverjar ero og við meðfyigjandi skjal ef viflkomandi 
tilskipun kveður á um slfk skjöl.

4. CE-meiki skal fest á þamig að það sjáist vel, sé lassilegt og áafmáanlegt.

e) Iðnaðarvöiur sem dbldpanir um taeknilega samhæfingu taka til, byggðar á gnmdvallaneglum um 
heikiaraðferð, skulu ben CE-merid nema í þeim dlvikum að séitilskipaidr kveði á um amafl; ( 
slíkum sénilvikum er um að n ð a  imdantekningu firá stjúmsýslunieðfeið vegna samnemúmats en 
ekld &á kröfiim um makingar, en sUkt getur < vissum tilvikum verið of þungt f vöfum. Þvf skal 
f*ra nxgiteg rök fyrir undanþágum flá lcröfum um merkingar.

CE-merid er eina meridð sem vottar að iðnaðarvörur séu í samnemi við tilskipanir sem byggflar eru 
á gnmdvallaiTeglum um heildaraðferð.

AðUdanfkm skulu forðast að vfsa f iiwlemhini reglugnðum til amuura samnanismeridnga en CE- 
meridnga f tengslum við samnemi við öll ákvcði sem er að finna < tilsldpuiium um CE-meridngar.

0  CE-meridngar skulu festar á vðru við lok framieiðslueftiilitsfeilis.

g) Á eftir CE-samremiameiki skal koma kcanindmer tilkynnts aðila f skilningi málsgieinar I. Aþar 
sem viðkomandi aflUi tekur þátt f framleiðshieftiriitsatigi < sldlningi þessatar flcvörðunar.

FiamkvcmdastjiSniin skal dthluu slfku kenniminieri æm hluta af ti&ynningafcriinu. Framkvcmda- 
stjðnin skal biita aklá yfir tUkymta aðila f StjðmarMiiuhtm Evrópubandaiagims-, slikar skrár skulu 
uppfnðarreghdega.

Tilkyimtum aðila alol AUutað aama ndmeri þegar hann er tilkynntur samkvcmt fleiri en einni 
dlsldpun. Framkvaundasgámin skal ganga dr ikugga um að hveijum dlkyiiatum aðUa sé einungis 
dthhMað einu lcenninteeri burisM &á þvf hvon hann er tilkynntur samkvsmt fleiri eða fami 
tilsldpunum.

h) Nauðsynlegt er að kveða á um notkun tUtddnna vara. f þvf tílvild má dlgreina á eftir CE-merid og 
kenmniSmeri tUkynnts aðiia tákn á myndletri eða hven kyns annað merid aem gefur dl dcmis tU 
lcynna notkunarflokk.

i) Eldd er heimUt að nou önnur meild sem geu valdið þvf að þriðju aðilar fái villandi uppiysingar um 
þýðingu og form CE-merkinga.

j) Vaa lcann að vera tneikt með mismunamli makjum, dl dgmis mnki um samnani við iimanlands- 
eða Evrúpustaðb eða merid sem gefa tU kynna samnemi við hefðbundnar tilslcipanir sem hcgt er 
að velja um að þvf tUskildu að elcki sé hcgt að talca slfk merid < misgripum fyrir CE-merid.

SUk merid má þvi aðeins setja á vöruna, umbúðir hennar eða skjöl sem fylgja henni með þv< sldlyrði 
að ekki sé hastta á að CE-meridð verði toriesið eða -sýnilegt.

k) CE-merid skal áfest af framleiðanda eða viðuikenndum fulltnía hans með staðfestu innan banda- 
lagsins. í undantekningaitilvikum, að vel fhuguðu máli, kunna sánilslcipanir að lcveða á um að sá 
sem ber ábyigð á maricaðssetningu vönmnar < handalaginu megi festa CE-merki á hana.

Kenniniimer tilkynnu aðilans skal áfest á ábyrgð hans annað hvori af aðUanum sjálfum, framleið- 
anda eða viðurkenndum fuUtiúa með staðfestu f bandalaginu.

I) AðUdairikin skulu beita öllum ákvcðum landslaga sem þaif dl að koma < veg fyrir að haegt sé að 
misnota CE-merki.

Með fyrirvara um ákvaeði viðkomandi tilskipunar um beitingu öryggisákvcðisins og lcomist að- 
ildairfld að taun um að CE-merid hafi verifl sett ólögiega á vöra skal framleiðandi, viðuikenndur



fuUtflii hans eð» í  undaniekmngiitilvikuœ, ef kveðið er á um þ»ð f síitibkipunum, sá einsoklingur 
sem ber ábyigð á *ð mariaBnetja nðkaamdi vBiu ( bandai«ginu sjá til þess að vtam  uppfyUi sam- 
rcmiskrfifúr og að brotið enduitaki sig eldd samkvsmt skilyiðum >em aðiidanflciA seW. Sé krafan 
um samncmi cnn ekki virt ber aðildanfkinu að geia allar viðeigandi láðstafanir til að takmaika eða 
bama maikaðssetningu vðnmnar sem fhlut á eða að tryggja að hún sé tddn af maikaSi f samrcmi 
við icglur ðtyggis&vcðisins.
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D. AÐFERÐAREININGAR FYRIR SAMRÆMISMAT

Skýringar

1 sértilskipunum k-ann að vera leyft að CE-merldð sé sett á umbóðir eða fylgiskjöl f stað vönmnar sjálfirar.

Samrsmisyfiriýsing eða samncmisvottorð (hvoit sem við á samkvwnt viðkomandi tilskipun) skal aonað- 
bvon taka til enmar vörutegundar eða fleiii og annaðhvoct fylgja vtíninni/vöiunum sem þ*ð teátur til eða 
frandeiðandi geymir það. Só tilhögun sem við á skal tilgieind í viðkomaodi tilskipun.

Tiivfsanir í  greinar vfsa til staðtaðra málsgreina l  n. viðauka B við álcvöröun ráðsins frá 7. maf 1985 (Stjtfð. 
EB nr. C 136,4.6.1985, Us. 1), sem eni orðoar staðiaðar greinar f ttlskipumim með „nýju aðfeiðinni".

Sú þróun er fýrinéð að vottorð og ðnnur skjöf gefin dt af tiikynntum aðilum vetði send miíii tðlva innan 
INSIS.

1 sértilskipunum má nota aðferðareiningar A, C og H með viðbðtaiftvcðum sem ionihalda viðbótarkröfur 
og standa f römmum f aðfetðareiningunum.

Aðfeiðareining C er sduð tii notkunar f tengslum við aðferðareiiiingu B (EB-gertarpnMun). Aðferðareiningar 
D,EogFvaðayfirieitteiniiignotaðarftengslumviðaðferðareiiiinguB;þómánotaþEreinarsérfséretökum 
tiivikum (t.d. ef um er að neða vissar vörur sem eiu mjOg emfaldar að hðnnun og snfði).

Aðferðarefafpg A ( to r f f r amMHthi i lý riag)

1. f þessari aðferðaidningu er þvf lýst hvernig £nmleiðandi eða viðakenndur ftilhrúi hans með staðfestu 
f handalagmu, sem nddr þcr skyldur sem kveðið er á um f 2. lið, sér tfl þeas og lýnr yfir að viatom- 
andi vðnir fuUncgi þeim kröfum tilskipiBiarinoar sem við þcr eiga. Framkiðandi eða viðufkamdur 
fulltnii hans með staðfestu f bandalaginu skal setja CE-metÚð á hven vörueintak og gefa út skriflega 
samratmisyfniýsingu.

2. Fiamleiðandi skal gera þau tækniskjöl sem lýst er f 3. mgr., og hann eða viðuricenndiv fiiUtrtii hans með 
staðfestu f hanrtalaginu skal varðveita þau tiltiek til skofanar fyrir viðeigandi yfiivöld f landinu f minnst 
lOár (*)eftiraðsfðastavöiueintakhefurveriðframleitt.

Hafi hvorid 6amleiðandi né fulltrúi hans staðfestu f bandalaginu hvflir sá skylda að bafa tckniskjöl 
tUtsk á þeim aðila sem setur vðruna á mnkað f bandalaginu.

3. Með uekniskjölunum skal vera hcgt að meta sammmi vöru við krtfur tilikipunarinnai. Þau skulu, að 
svo miklu ieyti sem máU sidpdr fyrir sUkt mat, íýsa hönnun, framieiðslu og notkun vðnumar (**).

(*) í séitilslcipuiiuin kann aA vera nuelt fyrir um arnMÖ tfinábil.
(**) Mdt skal fyrir um efiú nekai^ataniia f hveni tíJski|WB fyrir sig f sammmi við viðkomaiidi vöm.

Til dsemis skuhi þau innikalda, að svo miklu leyti sem máli ikiptír fyrii madð:
—alnmma iýsiagu á gerðareiatakiiiu,
— heikijrtýsmgii á hðnmui og framiciðsluEciiíntngííf <ig ský'naga/myndir a/ ihíuíum. aamgettum uadircirungvm. síraumrásuni

oÆ,
—lýsillgsTOglitskýlillgaTsemnauðsyiilegaTemtilaösldijaiimiedderleikmiigarogskýringaimyiidbsemlýsavhkiiivöniimaT,
— !isl* yfír KaðU sem um getur í 5. gr. ag bcitt er að fuiiu að hkiu og iýiiDgu í  peim lausnum jcm vaidar vcrið ii]

fuilníegja gramikiöfilm tíMdpumriililtf þar sem stBðhmum sem um getur f 5. gr. heftor ekki verið beitt,
— niðunflöður hdnnunaniircilaiing* og atbugana scm gciðar ba£s verið o.s.frv.,
— pnSfimarskýislui.



.957 9. nóvember 2006

4. Fnmleiðœdi eða viöurkenndur fulltrúi bans skal geyma afrit af samræmisyfirlýángumi með uekniskjöl- 
uoum.

5. Framletðandi skal gera aUar nauösynlegar rtíistafanir til þess að við fnmleiðsluferii sé séð til þess að
fram UiAlar M n Jfv w n t toltHMltjftluimm m i w  iim gahir Í 7  Í iA n p  þaim lcrftfiim rildfipunariiiiiar

sem við þsr eiga.

AAferfereÍBfag Aa
Þessi aðferðareining er sett saman úr aðf«ðareimngu A og eftirfarandi viðbótariattfiim:

Á hveiju framleiddu vörueintaki skal Aamleiðaadi eða annar aðili fyrir hans bðnd gera eina eða fleiri 
prófanir á einum eða fleiri tiheknum þáttum vðroimar(*). Prófanimar skuiu gCTðar á ábyrgð tilkynnts aðila 
sem firamkiftandi vehir.
Meðan á framieiðslu stendur skal firamleiöandi á ábyrgð hins tilkynnta aðiia setja merid hans á vöruna.

(•) Ef þessi kostur er valhm f tittdámii tilskipuo veröur að tilgmna vðnma og þcr pnManir sem gen skal.

eða:

Tllkynntur aðili sem &amktðandi velur skal hafa eftirlit með eða Uba fara £ram eftiriit með vttru af og til. 
FulbMegjandi sýni af fiiBnwifaini vöru aem tíflcywmir aðiii tekur á staðnum skuhi atbuguð og viðeigandi 
prófanireinsof mghcrf)rirumíviðkomaiidi «taðii/stððhiinacaiumgeturf5. gr., eðajafngikiarprófanir, 
skulu gerðar tii að kanna aainræmi vörumar við þcr kröfia- tilikipunarianar sem við eiga.
Ef prófað vðrueintak er ekki f samncmi við kröfuroar  skal hinn tiMcynnti aðili y ra  viðeigandi ráðstafanir. 
Við vöiueftiriit Aal kanna eftirfarandi þctti:

(Hérskaitilpeinaviðeigttidilið, td-þátölfneðiaðferðsemskalbeita^aðferðviðsýnatökuogeiginleika 
hamaro.s.frv.)
Meðan á framkiðslu stenrtiir skal framteiðandi á ábyrgð hins tiikymtta aðiia setja mold hans á vönma.

Aðferðarcinteg B (EB-gerðarprófen)

1. í þessari aðferðareiningu er lýst þtím hluta af aðfaðinni sesn tillQiuitur aðiU beitir til að ganga úr 
skugga um og votta að sýni sem er einkennandi fyrir viMæmandi framleiðslu, uppfyUi ikvæði viðeigandi 
tUskqnmar.

2. Fnmleiðandi eða viðuriomndur fuUtrúi hans með staðfestu f bandalaginu skal leggja inn umsókn um 
EB-gerðarprófun hjá tilkynntum aðila eftír vali framleiðandans.
Umsókn skal innihakfa:

— nafn og heimilisfang framleiðaÐdans og, ef viðurkenndur fuUtrúi leggur inn umsóknina, einnig nafri 
hans og beimilisfang,

— skriflega yfiriýsingu inn að sama umsókn hafi ekld verið lögð inn hjá öðrum tilkynntuni aðiia,

— tckniskjöl eins og lýst er f 3. Uð.

Uznsckjandi skal hafa tiltækt fyrir hinn úlkynnta aðiJa sýni sem er dæmigert fyrir þá framleiðslu sem 
umerað neða, hér eftir nefht .joðatintak'' (*). Hinn tilkynnti aðiU getur farið fram á að fá fleúi sýni 
sé þess þörf til að gera fyrirhugaðar prófanir.

(•) Gerðareiotak getur náð yfir ookkrar útgáfur af vöwnni að því tilskildu að núsmuour þeiira hafi ekki ábrif á öiyggisstig og 
aðrar kröfur er varða gsði vðnmnar.
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3. Meö uekni8lcjöliMHim skal vera bcgt að meta sam tn n  vöm viö kröfur tilskipunariimar. Þau skulu, aö 
svo miklu leyti sem þöif er á fyrír slikt mat, lýsa bönnun, iramleiöslu og nodain vörunnar (*).

4. Hinn tilkynnti aöiU skal:

4.1. rannsaka uekniskjölin, sannprófa aö goöweintaldö hafi veriö framleitt ( samnemi viö Uekniskjöl- 
in og gaoga úr skugga um hvaða þsttir hafa veríö hannaöir samkvæmt viðeigaodi ákvcöum

sem um gettir f 5. gr., svo og hvaöa íhlutar hafa veriö hannaftr án þess aö beita 
viöeigradi ákvasöum þessara staðla;

4.2. þegar stöölunum sem um getur f 5. gr. hefur Alri veriö beitt, gera eöa láta gera viðeigaiidi 
atbuganir og nauösynlegv prófanir til aö kanna hvort þcr lausnir sem framleiðandi hefiir valið 
uppíylla gnmnkröfúr tílslriptmarinnar,

4.3. þegar framleiðaadi hefia’ kosiö að beiu viöeigandi stöðiœn, gera eða láta gera viðeigandi athug- 
anir og nauðsynlegar prófuiir tíl að kanna hvort þeim hefur f nuin voið beitt;

4.4. semja við umsskjandann um hvar athuganir og nauðsyniegar prófanir skuli fara fram.

5. Þegar geröareintakið uppfyllir ákvcði tílskipimariimar skal hinn tílkynntí aðili gda út vottorð um EB- 
gcrðarprófun tíl baada imgrigandanum Vjttofðið akal hwihalda nafh og heimiHtfang framleiðandans, 
niðuntöðar atbugiaiartnnar, sldlyrði fyrir þvf að það sé f gikti og nauðsynlegar upplýsingar til að boa 
megi keansl á þá gerð sem hkrtið hefrir samþykld (**).
Skrá yfir þau Uekniskjöl sem við eiga skal v aa  viðauki við vottorðiö og afrit geymt bjá hinum tilkynnta 
aðila.
Ef framleiðanda er neitað um v<rttorð um geröarprófun skal binn tiBcyimti aðiii gna ftarlega grein fyrir 
ástcðum fyrir neitumnni.
Kveöið skal á um áfrýjunarreglur.

6. Umsckjaadi skal upplýsa hinn tílkynata aöila, sem geymir tebrislgötia er vaiða EB- 
geidMprtfii—fvottotðlð um allar breytíagg á hÉani iamþyldflu vöru acm þarfaast viðbótarsamþyklris

aem «Mea r hweythigar gef haft áhrif á  u b m i b í  við gnifmfarHfur afla antkumrilfilyrfti «em m »lt w 
fyrir um. Þetta viðbótarsamþykki er veitt sem viðbót við upphaflega EB-yrðarprófi»arvottoröið.

7. Allir tíikymtir aðilar skuhi seada öðrum tílkyantum aðifaim viðeigaadi uppiýsingar um EB*getðar> 
prófimarvottorð og viöbctur við þau sem gefin bafa veriö út eöa aftiHköIluð (***).

8. Aðrir tíBcynntir aðilar geta fengið afrit af EB-gerðarprófunarvottorðum og/eða viðbótum við þau. Vtð- 
aukarnir við vottorðin skulu vera titaek öðrum tílkynntum aðilum.

9. Framletðandi eða viðurkeiuKlur fulltrúi haas skal geyma, auk tskmskjala, afrit af EB-geröar- 
prófunarvottoröinu og viðbótum viö það ( minnst 10 ár (****) eftir að sföasta vöroóntidt hefur veriö 
framleitt.
Hafi hvorid framleiðandi né viðurkenndur fuUtrúi hans staöfestu f bandalaginu, h vflir sú skykla að hafa 
tclcmskjöl tiladc á þeim aðila sem setur vöruna á maricað i bandalaginu.

(*) Efni tclmisl^alaana skal tílidáð í bveni tilskqwn fyrir sig í sammni við viðkomandi vðra. Til dcmis skuhi þau innihalda, að 
svo mfldu leytí sem máti sUptír fyrir matið:
— dmenna lýsinpi á viðkomaadi ferðareúttaki,
— beiUartýsingu á bönnun og £nunleiðshitetkningar og fyriikomulaganyndir af fhlutum, samsemim emingum, stmunrásum 

o.fl.,

— lýsingar og útskýmgar nauðsyniegar lil að skilja umneddar «Mhtiwgai> og skýriagannyndir sem lýsa virkni vönmnv,
— UstayfirstaðIaiemumgetiiríS.gr.ogbeittcraðfiilh!eðaaðliliita,og]ýsinguáþeÍmlausiiumsemvaklarhafaveriötil 

að fuUncgja granakrðfam dbki|NnariBnar þar sem stöHuaun son um getur i 5. gr. befer ddri verið beitt,
— niðuntööur hðonuaankieikBiaga og artmgsna sem gerðar bafa verið o^Jrv.,
— próAtnankýnlur.

(**) í séitibddpuitum kann að veramch fyrir um giklistíma vottorös.
(***) í séitilsk̂ wnum kann að vera mck fyrir um aðn tilhögun.

(**”**) í séitilsldpunum kann að ven mch fyrir um annað tftnabil.



AflfcrihiwlHli C (mbbwbiI tM p r in h to k )

1. í þcssari aðferðareÍMngu er því lýst hvemig finmteiðandi eða viðurkenndur fulltrfi hans með staðfestu 
í btaxlalagmu sér til þess og lýsir yfir að viflkoiinDdi vörur séu i samncmi við geröareinttk sem lýst er í 
EB»gerðarprtfimarvottorðinuogfiillnggiþeimkrttfimitilskq?uaariiMiar8cmviðþiereiga.Frainieiðandi 
eða viðwkRndur fulhrúi hans með staðfestu f bandalagmu skal setja CE-meridð á hvot vörueintak og 
gefa út skriflega samnemisyfirlýnngu.

2. Framleiðaadi skal gera alUff nauðsynkgar ráðstafanir til að framleiðsluferii tryggi að ftamkkkiar vðrur 
séu í sum nii við þá goð sem týst er í EB-gcrðaiprtfunarvottorðinu og þcr kröfur tilskipunarinnar 
sem við þcr eiga.

3. FramW/lMwti A  viAiriwtnnAir fulhnli hans dcml geyma afril af Mmr»misyfiriý«ingunni j minnst 10 ár
(*) eftir að sfðasta vðrueintak befur verið fnmleitt.
Hafi hvorid framleiðuidi né viðtgkenndur fidhrúi im s staðfestu i bandalaginu, hvflir sú skylda að hafa 
tækmsk)öl tiluek á þeim aðila sem setur vðruna á markað í bandalaginu.

Hugsanleg viðbótarákveði:
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Á hverju firamkiddu vðruráitaki skal frankiðandi eða aðili fyrir hans hðod gom eina eða fkiri 
prðftnir á etamn eða fkiri tittekaum þáttum vðrunaar (*). Prófanimar skulu gerðar á ábyrgð tilkynnts 
aðila sem frunleiðandinn vehir.
Meðan á framki&lu stemkir skal framleiðandi á ábyrgð hins tilkynnta aðila setja moki bans á vönma.

(*) Ef þessi kofltur er vaUnn í tíMtiani tUddpun voður að tilgreÍBa vfinua og þ e r  prófaair aem g en  skal.

eða:

Ttlkynntur aðili sem framtóðandi vehff skal hafa eftáiit með eða láta fara fram eftirlit með vöni af og til. 
Fulhwígjandi sýni af hBam áni vðni sem hœn tUkynotí aAiH tekur á staðnum skuáu athuguð og viðeigaodt 
prófanireinsogmgkerfyrirumíviflkomanrfi st*ðti/stöðhnnsemumgetur(5-gr., eðajafngildarprófenir, 
sktdu goðar tð að kmaa samcim frndelðduimwið þcr kröfur tflik^Mnarinnar sem við eiga. Ef prófað 
vöruóntak er ekki í samnemi við krðfurnar dcal hinn ti&ynnti aðili gera vMeigandi ráðstafimir.
Við eftiriit skal kamia eftiitalda þctti:

(Há1 skal tilgreina viðeigandi lið, t.d. þá tölfneðiaðfCTð sem skal beita, aðferð við sýnatMoi og eiginkika 
bennar o.s.frv.)
Meðan á framkiðslu stendur skal framkiðandi á ábyrgð hins tilkynnta aðila setja merid luns á vönma.

Aðferðnretotag P  (**) (gsðatrygging í framkéðslu)

1. í þessari aðferðareiningu er því lýst hvemig framkiðandi, sem rskir þer skykhir sem lýst er i 2. 
lið, sér til þess og lýsir yfir að viðkcsnandi vðrur [séu i samrsmi við gerðareintak sem lýst er f EB- 
gerðarprófimarvottorðinu og] fulhuegi þeim kröfum tilskipun«innar sem við þær eiga. Framleiðandi 
skal setja CE-meridð i  hveit vQradntak og gefa út skriflega samnemigyfirlýsingu. CE-meridnu skal 
fylgja emkenmsmerid þeas tilkynnta aðila sem ber ábyrgð á EB-eftiiiiti eins og tilgreint er í 4. lið.

2. Framleiða«ti skal starfrckja san4>ykkt gcðakedi við framkiðslu, lokaeftirlit og prófim á fuUunninni 
vöni ons og tilgrdnt er í 3. hð og skal vera háðtv eftiriiti eins og tilgreint er í 4. tið.

(*) í sátUddpumiin kann að vera mch fyrir om aanað tímdril.
(* *) Þ» sem þessi aBftfðareémng er noaA án aðfeiAHemtegar B þaff að:

—bæta 2. og 3. lið úr aðfcrðarciniagu A iao á milli 1. og 2. liðar til þess að fnun komi að þörf er á uekniskiölum,
— fella bun orðin sem eni innan bomklofa.
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3. Gaðaketfi

3.1. Framleiðandi skal kggja inn umsdkn um mat á gcðakerfi sínu fyrir þcr vörur scm um er að 
neða hjá ttikynntum aðila eftir eigin vali.
Umsókn skal innihakia:

— allar upplýsingar sem máli skipta um þann vðruflokk sem um er að neða,

— gögn um gæðakerfið,

— ef við á tckniskjöl um hina samþykktu goð og afrit af EB-gerðarprófunarvottorðinu.

3.2. Gcðakeifið á að Hyggja að vðranar séu í samrcmi við [þá gert sem lýst er í EB- 
gefðarpröfiinarvottofðinu og] kröfur titdripmfinnw sem við þcr eiga.
Alla þá þctd, kröfur og ákvcði sem framkiðandi hefur teldð tíllit tii skal skjalfesta á kerf- 
isbiBidinn og skipukgan hátt sem skriflegv reghff, aðfoðir og ioðbeÍÐingar. Þessi gögn um 
gcðakerfið verða að vera með þeim hctti að gcðaáctlanir, -akipulag, -handlMdnir og -skrár séu 
alltaf túlkaðar á sama hátt
Gögnin skulu átácam innihalda fullncgjandi lýsingu á:

— gcðamarkmiðimi og skipulagi, ftyigð og valdí stjómenda með tilliti til vömgcða,

— aðferðum við framkiðslu, gcðastýringu og gcðatiyggingu og þeim ferium og kerfisbundnu 
aðgerðum sem nota skal,

— þeim athugiaian og prófunum sem gerðar verða fyrir, við og eftir Aramkiðslu, og hversu oft 
þcrverðagnðar,

— gcðaskýralum, svo sem skoðunarskýnhim og prófunargögnum, kvörðunargögnum, skýrslum 
um memtun og hcfí sUfffsfófcsiiis o.s.frv.

— hveraig fylgst er með því að tilskUin vörugcði hafi náðst, og að gcðakerfið sé skilvirkt

3.3. Hian tUkyxmti aðiJi skal meta gcðakerfið til þ»s að ákveða bvovt það fullncgi kröiiimim sem 
um getur í bð 3.2. Got skal ráð fyrir samnemi við krðfivMr, ef í gcðadcerfinu er beitt þeim 
sanÉicfða staðU sem við á (*).
í  óttektaifcópnum skal að mtnnafa kosti vera einn maður sem hefur reynslu af mati vtð þá 
framkiðslutckni sem um er að rcða. Hhiti af matsveiiefiiinu skal vera matabeinuókn á fram- 
kiðslustað.
Akvðrðunin skal tilkyimt framkiðanda. TUkynning skal inníhakla niðuratðður athugunarinnar 
og lökstudda ákvörðun um mat

3.4. Framkiöandi skal skuldbinda sig tU að rckja þcr skyldur sem gcðakerfið, í þeðfri mynd sem 
það hefiir verið samþykkt, kggur honum á heiðeff og að viðhalda því svo að það sé fulfctcgjaodi 
ogskilvirkt
Framkiðandi eða viðurkenndur fulltrúi hans skai upplýsa þann tUkymta aðila sem samþykkt 
befur gcðakerfið um allar fyrkhugaðar breytingar á því.
Hinn tilkynnti aðUi skal meta þw  breytingar sem iagðar eru tíl og ákveða hvort breytt gcðakerfi 
muni eiffl fullncgja kröfimum sem um getw ílið 3.2 eða hvort nýtt mat þurfi að fara fram. 
Hann skal tUkyima framkiðandanum ákvðiðun sína. TUkynntng skal innihalda niðurstöður 
aUiugunariiinar og rtkstudda ákvöfðun um mat

4. EftiHU á ábyr%ð hins tilkytxnta aðila

4.1. Tilgangur eftiriits er að tryggja að framleiðandinn rcki þor skyklur sem hið samþykkta gcðdœrfi 
kggur honum á herðar.

4.2. Framkiðandi skal veita hinum tilkynnta aðiia aðgang í eftiriitsskym að framkiðslu-, eftiriits-, 
prófimar- og geymslustöðum og fá bonum í hendur allar nauðsynkgar upplýsingar, einkum:

— gögn um gcðakerfið,

— gcðaskýrslur, svo sem skoðunarskýrslur og {MtSfunazgögn, kvöföunatgögn, skýrslur um 
menntun og hcfi starísfólksins o.s.firv.

(*) Þessi fuunhcfði sta&aU er EN 29 002, með vMJbócum ef með þef tíl að gera ráð fyrir tikekmim eigmieikum þetrra vara sem 
geröu eni samkvcmt honum.



4.3. Hinntilk^iiDtíadibskAJmedjÖfnuinillibili (a)iítaeftvþvíaðftamleiðai)d>viflhaldigsdakerfinu 
og notí það og gefa framleiðaiKÍa eftirtitsskýrslu.

4.4. Að auki má tílkynntí aðilinn koma óvsnt í heimsókn til framleiðandans. Honum er þá beimilt 
að gera eða Uta gera prófanir til að ganga úr skugga um að gæðakeffið vimi rétt, ef með þarf.
TUkynnti aðilinn skal gefa Æramleiðandanum skýrslu um beims<Mcnina og, hafi prófun farið fnun, 
prófimarskýrslu.

5. Framkiðandi skal í minnst 10 ár (**) eftir að sfðasta vörueintak hefur verið firamleitt geyma tiltskt 
fyrir yfirvöld í landinu:

— skjölmsem umgeturíöðrumundirliðí lið 3.1,

— gögn um þcr breytingar sem um getur í annacri undirgrcin í lið 3.4,

— þcr ákvarðanir og skýrslur frá hinum tilkynnta aðila ran um getur í sfðustu undúgiein í lið 3.4, lið
4.3 og 4.4.

6. Sérhver tílkymun' aðili dcal veita öðrum tílkynntum aðilum þser upplýsingar sem máli skipta varðandi 
samþykki fýrir gœðakerfitm sem veitt hafa verið eða aftuköUufl (***).

AðférftareteiBg E (****) (ffgðaUygglHg vðru)

1. í  þessari aðferðareiiiÍBgu er þvf lýst bvermg framleiðandi, sem rældr þttr skykktr sem lýst er i 2. 
lið, sértil þess og tyár yffr $ö vMHooouuidi vfirur [séu i samrsmi við gerðarráitak sein lýst er i EB- 
gerðarpróftttarvottorðinu og] fidlnsgi þeim kiOfum tilskipunariang sem við þcr eiga. Framletöandi 
skal setja CE-meridð á hvext vörudnQdí og gefa ót skriflega sainrsimsyfiriýsHigu. CE-merkiiiu skal 
fylgja eútkeanismerid þess tUkyimta aðila sem ber ftyigð á eftíriiti eins og tílgreint erí4. Hð.

2. Framieiöaiidi skal starfndqa samþykkt gœðakerfi við lokaeftíriit og piófun eins og tilgreint er í 3. lið 
og skal ven háður eftíriití eins og tílgrdnt erí4. Uð.

3. Gœðakeifi

3.1. FfaarióðaiKtt skal leggja inn umsókn um mat á gsðakerfi sínu fyrir þcr vörur sem um er að 
neða hjá tílkynatum aðila eftir eigin vali.
Umsókn ikal íwníhaiHa-

— alltf uppJý*wgar scm máU sldpta um þann vörufiokk sem iun er að rcða,

— gögn um gsðakerfið,

— ef við á tskniskiöl tan hina samþykktu gcrð og afrit af EB-gerðaiprófunarvottorðinu.

3.2. Sttnkvsmt geðakerfinu er hvert vörueintak tíhugað og gerðar þcr prófiuiir scm fjallað er um í 
viðeigaadi staðli/síflftum sbr. 5. gr. eða samsvaraBdi prófanir til að tryggja að v«an samrsmist 
þeim kröfum í tUaUpuainni sem við eiga. AUa þá þstti, kröfur og ákweði sem ínunleiðaiiÆ hefur 
tekið tillit tíl skal skjalfesu á kerfisbQndina og skipulegan hátt sem skriflegar reglur, aðferðir 
og leiðbeiBÍagar. Þessi gögn um gcðakeifið verða að vera með þeim hettí að gsðaástlanir,
-skipulag, -hancftwekur og -skrár séu aUtaf tdlkaðar á sama hátt.
Gögnin skulu einkum innihahia fullnsgjMidi lýsingu á:

— gsðamaikmiðum og ddpulagi, ábyigð og valdi stjórneoda með tillití til vörugsða,

— þeim athuguaum og prófunum sem geiðar verða eftir ÍTamleiðslu,

— hveroig fylgst er með því að gsðakerfið sé skilvirkt,

— gsðaskýrslum, svo sem skoöunargkýrslum og prófunaigögnum, kvöcðunaigögnum, skýnlum 
um menntun og hsfi starfsfólksins o.s.frv.
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(*) 1 sértilskipunum kaan tfBain að ven tihekin.
(**) I séitUskipunum kaan að vcia mck fyrir um aaaaö tímabil.

(***) f aéitilflkipusum kaon að ven mslt fyrir um aðn ttfbögun.
(****) Þar sem þessi aðfbðammng er notuð án aðfcrðaieiningar B þarf að:

—bæta 2. og 3. lið úr aðfaðarciniagu A inn á miili 1. og 2. liðar til þess að fram komi að þðtf cr á tekniskjölum,
— fella bun orðin sem eru imum homkloía.
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3.3 Hmn tilkynati aðili skal meta gjedakerfið til þess að ákveða hvart það fuUncgi kröfunum sem 
um getur í lið 3.2. Geit skal ráð fyrir samræmi við kröfumar, ef f geðakerfinu er beitt þeim 
sambcfða staðli aem við á (*).
í úttektaihópnum skal að minosta kost vera dnn maður með reynslu sem matsmaður við þá 
framteiðshitckm sem um er að neða. Hfaiti af matsvericefmnu skal vera matsheimsðkn á fram- 
leiðslustað.
Ákvðrðunin skal tilkynnt framleiðandanum. Tilkynning skal innihakta niðurstðður athugimar- 
innar og rðkstudda ákvðiðun um mat

3.4. Framkiðandi skal skuldhinda sig til að nekja þcr skyldur sem gæðakerftð, í þeini mynd sem 
það hefur verið samþykkt leggur honum á berðu’ og viðhakia þvf svo að það sé íulliuegjandi og 
ddhririct
Framtdðandi eða viðurfcenndur fulltnii hans skal upplýsa þann tilkyimta aðila sem samþykkt 
hefur gcðakerfið um allar fyrirbugaðar breytingar á þvf.
Hinn tilkynntí aðili skal meu þcr breytingM- sem lagðv eru til og ákveða hvort bieytt gcðakerfi 
muni ean fuOnsgja kröfunum sem um getur í láð 3.2 eða hvoit nýtt mat þurfi að fara fram. 
Haan skal tíftynna framleiðandanum ákvðiðun tína. Tllkynning skal innihakta niðurstðður 
athugunarinnar og iðkstudda ákvðriHw um mat.

4. Efiiriiíáábyrgðhms tilkynntaaðila

4.1. Tilgangureftírlitseraðtryggjaaðframleiðandinnrskiþeerskykhirsemhiðsamþykktagsðdcerfi 
leggur booum á herðar.

4.2. Framleiðandi skal veita hinum tiBcynnta aðila aðgang í eftiriitsskyni að framleiðslu-, eftiriits-, 
próftmar- og geymslustððum og fá bonum í hendur allar nauðsyidegar upplýsingar, einkum:

— gðgn um gæðakerfið,

— tckniskjðl,

— gcðaskýniur, svo sem skoðunarskýrsiur og pcúfttnargögn, kvörðunaigðgn, skýrslur um 
memtun og hcfi starísfólksins o.s.frv.

43. Hhui tílkynnti aðili skal með jöfnu millibiii (**) iíta eftír því að framieiðandi viðhakb gcða- 
kerfinu og notí það og gefa framkiðanrtanum eftírijtsskýrslu,

4.4. Að Mdri má tílkymtti aMinn koma óvcnt f hctmsókn til framleiðandans. Honum er þá heimilt 
að gera eða láta gera prófenir til að ganga ör skngga um að gcðakerfið vinui rétt, tS með þarf. 
TiBcynntiaðitaskalgefaframleiðaadanumskýrshiumheimsókninaog.hafiprófuofariðfram, 
prófimankýrdu.

5. Framkiðandi skal f mnmst 10 ér ("**) eftír að sfðasta vðruóntak befur verið framkitt geyma tíltckt 
fyrir yfirvöld f landmu:

— skjölin sea um getur f þriðja undiriið f lið 3.1,

— gögn um þcr breytingar sem um getur í annarri undhgrein í Uð 3.4,

— þcr ákvarðanir og skýrslur frá hinum tUkynnta aðila sem um getur í tiíðustu undirgrein í lið 3.4, lið 
43 og 4.4.

6. Sérhver tilkynntur aðiii skal veita öðrum tilkynntum aðUum þcr upplýsingar sem máU skipta varðandi 
samþykld fýrfr gcðakerfum sem veitt hafa verið eða afturköUuð (****).

Aðferðareteteg F (***” ) (aanBprófun vöru)

1. í þes&ari aðfeiðueiningu er því lýst hvemig framkiðandi eða viðiakenndur fiiUtrúi hans með staðfestu 
( bandalaginu prófar og vottar að vörur sem falla undir ákvcði 3. liðar [séu í samrcmi við gerðareintak 
sem lýst er í EB-gerðarprófunarvottorðinu og] ftillncgi þeim kröfum tíidnpiuiMiiuiar sem við þcr eiga.

(*) Þessi uohcflK staðall cr EN 29 003, með viðbóíum ef meö þarf tíl að gen ráö fyrir séntökum eiginkikum þeina vara sem 
getðar eau samkvcmt honum.

(**) Tímabi] mttfi þess sem dœkt fer fnun getur verið tílgieint f sértilskipuiiuin.
(***) í séitilskq>umim fama að vera OMdt fyrir um annað ttoabil.

(****) í sértUsk̂ Maum luoai að vera mclt fytir um aðra ttfbQgun.
(•>«•••) aðferöTOBÍBg er notuð án aðferðceinmgar B þaif að:

—bcta 2. og 3. Uð úr aftfcrðaiciningu A ian á milli 1. og 2. liðar til þess að fram komi að þörf er á tckniskjölum,
— feUa buit lexuon sem er ianan brnnklofa.
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2. Fnunkiöaiidi skal gera allar nauðsyiiiegar ráðstafanir tíl þess afi framleiðsluferii tryggi að framleidd- 
ar vðrur séu í aamrgmi [vkJ gerðareiatakið sem lýst er í EB-gerð«prófiiiiMV<«tc*ðtou og] við þsr 
krðfur tilikipunarinnar sem við þcr eiga. Haon skal setja CE-meriáð á hvert vörueintak og gefa út 
samnemisyfniýsmgu.

3. Hinn rilkynnti aðili gkal gera vifleigandi athuganir ng prrtfantr til þem aft rthuga w tm m i vftni vifl krttfur 
rilakipunýinnir annaðbvort með því að atfauga og prófa hvert vörueintak eins og tilgrant er í 4. lið eða 
með athugun og prófun á tölfrsðiiegum grundvelli eins og tilgreint er í 5. lið, efdr vali framleiðaiidans
(*).

3a. Fnunleiðandi eða viðurkenndur fulltrúi hans skal geyma afrit af samrsmisyfirlýsingunni í minnst 
10 ár (**) eftir að síðasta vörueintak hefiir verið framleitt.

4. Sannprófun með athugun og prófun á hverju vörueintaki

4.1. Hvert vörueiiitak skal aérstaklega athugað og prófanir sem við eiga, eins og nuelt er fyrir um
i viðeigaodi súrfHi/stððlum son um getur í 5. gr. eða jafngiklar prófanir, skulu geiðar til að 
sanmeyQa samnemi vm m a við [geiðaidiitaldð sem lýsterí EB-gefðarprófimarvottorðimi og] 
þgr kröfur tilskipunarinnar sem við þgr eiga.

4.2. Hinn tilkyiuiti aðili skal aetja eða láta sega cinkcnnismeriri ntt á hvert samþykkt vörueintak og 
gefa út skriflegt sanuvnúsvottorð með hliðsjón af þeim prófunum sem gerðar hafa verið.

43. Framleiðttidi eða viðiukeiHKhir fulltrúi hans skal tryggja að hann geti útvegað samrcmisvottorð 
hins tilkyimta aðila ef óskað er.

5. Töifrœðileg sannprófun

5.1. Framleiðandi akal leggja vönn-1inar ftim f einskáhnn framkiðaúuráninyum og gera allar nauð-
■ywUgar riA*t»f*nir ril Wl tryggi mA allar vmM winlritar

5.2. Allar vðnir skuiu tíh«4r«r til nannprdfiiaar f einsleitum Skmbisým skal
tekið dr hverrí fiandeéðalueéungu. Vðroeintítk i  sýoi skuiu athuguð hvert fyrir sig og viðdgandi 
prófinir, eu» og nuefc er fytk  um i viðeigaiidi staðti/stöðtum sem um getur f 5. gr., eða jafhgildar 
prófaair gciðar til að tryggja sfisrsmi við þsr kröfur tilskipunarinnar sem við þau eiga og tii að 
drdmrila hvnrt firamlriAdnrinfaigin «á «Mwþyldct A  hewni aá hafnafl

5.3. í tðlfrsðiaðferðÍBm skal nota efiiitalin lið:
(Hér skal tilgreiita viðeigandi lið, Ld. þá tMfrsðiaðferð sem skal beita, aðfevð við sýnatfiku og 
eiginteika henaar o .sirv.)

5.4. Þegar van samþykkta ftamkiðriuwnagu er að rsða skal hinn tilkynati aðiH setja eða láta setja 
dakeaaitiBerid sitt á hvert vöruetotak og ðtbúa skriflegt samrsnúsvottoið með hhðsjóo af þeim 
prófimum sem gerðar hafa verið. ÖII vörueintök f framkiðslueinmgunni má setja á markað aema 
þau sem ddd hafa reynst vera f samrsmi.
Ef frandeiðslueimngu er hafaað skal hmn tilkynntí aðili eða þar til bsr yfirvðkl gen viðeig- 
andi ráðstafiunr tU að koma í  vtg fyrir að framleiðsluáningin sé sett á markað. Ef algengt er 
að framteiðslueiningum sé hafnað getur hinn tilkynnti aðili stöðvað tölfrsðilega sannprófun 
tímabundið.
Framletíiandi getur á ábyrgð hins tilkynnta aðila sett einkennismerid h n s á vðruna meðan á 
firamleið8lu stendur.

5.5. Fnunteiðandi eða viðuricenndur fulltrúi hans skal sjá til þess að hann geti útvegað samrsmis- 
vottorð hins tilkynnta aðila ef óskað er.

AðferðareiBteg G (aanBpréten etetaka)

1. í þessari aðferðareiningu er því lýst hvernig framleiðandi sér til þess og lýsir yfir að viðkomandi vörur 
sem fragið hafa vottorð eins og um getw f 2. lið fullnsgi þeim krðfiim tilskipunarinnar sem við þsr 
eiga. Framleiðandi skal setja CE-meridð á hveit vörudntak og gefa út skriflega sanvsmisyfiriýángu.

2. Hinn tilkynnti aðili skal athuga hvert einstakt v&'ueintak og gera viðeigandi prófanir dns og mslt er 
fyrir um f tilheyrandi staMi/stððlum sem um getur f 5. gr., eða jafitgildar prófanir til að tryggja samrsmi 
við þsr kröfur tilskipwiarinnar sem við eiga.

(*) Vatfrelá íhmrieiðaada kaon að vera trfrmaricaA í séftUskipunum.
(**) í sértilskipunuin kana að ven mch fyrir um annaÖ tfinabil.
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Hinn tUkynnti aðiU skal setja eöa láta setja einkennismeriá sitt á bvert samþykkt vönieintak og útbóa 
samnemisvottorð með hliðsjón af þdm prófunum sem gerðar hafa verið.

3. Maricrnifl tirimÍBkjalannaerað gera ldcift afl meta tamrgmi viðtaittfiirtilskipunariiinarog skilja httnmrn. 
framteiðslu og notkun vönmnar (*).

AðferðardMteg H (fsO g»ð«trygglBg)

1. í þessari aðferðareiningu er því lýst hvemig framteiðandi sem tmlár þær skyldur sem lýst er í 2. lið 
sér tíl þess og lýsir yfir að vtðkomandt vðrar fiillncgi þdm kröfum dlsidpunarinnar sem við þær dga. 
Fnonldðœdi skal setja Œ-medóð á hvett vöruemtak og gefa út skriflega samnenúsyfiriýsingu. CE> 
metkinu skal fylgja einkeanisnmld þess tiBcynnta aðila sem ber ábyxgð á eftiriiti eins og tilgreint er f 4.
tið.

2. Framldðaiidi skal starMga samþykkt gsðakerfl við hönnun, ftamieiðslu, lokaskoðun og prófun dns 
og tilgreint er í 3. lið og skal vera háður efdriiti eins og tilgreint er í 4. tið.

3. Gaðaketfi

3.1. Fnunleiðandi skal leggja inn umsókn um mat á gsðakerfi sínu hjá tilkynntum aðila.
lúcal in n ih a ld a :

— allar upplýsingar sem máli skipta um þann vöruflokk sem um er að rsða,

— gögn um gsðakerfið.

3.2. Gsðakerfið á að tryggja að vömmar séu f samrsmi við þsr kröfia* tilskipunarinnar sem við þsr 
eiga.
Alla þá þstti, kröfur og ákvsði sem framleiðandi bdur tdöð tillit til skal skjalfesta á kerf- 
isbuodian og ddpidegan hátt sem skriflegar reglur, aðferðir og idðbeáúngar. Þessi gögn um 
gsðakerfið verða að vera með þeim hstti að gsðMtefha og -aðferðir, svo sem gsðaástlanir, 
-skqxilag, -hant&Mekur og -skrár séu aOtaf tú&aðar á sama bátt 
Gðgnin skuiu einkum ii»ð»ida fuUnsgjaadi lýsingu á:

— gsðamaikmiðum og skipwlagi, ábyrgð og vatdi stjórneada með tilliti tíl gsða hönnunar og 
vöru,

— þdm tsknilegu hðnnunaifbrskriftum, þar með tökfann siððlum, sem bdta skal og, f þeim 
tílvikum sem stððhmum sem um gMv í 5. gr. verður ekki beitt að fullu, þeim aðfoðum sem 
notaðarverðatUaðtryggjaaðþsrgiunnkröfurtUskipunarinnarsem viðdga verðiuppfylltar,

— þeirri tskni tU stýringar og sannpiúfunar á hðnnun og þdm aðferðum og kerfisbundnu 
aðgerðum sem bekt verður við hðmiim varanna f þeim vöniflokki son um rsðir,

— tilsvarandi aMcröum, ferium og kofisbundnœn aðgerðum sem nota á við framleiðslu, gsða- 
stýringu og gsðatiyggmgu,

— þeim athugunum og prófunum sem getðar verða fyrir, við og eftir framleiðslu, og hversu oft 
þsrvoða gerðar,

— gsðaskýrslum, svo sem skoðunarskýrslumog prófunargögnum, kvöfðunaigögnum, skýrslum 
um menntim og hsfi starfsfóUcsins o.s.frv.,

— hvemig fylgst er með þvf að tilskitm hönnunar- og vörugsði hafi náðst, og að gsðakerfiö sé 
sldlvirio.

(*) Efrii skal tíltekið í hvem tílsldpun í samrsmi við vMHcomaiidi vöra. Hl dsmis skulu þau innttiaida, að svo
miklu ieytí sem máli ikiptir fyrír matið:
— almeana lýsingu á vidkomaiidi goðaieinudd,
— heildariýsingu á hönnun og framleiðshiteikningar og fyiiikomulagsmyndir af fldutum, samsettum einingum, straunuásum 

o.fl.,
— lýsingar og útskýrmgar sem nauðsynlegar eni tíl að skitia umnddar teiknttgtt’ og myndir og nodain vönunar,
— lista yfir Mðla ttm um getur í 5. gr. og betít er að tuúa eða að hluta, og lýsingu á þeim lausnum sem valdar hafa verið til 

að fuUnasgja gnmnkröfum tilslnpunariiaar þv sem stöMiaum sem um getur í 5. gr. hefur ekki verið beitt,
— niðuntoður hönmmanttrcikninga og athugua scm gcrtte hafa verið oj.frv.,
— IxðAinardcýnhir.



3.3. Hian tiikynnti aðili skal meta gæðakerfiö til þess að ákveða bvort það fullnsgi kröfununi sem 
um getur f UÖ 32. Gert skal ráö fyrír samnemi viö kröfiiraar, ef f gcÖakeifimi er beitt þeim 
samhcföa staöli sem við á (*).
í  úttektarbópnum skal aö miivista lcost vera eúrn maöur meö reynslu sem matsmaður við þá 
framleiödutækm sem um er aö rsöa. Hluti af matsvefkefmnu skal vera matsbeimsókn á fram- 
leiöslustað.
Ákvöröunin ikal tílkynnt framieiðandanum. Hlkynning skal innihalda niöurstööur atbugunar- 
innar og rökstudda flcvfiröun um mat

3.4. Framteiöandi skal skukftnnda sig til aö rskja þær skyldur sem gæöakerfið, f þeirri mynd sem 
þaö befur veriö samþykkt, ieggur bonum á berÖar og að viðhalda því svo aö þaö sé fuUBKgjandi 
og sidlvirkt.
Framleiðandt eöa viðurkenndur fuUtrúi hans skal upplýsa þann tUkymta aðila sem samþykkt 
befur gæðakesfið um allar fymbugaðar breytingar á því.
Hinn tUkynntí aðUi skal meta þær breytingar sem lagðar eni til og ákveða hvort breytt gæöakerfi 
muni enn fúilnægja kröftmum sem um getur f lk) 3.2 eða hvoft nýtt mat þurfi að fara fram.
Hann skal tificynna framieiðandanum ákvöríhm súm. TlUcynning skai iwrihaida niðuncöður 
athuguoarinnar og rökstudda ákvöcðun um mat.

4. EB^eftirlit á ábyrgð hins tilkynnta aðila

4.1. TUgngureítiriitseraðtryggjaaðfnuideiðandinnrckiþan’skyidursemhiðsaziýykktagsðiatofi 
ieggur bonum á berðar.

4.2. Framtóðandi skal veita hinum ti&ynnta aðUa aðgang í eftkiitsskyni að firamieiðsiu-, eftiriits-, 
prófunar- og geymslustöðum, pröfun og geymsla og fá honum í hendur allar nauösyidegar 
upplýsingar, ehdnun:

— gögn um gæðakeifíð,

— gsðaskýrshir firá bönnunarhluta gsðakerfisins, svo son niöursiööur greininga, ótreikninga, 
prófana o.s.frvM

— gsðaskýrslur frá framleiðsluhlttta gsðakerfiúns, svo sem skoðimarskýrshir og próftmugögn, 
kvörðimaigögn, skýrslur um menntun og bæfi starfafóUcstns o.s Jrv.

4.3. Hinn tilkynnti aðili skal með jöfnu milHbUi (**) lfta eftir þvf að framleiðandi viðbakfi gæöa- 
keifinu og noti það og gefa framiáðaiidanum eftnrlitsskýrslu.

4.4. Að auki má tiUcynnti aðUúm ksm t óvsttt ( hehnsókn tU framidðandans. Honum er þá beimUt 
aö gera eða láta gera prófrnir tU aö ganga ór skugga um aö gsðakerfíð vúmi rétt, ef meö þarf.
TUkynnri aðtlkm skal gefa framlciðandanum skýrslu um beimsóknina og, hafi prófun farið fram, 
prófunarskýnlu.

5. Framldðandi skal f minnst 10 ár (***) eftir að sföasta vörudntak befiir verið framleitt geyma tUtskt 
fyrir yfirvöld f landinu:

— skjölin sem um getur f Öðnim undirlið í Uð 3.1,

— gögn um þsr breytingar sem um getur í annarri undirgFein í lið 3.4,

— þær ákvaröanir og skýrslur frá hinum tilkynnta aÖila sem um getur f síðustu undúgrein f Uð 3.4, Uð
4.3 og 4.4.

6. Sérfcver tilkynntur aðili skal veita öörum tiU^nntum aðUum þær upplýsingar sem máU slri|Ha varöandi 
samþykki fyrir gæöakerfum sem veitt hafa verið eöa aftmköUuð (****).
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(*) Þessi samhsffli staöall er EN 29001, með viðbótum ef með þarf til að gera ráð fyrir séntökum eigmkikum þeiiTB vara 
geröarera samkvwnt haninL

(**) Tfðni getur vcrið tílgfeind í  sértiiskipuauRL
(**“) í sértilskipunum knn að vera mch fyrir um annað tímabil.

(****) í  séitilskipunum  kano að  vera m s lt  fyrir um  aðra tiHiögun.
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Prófimhönnunar
1. Framleiðandi skal leggja inn umsókn um bönnunarprófun hjá einum tUkynntum aðila.
2. Umsóknin skal gera kkift að skilja h&rnun, framleiðslu og notkun vörunnar og gera úttekt á samrsmi 

við krófur tilskipunarmiiar.
Hún skal innihalda:
— tskmlegar hðnounarfonkriftir, þar með talda staðla son beitt hefur verið,
— nauðsynkg gögn til að sasna að þsr séu fuUnsgjandi, emknm þegar stBðltmam sem um getur f 5. 

gr. befur ddd verið bdtt að fiillu. Þessi gOgn doihi innihahto mðuntðður prófana sem gerðar hafa 
verið af viðeigandi prófunvstofu framldðaadans eða fyrir hans böod.

3. Hinn öSkymú aðili skal aámfa umaóknina og ef hOnnuninfiilhMcgirþcimákvsðum tiUkyunarinnar 
sem vk) ciga skal hann gefa át vottorð um EB-hðonunarprófun uimskjandanum til handa. Vbttofðið 
skal innihakJa wðurBtöðurprófVmarinoar, skilyrðin fyrir þvf að það sé gttt og nauðsynkg gögn til að 
bera tennsl á lána samþyfcktu höniMm og ef við á lýringu á hhitvcrid vðnmnar.

4. Unwdgamtó skal vdta himim tíBcymta aðUa sem geflð befur út vottorð um EB’hönmmeprófun 
upplýtmgarum sérfrm^breytinguáhinni ranþykktuhöraun. Breytingaráhmni gamþykktuhöcpun 
vqða að fá viðbótarBamþykki ffá tiMcynnta aðiiamim swn gaf át vottorðið mn EB-hðnamaiprófiinina 
ef slíkar breytingar geta haft áhrif á samrsmi við gnamkiöfw tilskipunarinnar eða tildfiMar 
notkunanðstsður vðrunnar. Þetta viðbótarsamþykld kemw sem viðauki við upphaflega vottorKð um 
EB-hönnunaipriMimina.

5. Hinirtilkynatuaðilarskulu veitaöðrum tUkynntuanaðilumþsruppiýsmgarsemmáli skiptavarðandi: 
— vottoiA um EB-hönnunarpróftin og tilheyrandi viðatdca sem út hafa verið gefnir,
— EB-faönnunarsamþykki og viðbótargamþyldd vem afturköUuð hafa vcrið (*).

(*) í aértilskipuBum kana að vera mck fyrir um aðra tiðiöfun.



B-deild 
- 

Ú
tgáfud.: 24. nóvem

ber 2006

A. (Inora eftirlit 
íinm ldM u)

Framleidandi 
Sár um að tcknileg 
skjöl séu til reiðu 
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SAMRÆMISMAT1LÖGGJÖF BANDALAGSINS

B. (ferði prófan)

Framleidandi teggur fnun hjá tilkynntuin aðútc
— Tsknileg skjöl— Getðmmtá

Tilkynntur aOili
— Gengur iít skugga um að grannkrðfur sé viitar
— Frarakvsmirptðf
— Gefur ih geröarpróftmarvottorö EB

G. (eia
sangpróíun)

Framleiðtódi:
— Leggur firam 

tsknifeg skjöl

H. (ftdl|cða- 
tryggiag)

EN 29001
Framleidaadi:
— Stíafrckir 

viðurlcennt 
gaeðakerfí fyrir 
hfinaim

THkymMa'aðili
— Hefar eftiiiit með 

gcðakerfinu
— SlaMesin-

hönmmart1)
— Gefiff »t vottoið 

EB um hðnnun- 
tfpróftuK1)

A.
Framleiðandi
— Lýsir yfir að 

gnmnkrðftnn 
um samnemi sé 
fullnægt

— Festir CE-meiki 
ávðrana

Aa
’nikynntur aðili

tilldmu þéttmn 
vðnnrnarC1)

— SlembiathuganÍT 
ávðrumí1)

C. (ferðsrsamræmi) D tís & E. (geðettyggó  ̂
vfira) F. (vöruvotnm)

EN 29002 EN 29003

Framleiðandi Framleiðandi Framleiðml Framleiðandi
— Lýsiryfirað — Starfrskir — Smfrskú — Lýsiryfirað

samrsmiskrðfum viðmkennt viðerkcnnt gtmwikidfum
um viðutkenoda gsðakerfl fyfir gsðricerfi fyrir um samrsmi
gerð sé faUnsgt framleiðBlu og sfcoðun og prófun viðuclceimdrar

— Festir CE-roerki prðfan — Lýnryfirnð gerðar sé
ávðnma — Lýsir yfir að giunnkrOfuni fullnsgt

samrsmigkrðAim nm H 0m ni — Festff CE-meria
tun viðurkennda vifluvkexuKhar ávðnnta
geið sé fuDnsgt getflv sé

— Festir CE-taaki faflnsgt
á vðnma — Festir CE-meriri

ávðruna

Tlflcynntur aðili Hlkynmur aðiH Tlflcynaturnðili TUkynntur aðili
— Rannsóknó’ á — WHnkewúr — Viðuikeiaúr — Staðfesck að

tiHeknam þáttum gsðatefið gsðAerfið smnrcmidaMum
vðnmng() — Pnonkvsmk — Framkvnmr séfMlnsgt

— Siendmdntgamr eftirik með eftirfk með — Gefm’ &
ávðtum^) gsðdEofinu gsðakevfim samrsmisvottorð

PramleiðanÆ
— Leggui fram vðni
— Lýsir yflr

— Festir CE-merfj 
á vðruna

Framleiðandi
— Stvfetkir 

viðorkennt 
gcðakerfí fyrir 
fhunfeiðshi og 
prófim

— Lýsir yfir

'nikynntur aðili
— Staðfestir að 

grannkritfumsé 
fídtnagt

— Gefitr dt 
samrsemisvottorð

— Festir CE-merki 
ávðruna

Hlkynntur aðili 
— Fntmkvannir 

eftirlit með 
gcðakerftnu

( ')  Vtðbðtvkritfur sem gen má í  sérgtflkuni tilsfcqwnam.
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